
Návod pro import certifikátů a nastavení elektronické komunikace

1. Nainstalovat upgrade programu DUNA DENTA nebo DUNA PRIVAT

2. vyplnit v NASTAVENÍ – NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ KONFIGURACE – NASTAVENÍ 
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE – záložka eRecept – údaje přidělené SUKLem

3.   naimportovat   certifikát   SUKLu,   který   slouží   k   přístupu   do   Centrálního   úložiště   eReceptů.
Pracuje-li více lékařů v jedné ordinaci, mají společné jedno pracoviště/jeden certifikát SUKLu.
Stačí, aby  import provedl první uživatel, u ostatních se po vyplnění čísla pracoviště certifikát na
seznamu zobrazí.
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Parametr „všechny recepty odesílat do CÚ SUKL“  zaškrtnout až při ostrém provozu od ledna 2018.
Pokud parametr nebude zaškrtnut, bude možná volba zda odesílat nebo ne až při tisku konkrétního 
receptu.

4. Zkontrolovat vyplněné jméno lékaře v NASTAVENÍ – NASTAVENÍ ZÁKLADNÍ 
KONFIGURACE – OSOBNÍ KONFIGURACE LÉKAŘE – záložka Lékař a telefonní číslo lékaře 
na záložce Spojení.

  

5.   Naimportovat   osobní   kvalifikovaný   certifikát.   Každý   lékař   musí   mít   svůj   vlastní.   Tímto
certifikátem   se   podepisuje   eRecept.   Certifikát   se   importuje   stejným   způsobem   jako   certifikát
SUKLu, tzn.  přes tlačítko Přidat, vybrat soubor přes tlačítko … , zadat heslo, kterým je chráněn a
zvolit Import.

6. V  agendě OBSLUHA – ČÍSELNÍK POJIŠŤOVEN  nastavit automatický formát tisku eReceptu
pro pacienta. Lze tisknout buď průvodku nebo celý recept včetně čárového a QR kódu. V případě,
že v číselníku ZP nebude vybráno nic (volba nepřiřazen) bude možno vybírat formulář až těsně před
tiskem.



7. Provést aktualizaci číselníku LÉKY HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ v agendě ČÍSELNÍKY – volba
Aktualizace číselníků. Aktualizaci je nutné provést i v případě, že je aktuální číselník  v programu
už přihraný. Pro účely eReceptu je nutné naplnit položky FORMA, CESTA, BALENÍ, SÍLA, bez
kterých není možné eRecept vytvořit a které ve staré verzi programu DUNA nebyly.

Provést namátkovou kontrolu, že nové údaje jsou v číselníku naplněné. Nelze měnit ručně, SUKL 
takto upravený eRecept nepřijme. I obyčejná mezera mezi slovy rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí.



8. Vystavit klasickým způsobem recept a vyzkoušet odeslání do CúeR a přijetí identifikátoru 
receptu, který se objeví při tisku. Recept vystavujte na skutečného pacienta/osobu se správnými 
léky – odesílá se přímo na ostrý portál centrálního úložiště eReceptů.



Volba NOTIFIKACE zajistí,že SUKL odešle na mail pacienta PDF soubor s identifikátory. Soubor
je navíc chráněn heslem. Heslo odpovídá rodnému číslu pacienta. Dialog se nabídne před tiskem
receptu v případě, že v číselníku ZP není vybrán žádný formát receptu.

Kromě tisku receptu je možné eRecept exportovat do PDF souboru a ten odeslat na mail pacientovi,
který jej může otevřít i v chytrém telefonu.

Pro    úspěšné   odesílání   emailů   správně   nastavit   parametry   v   NASTAVENÍ   –   NASTAVENÍ
ZÁKLADNÍ  KONFIGURACE  –  UŽIVATELSKÁ  KONFIGURACE  a  APLIKAČNÍ
KONFIGURACE,   v obou případech  záložka Email. 
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