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1. Položky na receptu 
Položky vztahující se k léčivu: 

 Dávkování – Da Signa nebo D.S. 

 Úhrada 

 Mn. - množství 

 Dg - diagnóza pacienta, která je důvodem předpisu 

 Přid. dg – přidružená diagnóza pacienta 

 Nezaměňovat 

 Překročení - symbol překročení dávkování 
o Někdy označované vykřičníkem 

 Č. žádanky – u léčiv vyžadující schválení revizního lékaře 
 
Položky vztahující se k receptu: 
Tuto část receptu je možné skrýt nebo zobrazit pomocí šipky směřující nahoru nebo dolů. Poslední 
nastavení zůstane zachováno do další změny. 
 

 Akutní - symbol Akutní péče nebo Neodkladná péče 

 Rodina - symbol Pro potřebu rodiny nebo Ad usum proprium 

 Přeshraniční – symbol označující přeshraniční recept 

 Rpt – opakování receptu 
o Hodnotu lze vymazat kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním možnosti 

„Vymazat“. 

 Platnost (dny) – přednastavena hodnota platnosti receptu je 14 dní (lze změnit) 
o U antibiotik (ATC začínající na J01) je nastavena platnost 5 dní (lze změnit) 
o U receptů s vyplněným opakováním je platnost 182 dní (lze změnit) 
o Po zatržení Akutní je platnost 2 dny, tzn. lék je platný do následujícího dne po vydání 

 Pozn. – poznámka pro lékárníka 
o V případě, že je vydáván lék v listinné podobě, do této poznámky se uvádí důvod 

vydání receptu v listinné podobě. 

 Datum vystavení 

 IČP (odbornost) – po kliknutí lze přeřadit recept pod jiné IČP (odbornost) 
 
 

 

 
Obrázek 1: Položky na receptu 

 
 



2. Strukturovaná magistraliter receptura 
Postup: 

1. Otevřít okno Medikace -> záložka Receptář. 
2. Stisknout tlačítko plus (vytvoření nové receptury). 
3. Doplnit údaje nové receptury (název, postup přípravy). 
4. Přidat složku tlačítkem plus. 
5. Vyplnit kód složky a název složky. 

a. Složky lze vybírat i z číselníku, který se vyvolá za pomocí šipky. 
b. Číselník má 2 záložky: číselník léků a číselník konopí 

6. Vyplnit množství a vybrat ze seznamu jednotku. 
7. Přidat další složky dle potřeby. 
8. Pro uložení nové receptury stisknout tlačítko OK. 
9. Nová magistraliter receptura se vytvoří, tzn. bude viditelná v seznamu receptur, ze které ji lze 

předepsat. 
 
Magistraliter receptury lze upravovat i po předepsání, tzn. v pravé části obrazovky, kde se vytvořil 
recept s předepsanou recepturou. 
 
Pozn.: FONS Galen umožňuje předepisovat i konopí (při výběru z číselníku záložka Konopí). Pokud 
lékař předepisuje konopí, SÚKL po odeslání receptu na SÚKL kontroluje, zda odpovídá odbornost 
lékaře, diagnóza pacienta umožňující předepsat konopí a množství. 

 

3. Odeslání receptu 
Postup: 

1. Vstoupit do okna Medikace a vybrat léčivý přípravek (např. ze záložky Číselník nebo 
Receptář). 

2. Stisknout tlačítko Předepsat nebo dvakrát kliknout na vybraný léčivý přípravek. 
3. Vyplnit údaje na receptu. 

a. Povinný údaj je Dávkování. 
4. Stisknout tlačítko eRecept 

a. Pokud není tlačítko přístupné, znamená to, že není vyplněn povinný údaj vyžadovaný 
SÚKL. Po najetí myši na toto tlačítko se zobrazí informace, které je nezbytné doplnit, 
aby SÚKL recept přijal. 

 

4. Sdělení kódu pacientovi 
Pacientovi je možné sdělit kód receptu 3 způsoby: 

 E-mail – nutné nastavit před odesláním receptu na SÚKL 

 SMS - nutné nastavit před odesláním receptu na SÚKL 

 Papírová průvodka – lze vytisknout po odeslání receptu na SÚKL 

 

4.1 E-mail 
Pro odeslání průvody receptu na e-mail, je nutné nastavit mail pacienta na kartě pacienta. 
 
Postup: 

1. Otevřít kartu vybraného pacienta 
2. V tabulce Kontakty stisknout tlačítko plus pro přidání nového kontaktu. 
3. Vybrat typ kontaktu e-mail. 
4. Vyplnit hodnotu kontaktu e-mailem pacienta. 
5. Zatrhnout možnost eRecept u vybraného kontaktu. 

 
Pozn.: Je možné vybrat pouze jeden kontakt (email nebo mobil). 

 
 
 



4.2 SMS 
Pro odeslání kódu receptu formou SMS, je nutné nastavit telefonní číslo pacienta na kartě pacienta. 
 
Postup: 

1. Otevřít kartu vybraného pacienta 
2. V tabulce Kontakty stisknout tlačítko plus pro přidání nového kontaktu. 
3. Vybrat typ kontaktu mobil. 
4. Vyplnit hodnotu kontaktu telefonním číslem pacienta. 
5. Zatrhnout možnost eRecept u vybraného kontaktu. 

 
Pozn.: Je možné vybrat pouze jeden kontakt (email nebo mobil). 

