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Zajímavá čísla (od 1.1.2018 do 28.2.2018) 

• Předepsáno 8,74 mil. eReceptů 

• Vydáno 7,98 mil. eReceptů 

• Ze statistiky plyne, že eRecept je předepsán v 70-80% případů 

• Vydáno 10,3 mil. položek na receptu 

• Nejvyšší počet předepsaných receptů za jeden den byl 274 tis. (pondělí) 

• Bylo provedeno více jak 38 mil. komunikací mezi CÚeR a koncovými 
systémy lékařů a lékárníků. 

• Identifikátor receptu byl v 85 tis. případech předán formou SMS a v 43 tis. 
případech formou emailu 

• Je zaregistrováno celkem 46 215 lékařů (včetně stomatologů) 

• Ověřováno na ČLK 354 žádostí 

• Aktivních lékařů v systému je 30 187 
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Počet vydaných a předepsaných eReceptů  

 

Leden: Vystaveno: 4,41 mil. eReceptů Vydáno: 3,92 mil. eReceptů 
Únor: Vystaveno: 4,32 mil. eReceptů Vydáno: 4,07 mil. eReceptů 
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Elektronické doručení identifikátoru  

Denně aktualizovaná data na www.epreskripce.cz 

http://www.epreskripce.cz/
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eRecept z pohledu  
PACIENTA 
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eRecept = identifikátor 
 

 

• Každý eRecept má přidělen  
unikátní identifikátor  

 
• Identifikátor je 12místný kód:  

 alfanumerický kód (kombinace číslic a písmen)  
 čárový kód 
 Nepovinně možný tzv. QR kód 

 

• 4 různé formy předání –  na domluvě lékaře s pacientem 
 Papírová průvodka eReceptu 
 Email s průvodkou a přílohou ve formátu PDF zašifrované číslem 

pojištěnce pacienta 
 SMS (zajišťuje IS eRecept zdarma)  
 Webová či mobilní aplikace pacienta 
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Předání identifikátoru 
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Výdej eReceptu krok po kroku 

1. lékárník načte identifikátor čtečkou z čárového kódu nebo vloží 

identifikátor do systému ručně 

2. eRecept je nalezen v CÚeR 

• Při neshodě informací na průvodce a v CÚeR vždy platí informace z 

CÚeR 

3. předepsaný léčivý přípravek je vydán pacientovi 

4. informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚeR 

5. Informace o výdeji vidí pacient ve svém lékovém záznamu 

Pokud pacient nechce tak se pro něj nic nemění!!! 
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Výhody eReceptu pro pacienta 

• Vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku  

 eRecept není možné vyplnit neúplně 

 eRecept není možné zfalšovat 

 
• Předepsání receptu bez návštěvy ordinace 

 
• Více možností předání identifikátoru 
 
• Pacient má přístupný lékový záznam se všemi léčivy, která mu 

byla vydána  
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Vystavování „papírových“ receptů? 

• na omamné a psychotropní látky (na modrý pruh) 

• pokud jde o žádanku 

• v případě poskytování zdrav. služby  „smluvním lékařem“ sobě a blízkým  

• na humánní léky předepisované při poskytování veterinární péče 

• na lék předepsaný v rámci klinického hodnocení 

• na lék,  který bude uplatněn jiném členském státě EU 

• při službě poskytované zdravotnickou záchrannou službou 

• při poskytování odborné první pomoci 

• při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

• pokud není z prokazatelných důvodů možné vystavit eRecept 

o výpadek elektrické energie 

o výpadek internetového připojení 

o výpadek informačního systému předepisujícího lékaře 

o výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště 

 



STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 
www.epreskripce.cz 

12 

2.3.2018 

 

 

e-mail: erecept@sukl.cz 
infolinka eReceptu: 800 900 555 

www.epreskripce.cz  

mailto:erecept@sukl.cz
http://www.epreskripce.cz/
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Na webu www.mzcr.cz 
 

 

 

http://www.mzcr.cz/
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Zveme Vás na roadshow po regionech! 

• Pro lékaře a lékárníky 

• Praktické informace 

• Webové aplikace  

• Dotazy 

• Mini veletrh softwarů 

 

Nejbližší semináře: 

19.3. Ústí nad Labem 

4.4. Zlín  Pozvánky na www.mzcr.cz a www.epreskripce.cz  

 

http://www.mzcr.cz/
http://www.epreskripce.cz/
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Další vývoj eReceptu 

Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

2. března 2018 
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Lékový záznam pacienta 

• Pro pacienta je dostupný vždy 
• Zdarma 
• Obsahuje 

• Všechny předepsané eRecepty 
• Stav jednotlivých eReceptů 
• Všechny provedené výdeje 
• Informace o vydaných lécích 

• Umožňuje 
• Prohlížení ve webové/mobilní aplikaci 
• Doručení identifikátoru nového receptu 
• Kontrolu nad svojí preskripcí 

• Podmínky přístupu 
• Registrace do Národní identitní autority 
• Přístup do webové/mobilní aplikace 
• Vlastnictví PC nebo mobilního zařízení 

• Podrobné návody na www.epreskripce.cz   
 

 
 

 

http://www.epreskripce.cz/
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Budoucí rozvoj eReceptu 
 

 
 

Rozvoj funkcionalit eReceptu se bude realizovat v několika 
postupných fázích závislých na změnách legislativy 

 
První fáze  
• příprava sdíleného lékového záznamu pacienta 
• kontrola duplicit při předepisování léků 

 
Navazující  fáze  
• další nadstavbové funkcionality 
• e-preskripce opiátových LP a jejich kontrola prostřednictvím RLPO 
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Děkujeme Vám za pozornost 


