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Ostatnie 10 miesięcy 
w aptekach



e-recepta

KOWAL

ZSMOPL
• e-recepta: od 1 stycznia 2019 r. wysyłanie 

DRR do systemu e-zdrowie (P1) 
• KOWAL: od 9 lutego 2019 r. podłączenie 

do PLMVS, wdrożenie tzw. dyrektywy 
fałszywkowej

• ZSMOPL: obowiązek przekazywania 
danych do ZSMOPL wszedł w życie 1 
kwietnia 2019 r. 



Liczba podmiotów podłączonych do ZSMOPL

APTEKI HURTOWNIE PODMIOTY
ODPOWIEDZIALNE

* Stan na 31.10.2019

15878 476 447
Apteka ogólnodostępna: 13 106

Apteka szpitalna: 242
Apteka szpitalna bez zgody: 291

Apteka zakładowa: 4
Dział farmacji szpitalnej: 872

Punkt apteczny: 1346
Apteka zakładowa MON: 13

Dział farmacji szpitalnej MON: 4 
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– przekazanie danych 
dostępowych

SMS E-mail Wydruk informacyjny
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Reguły po stronie Systemu e-zdrowie (P1) –
wystawienie i realizacja e-recepty 



• Brak możliwości zapisania recepty o zdublowanym numerze
• Poprawność daty dokumentu
• Zakres weryfikowanych danych usługodawcy (Identyfikator usługodawcy w CWUd)
• Czy NPWZ wystawcy dokumentu jest aktywnym numerem w CWPM
• Numer recepty i jego format
• Czy NPWZ wystawcy dokumentu jest w CWPM
• Zgodność pracownika medycznego podpisującego receptę z danymi osoby wystawiającej receptę
• Format numeru telefonu dla miejsca udzielenia świadczenia
• Poprawność cyfry kontrolnej numeru REGON
• Poprawność cyfry kontrolnej numeru PESEL
• Zgodność REGON z dokumentu z CWUd
• Czy PESEL Usługobiorcy jest w CWUb?
• Czy osoba jest uznana w CWUb za zmarła?
• Tożsamość pacjenta musi być wskazana
• Czy podmiot jest aktywny w CWUd?
• Zgodność danych Pracownika Medycznego (NPWZ i rodzaj PWZ)

- wybrane reguły 



Możliwość realizacji e-recept z pakietu w różnych aptekach:
 Każda e-recepta z pakietu może być kupiona w innej aptece, 

 Jeśli pacjent rozpocznie realizację np. 1 opakowania z 2 to musi już tą realizację 
zakończyć w tej aptece gdzie wykupiono pierwsze opakowanie 

Częściowa realizacja e-recepty
 Pacjent może kupić 1 opakowanie, potem kolejne w terminie ważności e-recepty i 

zgodnie z ordynacją bez utraty refundacji (nie ma odpisów)

 Pacjent status e-recepty może sprawdzić w Internetowym Koncie Pacjenta 
(pacjent.gov.pl) – gdzie e-recepta była zrealizowana, ile opakowań wykupił, za jaką 
kwotę, itd. 

- realizacja częściowa/całkowita



Brak możliwości poprawy wystawionej e-recepty

Dodanie na wydruku informacyjnym pieczątki lub dodatkowej 
adnotacji nie zmienia! e-recepty 

 Jeśli e-recepta została błędnie wystawiona – musi być ona anulowana 

Anulowana jest tylko wybrana e-recepta, a nie cały pakiet (czyli 
pacjent może wykupić nadal pozostałe e-recepty z pakietu)

- anulowanie e-recepty



Wyjątki od wystawiania elektronicznych recept 
 Pro auctore, pro familiae (postać papierowa lub elektroniczna od 1 

stycznia 2020 r.)

 Import docelowy

 Transgraniczna, dla osoby NN, weterynaryjna

 Brak dostępu do systemu 

- kiedy nadal recepta papierowa



Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku 
dostępu do systemu e-zdrowie (P1)

• w razie brak dostępu systemu e-zdrowie (P1), receptę wystawia się w postaci papierowej

• w taki przypadku dla leków refundowanych, do wystawiania recept papierowych będzie się 
wykorzystywać, tak jak dotychczas, numery recept nadane przez NFZ

• Przypominamy że szczegółowa instrukcja „Wystawienie i realizacja e-recept w razie braku dostępu 
do systemu e-zdrowie” dostępna jest na stronie ezdrowie.gov.pl 



W przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1), 
pacjent może otrzymać produkt przepisany na e-recepcie 
jeżeli (łącznie): 

• udostępnieni informację o wystawionej e-recepcie w: 
— postaci wydruku informacyjnego, 
— postaci elektronicznej (dokument dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) albo otrzymany 

na wskazany na IKP adres e-mail), 
— innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument, e-mail)

• okaże dokument potwierdzający tożsamość; 

• złoży oświadczenie, że nie dokonał realizacji recepty, której dotyczy informacja o wystawionej e-recepcie



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

• możliwość wystawiania recept pro auctore i pro familae w postaci 
elektronicznej (styczeń 2020)

• wystawianie recept transgranicznych w postaci elektronicznej 
(połowa 2020)

• wydłużenie okresu ważności większości e-recept do 365 dni
wyjątki:
recepta na antybiotyk - 7 dni
recepta na preparat immunologiczny - 120 dni
recepta na lek odurzający, psychotropowy - 30 dni



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

• możliwość wystawienia e-recepty na 360 dni kuracji przez lekarza, 180 
dni przez pielęgniarkę/położną

• możliwość wystawiania e-recept z uprawnieniem dodatkowym 
„senior” przez lekarzy specjalistów (umowa z NFZ na udzielanie 
świadczenia) oraz przy wypisie ze szpitala (1 lipca 2020)



USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 

• możliwość realizacji e-recept na podstawie e-dowodu, 
aplikacji mObywatel, 

• brak konieczności wskazywania OW NFZ pacjenta na 
recepcie (od 1 lipca 2020)

• możliwość wystawiania e-recept i e-skierowań z 
wykorzystaniem podpisu ZUS w imieniu lekarza przez 
asystenta medycznego po nadaniu mu upoważnienia w 
RAM (30 września 2019)



• poszerzenie funkcjonalności IKP (maksymalnie do połowy roku 2021) 
o możliwość m.in.:
 złożenia deklaracji POZ
 złożenia wniosku o kartę EKUZ
 możliwość składania skarg do Rzecznika Praw Pacjenta, MZ, NFZ
 dostępu do informacji o wycofanych z obrotu produktach 

leczniczych(SMS)
 dostępu do e-ZLA

• możliwość potwierdzania profilu zaufanego i promowanie logowania 
do IKP przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu POZ

USTAWA z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia 



w liczbach



• Już ponad 26 mln wystawionych 
e-recept

• W styczniu 2019 r. dziennie wystawiano 
ok. 4 tys. e-recept, w listopadzie dzienny 
przyrost to blisko 800 tys.

• Lekarze wystawiający e-recepty: 32 tys.

• Pielęgniarki i położne wystawiające e-
recepty: ponad 220
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stan na 05.11.2019



Informacje o e-recepcie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta

Wszelkie aktualne informacje na temat e-recepty:

https://ezdrowie.gov.pl/





— 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












