Předepisování léků na eRecept
Recepty opiátů a PZT (např. vložky, interkontinenční pomůcky atp.) se nepředepisují elektronicky.
1.
2.

Založte návštěvu pacientovi v dekursu stiskem F4.
Stiskněte tlačítko F2‐ léky, dostanete se do tabulky předepsaných léků pacienta.

3.

Pokud chcete předepsat léky, stiskněte F6, pokud magistraliter, tak F4.

POZNÁMKA
Pokud předepisujete eRecepty a máte více odborností, je potřeba předepisovat léky pod správnou odborností.
Než začnete pacientovi předepisovat léky, musíte být přihlášeni na správnou Ordinaci (odbornost). Zrychleně
si mezi nimi můžete přepínat stiskem Ctrl+R.
4.

5.
6.
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Otevře se Váš uživatelský číselník předepisovaných léků, popř. seznam magistraliter.
a) Pokud jste léky v programu nepředepisovali, tak je číselník prázdný. V tom případě je potřeba
stisknout Insert, dostanete se do kompletního číselníku VZP1. Zde si najdete lék, který chcete
předepsat a stisknete Enter.

b) Otevře se okno s lékem, kde si můžete nastavit dávkování, platnost předpisu a přepínače
napravo.
c) V tomto okně stiskněte tlačítko OK.
d) Lék se uložil do Vašeho uživatelského číselníku.
Nyní na léku stiskněte Enter.
Otevře se okno Založení léku a PZT na recept.

V případě magistraliter je potřeba nadefinovat si je ručně do číselníku Magistraliter.

a)

V tomto okně vyplňte kolonku dávkování (1/2 napíšete pomocí písmenka p, ¼ pomocí písmenka c) ,
v případě eReceptu nesmí být prázdné. Tlačítkem F3 si můžete zvolit jiný způsob dávkování (platí i pro
magistraliter).
b) Můžete nastavit, kdo lék/magistraliter hradí, popř. zvýšenou úhradu.
c) Jestliže předepisujete lék/magistraliter v rámci rodinných příslušníků, vpravo zakřížkujte pro potř.
rodiny (na papírovém receptu se zakroužkovávalo f.).
d) Můžete nastavit platnost receptu, výchozích je 14 dní.
e) Diagnóza se vyplňuje v případě zvýšené úhrady.
f) Zobrazuje se zde také odbornost, pod kterou lék předepisujete.
7. Po doplnění údajů v předešlém okně stiskněte Enter, lék/magistraliter se vloží do seznamu předepsaných
léků pacienta.
8. Tímto způsobem vložte do seznamu pacienta všechny léky/magistraliter, které mu chcete předepsat.

9.

Nyní jsou dvě možnosti, jak vytisknout/odeslat eRecept:

A. Budete tisknout na čistý papír (velikosti A6), chcete předpis poslat pacientovi na email
nebo jako sms, popř. vyplnit delegovanou
preskripci.







stiskněte Alt+F9,
zobrazí se průvodka eReceptu,
zvolte způsob, jak eRecept předáte pacientovi (SMS,
email), pokud nezvolíte nic, tak se vytiskne papírová
průvodka,
stiskněte F92,
dojde k odeslání na SUKL, popř. k vytištění
po úspěšném odeslání na SUKL se Vám dle zvolené
předešlé možnosti vytiskne průvodka nebo program
napíše, že byl e‐mail /SMS pacientovi odeslán(a).

POZNÁMKA
Pokud máte předepsaných více léků jak dva, stiskem F7 ve formuláři se dostanete na další formulář s dalšími
léky. Můžete na formuláři eReceptu stisknout Shift + F9, dojde k hromadnému odeslání všech léků na SUKL.

POZNÁMKA
Jestliže jste již předepsali a odeslali léky na SUKL a ještě chcete předepsat další lék(y), tak po stisku ALT+F9 se
zobrazí již odeslané léky, ale po stisku F7 se zobrazí i další léky.
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Praktik kontroluje, zda jsou u pacienta zadány všechny povinné údaje. Pokud ne, zobrazí se tabulka
s chybějícími údaji, v ní pouze stiskněte Enter a doplňte je. Nemusíte ručně chodit do hlavičky pacienta a
opravovat je. V případě cizinců, kteří mají umělé rč, Vás Praktik informuje, že je třeba zadat skutečné datum
narození.

Delegovaná preskripce/ Číslo žádanky o schválení/ Poznámka pro lékárníka
Stiskem klávesy Shift+F5 (dříve Alt+F5) na formuláři eReceptu lze zadat tyto údaje, nejsou na sobě nijak závislé.

Číslo žádanky o schválení ‐ při předepisování léku, který
pacientovi hradí ZP na základě Žádanky o schválení.

Informace o odborném lékaři, který Vám umožnil
předepisovat léky.
Pokud stojíte v kolonce Název ZZ, stiskem F5 se otevře číselník,
kde si můžete nadefinovat všechny odborné lékaře a pak z nich
jen vybírat.

Poznámka pro lékárníka

B. Budete tisknout na starý předtištěný formulář receptu (dočasná možnost)





stiskněte F9, zobrazí se klasický recept, na který jste zvyklí,
nyní dejte křížek vpravo dole eRecept,
stiskněte F9, dojde k jeho odeslání na SUKL a vytištění.
Při použití tohoto starého formuláře receptu není možné volit
posílání emailem, sms nebo zadat delegovanou preskripci. Vše jen v bodě A.

Na vystavený elektronický recept a jeho vytištěnou průvodku, kterou předáte pacientovi,
se již nedává razítko ani Váš podpis.

eRecept vytištěný na starý formulář

eRecept vytištěný na čistou A6

