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Od 1. 9. 2016 Vám můžeme zasílat recepty ve formě 
tzv. eReceptu (elektronický recept) elektronickou 
poštou neboli e-mailem.  
Tyto eRecepty využíváme k předepisování léků, které pacient užívá dlouhodobě (např. léky užívané 
u astma bronchiale atd.). V určitých případech to umožní získat recept, aniž byste museli navštívit 
naší ordinaci - zavoláte, že lék dochází a my Vám zašleme eRecept na Vaší e-mailovou adresu. 

 

Jak eRecept funguje? 

• eRecept je zaslán na Váš email, odkud si jej můžete vytisknout. 
• Pokud vlastníte chytrý telefon nebo tablet, patně nebude třeba recept ani vytisknout, pokud 

bude čtečka v lékárně schopna z displeje načíst čárový kód (tuto možnost doporučujeme 
dopředu ověřit s konkrétní lékárnou). 

• eRecept obsahuje i 25 místný alfanumerický kód, který lze nadiktovat v lékárně, pokud nelze 
načíst čárový kód, ale tato možnost je značně nepohodlná. 

• Na straně lékaře se zobrazí potvrzení o vyzvednutí léku, i případnou změnu lékárníkem. 

Co je třeba vědět? 

• Veškeré výše zmíněné výhody lze užít jen v případě, že lékárna, ve které se chystáte lék 
vyzvednout, také podporuje eRecept. 

• V ostatních případech je potřeba se vždy osobně dostavit do ordinace jako doposud, 
neboť recept musí být podepsán a obsahovat razítko, protože běžná lékárna nemá jinou 
možnost, jak ověřit platnost receptu. 

• eRecept v žádném případě nenahrazuje standardní návštěvu ordinace, pouze v určitých 
případech ulehčuje předání receptu k vyzvednutí léku, kdy by pacient šel do ordinace právě 
a jen z důvodu vyzvednutí tiskopisu, jak tomu bývá u stabilní dlouhodobé preskripce léků. 

• Po určité době je však třeba se po domluvě dostavit pro další recept osobně kvůli kontrole, 
jestli je vše v pořádku ohledně zdravotního stavu. 

Co je potřeba? 

• Sdělit nám svoji emailovou adresu pro možnost zasílání eReceptu. 
• Najít vhodnou lékárnu, která podporuje eRecept. 
• Seznam lékáren lze najít na http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php   

zatrhnout „Lékárna s možností výdeje elektronických receptů "  
a zvolit region 


