Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte, abychom Vám v souvislosti se zavedením povinné elektronické preskripce
poskytli několik užitečných informací, díky nimž společně můžeme zvládnout plynulý přechod
na ePreskripci tak, aby neohrozila naše pacienty:
1

Jako první volbu sdělení identifikátoru používejte papírovou průvodku v podobě listinného
receptu s kódem navíc. Pacienti uvidí, co mají předepsáno a jak dlouho je jejich eRecept platný. Vedle průvodky pak lze navíc využít i e-mailu nebo SMS.

2

 ždy sdělte identifikátor v alfanumerické podobě i jako čárový kód. K nim případně
V
připojte QR kód. Čárový kód spolehlivě a rychle přečtou všechny lékárny. QR kód zatím spolehlivě načte jen část lékáren.

3

 yužívejte svého práva prodlužovat platnost receptu. Můžete ji prodloužit až na 1 rok
V
(s výjimkou receptů na antibiotika). Předejdete tak vypršení platnosti receptu a nutnosti jeho
opětovného vystavení u léků, které mají kvůli nedostatku na trhu nebo individuálním objednávkám delší dodací lhůty, nebo jsou časově náročné na přípravu.

4

 očítejte s tím, že lékárník nebude moci jako u listinného receptu opravit nebo doplnit nedoP
statky vystaveného eReceptu. Lékárníci vám proto budou volat častěji než dříve.

5

Zkontrolujte, prosím, aby součástí eReceptu byl správný telefonní kontakt na Vás.

6 	
Pokud budete lékárníkem nebo pacientem požádáni o změnu eReceptu (oprava chyby, do-

plnění chybějící náležitosti, prodloužení platnosti receptu), využívejte možnosti změny
eReceptu. Jestliže váš software nabízí jen založení nebo zrušení eReceptu, žádejte svého
dodavatele software, aby do systému doplnil i možnost změny.
7

Využívejte možnosti eReceptu spočívající ve zpětné kontrole, zda si pacient léky opravdu
vyzvedl.

8

 ěnujte pozornost tomu, co vám lékárník vzkazuje v poznámce eReceptu. Můžete se tak
V
dozvědět cenné informace o interakcích, kontraindikacích, dávkování, nedostatcích léků
na trhu apod.

9

 bejte na to, aby nedocházelo ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele lékárenské péče
D
nebo k zásahu do práva pacienta na volbu lékárny, a že reklama v souvislosti s elektronickým receptem je zakázána.

10 V případě listinných receptů vždy pište na recept důvod, pro který listinný recept vysta-

vujete.
Věříme, že zdraví pacientů a zajištění jejich léčby je naším společným zájmem a že pro Vás budou
naše informace užitečné.
										
Lékárníci.

