E-Recepta – mały poradnik
W celu złożenia wniosku o dostęp do systemu P1
https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek
konieczne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki Profilem Zaufanym
(bezpłatnym) lub podpisem kwalifikowanym (płatnym).
Profil Zaufany można założyć poprzez internetowe konto bankowe lub w punkcie
potwierdzającym (różne urzędy i banki)

I.

II.

Najważniejsze daty:

Obowiązek zgłoszenia przez usługodawców
do CSIOZ gotowości podłączenia swoich
systemów do Platformy P1

do 31 grudnia 2018

Obowiązek wystawiania recept w postaci
elektronicznej

od 1 stycznia 2020

Objaśnienia używanych skrótów:
IKP – Indywidualne Konto Pacjenta
CSIOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
SOW – System Obsługi Wniosków
Pliki CSR – CSR - “Żądanie Podpisania Certyfikatu”. Plik CSR niezbędny jest do złożenia
zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL dla domeny. Plik CSR generowany jest przez
administratora serwera, na którym ma zostać zainstalowany certyfikat SSL.
CERTYFIKAT SSL - protokół sieciowy używany do bezpiecznych połączeń internetowych,
zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

III. Instrukcja generowania certyfikatu

IV.

Jak to ma wyglądać?

WYSTAWIENIE E-RECEPTY

P1 – weryfikacja
zapis
utworzenie kodu i kluczy dostępowych

Pakiet e-Recept

Pracownik medyczny
wystawia i cyfrowo
podpisuje e-Receptę

LEK
LEK
LEK
LEK
LEK

-

e-Recepta
e-Recepta
e-Recepta
e-Recepta
e-Recepta

Pacjent
otrzymuje kod
dostępowy, klucze
dostępowe

PRZEKAZANIE DANYCH DOSTĘPOWYCH
Informacja o recepcie
Klucz dostępowy:
Pracownik medyczny
Kod dostępowy: 1234

Pacjent otrzymuje
– sms
–@
– wydruk
z kodem i kluczem do
e-Recepty

PACJENT PRZYCHODZI DO APTEKI
Z WYDRUKIEM INFORMACYJNYM oraz MAILEM lub SMS-em (jeśli zaznaczył na
swoim koncie IKP, że chce otrzymywać powiadomienia o wystawionych receptach
w smsach lub mailach)

WYDRUK INFORMACYJNY E-RECEPTY

ODCZYT E-RECEPTY

Pacjent

Farmaceuta

Klucze dostępowe
Kod
PESEL

Wyszukiwanie e-Recepty na podstawie kluczy
dostępowych
(na P1)

(zawarte w druku, smsie, @)

Informacja zwrotna w postaci
Pakietu e-Recept
e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK

REALIZACJA E-RECEPTY
Pakiet e-Recept

Farmaceuta

e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK
e-Recepta – LEK

Realizacja i e-taksacja
Realizacja i e-taksacja

System apteczny
automatycznie przekazuje

P1

Wydanie leków
pacjentowi

NFZ

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM E-RECEPTY

1.

Brak papierowej recepty. Dokumentem, który należy weryfikować w aptece jest
dokument elektroniczny, widoczny na ekranie monitora w oprogramowaniu
aptecznym, po sczytaniu kodu kreskowego e-recepty lub wpisaniu 4-cyfrowego
kodu dostępowego wraz z numerem PESEL pacjenta.

2.

Zmiana nazewnictwa, tj. na jednej e-recepcie znajduje się jeden lek (1 erecepta= 1 lek). Kilka e-recept (maksymalnie do 5 e-recept) ujmowanych jest
w tzw. receptę zbiorczą.

3.

Możliwość częściowej realizacji e-recepty tzn. w przypadku wypisania przez
lekarza (lub inną uprawnioną osobę) kilku opakowań tego samego leku na erecepcie, możliwe jest wydanie pacjentowi 1 opakowania i zaznaczenie
„częściowej realizacji". Natomiast przy kolejnej wizycie pacjenta możliwe jest
wydanie pozostałych opakowań tego leku i oznaczenie odpowiednio „całkowitej
realizacji". Jedną e-receptę można realizować w jednej aptece.

4.

W przypadku, gdy recepta zbiorcza zawiera kilka e-recept możliwość realizacji
różnych e-recept w różnych aptekach (każda e-recepta zawiera kod, który
pozwala na realizację).

5.

Pacjent może przyjść do apteki z:

a.

Wydrukiem informacyjnym - w celu realizacji należy sczytać kod kreskowy
recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty lub wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy
wraz z numerem PESEL pacjenta

b.

SMS-em, w którym podany będzie kod dostępowy- w celu realizacji należy
wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta

c.

e-mail-em, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdfw celu realizacji należy sczytać kod kreskowy recepty zbiorczej/ konkretnej erecepty z ekranu telefonu/tableta lub wpisać 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z
numerem PESEL pacjenta

6.

Podczas realizacji e-recepty w okresie pilotażu należy zwrócić uwagę na to, czy
wszystkie dane, które powinny się znaleźć na e-recepcie, faktycznie zostały
ujęte (dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-receptę, dane osoby
wystawiającej e-receptę, dane dotyczące przepisanego leku, ze zwróceniem
uwagi na leki psychotropowe/środki odurzające

itd.)

INFORMACJA O RECEPCIE ELEKTRONICZNEJ

Materiał opracowany dzięki uprzejmości mgra farm. Mariana Witkowskiego oraz na podstawie
informacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

