


– agenda spotkania

1. Koncepcja funkcjonowania e-recepty

2. Podsumowanie 7 miesięcy z e-receptą

3. Koncepcja funkcjonowania e-skierowania

4. Internetowe Konto Pacjenta – pacjent.gov.pl



Pacjent otrzymuje 
kod dostępowy

– wystawianie

Weryfikacja poprawności
 Zapis
 Utworzenie kodu dostępowego

 Wystawienie e-recepty

 Podpis cyfrowy

(eZla, Profil Zaufany,     

podpis kwalifikowany)

Pracownik
medyczny

Pacjent



– przekazanie danych dostępowych

Pracownik
medyczny

Informacja
o recepcie

e-mail

SMS

papierowy 
wydruk 

informacyjny

Pacjent



– wydruk informacyjny,SMS

wydruk
informacyjny

powiadomienie
SMS

kod PIN



– realizacja w aptece

Pacjent Farmaceuta

Wydruk informacyjny
Kod (PIN) + PESEL

Wyszukanie i realizacja 
e-recepty 



dokument recepty elektronicznej 



– zmiany

1 lek = 1 e-recepta

Możliwość realizacji e-recept z pakietu w różnych aptekach

Częściowa realizacja e-recepty

Automatyczne nadawanie numerów receptom 

Wyjątki od wystawiania e-recept:

 Pro auctore, pro familiae (wersja elektroniczna lub papierowa)

 Import docelowy

 Transgraniczna, dla osoby NN, weterynaryjna

 Brak dostępu do systemu

Brak możliwości poprawy wystawionej e-recepty



– nowa ustawa o e-zdrowiu

otrzymanie bezpłatnych leków w ramach programu 75+ także podczas 
wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala

wprowadzenie mechanizmu wspomagającego określenie poziomu 
odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego

wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 365 dni

automatyczne udostępnienie danych zawartych w P1 pacjenta –
lekarzom/pielęgniarkom/położnym udzielających pacjentowi świadczeń 
opieki zdrowotnej w ramach umowy z zakresu POZ

poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia 
w imieniu lekarza - e-recept oraz e-skierowań

wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w 
innych krajach Unii Europejskiej w których działa e-recepta



w liczbach



kujawsko-
pomorskie

zachodniopomorskie

pomorskie

mazowieckie

podlaskie

podkarpackie

śląskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

wielkopolskie

376868

320158

64588

315861

17608

1 845406

253665

170062280676

152485

129 981

dolnośląskie

66823
707718

lubelskie

świętokrzyskie

68385
opolskie

32464

warmińsko-
mazurskie

114096

Stan na 20.08.2019 

Już ponad 5,8 mln wystawionych e-recept

W styczniu 2019 r. dziennie wystawiano ok. 4 tys e-
recept, w sierpniu dzienny przyrost to już 153tys

Lekarze wystawiający e-recepty: ponad 14,6 tys

Pielęgniarki i położne wystawiające e-recepty: ponad 100



Aplikacja gabinet.gov.pl

przygotowana
z myślą o małych, często

jednoosobowych
gabinetach/praktykach

dostępna z poziomu
przeglądarki internetowej

umożliwia wystawienie
e-recepty

i e-skierowania

logowanie za pomocą
profilu zaufanego

jest bezpłatna





– terminy obowiązywania

Udostępnienie
funkcjonalności w P1

16 października 2018 r.

Obowiązek potwierdzenia przez
usługodawców do CSIOZ podłączenia 

swoich systemów do Platformy P1 
(art. 56 ust.5 ustawy o SIOZ)

do 31 grudnia 2019 r.

Udostępnienie
funkcjonalności w P1

od stycznia 2021 r.



