w pigułce
1. Od stycznia 2020 recepty wystawia się
obowiązkowo w postaci elektronicznej
(z wyjątkami wskazanymi w przepisach
— m.in. recept dla osób o nieustalonej
tożsamości, recept transgranicznych,
importu docelowego).
2. Każda e-recepta jest zapisywana
w systemie e-zdrowie (P1).
3.

Jedna e-recepta = jeden lek

4. Maksymalnie 5 e-recept łączy się
w pakiet e-recept.
5. Kod dostępu do e-recepty to 4-cyfrowy kod,
Pacjent może otrzymać go SMS-em lub
w wiadomości e-mail. Żeby zrealizować
e-receptę, pacjent podaje w aptece
ten kod oraz numer PESEL.
6. Każdą e-receptę z pakietu e-recept pacjent
może zrealizować w innej aptece, nie tracąc
refundacji.
7. E-recepta obejmuje leki gotowe, w tym
psychotropowe i odurzające (rpw) oraz leki
recepturowe zarówno refundowane, jak
i nierefundowane.

10010172316993141033672942435380593264361040

ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1

6500

Wystawiono: 28.05.2019

Pacjent:
Wystawca:

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)

Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00
Recepta 1 z 3

00000000000000mm341785

Laroaks 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

R
S

Data realizacji: od 31.05.2019

Pacjent otrzyma e-receptę w postaci:

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1
Recepta 2 z 3

00000000000mm104612634

1
Recepta 3 z 3

00000000000000mm341785

Safixol duo 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

R

bezpłatnego SMS-a
z 4-cyfrowym kodem
z systemu e-zdrowie (P1)

albo
wydruku
informacyjnego

S

e-zdrowie

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1

1001017231699314103367294243538059326436104 0

Wiadomość
śr. 8 stycznia 2020

6500 to kod e-recepty
wystawionej 8.01.2020.
Podaj w aptece kod
i swój numer PESEL

Masz pytania? Zajrzyj do poradnika „E-recepta. Pytania i odpowiedzi”:

6500

ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1

Kod dostępu:

6500

Wystawiono: 28.05.2019

Pacjent:

Paweł Kowalski

Wystawca:

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)

Recepta 1 z 2

R
S

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1
Recepta 2 z 2

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)

Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00

00000000000000mm341785

Tritace 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

Wystawiono: 28.05.2019

Pacjent:
Wystawca:

Data realizacji: od 31.05.2019

Recepta 1 z 2

Na Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
można się zalogować w serwisie

ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1

10010172316993141033672942435380593264361040

Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00

10. Od stycznia 2020 recepty pro auctore
i pro familiae możesz wystawiać w wybranej
przez siebie postaci tj. papierowej
lub elektronicznej.

http://bit.ly/QA_erecepta

lub e-maila
z załączoną w PDF
informacją o e-recepcie

3

Data realizacji: od 31.05.2019

8. Jeżeli na wizycie domowej nie masz dostępu
do internetu lub systemu gabinetowego,
możesz wystawić receptę papierową.
9. Masz dostęp do statusu realizacji wystawionych
przez siebie e-recept. Jeśli jesteś lekarzem
specjalistą, możesz też mieć dostęp do recept
wystawionych przez innych lekarzy
pod warunkiem, że pacjent wyrazi na to zgodę
na swoim Internetowym Koncie Pacjenta,
a Twój system gabinetowy będzie do tego
przystosowany.

2
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Laroaks 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

R
S

Data realizacji: od 31.05.2019

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1
Recepta 2 z 2

00000000000mm104612634

Derundahl 10 mg tabl.
1 op. po 30 szt.

Pacjent, żeby otrzymać e-receptę SMS-em
lub e-mailem, musi:
1.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

2. w zakładce „Moje konto” zaznaczyć, że chce
otrzymywać powiadomienia o e-receptach
SMS-em lub e-mailem.
Swoją e-receptę pacjent zobaczy na smartfonie,
komputerze lub tablecie.

D.S. 1x1 tabl. wieczorem.
pacjent.gov.pl i skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta

To jest rozwiązanie
dla pacjentów, którzy
nie korzystają
z Internetowego
Konta Pacjenta

