„eRecept“ – platnost od 1.1.2018
eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený
eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).
Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor (tj. kód z číslic a písmen a čárový kód).
V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen,
vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se
zapíše do CÚER.
Lékař bude moci eRecept (resp. jeho identifikátor) pacientovi předat v několika různých
podobách - na papírové průvodce, v e-mailu, v SMS či prostřednictvím speciální aplikace v
mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta. Předpokládá se, že nejčastěji
lékař předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce. Formát, v jakém bude
identifikátor eReceptu pacientovi ze strany lékaře předán, však bude vždy záviset na
domluvě mezi lékařem a pacientem.

Všechny recepty, které byly v papírové podobě vystaveny před 1. 1. 2018, bude možné
v lékárně uplatnit v papírové podobě po celou dobu platnosti daného receptu, tedy i
po 1. 1. 2018.

Jaké jsou výhody eReceptu?
eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při
výdeji léku.
Dále jsou to tyto benefity:


eRecept není možné vyplnit neúplně



eRecept není možné zfalšovat



Lékař má možnost si ověřit, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, příp. který
konkrétní lék mu byl vydán (pokud došlo k záměně léku)



Lékař má možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi vzdáleně – pacient nemusí
nutně navštívit lékaře (výhodné např. u chronických pacientů, kdy návštěva lékaře není
vždy nutná)



SÚKL zpřístupní bezplatnou mobilní aplikaci pro pacienty (pacient uvidí všechny
recepty, které mu byly vystaveny elektronicky; pokud bude chtít, může tento přehled
zpřístupnit svému ošetřujícímu lékaři), spuštění aplikace závisí na součinnosti MVČR

Jak dlouho platí vystavený eRecept?
Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský
předpis, pouze v elektronické podobě.
Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky:


antibiotika a chemoterapeutika: 5 kalendářních dní



recept vystavený pohotovostní službou: 1 den následující po dnu jeho vystavení



opakovací recept: 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho
vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení

Kdy je recept v listinné podobě přípustný ?
V listinné podobě je přípustné vystavit recept pouze v zákonem daných případech např.:


recepty na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky



žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při
poskytování veterinární péče



recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení



recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie



činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby



poskytování odborné první pomoci



poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta



z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský
předpis v elektronické podobě
o

výpadek

elektrické

energie,

výpadek

internetového

připojení,

výpadek

informačního systému předepisujícího lékaře, výpadek služeb webového
rozhraní centrálního úložiště

Kam se můžu jako pacient obrátit s dotazy k eReceptu?
Laická veřejnost (pacienti) mohou v případě dotazů kontaktovat Informační středisko
Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL): tel.: 272 185 333, e-mail: infs@sukl.cz
Nejčastější dotazy
jsou
uvedeny
na
stránkách
ministerstva
zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-k-elektronickym-receptum_14427_114_1.html

Ing. Jana Rejlová, 731 516 980, rejlovajana@seznam.cz
Jana Štěpánková, 606 128 702, jana.hvozdnice@seznam.cz

