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Elektronický recept už využíva takmer 100 percent Slovákov, lekárne sa 

pripravujú na ďalšie úlohy 

 

Bratislava, 12. máj 2022 – Tri vlny pandémie významne zmenili naše správanie. Koronakríza 

urýchlila aj nárast predpísaných  elektronických receptov, teda eReceptov. V súčasnosti ich 

podiel predstavuje približne 95 % zo všetkých vydaných lekárskych receptov. Pandémia tiež 

potvrdila, že úlohou lekární nie je len výdaj liekov, ale predovšetkým poradenstvo a servis 

pacientom. Informuje o tom Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku. 

Do lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok prídete bez papiera a administratívny poplatok za 

výdaj lieku neplatíte. Slováci si na používanie eReceptov rýchlo zvykli. Podľa údajov Národného centra 

zdravotníckych informácií (NCZI) lekárne len za prvé dva mesiace tohto roka vydali viac ako 10 miliónov 

eReceptov, vlani to bolo spolu 66 miliónov elektronických lekárskych predpisov.  

Hoci aj s eReceptom sú spojené administratívne práce, poplatok 0,17 eura za štatistické spracovanie 

receptu znášajú lekárne bez kompenzácií od štátu. Systém elektronických receptov tak za štyri roky 

fungovania ušetril pacientom už takmer 35 miliónov eur.   

Prechod na elektronické recepty výrazne urýchlila pandémia koronavírusu „Pred koronakrízou sme 

každomesačne bojovali o nárast percenta-dvoch s eReceptom. Teraz môžeme povedať, že 

dosahujeme vyše deväťdesiatpercentné pokrytie eReceptami. A to je obrovská úspora pre lekárne, 

poisťovne, pacientov, jednoducho pre všetkých,“ povedal Jan Žák, predseda Asociácia 

prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku. 

Elektronické recepty tiež zmenili správanie Slovákov. „Telemedicína ako odbor, ktorý de facto na 

Slovensku neexistoval, zrazu začala fungovať. Ľudia nechodili k doktorovi, volali s ním. Lekár im 

vystaví eRecept a oni si môžu prejsť do akejkoľvek lekárne a vyzdvihnúť ho s preukazom poistenca. 

A tu sme videli veľkú zmenu v správaní sa ľudí. Tí si začali čoraz viac vyberať lieky na predpis pri 

nakupovaní, v lekárňach spojených s nejakým obchodom. Vidíme, že lekárne, ktoré sú naviazané na 

nákupné domy, vydávajú oveľa viac liekov na predpis než historicky vydávali,“ dodal Jan Žák. 

Zmenilo sa nielen správanie pacientov, ale aj úloha lekární. V čase, keď boli mnohé ambulancie lekárov 

zatvorené, pacienti nachádzali poradenstvo a servis práve v lekárňach. Podľa Jana Žáka v lekárňach 

pracujú vyškolení odborníci, ktorí sú pripravení pomôcť odbremeniť zdravotný systém. „Lekárnici sú 

najdostupnejšími zdravotníckymi pracovníkmi prvého kontaktu. To je fakt, ktorý pandémia 

koronavírusu iba potvrdila,“ zdôraznil predseda asociácie. 

Na Slovensku je v súčasnosti dostupných približne 2 000 verejných lekární. Až 98 % ľudí má lekáreň v 

dosahu v priebehu 30 minút od domova. Lekárnik je bezpochyby najdostupnejší zdravotnícky 

pracovník prvého kontaktu, ktorému ako odborníkovi ľudia dôverujú a obracajú sa na neho pri riešení 

zdravotných komplikácií a problémov. Ročne navštívi slovenské verejné lekárne cez 50 miliónov ľudí. 

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární v posledných rokoch pravidelne otvára diskusiu o 

posilnení kompetencií lekárnikov ako odborných zdravotníckych pracovníkov. Zatiaľ však bez odozvy 

kompetentných.  
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Dôležitú úlohu môžu lekárnici zohrávať najmä v prevencii a skorom záchyte ochorení, ako aj v 

manažmente farmakoterapie, generickej substitúcii či zabezpečení jednoduchých zdravotníckych 

úkonov.  

„Napríklad meranie tlaku, ktoré dnes v lekárňach robíme, no absentuje ďalší krok. Zmeriame 

pacientovi tlak, povieme mu výsledok, v prípade potreby dáme ďalšie individuálne odporúčania, ale  

tento výsledok už nie je zaznamenaný do karty pacienta. Jeho lekár tak nevidí, že bol x-krát na 

meraní v lekárni, a že to má nejaký vývoj. Pokiaľ by sa podarilo prepojiť systém, a v určitej chvíli by 

mal lekárnik väčší prístup, myslím, že by to bolo v prospech starostlivosti o pacienta,“ vysvetlil Jan 

Žák.  

Dobrým príkladom preventívnej starostlivosti v prostredí lekární sú aj diagnostické služby fungujúce na 

princípe fluorescenčnej imunoanalýzy pomocou diagnostického prístroja. V lekárňach Dr. Max, kde 

tento projekt spustili koncom minulého roka, bolo doposiaľ poskytnutých približne 60-tisíc týchto 

úkonov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Asociácii prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku 
 
Záujmové združenie je registrované ako právnická osoba zapísaná do Registra záujmových združení právnických osôb 
vedeného MV SR so sídlom Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Predseda APSL je Ing. Jan Žák (predseda 
predstavenstva spoločnosti Dr.Max Holding SK, a.s. /výkonný riaditeľ spoločnosti Dr.Max Slovensko). Členmi predsedníctva 
a podpredsedami APSL sú Ing. Róbert Nemčický (riaditeľ a člen predstavenstva BENU Slovensko, a.s./ PHOENIX Zdravotnícke 
zásobovanie a.s). a Mgr. Diana Masiliuniene (konateľ spoločnosti EKOLEKAREN s. r. o.) Informácie o APSL nájdete na 
www.apsl.sk. 
 

Kontaktná osoba pre médiá: Peter Sedláček, E: sedlacek@apsl.sk, M: +421 904 989 137 

http://www.apsl.sk/
mailto:sedlacek@apsl.sk


                                                                                             

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku 
IČO: 51459329 l Digital Park II/D, Einsteinova 3754/23, 851 01 Bratislava  

 
 
 

 

 