WơǿƎ˘ȥŔɽʋrȶȥƴ
gabinet.gov.pl

Instrukcja dla lekarzy pracʠǿŰƃych w ramach
praktyk indywidualnych i grupowych
¶Ǝ 8 stycznia rơcơɢty w PȶȍɽcơɽŰˁystawiaȥơ–ɢozaȥǫơȍǫƃ˖nymi wyjŰtkami – tyȍko
ˁɢȶɽtaƃǫơȍơȇʋrȶȥǫƃ˖ȥơǿ. Aby wystawiaƅ e-recepty,ɢȍacȸˁkaȟơƎyczna aȍŹȶɢraktyka
ȍơkarska musi zarơǿơɽʋrowaƅɽǫƴȥaɢȍatforȟǫơơ࢚zƎrȶˁǫơ(P1). Jơ˛ơȍǫkorzysta ona z systơȟu
gaŹǫȥơtȶˁơgo, sȇȝŔƎŔˁȥǫȶɽơȇɢr˖ơz RPWDL o zaȝȶ˛ơȥǫơkonta naɢȍatforȟǫơơ࢚zƎrȶˁǫơ(P1),
ơɿȍǫȥǫơȟa systơȟu gaŹǫȥơtȶˁơgo, mȶ˛ơɽkorzystaƅ˖Źơ˖ɢȝaʋȥơǿaɢȍǫkacji intơrȥơtȶˁơj
Ministơrstwa ZƎrowia – gabinet.gov.pl. KorzystajŰc z aɢȍǫkaƃǿǫȥǫơʋrzơba skȝŔƎŔƅˁȥǫȶɽku
ɢr˖ơz RPWDL o rơǿơɽʋraƃǿƴˁsystơȟǫơơ࢚zƎrȶˁǫơ(P1). Przyɢǫơrwszym ȍogowaniu konto
w systơȟǫơʋˁȶrzȶȥơǿơɽʋautomatyƃ˖ȥǫơ(obowiŰzơȇɢȶƎȝŰczơȥǫa Ǝȶࢱsystơȟuǿơɽt
w tơȥɽɢȶɽȸŹ˖rơŔȍǫzowany).

Co mogƴ˖robiƅ?
Mȶ˛ơɽz:
zaȝo˛yƅgȶȶȥȍǫȥơɢr˖ơz bŔȥȇࢎȍǫɽtƴ
bankȸw, w ktȸɭych mo˛ȥŔ to zrobiƅ
znaǿƎ˖ǫơɽ˖ˁɽơɭˁǫɽǫơpz.gov.pl)
zarơǿơɽʋrowaƅɽǫƴˁɽơrˁǫɽǫơ pz.gov.pl,
a nastƴɢȥǫơɢȶʋwiơrƎ˖ǫƅsˁȸǿPZ
w oƎƎziaȍơ¥FZ, w urzƴƎziơ gminy,
w urzƴƎ˖ǫơ skarbowyȟȍub w innym
ɢunkƃǫơɢȶʋˁǫơrƎzajŰcym. Listƴ
tŔȇǫƃǠɢʠȥȇtȸˁ˖ȥaǿƎ˖ǫơɽ˖ȥŔpz.gov.pl

Jak rozpoczŰƅɢracƴ˖ơ࢚receptŰ?
Czy masz zarơǿơɽʋrowŔȥŰɢraktykƴˁRơǿơɽʋrzơ
PȶƎȟǫȶtȸˁĭˊkȶȥʠǿŰƃych DziaȝaȍȥȶɿƅLơƃ˖ȥǫƃzŰࢎèPWDL)?

Tak

Nie

Czy masz systơȟgŔŹǫȥơtowy?

Zarơǿơɽʋɭʠǿkonto
ʠ˛ˊʋkownika
w systơȟǫơèPWDL

Tak

Nie

systemu e-zdrowie (P1)
Warunki wstƴɢȥơ
zȝȶ˛ơȥǫŔˁȥǫȶɽku*
— aktˊˁȥơkonto w RPWDL
— wygơȥơrowŔȥơɢȍǫȇǫ.CSR

bit.ly/2OHioOA

Krok 1

bit.ly/34v2AE7

Mȶ˛ơɽ˖ɽkorzystaƅ:

z systơȟȸˁ
gŔŹǫȥơtowych
Ǝȶɽtƴɢnych
na rynku
ɢȶࢱʠɢrzơƎȥǫȟ
wygơȥơrowaniu

aȍŹȶ
z bơ˖ɢȝŔʋȥơǿ
aplikacji
Ministerstwa
Zdrowia

Pr˖ˊɢǫɽ˖
kɽǫƴgƴrơǿơɽʋrowŰ
ɢraktyki zawoƎȶˁơj
Ǝo konta w RPWDL
bit.ly/2XUS9Hz

gabinet.gov.pl

systơȟʠ
ơ࢚zƎrȶˁǫơࢎP1)

Krok 2

ȍʠŹɢr˖ơz bank PKO BP
Wybierz rolƴ,
ˁǿŔȇǫơǿŹƴƎ˖ǫơɽ˖
korzystŔƅ˖Ŕɢȍǫkacji,
nɢ. „Lơkarz”

