ORDIN DOKTOR - nastavení a použití eOckovani
revize 22.12.2021
Výchozí stav (společné pro eRecept)
•
•
•
•
•
•

Máte aktivován přístup do Centrálního úložiště SÚKL – www.epreskripce.cz
Máte stažený SSL certifikát od SÚKLu (společný pro zdravotnické zařízení)
Vlastníte osobní kvalifikovaný certifikát (pro každého předepisujícího lékaře)
Máte instalovaný software Java – www.java.com
Program ORDIN DOKTOR je aktualizován na verzi 2.35a z prosince 2021 nebo
vyšší
Počítač je připojený k internetu

Nastavení certifikátů (společné pro eRecept)
•

•

Osobní certifikát nainstalujte do standardního systémového úložiště Windows.
Pokud se na počítači střídá více lékařů, je třeba mít nainstalovaný certifikát pro
každého z nich. Program také podporuje certifikáty umístěné na zabezpečeném
úložišti USB token nebo na čipové kartě.
SSL certifikát od SÚKLu zkopírujte do složky C:\OrdinDoktor\eRecept\cert.

Nastavení v programu
•
•
•

Po přihlášení do programu zkontrolujte, zda máte aktuální verzi vydanou v prosinci
2021 nebo později.
Zvolte v menu Nastavení / Lékaři, označte lékaře a zvolte Opravit a Nastavit
eRP
V okně SÚKL Connector zkontrolujte vyplnění nového údaje eOckovani URL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kód pracoviště - kód zařízení pro přístup do CÚ
Kód lékaře - kód lékaře pro přístup do CÚ
Heslo účtu - heslo lékaře pro přístup do CÚ
Název vašeho SW – ORDIN DOKTOR (případně opravte na ORDIN REHAB)
Komunikační adresář – viz obr. (OrdinDoktor případně opravte na OrdinRehab)
CA certifikát – vyberte kvalifikovaný certifikát ze systémového úložiště certifikátů
Název SSL certifikátu – jméno souboru s certifikátem ze SÚKLu, umístěného ve
složce \cert
Heslo SSL certifikátu - heslo k SSL certifikátu
Cesta k SSL certifikátu – viz obr. (OrdinDoktor případně opravte na OrdinRehab)
eRecept URL – https://lekar-soap.erecept.sukl.cz/cuer/Lekar
ePoukaz URL – https://cuep-soap.erecept.sukl.cz
eOckovani URL – https://cuzo-soap.erecept.sukl.cz
Tlačítkem Uložit potvrďte zadané údaje, vrátíte se zpět do okna Oprava lékaře.
Klikněte na tlačítko Test eOck. Provede se test spojení s centrálním úložištěm
SÚKL včetně elektronického podpisu. Je-li komunikace v pořádku, zobrazí se tato
zpráva

Elektronická evidence záznamů o očkování
•
•
•

Záznam o očkování se vztahuje k lékaři, který je aktuálně přihlášený v programu
Otevřete dekurs pacienta a klikněte na tlačítko Očkování
Zobrazí se okno Elektronická evidence záznamů o očkování

Založení očkování v Centrálním úložišti
•
•
•
•

Vyplňte formulář údaji o provedeném očkování
Tlačítkem Poslední očkování můžete vložit údaje naposled provedeného očkování
Klikněte na tlačítko Založit eOck
Úspěšné založení je indikováno hláškou Doklad byl úspěšně založen

Oprava již založeného očkování v Centrálním úložišti
•
•
•
•

Nastavte zatržítko Opravné podání nad tlačítkem Založit eOck
Klikněte znovu na tlačítko Založit eOck
V centrálním úložišti se opraví aktuální doklad, jehož ID je zobrazeno
Úspěšné založení je indikováno hláškou Doklad byl úspěšně založen

Zrušení očkování v Centrálním úložišti
•

Klikněte na tlačítko Zrušit eOck

•
•

V centrálním úložišti se zruší aktuální doklad, jehož ID je zobrazeno
Úspěšné zrušení je indikováno hláškou Doklad byl úspěšně zrušen

Načtení očkování z Centrálního úložiště
Tato funkce slouží k ověření obsahu dokladu eOckovani, který je již založen
v Centrálním úložišti.
•
•
•

Klikněte na tlačítko Načíst eOck
Z centrálního úložiště se načte aktuální doklad, jehož ID je zobrazeno
Zobrazí se okno s podrobným obsahem eOckovani

Archiv dokladů (společný s eRecepty)
•
•
•

Volba Dekurs – tlačítko R na pravé svislé liště zobrazí historii receptů, očkování a
poukazů pacienta. V pravém sloupci zobrazeno ID Dokladu při elektronickém
podání.
Tlačítko Zrušit doklad zruší očkování v centrálním úložišti pro vybrané ID dokladu
(např. při chybném založení)
Tlačítko Načíst doklad načte podrobné informace o stavu očkování v centrálním
úložišti pro vybrané ID dokladu

