




Agenda spotkania:

1. Koncepcja funkcjonowania e-recepty

2. Podsumowanie pierwszych miesięcy z e-receptą

3. Internetowe Konto Pacjenta – pacjent.gov.pl



e-recepta –
koncepcja 
funkcjonowania



Jak działa e-recepta?



Weryfikacja
Zapis
Utworzenie kodu i kluczy dostępowych 

Pracownik medyczny 
wystawia i cyfrowo 
podpisuje e-receptę

Pacjent otrzymuje
Kod dostępowy
Klucze dostępowe

e-recepta - wystawienie



Stosowanie zasady jednego leku na jednej e-
recepcie uprościło realizację e-recepty

 Zachowano zasadę możliwości częściowej realizacji 
e-recepty

 Możliwość realizacji recept z pakietu w różnych 
aptekach

 Dostęp do informacji o przepisanych oraz  
przyjmowanych lekach  wraz z dawkowaniem w 
Internetowym Koncie Pacjenta

 Stała dostępność danych w Internetowy Koncie 
Pacjenta, umożliwiających realizację e-recepty

Możliwość nadania pełnomocnictwa 

Realizacja 
elektronicznej 
recepty



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



Klucze dostępowe
Kod (PIN) + PESEL

Pacjent Farmaceuta

Wyszukanie e-recepty na 
podstawie kluczy 

dostępowych

e-recepta – odczyt



Dokument recepty elektronicznej 



e-recepta – wymagane dane



Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

 imię i nazwisko pacjenta 
 adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer 

lokalu, jeżeli nadano)
 identyfikator usługobiorcy (PESEL lub seria i numer paszportu albo innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator 
nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów 
transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501)

 datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na 
podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie;

e-recepta-
dane 
pacjenta



Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

 nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo firmę, łącznie z 
nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli 
dotyczy,

 adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, 
 numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia 
 identyfikator miejsca udzielania świadczeń

e-recepta-

dane 

usługodawcy



Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

 imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę,
 kwalifikacje zawodowe
 numer PWZ osoby wystawiającej receptę
 numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę

e-recepta-

dane osoby 

wystawiającej 

receptę



Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

Dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego:
 nazwę powszechnie stosowaną lub handlową produktu leczniczego (…)
 postać
 dawkę
 ilość
 sposób dawkowania

e-recepta-
dane o 
leku



Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 96a, e-recepta zawiera:

Podpis:
 kwalifikowany podpis elektroniczny lub
 profil zaufany lub
 z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 
bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (eZLA)

Numer:
 unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez system 

teleinformatyczny usługodawcy lub System P1 

e-recepta-
dane o 
recepcie



Podsumowanie pierwszych 
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.

Informacja o wszystkich podmiotach wystawiających e-
recepty jest dostępna pod adresem mapa.pacjent.gov.pl

Wdrożenie e-recepty 



Wdrożenie e-recepty-
statystki 

 Wystawiono ponad 660 tys. e-recept tj. przepisanych leków, z czego 
zrealizowanych (wykupionych leków) jest ponad 400 tys. 

 Prawie 140 tyś pacjentów otrzymało co najmniej jedną e-receptę

 Najmłodszy pacjent, który otrzymał e-receptę miał miesiąc, a najstarszą 
pacjentką była 99 letnia kobieta.

 Najstarszy lekarz, który wystawił e-receptę to 82-latek, najmłodszy ma 27 lat 
(najmłodsza pielęgniarka 25 lat).

Dane na dzień 10.04.2019              



Korzyści dla 
lekarzy oraz 
podmiotów 
leczniczych 

• Zredukowanie problemu nieczytelności recept – znikną problemy 
z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem

• Zapewnienie poprawności wystawienia e-recepty dzięki weryfikacjom 
prowadzonym przez System P1 w trakcie wystawienia e-recepty

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

• Brak konieczności zgłaszania się do NFZ o nadawanie nr recept - to 
system teleinformatyczny będzie nadawał numery receptom

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



Jak rozpocząć pracę 
z e-receptą? 



Załóż konto na RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą) i przypisz dedykowaną księgę rejestrową

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

Film instruktażowy pod linkiem

Zaimportuj pliki certyfikatów zgodnie ze wskazówkami dostawcy swojego 
oprogramowania gabinetowego

Zaktualizuj oprogramowanie o funkcjonalność e-recepty

Wystawiaj e-recepty













Lekarze mogą wystawiać e-recepty, jeśli ich oprogramowanie 
gabinetowe udostępnia funkcjonalność e-recepty lub 

mają możliwość skorzystania z Aplikacji Usługodawców.

