Pokyny k předpisu léků
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O předpis léků na dlouhodobě užívané léky si můžete zavolat nebo napsat mail. Od ledna 2018 je
možnost předepisování tzv. e-receptů. Tento recept je opatřen jedinečným čárovým kódem a číselněpísmenkovým kódem.
Jak o recept žádat? Máte 2 možnosti:
1. Telefonicky – výhradně na tel. č. 491 611 507
2. Napsat mail na adresu: diarecept@seznam.cz
V mailu uvést: - jméno a příjmení, zdravotní pojišťovnu
- seznam léků a počet balení, které požadujete předepsat
- jak se máte stran cukrovky a zda je nějaká změna vašeho zdravotního stavu
Recept můžeme poslat buď formou SMS nebo e-mailem
Jak recept vyzvednout?
1. V případě SMS. Vezměte s sebou telefon do lékárny a tam přímo SMS otevřete
2. V případě e-mailu:
- e-mail vám přijde ze schránky SÚKLu (tj. ne z adresy, na které jste ho požadovali)
- přijde vám na mailovou adresu, kterou jste nám uvedli a máme ji v systému, proto myslete na to,
abyste nám každou změnu mailové adresy včas nahlásili
- pro otevření e-receptu budete vyzváni k napsání hesla. Tím je Vaše rodné číslo bez lomítka (tj. čárky
mezi čísly, číslice se píšou všechny)
- můžete si e-recept vytisknout (zkontrolujte, zda tam máte čárový kód) nebo mail otevřít v
„chytrém“ telefonu přímo v lékárně
Na co si dát pozor:
Pamatujte, že recept má omezenou platnost 14 kalendářních dní od vystavení. Po této době již není
možnost e-recept vyzvednout. Hlídejte si proto tuto dobu. V případě nevyzvednutí z důvodu expirace
receptu, si náhradní recept bude možno vyzvednout pouze osobně v ordinaci.
E-recept je možno poslat maximálně 2x mezi jednotlivými kontrolami.
E- recept se týká pouze léků dlouhodobě užívaných.
Poukaz na proužky, jehly do pera – nelze poslat elektronicky.
Odeslání poukazu, či receptu Českou poštou je zpoplatněno částkou 50Kč (vypracování, tisk, obálka,
známka, balné, cesta na poštu).
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