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Tlačová správa 
 

 

Opakovaný erecept odbremení pacientov od návštev lekára 
                                                                                                                 
V Bratislave dňa 20. 6. 2018 
 

Menej času stráveného u lekára pre pacienta a ušetrený čas pre lekárov, aj takéto 

zmeny prináša ďalšia novinka v rámci ezdravia - opakovaný erecept. Vďaka tejto 

výhode elektronického zdravotníctva sa v čakárňach výrazne zníži počet ľudí, ktorí si 

prišli iba po nový predpis na lieky.  Od jeho nasadenia do praxe ho využilo už takmer 

1000 pacientov.  

 

Lekár môže  po posúdení zdravotného stavu rozhodnúť o predpise opakovaného 

elektronického receptu a zároveň určí jeho platnosť maximálne na 12 mesiacov. Ocenia to 

predovšetkým chronickí pacienti, ktorí si opakovane chodili pre recepty k svojmu lekárovi. 

Po novom si môžu vyberať lieky alebo liečivá bez papierov a bez  návštevy ambulancie až 

do doby platnosti tohto receptu v časovej perióde, ktorú určil predpisujúci lekár. 

Výdaj takéhoto receptu prebieha rovnako ako pri riadnom recepte s tým rozdielom, že 

opakovaný recept existuje iba v elektronickej podobne a lekár ho netlačí. „Pacient si môže 

opakovaný recept vybrať v lekárni po predložení eID, resp. v prechodnom období 

prostredníctvom zdravotného preukazu. Lekárnik následne uvidí na obrazovke svojho 

softvéru nové informácie o recepte – platnosť, periódu pre výdaje a počet opakovaní“, 

uviedol generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovitš. 

Okrem antibiotík a omamných látok, kde je predpis na opakovaný recept zakázaný, môže 

lekár zvážiť predpis liekov bez ohľadu na to, či a ako si ich pacient hradí.  

Po uplynutí určitého obdobia, kedy je možné vydať príslušnú dávku, recept sa objaví v 

zozname nevydaných liekov a bude k dispozícii dovtedy, kým si pacient danú dávku 

nevyzdvihne.  

   

                                                             

 
 

O organizácii: 

NCZI je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá zodpovedá 

za realizáciu elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom 

systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Kontaktné údaje: 

Mgr. Boris Chmel 

Hovorca 

Národné centrum zdravotníckych informácií  

Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk 
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