
 Vystavení eReceptu v Praktiku 

Recepty opiátů a PZT (např. vložky, interkontinenční pomůcky ...) se nepředepisují elektronicky. 

Jsou dvě možnosti, jak vytvořit eRecept v programu: 

1. pomocí Průvodky k eReceptu – tiskne se na čistou A6.  

2. ve stávajícím formuláři receptu – tiskne se do předtištěného formuláře receptu. Nelze zvolit odeslání 

emailem nebo SMS ani delegovaná preskripce popř. poznámka pro lékárníka.  

ad. bod 1. - Průvodka eReceptu 

I. V seznamu léků 

 zadejte léky, které chcete předepsat, 

 stiskněte Alt+F9,  

 zobrazí se průvodka eReceptu,  

 zvolte způsob, jak eRecept předáte pacientovi (SMS
1
, 

email
2
), pokud nezvolíte nic, tak se vytiskne papírová 

průvodka, 

 stiskněte F9, 

 dojde k odeslání na SUKL  

 po úspěšném odeslání na SUKL se Vám dle zvolené 
předešlé možnosti vytiskne průvodka nebo program 
napíše, že byl e-mail /SMS pacientovi odeslán(a). 

 
 

II. V seznamu tiskopisů 

 v seznamu zvolte recept – elektronický, 

 zadejte léky, 

 zvolte způsob, jak eRecept předáte pacientovi (SMS
2
, email

3
), pokud nezvolíte nic, tak se vytiskne 

papírová průvodka, 

 stiskněte F9,  

 po úspěšném odeslání na SUKL se Vám dle zvolené předešlé možnosti vytiskne průvodka nebo 
program napíše, že byl e-mail /SMS pacientovi odeslán(a). 
 

Stiskem klávesy Shift+F5 (dříve ALT+F5) na tomto formuláři lze zadat Delegovanou preskripci, číslo Žádanky o 
schválení nebo Poznámku pro lékárníka. 

 
 
 

Průvodka se tiskne na čistou A6, kterou si u nás můžete 
objednat. 

 
 

  

                                                           
1
 Je již funkční 

2
 služba zprostředkovává SÚKL 



ad. bod 2 - Tisk eReceptu na klasický, předtištěný formulář receptu 

 
 

I. V seznamu léků 

 v seznamu léků zadejte léky, 

 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. 
 

 
 

II. V seznamu tiskopisů 

 vyberete Recept – papírový 

 zadejte léky, 

 nyní přidat křížek vlevo dole eRecept, 

 stiskněte F9, dojde k jeho odeslání na SUKL a vytištění. 
 
 
Upozornění 
V zobrazeném formuláři s předepsanými léky nic nedopisujte ani 
nepřepisujte. Změny provádějte jen v okně, kdy lék zakládáte 
pacientovi (Založení léku a PZT na recept). 
Pokud byste něco dopsali až na formuláři, do úložiště SÚKLu tato 
informace nepřijde. 

 

 

 

 

 

Na vystavený elektronický recept a jeho vytištěnou průvodku, kterou předáte pacientovi, 

se již nedává razítko ani Váš podpis. 

 

Na elektronický recept lze zatím předepsat jen 2 léky, po úpravě legislativy bude počet léků vyšší. 

 

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. 
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