
 
 

Ďalšie kontaktné možnosti (objednanie, výsledky):  ambulancia@medispektrum.com 

Telefonická nonstop odkazová schránka: 02 /20 90 10 50 

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Vám bol u nás vystavený erecept  

 na lieky  a/alebo  

 zdravotné pomôcky.  

Na elektronické predpisovanie liekov a zdravotných pomôcok sme prešli v rámci celoslovenského 

projektu ezdravie od 1.10.2018. 

Elektronický recept je ekvivalentom receptu v papierovej podobe, ktorý ste poznali doteraz. 
 

Čo  znamená elektronický recept erecept pre Vás? 

 Zjednodušuje prístup k predpísaným liekom a pomôckam. 

 Pri vyšetrení už nedostanete vytlačený recept, ako doposiaľ. 

 Lieky máte predpísané vo forme erecept-u. 
 Úsporu poplatku 0,17 Eur za každý recept. 

 Lieky si vyzdvihnete v lekárni, ako doposiaľ po predložení svojho identifikačného preukazu 
(preukaz poistenca, občiansky preukaz). Po overení totožnosti lekárnikovi alebo výdajcovi 
zdravotných pomôcok sa v systéme zobrazia všetky nevydané lieky a pomôcky, ktoré 
následne vydá. 

 Ak máte vo svojom mobile aplikáciu svojej zdravotnej poisťovne (VšZP, Dôvera, Union) a ste 
zaregistrovaný/-á, informáciu o predpise budete mať aj priamo v mobilovej aplikácii 

 Zoznam pripojených lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok do systému ezdravie, v 

ktorých je možné vybrať liek alebo zdravotnú pomôcku bez papierového receptu  

si môžete overiť priamo v lekárni alebo na internetovej stránke 
https://old.ezdravotnictvo.sk/ezdravie/erecept/Stranky/Pacient.aspx 

 zobrazenie všetkých predpísaných a vydaných liekov je aj v Elektronickej zdravotnej knižke 

(EZK) na Národnom portáli zdravia (www.npz.sk). 

 

Ak potrebujete vystavenie receptu medzi kontrolami u nás, napíšte nám mail 

na adresu recept@medispektrum.com s údajmi: 

 Vaše meno a priezvisko 

 dátumu narodenia 

 názov lieku, pomôcky a ich množstva, ktoré budete potrebovať do nasledujúcej 

kontroly 

Vystavenie erecept-u  Vám potvrdíme na Váš odosielajúci mail do nasledujúceho pracovného 

dňa. Hneď po našom potvrdení mailom, si  lieky a pomôcky môžete vyzdvihnúť v lekárni.  

Objednanie liekov je možné aj na našich telefónnych číslach 0948 448 448  alebo 02/2090 1054 

každý pracovný deň v určených časoch (ostatný čas počas ordinačných hodín venujeme klientom 

na ambulancii): 

doobeda 10:00-11:00 hod. pondelok - piatok 

poobede 14.00-15:00 hod. pondelok – štvrtok (okrem piatku) 

Pre efektivitu využitia projektu eRecept uprednostňujeme objednanie elektronicky mailom. 

Verím, že Vám erecept prinesie pohodlie vo Vašej liečbe. 

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH 
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