ȍǫȇȥǫǿ„ZŔʋˁǫơrƎ˘”.
Zostaniesz przekierowany
ȥŔࢱɽʋrȶȥƴǌȝȸˁȥŰŔɢȍǫkacji
Aby wystaˁǫƅơ࢚rơcơɢtƴ
ˁˊŹǫơr˖ɽơkƃǿƴ„Wizyta ɢŔƃǿơnta”
ǫɢȶɽtƴɢʠǿzgȶƎȥǫơ
z instrukƃǿŰˁŔɢȍǫkacji

WygơȥơɭʠǿǫzŔɢǫɽ˖ɢȍǫȇǫࡪ
TLS.CSR oraz WSS.CSR

— wygơȥơrowŔȥơzostŔȥŰƎwa zơɽtaˁˊɢȍǫkȸˁ
(TLS: .CRS i .JKS oraz WSS: .CSR i .JKS)
— wygơȥơrowŔȥơɢȍǫȇǫࡲKS zostŔȥŰɢȶƎɢǫsŔȥơ
Twoim hasȝơȟ
— gơȥơratȶɭƎȶmyɿȍȥǫơzŔɢǫɽzơTˁȶǿơǠasȝo
Ǝȶࢱɢȍǫku .þĴþˁࢱsˁȶǿơǿɿƃǫơ˛cơǫȥɽtaȍacji.
%ƴƎ˖ǫơȶȥȶɢȸ˘ȥǫơǿɢȶʋrzơŹȥơɢrzy

ĭǫƴcơǿɢȶƎȍǫȥȇǫơȟࡪ
gabinet.gov.pl/pdf/instrukcja.
ZŔƃǠƴcamy tơ˛Ǝȶkontaktu
tơȍơfȶȥǫƃ˖ȥơgȶɢȶƎȥʠȟơrơȟ
ࠀࠈࢱ457 (infȶȍǫȥǫŔCSIOZ)

PȶƎaj wymagŔȥơƎŔȥơ
w formuȍarzu wniosku
ZaȝŰƃ˖ɢȍǫȇǫþLS.CSR oraz WSS.CSR

PȍǫȇǫƎȶɽtƴɢȥơsŰƎȶɢȶŹrŔȥǫŔɢr˖ơ˖ࠂ߿ƎȥǫȶƎƎŔty
wysȝŔȥǫŔˁǫŔƎȶȟȶɿƃǫơ࢚ȟŔǫȍ

ơɿȍǫTˁȸǿˁȥǫȶɽơȇzaˁǫơraȝŹȝƴƎy, otrzymaɽ˖ơ࢚ȟŔǫȍ
zơˁɽkazȸˁkami, co rȶŹǫƅ

Wyɿȍǫǿˁȥǫȶɽơȇ

Krok 5

Wgraj swoje prywatne

Krok 3
Otrzymasz z systơȟʠơ࢚zƎrȶˁǫơࢎPࠀơ࢚ȟŔǫȍ
TLS.PEM i WSS.PEM

Wygeneruj prywatne

i WSS.P12 zgȶƎȥǫơzơˁɽkazȸˁkami
Ǝȶɽtawcy sˁȶǿơgȶȶɢrogramowania
gŔŹǫȥơtȶˁơgo

Krok 6

U˛ˊǿeơȥơratora CSIOZ

PȶŹǫơr˖ɢrogrŔȟeơȥơrator CSIOZ
zơɽʋrony CSIOZ:
https://bit.ly/2qctoKH ࢎȍǫȥȇŔȇtˊˁʠǿơɢȶŹrŔȥǫơɢȍǫku)

òɢraˁƎ˘sˁȶǿơ
konto w RPWDL — jơɿȍi
goǿơszczơ ȥǫơ masz,
zarơǿơstruj jơ, ɢrzyɢisz
Ǝo niơgo kɽǫƴgƴǫzȝȸ˛

Łȍǫɽtˊȟǫơǿɽƃ
zŔʋɭʠƎȥǫơȥǫŔ
ˁˊŹǫơr˖ɢȍacȸˁkƴ

Zȝȸ˛ˁȥǫȶɽơȇɢrzez RPWDL

ZaȍogʠǿɽǫƴȥŔsˁȶǿơkonto w RPWDL:
rpwdl.csioz.gov.pl

Krok 4

Wygeneruj pliki .CSR

Widzƴɽ˖ɢǫtal,
w ktȸɭˊȟɢracujƴ,
ale chcƴˁystaˁǫƅ
e-receptƴw ramach
indywidualnej
praktyki

ZaȍogʠǿɽǫƴzŔɢȶȟȶcŰ

Wczytaǿɢȍǫȇǫ˖foȍƎơɭʠˁȇtȸɭˊȟ˖ȥaǿƎʠǿŰɽǫƴ
U˛ˊǿǠaɽơȝȇtȸrơˁƃzơɿȥǫơǿɢȶƎaȝơɿ
ɢrzy gơȥơrowŔȥǫʠɢȍǫkȸˁ

Tak

SpraˁƎ˘ƃ˖ˊTˁȸǿsystem
gabinetowy ma zaktualizowany
ȟȶƎʠȝơ࢚reƃept

Nie
SkontŔȇʋʠǿɽǫƴ˖ƎȶɽtawcŰ
ȶɢrogramowania i zaktuaȍǫzuj
ȟȶƎʠȝơ࢚rơcơɢʋ

7ȶƎ˖ǫơȝa!