– katalog usług od 15.04.2019

ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
finansowane ze środków publicznych1 leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej2

badania medycyny nuklearnej finansowane ze 
środków publicznych oraz ze środków innych niż
środki publiczne

3

badania tomografii komputerowej (TK) 
finansowane ze środków publicznych oraz ze 
środków innych niż środki publiczne

4ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
finansowane ze środków publicznych

5

badania endoskopowe przewodu pokarmowego
finansowane ze środków publicznych

6 badania echokardiograficzne płodu finansowane
ze środków publicznych

7 pozytonowa tomografia emisyjna (PET) 
finansowana ze środków publicznych8



– wystawienie

Pracownik medyczny
wystawia i cyfrowo

podpisuje
e-skierowanie

System P1
weryfikuje e-skierowanie, 

zapisuje i generuje kod
i klucz dostępowy

3. Wydruk
informacyjny

Pacjent otrzymuje
e-skierowanie

w wybranej przez siebie
formie

1. SMS (IKP aktywne)

2. E-mail (IKP aktywne)

Pacjent może otrzymać:



– 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”.  



zrealizowane

Zrealizowane e-skierowanie zostaje
oznaczone w Systemie P1 jako zrealizowane

i nie może już być zrealizowane. 

Podmiot realizuje świadczenie, 
na które zapisany był Pacjent.

W Systemie P1 
następuje odczyt e-skierowania.



– zmiany

 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).

 Brak możliwości poprawy wystawionego e-skierowania

Wyjątki od wystawiania
e-skierowań
(pozostanie wersja tradycyjna)

 Brak dostępu do systemu

 Ratownictwo medyczne (RTM)

 Zaopatrzenie Ortopedyczne

 Uzdrowiska (tylko info w IKP) 

 Programy zdrowotne

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



będzie pełnoprawnym skierowaniem

Każdy wydruk informacyjny podpisany przez

uprawionego pracownika medycznego

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

Skierowanie w dotychczasowej postaci obowiązywać będzie do końca 2020 roku



Jak rozpocząć pracę

z e-receptą, e-skierowaniem



– podłączenie do Systemu P1

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/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn


Przypadek 1:
Jeśli jesteś zatrudniony w podmiocie leczniczym np. szpital, 

przychodnia to podmiot musi zapewnić dostęp do 
funkcjonalności e-recepty

– podłączenie do e-recepty

Przypadek 2:
Jeśli prowadzisz Indywidualną Praktykę Lekarską i posiadasz 

system gabinetowy, należy podłączyć się do sytemu P1 
(wygenerować certyfikaty) a także zaktualizować o 

funkcjonalność e-recepty

Przypadek 3:
Jeśli prowadzisz Indywidualną Praktykę Lekarską  i nie 

posiadasz systemu gabinetowego, należy podłączyć się do 
sytemu P1 (wygenerować certyfikaty), zaopatrzyć się w system 
gabinetowy umożliwiający wystawianie e-recepty lub korzystać 

z gabinet.gov.pl logując się poprzez Profil Zaufany.



Zatrudnienie w podmiocie leczniczym, 
np. szpital, przychodnia

– podłączenie do e-recepty

Podłącz się do systemu P1
(wygeneruj certyfikaty)

Indywidualna Praktyka
– brak systemu gabinetowego

Indywidualna Praktyka
– posiada system gabinetowy 

Gabinet.gov.pl

Zacznij wystawiać e-recepty

Zacznij wystawiać e-recepty



– podłączenie do Systemu P1



– podłączenie do Systemu P1



– podłączenie do Systemu P1



– podłączenie do Systemu P1



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.,

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 10.09.2019, w OW NFZ. 





… 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
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Darmowe szkolenia w całej Polsce

Szkolenia są otwarte, bezpłatne – każdy może się zapisać

Lista miejsc, gdzie odbywają się szkolenia stale się powiększa

Podmioty zainteresowane organizacją szkolenia
na terenie swojej placówki prosimy o kontakt
pod adresem: e-recepta@csioz.gov.pl

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
zaprasza na bezpłatne szkolenia z e-recepty, 
e-skierowania i Internetowego Konta Pacjenta

Formularz do zapisów dostępny jest na stronie:

https://szkolenia-ezdrowie.csioz.gov.pl/

mailto:e-recepta@csioz.gov.pl


e-recepta@csioz.gov.pl

e-skierowanie@csioz.gov.pl

Infolinia: 19 457

Dziękujemy za uwagę

mailto:e-recepta@csioz.gov.pl
mailto:e-skierowanie@csioz.gov.pl

