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PŘÍPRAVA NA POVINNOSTI KE ZÍSKÁNÍ  

E-RECEPTU PRO LÉKAŘE - 1.ČÁST 

• Nutnou podmínkou je, aby  lékař vlastnil 

kvalifikovaný osobní certifikát. Vydává ho jedna 

ze tří certifikačních autorit v ČR, platí jeden rok. 

Většina lékařů v nemocnicích ho má zajištěn 

prostřednictvím svého zaměstnavatele. 

•  Druhou nezbytnou podmínkou je, aby měl lékař 

od SÚKL přístupové údaje.  



PŘÍPRAVA NA POVINNOSTI KE ZÍSKÁNÍ 

 E-RECEPTU PRO LÉKAŘE  -  2.ČÁST 

 

• Pro jejich získání použije žádost vystavenou na webu 

SÚKL, vyplní ji, podepíše kvalifikovaným osobním 

certifikátem a odešle SÚKL. Pro velká zdravotnická 

zařízení zajistí SÚKL službu hromadného předání 

žádostí a zpětně údajů těmto zařízením přes 

zplnomocněnou osobu. 

 



PODMÍNKA K PŘÍPRAVĚ  E-RECEPTU 

• Další podmínkou pro lékaře je, aby měl ve svém 

lékařském softwaru nainstalován modul pro komunikaci 

s centrálním úložištěm, což zajišťuje dodavatel 

softwaru. 



REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE PRO ZÍSKÁNÍ 

PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K CÚER 

• Naleznete na webových stránkách : 

 

• https://www.sukl.cz/modules/applications/index.php?typ

e=doctor&a=doctor  

• https://www.sukl.cz/modules/applications/index.php?typ

e=doctor_amb&a=doctoramb 



KDY JE MOŽNÉ VYSTAVIT ALTERNATIVU  

E-RECEPTU? 

• Ve vyhlášce, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, byly 
specifikovány případy, kdy bylo možné vystavit nadále recept 
v listinné podobě. Mezi takové situace patří : 

• prokazatelné technické výpadky, což je například 
nedostupnost internetu 

• nedostupnost některého z komunikujících systémů, výpadek 
elektřiny apod.  

• V návrhu vyhlášky, která je v připomínkovém řízení, je 
uvedena i návštěvní služba – lékař bude moci vypsat recept 
na papír jako dosud 

• V případě vydání papírové varianty receptu by měl být na 
receptu uveden důvod, proč je listinný recept vystavován 
 



JAK VŠE ZAČALO V PRAXI? 

 

• Zkušební provoz na mém pracovišti začal cca v polovině 

listopadu 2017. 

• Po zajištění zaměstnavatelem osobního certifikátu , 

přístupových údajů , získání tokenu jsem začala 

vystavovat e-recept. 

• Na první pohled „ papírová průvodka“ e- receptu zůstává 

stejná, vytiskne se hlavička, kde je jméno a příjmení 

pacienta, poj. ,ulice, č.p., obec.  

 



JAK VŠE PROBÍHÁ V PRAXI? 

 

• Pacient vidí, co má předepsáno  

• V dolní části receptu je uvedeno jméno a příjmení lékaře  
a čárový kód, který spolehlivě přečtou všechny lékárny, 
není na e-receptu razítko a podpis 

• Ve své podstatě se pro mě nic nezměnilo,  kdy svůj PIN 
ke kvalifikovanému certifikátu ( šestimístné číslo) 
zadávám pouze ráno, na 1. e-receptu a pak již vystavuji 
e-recepty tak, jak jsem byla doposud zvyklá 



JE MOŽNÝ ZÁSAH DO OPRAVY E-RECEPTŮ? 

• Námi užívaný software umožňuje, pokud potřebuji 

změnit např. počet balení léků, zrušení e-receptu v 

centrálním úložišti, jeho nové zadání a výtisk 

• Důležité je myslet na to, aby na e-receptu byl uveden 

telefonní kontakt na lékaře, protože ani lékař ani 

lékárník nemůže opravit nebo něco doplnit na e-receptu 

 



MŮJ POHLED NA VÝHODY VYUŽITÍ  

E-RECEPTU 

 

• Evidenci vydaných léčiv 

• Využití moderních technologií s cílem elektronizovat 

zdravotnictví do budoucna komplexně jako celek 



CO PROZATÍM NEVYUŽÍVÁM? 

• Námi užívaný software na pracovišti nemá zpětnou 

kontrolu nad tím, jak byl recept realizován. 

• Prozatím nemám možnost se dívat do poznámek 

lékárníka o interakcích, kontraindikacích, dávkování, 

nedostatku léků na trhu atd. 

• Nevyužívám možnost zasílání průvodky e-receptu  

emailem ani sms: posílání receptů emailem či sms může 

vést k tomu, že pac. bude mít tendenci vynechávat 

pravidelné kontroly u lékaře. 



DALŠÍ ÚSKALÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ  

S 

E-RECEPTEM, POZNATKY Z PRAXE 

 

• Zaměňování léků v lékárnách, tudíž to, že eviduje 

SÚKL odesláním receptu do centrálního úložiště 

předpis léků , prozatím nemůže korespondovat s ve 

skutečnosti vydaným farmakem, pokud bude stále 

možnost záměny medikace 



POSÍLÁNÍ E-RECEPTU  EMAILEM 

 

• Druhou možností je poslání průvodky do e-mailu 

pacienta. V těle e-mailu je pouze identifikátor receptu, 

žádné další údaje, ani osobní – vše je v PDF ve formě 

průvodky e-mailu. PDF je chráněn heslem - číslem 

pojištěnce, takže i kdyby náhodou e-mail odešel na 

nesprávnou adresu, nemůže ho adresát otevřít, aniž 

zná číslo daného pojištěnce. 



POSÍLÁNÍ E-RECEPTU, FORMOU SMS 

 

• Třetí možností je poslání SMS s identifikátorem na 

mobilní telefon pacienta. Pacient dostane jen 

identifikátor, žádné další doplňující údaje v SMS nejsou . 



PROBLEMATICKÉ SITUACE VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI  

S POUŽÍVÁNÍM E-RECEPTŮ, MOJE OTÁZKY 

• Více certifikátů na více pracovištích? Přístupové údaje 

jsou pouze jedny, certifikátů více? 

• Co předpis omamných a psychotropních látek? Jsou 

stále na recept s modrým pruhem? 

•  Jak postupovat u nově narozených dětí, které ještě 

nemají dané rodné číslo? 



DĚKUJI ZA POZORNOST  

 