* Szczơgȸȝˊ˖ȥaǿƎ˖ǫơɽ˖ˁɽơɭˁǫɽǫơèPWDL rpwdl.csioz.gov.pl ˁɢȶƎrƴƃ˖ȥǫkach sȇȝŔƎŔȥǫŔˁȥǫȶɽkȸw.

w pigułce
1. Od stycznia 2020 recepty wystawia się
obowiązkowo w postaci elektronicznej
(z wyjątkami wskazanymi w przepisach
— m.in. recept dla osób o nieustalonej
tożsamości, recept transgranicznych,
importu docelowego).
2. Każda e-recepta jest zapisywana
w systemie e-zdrowie (P1).
3.

Jedna e-recepta = jeden lek

4. Maksymalnie 5 e-recept łączy się
w pakiet e-recept.
5. Kod dostępu do e-recepty to 4-cyfrowy kod,
Pacjent może otrzymać go SMS-em lub
w wiadomości e-mail. Żeby zrealizować
e-receptę, pacjent podaje w aptece
ten kod oraz numer PESEL.
6. Każdą e-receptę z pakietu e-recept pacjent
może zrealizować w innej aptece, nie tracąc
refundacji.
7. E-recepta obejmuje leki gotowe, w tym
psychotropowe i odurzające (rpw) oraz leki
recepturowe zarówno refundowane, jak
i nierefundowane.
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ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1

6500

Wystawiono: 28.05.2019

Pacjent:
Wystawca:

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)

Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00
Recepta 1 z 3
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Laroaks 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

R
S

Data realizacji: od 31.05.2019

Pacjent otrzyma e-receptę w postaci:

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1
Recepta 2 z 3
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1
Recepta 3 z 3
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Safixol duo 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

R

bezpłatnego SMS-a
z 4-cyfrowym kodem
z systemu e-zdrowie (P1)

albo
wydruku
informacyjnego

S

e-zdrowie

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1

1001017231699314103367294243538059326436104 0

Wiadomość
wt. 28 maja 2019

6500 to kod e-recepty
wystawionej 28.05.2019.
Podaj w aptece kod
i swój numer PESEL

Masz pytania? Zajrzyj do poradnika „E-recepta. Pytania i odpowiedzi”:

6500

ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1

Kod dostępu:

6500

Wystawiono: 28.05.2019

Pacjent:

Paweł Kowalski

Wystawca:

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)
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1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1
Recepta 2 z 2

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)

Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00
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Tritace 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

Wystawiono: 28.05.2019

Pacjent:
Wystawca:

Data realizacji: od 31.05.2019

Recepta 1 z 2

Na Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
można się zalogować w serwisie

ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1
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Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00

10. Od stycznia 2020 recepty pro auctore
i pro familiae możesz wystawiać w wybranej
przez siebie postaci tj. papierowej
lub elektronicznej.

http://bit.ly/QA_erecepta

lub e-maila
z załączoną w PDF
informacją o e-recepcie
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Data realizacji: od 31.05.2019

8. Jeżeli na wizycie domowej nie masz dostępu
do internetu lub systemu gabinetowego,
możesz wystawić receptę papierową.
9. Masz dostęp do statusu realizacji wystawionych
przez siebie e-recept. Jeśli jesteś lekarzem
specjalistą, możesz też mieć dostęp do recept
wystawionych przez innych lekarzy
pod warunkiem, że pacjent wyrazi na to zgodę
na swoim Internetowym Koncie Pacjenta,
a Twój system gabinetowy będzie do tego
przystosowany.
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Laroaks 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.

R
S

Data realizacji: od 31.05.2019

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1
Recepta 2 z 2

00000000000mm104612634

Derundahl 10 mg tabl.
1 op. po 30 szt.

Pacjent, żeby otrzymać e-receptę SMS-em
lub e-mailem, musi:
1.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

2. w zakładce „Moje konto” zaznaczyć, że chce
otrzymywać powiadomienia o e-receptach
SMS-em lub e-mailem.
Swoją e-receptę pacjent zobaczy na smartfonie,
komputerze lub tablecie.

D.S. 1x1 tabl. wieczorem.
pacjent.gov.pl i skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta

To jest rozwiązanie
dla pacjentów, którzy
nie korzystają
z Internetowego
Konta Pacjenta

