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EUC Klinika Praha a.s. 

Praktické informace - nastavení v námi užívaném lékařském programu: 

 

1.  Tisk eReceptů je na bílý kancelářský papír, formát A5. 
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EUC Klinika Praha a.s. 

V tiskové sestavě ve Výběru předlohy zvolte předlohu: EUC eRecept A5 (Obr. 1)  

a následně výběr potvrďte a uložte → Uložit výběr (Obr. 2). 

 

 Obr. 1            Obr. 2 
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EUC Klinika Praha a.s. 

2.  Průvodka eReceptu obsahuje: 

 

› jméno a příjmení pacienta (bez rodného čísla); 

› číslo zdravotní pojišťovny; 

› přesnou specifikaci předepsaných položek vč. dávkování, 1 položka = 1 recept (v programu možnost 

označení  Tisknout  samostatně);  

› datum vystavení eReceptu; 

› identifikátor e-Receptu (čárový kód, QR - kód), razítko ani podpis se nedávají, všechny údaje jsou 

zakódované v čárovém/QR - kódu; 
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EUC Klinika Praha a.s. 

3.  Při vystavování receptů se před názvem předepisované položky  

 zobrazuje symbol eReceptu      .   
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EUC Klinika Praha a.s. 

4. Stav eReceptu 
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EUC Klinika Praha a.s. 

    Ověřit výdej        Podrobnosti 
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EUC Klinika Praha a.s. 

5.  eRecept nelze vytisknout,  

› pokud nejsou správně vyplněny identifikační údaje (jméno, příjmení, ulice včetně popisného či 

orientačního čísla, PSČ, pohlaví u cizinců apod.). 

› I v případě jiných chyb Vás program upozorní formou chybového hlášení a s návodem na odstranění. 

› Po opravě chyby recept lze následně vytisknout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příklad chyby: 

 Chybně:           Plaňanská 573/  1          (nadbytečná mezera za lomítkem) 

                          Praha 10 - Malešice       (chybí PSČ) 

  

 Správně:          Plaňanská 573/1 

        108 00 Praha 10 - Malešice 
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EUC Klinika Praha a.s. 

6. Možnost  zasílání  identifikátoru  eReceptu  e-mailem,  SMS-kou. 

 

 Po kliknutí na položku Notifikace od SÚKL máte možnost volby:  e-mail nebo SMS (musí být správně 

vyplněno v identifikačních údajích pacienta) a následně předepsaný recept odešlete. 

 

10 



EUC Klinika Praha a.s. 

E-mailem          SMS-kou 
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EUC Klinika Praha a.s. 

 a) V případě odeslání identifikátoru eReceptu e-mailem  
 
 pacient obdrží e-mail se zašifrovanou přílohou ve formátu pdf, obsahem této přílohy je průvodka 

eReceptu.  Přílohu e-mailu bude moci pacient otevřít po zadání hesla - čísla pojištěnce.  
 
       Nikdo neoprávněný tedy nebude moci průvodku e-mailu otevřít. 
 

 Text e-mailu: 

 

 V příloze naleznete průvodku Vašeho eReceptu platného do .................. s identifikátorem 
......................................., která je chráněna heslem. Jako heslo je použito číslo pojištěnce uvedené na 
eReceptu. 

 Aby Vám mohl být léčivý přípravek v lékárně vydán, stačí nadiktovat lékárníkovi 12místný identifikátor 
eReceptu. Pokud chcete výdej léčivého přípravku urychlit, vytiskněte si průvodku na papír, nebo si ji 
připravte k zobrazení na tabletu či chytrém telefonu tak, aby bylo možné v lékárně načíst čárový kód z 
průvodky. 

 Na průvodce eReceptu není podpis ani razítko lékaře, protože se nejedná o papírový recept. 

 Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je 
uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen 
unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept nalezen v 
CÚER, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku je zapsána 
do CÚER. 

 Tento email je automaticky generován, a proto na něj neodpovídejte. Další informace a kontakty najdete 
na stránce www.epreskripce.cz.  
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EUC Klinika Praha a.s. 

 b) V případě odeslání identifikátoru eReceptu SMS-kou  

 

 pacient obdrží textovou zprávu s 12 - místním alfanumerickým kódem (kombinace číslic a písmen, např. 

ABCD 1234 WXYZ). 

  

 Text SMS-ky: 

   

 Identifikátor Vašeho eReceptu vystaveného dne ..............., je ............................ a je platný do 

................... Pro výdej léčiva stačí tento kód nadiktovat lékárníkovi. 

   

 Např.:  Identifikátor Vašeho eReceptu vystaveného dne 29.01.2018, je ABCD 1234 WXYZ a je platný do 

11.02.2018. Pro výdej léčiva stačí tento kód nadiktovat lékárníkovi. 

 

 Pozn.:  

 Ve věci předepisování eReceptů je i nadále preferováno vydávání  eReceptu  v ordinaci,  forma 

zasláním SMS  a  e-mailem  je pouze  doplňková služba, při řešení nestandardních životních situací.  

 Je v zájmu pacienta, aby se dostavil k vyzvednutí eReceptu do ordinace, jelikož jen tak je možné jeho 

zdravotní stav objektivně posoudit.  

 Nelze spoléhat na subjektivní posouzení zdravotního stavu pacientem, protože odpovědnost za   

správnou léčbu má vždy ošetřující lékař. 
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EUC Klinika Praha a.s. 

  

 Nový lékař 

 

 Aby mohl lékař vystavovat eRecepty, musí mít k dispozici kvalifikovaný elektronický certifikát pro 

podepisování eReceptů a přístupové údaje do centrálního úložiště od SÚKL-u: 

  

 1. Přístupové údaje od SÚKL-u: 

  

 V případě, že lékař eRecept:  

 

  a/ používá - stačí nám poskytnout Přístupové údaje od SÚKL-u; 

 

 b/ nepoužívá - zajišťujeme podání Žádosti - Formulář pro zřízení přístupu do centrálního úložiště 

SÚKL - Lékař. 

  

  

 2. Kvalifikovaný osobní certifikát (QCA) pro podepisování eReceptů  

  

 - zajišťujeme vygenerování QCA každému novému lékaři; 
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EUC Klinika Praha a.s. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Děkuji za pozornost. 
 

 

     MUDr. Lenka Džmurová 

     hlavní lékařka 

 

     EUC Klinika Praha a.s. 

     Šustova 1930/2 

     148 00 Praha 4 - Chodov 

 

     telefon: 296 506 222 

               e-mail: lenka.dzmurova@eucklinika.cz 

     www.eucklinika.cz 
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