


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

Wdrożenie e-recepty 



• Już ponad 2,5 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: 6,5 tys

• Pielęgniarki i położne wystawiające e-
recepty: ponad 100
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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






Dofinansowanie zakupu 
oprogramowania



Kto może skorzystać:
Każdy posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, za okres od dnia 1
stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju m.in. POZ, AOS, leczenie szpitalne,
- u którego zatrudnieni są upoważnienia i wystawiający eZLA, 
- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie 

została wystawiona recepta w postaci elektronicznej.

Na co?
Refundacja kosztów zakupu oprogramowania, poniesionych w 2018 lub 2019
(wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania eZLA lub dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej).

Wysokość wsparcia:
80% poniesionych wydatków (przy czym maksymalne dofinansowanie liczone jest od kwoty 
1000 zł lub 1000zł powiększonej o podatek VAT),

Wnioski można składać do 10.08.2019, w OW NFZ. Szczegóły w Zarządzeniu Prezesa 
NFZ Nr 55/2019/DEF





— 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









[pilotaż]



e-skierowanie Termin obowiązywania

Udostępnienie funkcjonalności w P1 16 października 2018r.

Obowiązek potwierdzenia 

przez usługodawców do CSIOZ 

podłączenia 

swoich systemów do Platformy P1 (art. 

56 ust.5 ustawy o SIOZ)

do 31 grudnia 2019r.

Obowiązek wystawiania 

w postaci elektronicznej
od 1 stycznia 2021r.

Terminy obowiązywania e-skierowania



e-skierowanie: katalog usług od 15.04.2019

Katalog skierowań wystawianych w formie elektronicznej w Systemie Informacji 
Medycznej

1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych
2) leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej
3) badania  medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków 
innych niż środki publiczne
4) badania  tomografii komputerowej  (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze 
środków innych niż środki publiczne
5) badania rezonansu magnetycznego (MR) finansowane ze środków publicznych
6) badania endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych
7) badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych
8) pozytonowa tomografia emisyjna (PET) finansowana ze środków publicznych



e-skierowanie - wystawienie 

Pracownik medyczny 
wystawia i cyfrowo 
podpisuje e-skierowanie

System P1
weryfikuje e-skierowanie, zapisuje 
i generuje kod i klucz dostępowy  

Pacjent może otrzymać:

1. SMS (IKP aktywne)

2. E-mail (IKP aktywne)

3. Wydruk 
informacyjny

Pacjent
otrzymuje e-skierowanie                
w wybranej przez siebie formie  



e-skierowanie – u realizatora 

Podmiot leczniczy 
przesyła otrzymane 
dane do Systemu P1

Pacjent w wybranym przez 
siebie podmiocie leczniczym 
realizującym dane świadczenie 
przekazuje dane dostępowe do 
e-skierowania: kod lub klucz

System P1 weryfikuje otrzymane dane 
dostępowe i przesyła odpowiedź do 
podmiotu realizującego. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia podmiot 
może zapisać Pacjenta na wizytę 
lub odmówić realizacji świadczenia. 
W przypadku zapisania Pacjenta 
na wizytę System P1 zmienia status 
e-skierowania na „u realizatora”.  



e-skierowanie – zrealizowane 

Podmiot realizuje
świadczenie, na które 
zapisany był Pacjent.

W Systemie P1 następuje 
odczyt e-skierowania.

Zrealizowane e-skierowanie 
zostaje oznaczone w Systemie 
P1 jako zrealizowane i nie 
może już być zrealizowane. 



✓Brak konieczności  dostarczenia e-skierowania w ciągu 14 dni (e-skierowanie jest 
bezterminowe)

✓Brak możliwości podwójnego zapisu na to samo świadczenie

✓Zwiększone bezpieczeństwo – eliminacja ryzyka zagubienia skierowania. 

✓Możliwość śledzenia historii leczenia w IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

✓Wyjątki od wystawiania e-skierowań (pozostanie wersja tradycyjna)

✓ Brak dostępu do systemu

✓ Ratownictwo medyczne (RTM), Zaopatrzenie Ortopedyczne , Uzdrowiska (tylko info w IKP), Programy 
zdrowotne, Stomatologia.

✓Brak możliwości poprawy wystawionego e-skierowania

✓Wydruk informacyjny e-skierowania = tradycyjne skierowanie papierowe (od lipca 2019) –
możliwość realizacji w dowolnej placówce

e-skierowanie – zmiany 



e-skierowanie: wydruk informacyjny=
Skierowanie  

• Każdy wydruk informacyjny będzie 
pełnoprawnym skierowaniem

• Można je zrealizować w każdej placówce 
(nie tylko tej biorącej udział w pilotażu)

• Obowiązywać będzie do końca 2020 roku
• Planowane wejście w życie lipiec 2019



Jak dołączyć do pilotażu?

Pełna instrukcja jak to zrobić jest dostępna na stronie 
https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/

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


Dziękujemy za uwagę!

e-recepta@csioz.gov.pl

Infolinia: 19 457

mailto:e-recepta@csioz.gov.pl

