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Tematyka spotkania: 
 

1. Omówienie koncepcji e-Recepty – punkty krytyczne 
 

Uczestnicy spotkania: 
1. Alina Fornal 
2. Piotr Brukiewicz  
3. Marian Witkowski 
4. Barbara Jękot 
5. Michał Pietrzykowski 

 
Uczestnicy spotkania - CSIOZ + wykonawcy – HP, Kamsoft)  

1. Iren Młynarska 
2. Paweł Pierzchała 
3. Paulina Waszak 
4. Paulina Albin 
5. Piotr Starzyk 
6. Michał Kołak 
7. Krzysztof Napora 
8. Paweł Miechowiecki 
9. Tomasz Latko 
10. Łukasz Guzik 

 
Spotkanie przedstawicieli samorządu z przedstawicielami CSIOZ oraz wykonawców 
w sprawie systemu P1 było kontynuacją wcześniejszego spotkania i miało na celu 
omówienie zidentyfikowanych przez aptekarzy punktów krytycznych oraz 
wypracowanie optymalnych rozwiązań zapewniających funkcjonalność systemu oraz 
bezpieczeństwo pacjentów i aptek. 
 
W trakcie spotkania zrealizowano agendę przygotowaną przez przedstawicieli 
samorządu aptekarskiego obejmującą następujące zagadnienia: 
 

1. Minimalne wymogi dla sprzętu i oprogramowania dla aptek oraz twórców 
oprogramowania aptecznego  
 

Przedstawiciele CSIOZ stwierdzili, że wejście e-recepty nie będzie wymuszało 
zmiany wymagań sprzętowych ale zmusi do posiadania internetu. Sprawa 
wymaga dalszych wyjaśnień – przedstawiciele firm informatycznych 
dostarczających oprogramowanie oraz sprzęt do aptek informują apteki 
zainteresowane uczestnictwem w obecnie prowadzonym pilotażu o 
konieczności wymiany sprzętu i aktualizacji oprogramowania do wersji 
Windowsowej.  
Konieczne jest zdobycie szczegółowych informacji nt. wymagań jakie muszą 
spełnić systemy apteczne w celu zabezpieczenia aptek przed wymuszaniem 
przez firmy informatyczne kosztownych zmian w systemach i sprzęcie 
komputerowym. 

 
2. Postępowanie aptek w przypadku braku komunikacji z serwerem Systemu P1 



 
wydruk wraz z kodem będzie zawierać nazwy leków i na zasadzie odcinania 
kuponów z szablonu z kodami apteka pozostawia u siebie kod wraz zapłatą. 
Recepta jest realizowana przy dostępie do internet... ( co z taksacja i 
paragonem ?) 

 
3. Proces realizacji recepty (step by step) wraz z określeniem informacji 

wchodzących i wychodzących do/z systemu aptecznego oraz systemu P1 – 
zgodnie z załączona prezentacją 

 
 

4. E-taksacja – opis procesu – zgodnie z danymi zawartymi w prezentacji  
 
 

5. Autoryzacja osoby realizującej receptę (podpis elektroniczny) 
 

CSIOZ proponuje elektroniczny podpis kwalifikowany dla każdej osoby 
realizującej recepty (ważność certyfikatu do 2 lat, koszt od ok. 320 zł/zestaw 
do podpisu) lub konto ePUAP (konieczność autoryzacji on-line – znaczne 
spowolnienie procesu realizacji recepty) wykorzystywane do autoryzacji każdej 
transakcji.  
Powyższa kwestia wymaga szerszej dyskusji w ramach samorządu – 
proponowane rozwiązania niosą za sobą konieczność poniesienia znacznych 
kosztów (zarówno przez przedsiębiorców jak i przez osoby realizujące 
recepty), jednak ich wdrożenie może rozwiązać problem braku obecności 
farmaceutów w aptekach (przekazanie osobie trzeciej tokenów do e-podpisów 
lub dostępu do ePUAP-u, może wiązać się z ogromnym ryzykiem dla 
farmaceutów związanym nie tylko z realizacją recept ale z wykorzystaniem 
tych narzędzi do działalności przestępczej). 
propzycje ze strony samorządu .... ? 
 

