


Agenda spotkania:

1. Koncepcja funkcjonowania e-recepty

2. Podsumowanie 5 miesięcy z e-receptą

3. Internetowe Konto Pacjenta – pacjent.gov.pl



e-recepta –

koncepcja 

funkcjonowania



Jak działa e-recepta?



Weryfikacja
Zapis
Utworzenie kodu dostępowego 

Pracownik medyczny 
wystawia i cyfrowo 
podpisuje e-receptę

Pacjent otrzymuje
Kod dostępowy

e-recepta - wystawienie



e-recepta - przekazanie danych dostępowych

Pacjent otrzymuje: SMS, e-mail lub 
papierowy wydruk z kodem 

i kluczem dostępowym e-recepty

Informacja o recepciePracownik medyczny



e-recepta – wydruk 
informacyjny, sms

Powiadomienie SMS



Kody dostępowe
Kod (PIN) + PESEL

Pacjent Farmaceuta

Wyszukanie e-recepty na 
podstawie kodu dostępowego

e-recepta – realizacja



Dokument recepty elektronicznej 

Lekarz NPWZ 9856987



✓1 lek=1 e-recepta

✓Częściowa realizacja e-recepty

✓Możliwość realizacji e-recept z pakietu w różnych aptekach

✓Automatyczne nadawanie numerów receptom 

✓Wyjątki od wystawiania e-recept:

✓ Pro auctore, pro familiae

✓ Import docelowy

✓ Transgraniczna, dla osoby NN, weterynaryjna

✓ Brak dostępu do systemu

✓Brak możliwości poprawy wystawionej e-recepty

E-recepta- zmiany



Podsumowanie 5 miesięcy z 

e-receptą



Od maja do końca września 2018 trwał pilotaż e-recepty.

Do końca 2018 r. do Systemu P1 zostały podłączone wszystkie
apteki praz punkty apteczne w Polsce.

Obecnie do Systemu P1 systematycznie podłączają się podmioty
lecznicze oraz praktyki zawodowe.

Od 1 stycznia 2020 co do zasady wszystkie recepty będą
wystawiane w formie elektronicznej.

Wdrożenie e-recepty 



• Już ponad 1,8 mln wystawionych 
e-recept

• W styczniu 2019 r. dziennie wystawiano 
ok. 4 tyś e-recept, w czerwcu dzienny 
przyrost to ok. 42 tys

• Lekarze wystawiający e-recepty: 4,8 tys
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Korzyści dla lekarzy 
oraz podmiotów 

leczniczych • Zredukowanie problemu nieczytelności/poprawności e-recept – znikną 
problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem

• Brak problemu z wracającymi pacjentami, którzy zgubili e-recepty -
dzięki stałemu dostępowi do wystawionych e-recept w Internetowym 
Koncie Pacjenta www.pacjent.gov.pl

• Możliwość wystawienia e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez 
wizyty pacjenta w gabinecie - ograniczenie kolejek 

http://www.pacjent.gov.pl/


Jak rozpocząć pracę 

z e-receptą? 



Złóż wniosek o dostęp do Systemu P1 w RPWDL 
https://rpwdl.csioz.gov.pl

Film instruktażowy pod linkiem

Zaktualizuj oprogramowanie gabinetowe o funkcjonalność e-
recepty 

Zacznij wystawiać e-recepty

https://rpwdl.csioz.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=B5nBSfGSqMs












Aplikacja 
gabinet.gov.pl

• przygotowana z myślą o małych, często jednoosobowych 
gabinetach/praktykach

• umożliwia wystawienie e-recepty i e-skierowania

• jest bezpłatna

• dostępna z poziomu przeglądarki internetowej

• logowanie za pomocą profilu zaufanego





— jak ją otrzymać SMS-em lub na e-mail

… i już!

● załóż profil zaufany na 

pz.gov.pl

● skorzystaj z banku 

internetowego

● wejdź na pacjent.gov.pl

● zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta

za pomocą profilu zaufanego

● wpisz numer telefonu komórkowego 

i/lub adres e-mail



Dlaczego warto korzystać:

● otrzymasz powiadomienia o wystawionych e-receptach 

i e-skierowaniach oraz kody do ich realizacji e-mailem 

lub SMS-em

● otrzymasz e-recepty od lekarza na leki na choroby przewlekłe 

bez konieczności wizyty 

● sprawdzisz historię wystawionych i zrealizowanych e-recept 

oraz e-skierowań

● sprawdzisz historię recept papierowych zrealizowanych po 1 

stycznia 2019 r

● sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił NFZ



Dlaczego warto korzystać:

● nadasz wybranej przez siebie osobie dostęp do historii wizyt 

oraz wystawionych e-recept i e-skierowań 

● nadasz wybranemu przez siebie pracownikowi medycznemu 

lub placówce dostęp do historii wizyt oraz wystawionych 

e-recept i e-skierowań 

● będziesz miał dostęp do historii wizyt oraz leczenia swoich 

dzieci

● wyrazisz zgodę na dostęp upoważnionej osoby do 

papierowej dokumentacji medycznej 





Dziękujemy za uwagę!

e-recepta@csioz.gov.pl

Infolinia: 19 457

mailto:e-recepta@csioz.gov.pl