 

4.3 Papírová průvodka 
Pro vytištění průvodky, je nutné nejprve odeslat recepty na SÚKL. 
 
Postup: 

1. Odeslat předepsané recepty na SÚKL tlačítkem eRecept. 
2. Stisknout tlačítko Tisk. 

a. Pokud není recept odeslán na SÚKL, tlačítko Tisk není přístupné. Při najetí myši na 
tlačítko Tisk, se zobrazí seznam receptů, které nebyly odeslány na SÚKL. 

3. Definování dalších parametrů tisku v okně Tisk. 
4. Samotný tisk se vyvolá tlačítkem Tisk. 

 
Papírovou průvodku lze pacientovi vytisknout i z okna Výdeje, kde lze tisknout: 

 Průvodka vztahující se k jednomu receptu – vybrat konkrétní recept (detail vybraného recept 
se zobrazí v pravé části) a následně postupovat od bodu 2. 

 Průvodky vztahující se ke konkrétnímu datu – vybrat konkrétní datum (v pravé části se zobrazí 
detaily receptů předepsané ve zvoleném datu) a následně postupovat od bodu 2. 

 

4.4 Další alternativa 
V případě, že nebudou dostupné služby SÚKL (email nebo SMS), umožňuje FONS Galen vystavit 
eRecept alternativním způsobem – emailem odeslaný z FONS Galen. 
 
Postup: 

1. Odeslat předepsané recepty na SÚKL tlačítkem eRecept. 
2. Následně je možné stisknout tlačítko PDF. 
3. Stisknout tlačítko Poslat email. 
4. Vybrat kontakt/y, popřípadě dopsat předmět a text zprávy. 
5. Stisknout tlačítko Odeslat. 

 
Pozn.: Pro použití této formy je vhodné mít vytvořenou šablonu v modulu Komunikace. 
 

5. Úprava odeslaného receptu 
Odeslaný recept lze upravit ze dvou míst: 

 Při předepisování 

 Z okna Výdeje 
 
Postup: 

1. Kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný recept. 
a. V okně výdeje je nutné nejprve vybrat recept v levé části a následně kliknout pravým 

tlačítkem myši na vybraný recept v pravé části 
2. Vybrat možnost Upravit eRecept 
3. Upravit potřebné údaje. 
4. Stisknout tlačítko eRecept pro opětovné odeslání na SÚKL. 

 
Podmínky, za kterých je možné upravit  eRecept: 

 Recept je platný (neskončila platnost receptu). 



 Na receptu není evidovaný žádný výdej. 

 

6. Smazání/stornování receptu 
Recept lze stornovat/mazat ze dvou míst: 

 Při předepisování 

 Z okna Výdeje 
 
Postup: 

1. Kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný recept. 
a. V okně Výdeje je nutné nejprve vybrat recept v levé části a následně kliknout pravým 

tlačítkem myši na vybraný recept v pravé části 
2. Vybrat možnost Stornovat eRecept/Smazat medikaci 

a. Stornovat eRecept – zobrazí se pro recepty odeslané na SÚKL 
b. Smazat medikaci – zobrazí se pro recepty neodeslané na SÚKL 

 
Podmínky stornování odeslaného receptu: 

 Recept je platný (neskončila platnost receptu). 

 Na receptu není evidovaný žádný výdej. 

 

7. Výdeje 
Okno sloužící pro zobrazování informací o výdejích lékárny. 
 
Okno je rozděleno do 3 částí: 

 Předepsané recepty (levá strana) 

 Doplatek – částka, kterou pacient zaplatil za léčiva na receptu 

 Detail receptu/ů 
o  Detail receptu je zobrazen po vybrání receptu z části Předepsané recepty 
o Detail receptů za vybraný den je zobrazen po stisku data 

 Informace o výdejích – konkrétní údaje z lékárny vztahující se k vybranému léku. 
 

8. Vystavení receptu v listinné podobě 
Recept je možné dle vyhlášky č. 415/2017 vystavit za určitých okolností v listinné podobě. 
 
Postup: 

1. Předepsat léčivý přípravek a vyplnit na receptu další nezbytné údaje. 
2. Vyplnit poznámku, kde je nutné definovat důvod vystavení listinné podoby. 
3. Kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný recept a vybrat možnost Tisk listinné podoby 

receptu. 
4. Zobrazí se okno Tisk, kde je možné definovat další parametry tisku. 
5. Samotný tisk se vyvolá tlačítkem Tisk. 

 
Pozn.: Typ listinné podoby (receptu) je možné i nadále definovat v modulu Správce -> Správa 
organizace -> vybrat IČP -> UI konfigurace -> Typ receptu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Nastavení/výměna kvalifikovaného certifikátu a údajů od SÚKL 
 

1. V modulu Ordinace přejít na Konfigurace a nastavení (tlačítko vpravo nahoře).   

 
  
 
 
 

 

 
2. Vybrat záložku Certifikát. 

 
 

 
Obrázek 3: Nastavení v okně Konfigurace a nastavení 

 
3. Stisknout tlačítko Vybrat (tlačítko u Certifikát(sériové číslo)) a vyhledat certifikát -> výběr 

potvrdit tlačítkem OK -> po výběru systém doplní sériové číslo certifikátu. 
 

4. V čísti eRecept doplnit/změnit údaje od SÚKL: 
a. Identifikace SÚKL 
b. Heslo 

 
5. Změny potvrdit tlačítkem OK. 

 
 

Následně je nutné vypnout a zapnout Galen, aby se změna projevila! 

Obrázek 2:Tlačítko pro vstup 
do Konfigurace a nastavení 


