
PILOTAŻ 
E-RECEPTY
Podsumowanie



Jak działa e-recepta?



16 lutego 2018 r. udostępnione zostały usługi po stronie Systemu P1.

Pilotaż e-recepty w telegraficznym skrócie

Pilotaż e-recepty rozpoczął się w 2 miastach:

 Siedlcach (woj. mazowieckie)

 Skierniewicach (woj. łódzkie)

 w Siedlcach: 31 oraz 5 z powiatu Siedleckiego

 w Skierniewicach: 23

4 podmioty lecznicze z Siedlec i 2 ze Skierniewic wystawiają e-recepty.

59 aptek realizuje w tych miastach e-recepty:

Siedlce
woj. mazowieckie

Skierniewice
woj. łódzkie



e-recepta – kolejne uruchamiane lokalizacje

woj. 
wielkopolskie

woj. dolnośląskiewoj. lubelskiewoj. małopolskie woj. lubelskie



Statystyki z trwającego pilotażu e-Recepty 

 Wystawionych e-recept tj. przepisanych leków jest ponad 
25 tysięcy, z czego zrealizowanych (wykupionych leków) 
ponad 12 tysięcy 

 5720 pacjentów otrzymało co najmniej jedną e-receptę, 
850 osób wróciło i w trakcie kolejnej wizyty lekarz 
przepisał im kolejne e-recepty

 Najmłodszy pacjent, który otrzymał e-receptę w pilotażu 
urodził się w kwietniu tego roku, a najstarszą pacjentką 
była 98 letnia kobieta.

 Średnia wieku lekarzy uczestniczących w pilotażu to 51 lat 
(najstarszy lekarz to 70 - latek, najmłodszy ma 28 lat).
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Statystyki z trwającego pilotażu e-Recepty 
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Wnioski z pilotażu e-Recepty



.

Główne obszary analizy w ramach pilotażu

W ramach pilotażu e-recepty analizowano:

 Procedurę podłączania aptek oraz podmiotów leczniczych do P1
 Wystawianie e-recept przez systemy gabinetowe różnych dostawców (w tym 

podpisywanie e-recept)  
 Realizację e-recept w aptekach uczestniczących w pilotażu
 Funkcjonowanie Internetowego Konto Pacjenta (w tym dostęp z 

wykorzystaniem Profilu Zaufanego)
 Dostęp do e-recepty w aptece (wydruk, sms czy mail)
 Rozliczenia aptek realizujących e-recepty z NFZ
 Funkcjonowanie kanałów wsparcia dla użytkowników, przyjęty model 

utrzymania i współpracy z zewnętrznymi dostawcami 
 Działania informacyjno – promocyjne 



.

Wnioski z pilotażu e-recepty – wdrożone zmiany 

 Optymalizacja procesu zakładania konta do P1 (zwłaszcza aptek i punktów 
aptecznych)

 Ułatwienie logowania do IKP (prace nad integracją z Węzłem Krajowym aby nie 
ograniczać pacjentów tylko do Profilu Zaufanego) i rozszerzenie funkcjonalności IKP 

 Działania optymalizujące proces wystawiania oraz realizacji e-recepty (w tym 
prezentacja e-recept oraz dokumentów realizacji w aptekach)



Najważniejsze w e-recepcie! 
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Co według Pana/Pani jest największą korzyścią dla pacjenta

Możliwość zrealizowania każdego leku w innej aptece

Możliwość otrzymania e-recepty bez wizyty u lekarza

Brak problemu z czytelnoscią recepty.

Dostęp do historii przepisanych leków.

Dokładne informacje dotyczące dawkowania.

Posiadanie recepty w telefonie

Badanie na grupie 350 pacjentów pilotażu e-recepty
Lipiec/sierpień 2018 r., Siedlce oraz Skierniewice 



Dziękuję za uwagę!

Justyna Pancerow
Kierownik Wydziału Wdrożeń Systemu P1


