
Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty.

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę pacjent
realizuje na podstawie czterocyfrowego kodu,  jaki  otrzymuje e-mailem lub SMS-em, w zależności  od
tego, jak skonfigurujesz swoje Konto Pacjenta (IKP). Pacjent, który nie ma Konta Pacjenta może otrzymać
Wydruk Informacyjny.

Aby mieć możliwość odbierania e-recepty za pośrednictwem SMS lub email pacjent musi posiadać Konto
Pacjenta2. Po zalogowaniu się na swoje Konto Pacjenta w zakładce „Moje konto” pacjent dokonuje wyboru
rodzaj  powiadomień:  SMS lub  e-mail  (albo  jedno  i  drugie).   Jeśli  pacjent  nie  posiada  Konta  Pacjenta
otrzymuje Wydruk Informacyjny, na podstawie którego farmaceuta wydaje leki.

Źródło informacji: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi



Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medycznej.
Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta
lub inne osoby uprawnione. Nie zawsze wystarczy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.  Obowiązuje
też  zasada specjalizacji,  czyli  zlecenie  na okulary wystawia okulista,  a na  zakup  wózka inwalidzkiego
m.in.:  ortopeda,  neurolog,  chirurg,  lekarz  rehabilitacji  medycznej  czy reumatolog.  Od  1  stycznia  br.
wystawianie  i  weryfikacja  zleceń  na  zaopatrzenie  w  wyroby  medyczne  odbywa  się  podczas  wizyty
pacjenta u lekarza. Lekarze mają możliwość potwierdzenia zlecenia od razu, dzięki czemu pacjent nie
musi iść w tym celu do oddziału wojewódzkiego. W związku z epidemią koronawirusa lekarz (lub inna
osoba  uprawniona)  może  wystawić  zlecenie  na  wyrób  medyczny  w  ramach  teleporady.  Pacjent
otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem  PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu
medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

Jaki jest okres ważności zlecenia
Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania

 sześć kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym 
druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ

Pacjent nie zrealizuje zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

Podstawa prawna
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych

wydawanych na zlecenie3.
 Obwieszczenie  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  28 stycznia 2020 r.  w sprawie

ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  refundacji  leków,  środków  spożywczych  specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych4.

Źródło informacji: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

3https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2017/pozycja/1061

4https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/357



Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania.

Planowane  jest  dopiero,  że  od  8  stycznia  2021  r.  wszystkie  skierowania  będą  wystawiane  w
postaci elektronicznej, co oznacza, iż będzie istniała możliwość otrzymywania i  realizacji we wszystkich
podmiotach medycznych skierowań wystawionych w postaci elektronicznej. 

Osoba uprawniona
wystawia 

e-skierowanie.
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e-skierowanie drogą
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Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać: 

 wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę.
 SMSa,  w  którym  podany  będzie  czterocyfrowy  kod  dostępowy.  W  celu  realizacji  e-
Skierowania  w  wybranym podmiocie  leczniczym,  pacjent  podaje  kod dostępowy wraz  ze  swoim
numerem PESEL.
 e-maila,  w  którym będzie  dostępny  wydruk  informacyjny  w  postaci  pliku  .pdf.  W celu
realizacji  e-skierowania  w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji  na  wizytę
udostępnia personelowi placówki telefon / tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny,
w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na
wydruku oraz swój numer PESEL.

Do  czasu  wejścia  w  życie  obowiązku  realizacji  e-skierowań  wydruk  informacyjny  e-skierowania  będzie
jednocześnie  standardowym  skierowaniem  wyłącznie  w  momencie  opatrzenia  go  podpisem
wystawiającego dane e-skierowanie.

Pacjent  z  wydrukiem  informacyjnym  skierowania  będzie  mógł  zapisać  się  do  specjalisty  zarówno  w
placówce obsługującej już e-skierowania elektroniczne, jak i w każdej innej, która jeszcze nie obsługuje e-
skierowań w postaci elektronicznej. 

Aby mieć możliwość odbierania e-skierowania za pośrednictwem SMS lub email  pacjent  musi  posiadać
Konto Pacjenta5. Jeśli pacjent nie posiada Konta Pacjenta posługuje się Wydrukiem Informacyjnym.

5https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi



Internetowe Konto Pacjenta IKP.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest aplikacją, z której może skorzystać każdy pacjent. IKP dostępne jest
pod adresem internetowym https://pacjent.gov.pl/ Dzięki IKP w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można
odnaleźć  informacje  o  swoich  danych  medycznych,  które  dotychczas  były  rozproszone  w  różnych
miejscach. Założenie i korzystanie z aplikacji IKP jest bezpłatne. Za pośrednictwem aplikacji pacjent:

 otrzyma e-receptę SMS-em lub e-mailem, 

 wykupi leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji,

 udostępni bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków,

 ma dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia,

 odbierze  kolejną  e-receptę  bez  wizyty  w  gabinecie  (w  przypadku  choroby  przewlekłej  i po
konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)

Broszura informacyjna nt. Internetowego Konta Pacjenta6 

6https://www.spzozmm.pl/wp-content/uploads/e-zdrowie/ikp/ikp_a4.pdf