Kolejny krok



Aplikacja dla Usługodawców



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









Internetowe 
Konto Pacjenta

pacjent.gov.pl



Dlaczego warto korzystać:
● odbierzesz i zrealizujesz e-recepty:

○ od lekarza – nawet bez konieczności wizyty, jeśli potrzebujesz dalszego 

leczenia,

○ od pielęgniarki lub położnej – zarówno po wizycie, jak i po konsultacji 

telefonicznej (na odległość)

● sprawdzisz i pobierzesz otrzymane e-recepty oraz e-skierowania

● sprawdzisz Dokumenty Realizacji Recept papierowych

● otrzymasz powiadomienia o wystawionych e-receptach i kody do ich 

realizacji e-mailem lub SMS-em

● sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił NFZ

● dasz innej osobie np. opiekunowi dostęp do swoich danych medycznych lub 

informacji o stanie swojego zdrowia

● docelowo z poziomu IKP pacjent będzie mógł upoważnić pracownika 

medycznego lub placówkę do wglądu do swojej dokumentacji (EDM)

Internetowe 
Konto Pacjenta

pacjent.gov.pl
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2

3

4

E-recepta

Integracja z ZIP NFZ

E-skierowanie

Rozwój IKP

Internetowe Konto Pacjenta – co po kolei w 
2019?



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat.

E-recepta

Pierwsza funkcjonalność w IKP umożliwiająca wyświetlanie dokumentu 
e-recepty

• Podgląd dokumentu e-recepty + wydruk informacyjny
• Status e-recepty
• Kod dostępowy
• Dokument Realizacji Recepty
• Filtrowanie



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat.

Integracja z ZIP-NFZ

Podsumowanie kosztów refundacji recept



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat.

Integracja z ZIP-NFZ

Funkcjonalność umożliwiająca wgląd świadczenia refundowane 



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat.

Integracja z ZIP-NFZ

Pozostałe funkcjonalności z ZIP:

• Listy oczekujących na wizytę
• Informacje o skierowaniach i odbytych wizytach w uzdrowiskach
• Informacje o zrealizowanych zleceniach na wyroby medyczne wraz z 

poziomem refundacji
• Informacje o posiadaniu prawa do świadczeń wraz z ostatnio 

zarejestrowaną składką zdrowotną



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat.

E-skierowanie

Funkcjonalność umożliwiająca wyświetlanie dokumentu e-skierowania

• Podgląd dokumentu e-skierowania + wydruk informacyjny
• Status e-skierowania
• Kod dostępowy
• Szczegóły placówki realizującej e-skierowania po jego przyjęciu
• Filtrowanie



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat.

Rozwój IKP

Dodatkowe funkcjonalności dla pacjentów:

• Apteczka – przegląd szafki leków zakupionych na receptę
• Wyszukanie ulotki leku
• Dostęp do dawkowania wypisanego na e-recepcie
• Przygotowanie się do wizyty u lekarza POZ lub farmaceuty w 

kontekście przyjmowanych leków
• Baza leków – wyszukanie dowolnej ulotki leku z rejestru leków
• Ankieta Zdrowego Stylu Życia – ankieta przygotowana 

merytorycznie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, 
w której pacjent może odpowiedzieć na pytania na temat 
prowadzonego przez siebie stylu życia czy obciążeń związanych z 
chorobami nowotworowymi w rodzinie i uzyskać zalecenia 
dotyczące zdrowia oraz informacje na temat programów 
profilaktycznych.



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo
consequat.

Uprawnienia

• Możliwość nadania pełnomocnictwa do swojego konta IKP
• Dostęp do konta mocodawcy
• Dostęp do konta dzieci

• Nadanie dostępu do e-recept, DRR, i e-skierowań dla pracowników 
medycznych lub całych placówek
• Możliwość nadania dostępu na dany okres czasu
• Możliwość wyboru zakresu czasu dla dokumentów

• Zgody
• Wyrażenie elektronicznej zgody na dostęp upoważnionej osoby 

do dokumentacji medycznej papierowej
• Wyrażenie elektronicznej zgody na dostęp upoważnionej osoby 

do informacji o stanie zdrowia.



Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy wszystkie recepty od 2020 należy wystawić w formie elektronicznej ?

2. Czy nadal będzie trzeba uzyskiwać numery recept od NFZ? 

3. Czy pacjent bez IKP otrzyma e-receptę?

4. Czy na każdej recepcie (nawet 100%) musi się znaleźć identyfikator pacjenta?

5. Czy podczas wizyty domowej będzie możliwość wystawienia e-recepty?

6. Czy lekarz podpisuje elektronicznie każdą e-receptę oddzielnie czy jest 
podpisania pakietu? 

Na naszej stronie dostępny jest aktualny plik z tzw. FAQ (pytania i odpowiedzi)

https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/



Obowiązek wystawiania 
e-recept 01.01.2020



Dziękujemy za uwagę!

e-recepta@csioz.gov.pl

Infolinia: 19 457


