E-receptę można zrealizować
w każdej aptece
oznaczonej tą naklejką
Czytelność. Mniej błędów.
Większe bezpieczeństwo
Mniejsze ryzyko
wydania pacjentowi
nieprawidłowego
leku

Wystawienie e-recepty
bez konieczności wizyty
pacjenta w gabinecie
lekarskim

Przepisane leki mogą być
zrealizowane w różnych
aptekach

IKP

Większe bezpieczeństwo terapii dzięki
dostępowi do historii wystawionych
e-recept na Internetowym Koncie Pacjenta
(IKP) na pacjent.gov.pl

Czytelne informacje o dawkowaniu
przepisanego leku są zawsze dostępne
na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)
na pacjent.gov.pl

W czym możemy Ci pomóc?
Dowiedz się,
jak dołączyć do e-recepty

19 457
19 IKP

e-recepta@csioz.gov.pl

Poznaj szczegóły
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Lekarz
elektronicznie
wystawia
i podpisuje
e-receptę

3 APTEKA

Otrzymujesz wydruk
informacyjny
lub e-receptę drogą
elektroniczną
– jako e-mail lub SMS
z 4-cyfrowym kodem

Udajesz się
do apteki
oznaczonej
specjalną
naklejką

Jak otrzymać e-receptę
na e-mail lub sms?
1



Zaloguj się
do Internetowego Konta
Pacjenta (IKP) przy pomocy
Profilu Zaufanego na
pacjent.gov.pl
i zweryfikuj swój numer
telefonu oraz adres e-mail
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Załóż Profil Zaufany.
Dowiedz się na
pz.gov.pl
jak to zrobić

IKP

 eraz możesz
T
otrzymywać
e-recepty drogą
elektroniczną

MINISTER ZDROWIA
Łukasz Szumowski
Postępująca informatyzacja systemu
zdrowia jest równoznaczna nie tylko
ze zwiększeniem wygody pacjenta
i oszczędnością jego czasu, ale przede
wszystkim z poprawą bezpieczeństwa
obywateli i gwarancją ich lepszej ochrony.
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Farmaceuta
skanuje kod
z wydruku
informacyjnego
lub wpisuje
4-cyfrowy kod
z SMS i PESEL
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Przyłącz się do e-recepty
luty 2018
rozpoczęcie pilotażu e-recepty

Otrzymujesz
leki

E-recepta w Europie
Korzystanie z elektronicznej recepty to jeden z celów
strategicznych Unii Europejskiej, służący poprawie
opieki zdrowotnej w Europie.
Kraje skandynawskie przodują w Europie w zakresie
wdrażania e-recept. Liderem jest Estonia, gdzie
elektroniczne recepty wprowadzono w styczniu 2010.
Do połowy 2013 już 95% wszystkich recept w tym
kraju wydano w postaci elektronicznej. Z e-recepty
korzystają też Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja,
Belgia, Holandia, Włochy, Islandia, Grecja, Anglia,
Szkocja, Walia i Irlandia Północna.
W Polsce digitalizacja systemu ochrony zdrowia
rozpoczęła się od e-recepty. Kolejne planowane
usługi to e-skierowanie i elektroniczna dokumentacja
medyczna. Dla wszystkich obywateli dostępne jest
również Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

MAGISTER FARMACJI
Agata Oknińska-Świątek
Zastosowanie e-recepty usprawnia pracę
farmaceutów. Znacząco wpływa na poprawę
procesu realizacji recepty w aptece
i ogranicza problem nieczytelnych, a także
fałszowanych recept. Zniknęły błędy
formalne, nie ma konieczności żmudnego
sprawdzania recept. Dzięki elektronicznej
recepcie można więcej czasu poświęcić na
opiekę farmaceutyczną.

75%

kwiecień 2018
podłączenie do systemu
wybranych do pilotażu aptek
i placówek medycznych

maj 2018
wystawianie pierwszych e-recept
w Siedlcach i Skierniewicach

77%

lipiec 2018 – wrzesień 2018
trwał pilotaż e-recepty

październik 2018 – grudzień 2019
do końca grudnia 2018 stopniowe włączanie
kolejnych aptek, a od stycznia do grudnia
2019 podmiotów leczniczych

styczeń 2020
recepty będą wystawiane
obowiązkowo w postaci
elektronicznej

SPECJALISTA MEDYCYNY
RODZINNEJ
lek. med. Teresa Kwietniewska
Podczas wizyty pacjent może otrzymać e-receptę w formie
wydruku z kodem kreskowym lub w formie maila albo SMS-a
(jeśli korzysta z Internetowego Konta Pacjenta). Ogranicza to
błędy związane z odczytaniem ręcznie wypisanej recepty,
jej zgubieniem czy zniszczeniem. Pacjent otrzymuje możliwość
wykupienia części leków w różnych aptekach, a nawet
otrzymania recepty bez konieczności wizyty w gabinecie
lekarskim. Taki sposób wystawiania recept udoskonala
i wpływa korzystnie na proces leczenia chorego.

ankietowanych Polaków w ciągu
ostatnich 12 miesięcy korzystało
z Internetu w obszarze związanym
z ochroną zdrowia*

badanych twierdzi,
że powinien istnieć
system elektroniczny,
który gromadzi informacje
o wszystkich stosowanych
przez nich lekach na receptę*

95%

Dla
pacjentów ważna jest
możliwość osobistego dostępu do danych
medycznych i zapoznania się z nimi*

*	na podstawie raportu „e-Zdrowie. Czego oczekują pacjenci”
przeprowadzonego w okresie 06.06.17–30.06.17 przez
fundację MY PACJENCI.

PACJENTKA
Monika Mikołajczuk
Cieszę się, że mogłam być jedną
z pierwszych osób testujących
rozwiązania, które działają już
od dawna w wielu krajach Europy.
Większość spraw załatwiamy teraz
w urzędach czy bankach przez
Internet. Dlaczego w przypadku
zdrowia miałoby być inaczej?

fot. Sylwia Garucka-Tarkowska

— Jak to działa?

