
 

 

Registrace a ověření informačních systémů pro lékárníky třetích stran 

– eRecept, modul pro přeshraniční výměnu elektronické preskripce v 

rámci Evropské unie – provedení výdeje na zahraniční recept 

 

 

Na základě podnětů od odborné veřejnosti SÚKL připravil systém registrace software lékárníků, 
který má napomoci k lepší orientaci koncových uživatelů v úrovni spolupráce jednotlivých systémů 
s Centrálním úložištěm elektronických receptů, tj. se systémem eRecept. 

 

Informace o registraci včetně postupu naleznete na webových stránkách:  
https://epreskripce.cz/aktuality/registrace-pro-uzivatele-erecept  

 

 

 

  

https://epreskripce.cz/aktuality/registrace-pro-uzivatele-erecept


 

 

Lékárenské informační systémy 
Tento dokument obsahuje sadu testovacích scénářů, které musí daný lékárenský informační systém 

splnit, aby mu mohla být udělena registrace pro část přeshraniční výměny dat systému eRecept. 

Každý testovací scénář obsahuje kroky s popisem a sadu testovacích dat. 

 

 

Seznam připravených vstupních dat zahraničních receptů pro testovací scénáře  
Testovací scénář č. Data pro načtení 

zahraničního receptu 
Popis 

1 Bude přiděleno Načtení zahraničního receptu z cizího státu, 
provedení výdeje na daný zahraniční recept. 

 

  



 

 

Testovací scénář č. 1 (načtení zahraničního receptu, provedení výdeje) 
 

1. Zahajte proces výdeje na zahraniční recept (webová služba EuZahajitVydej). Služba vrací 

seznam států, pro které je možné provést výdej. Proveďte printscreen obrazovky. Na SÚKL 

předejte printscreen obrazovky, login uživatele, pod kterým pracujete, a datum a čas 

provedení. 

2. Vyberte stát (webová služba EuNacistVstupniPole). Na základě vybraného státu se zobrazí 

obrazovka pro zadání údajů o pacientovi, receptu + se zobrazí obrázek dokladu pacienta 

v daném státě a PIN (dokument informovaného souhlasu). Proveďte printscreen obrazovky a 

předejte na SÚKL. 

3. Načtěte demografii pacienta (webová služba EuNacistDetailPacienta). Proveďte printscreen 

obrazovky a předejte na SÚKL. 

4. Načtěte seznam receptů k výdeji pro daného pacienta (webová služba 

EuNacistSeznamPredpisu). Proveďte printscreen obrazovky a předejte na SÚKL. 

5. Vygenerujte PDF průvodku vybraného receptu (webová služba EuNacistTiskPredpisu). 

Proveďte printscreen průvodky a předejte na SÚKL. 

6. Ze seznamu vyberte recept a zobrazte jeho detail (webová služba EuNacistPredpis). Proveďte 

printscreen detailu a předejte na SÚKL. 

7. Na daný recept založte výdej (webová služba EuZalozitVydej). Proveďte printscreen 

obrazovky a předejte na SÚKL. 

8. Proveďte zrušení výdeje (webová služba EuZrusitVydej). Proveďte printscreen obrazovky a 

předejte na SÚKL. Poznámka: Zrušení výdeje umožňují provést jen některé státy. 