6. Proces przekazywania danych do NFZ 
 
Na obecnym etapie nie przewiduje się zmian w procedurze przekazywania 
danych do NFZ (na wniosek płatnika) 
 

7. Ryzyka związane z brakiem papierowej wersji recepty 
 
Przedstawiciele samorządu przedstawili szereg zagrożeń wynikających z 
wyeliminowania papierowych wersji recept (m.in. brak możliwości realizacji 
recepty w przypadku przerw w dostępie do internetu, brak możliwości kontroli 
nad posiadanymi receptami i wypisanymi lekami przez osoby w podeszłym 
wieku, niekorzystające z komputera).  
CSIOZ zaproponował wprowadzenie kuponów zawierających wszystkie 
informacje pozwalające na wydanie pacjentowi leku w przypadku problemów z 
funkcjonowaniem systemu e-recepty oraz umożliwiających pacjentom łatwą 
kontrolę nad posiadanymi e-receptami i zaordynowanymi na nich lekami.  
 

8. Pre-autoryzacja, kody dostępu 
 



Ze względu na potencjalne zagrożenia przedstawiciele samorządu sprzeciwili 
się możliwości czasowej autoryzacji apteki przez pacjenta do realizacji recept.  
Ustalono dopuszczalność autoryzacji w aptece dostępu do recepty lub pliku 
recept. 
 

9. Zwrot recepty, korekty danych wprowadzonych do systemu P1, rezygnacja 
pacjenta z realizacji recepty 
 
Przedstawiciele CSIOZ wyjaśnili, że system e-recepty przewiduje: 
a. możliwość wycofania recepty po jej zaksięgowaniu,  
b. możliwość usunięcia niezaksięgowanej recepty 
c. możliwość poprawy recepty zaksięgowanej 

 
10.  Częściowa realizacja recepty 

- jedna recepta odpowiada jednemu lekowi ale kilku opakowanim 
- pacjent może zrealizować część ilości zapisanego leku i ta część 

przechodzi do zestawienia refundacyjnego 
- pozostała część może byc realizowana w nastpęnym okresie 

refundacyjnym  
- każda część recepty do realizacji w tej samej aptece 
 

11.  Dostęp aptek do historii ordynacji i realizacji recept 
 

CSIOZ zaakceptował wniosek przedstawicieli samorządu dotyczący 
wprowadzenia do funkcjonalności dostępu do historii leczenia pacjenta na 
poziomie zbliżonym do dostępu lekarzy (na wnioske samorządu bez kodów 
ICD-10)  

 
 

12.  Baza leków z importu docelowego oraz baza substancji recepturowych 
 

w kompetencji MZ, wniosek z CSIOZ 
 

13.  Akcje informacyjne dla farmaceutów i aptek 
 

Projekt wprowadzenia e-recepty przewiduje akcje informacyjne dla pacjentów. 
Ze względu na nieobecność na spotkaniu osób odpowiedzialnych za akcje 
szkoleniowe dla poszczególnych grup zawodowych szczegółowe informacje 
zostaną przekazane w późniejszym terminie. 

 
 

14.  Wystawianie recept na lek robiony 
 

Podczas wystawienia recepty możliwe będzie wykorzystanie przez lekarza 
udostępnionego rejestru surowców farmaceutycznych z Centralnej Bazy leków 
P1. 
Nie przewiduje się stworzenia bazy gotowych receptur leków recepturowych. 
W przypadku wystawienia recept na złożone leki recepturowe przy pomocy 
nazw farmakopealnych lub zwyczajowych przewidziano możliwość ręcznego 
wpisania nazwy przez lekarza. 



 
 
Kolejne spotkanie pozwoliło na rozszerzenie wiedzy przedstawicieli 
samorządu aptekarskiego o projektowanym systemie e-recepty. Niestety 
przedstawiciele CSIOZ nie rozwiali wszystkich wątpliwości dotyczących 
zidentyfikowanych punktów krytycznych. W związku z powyższym konieczne 
jest zintensyfikowanie aktywności przedstawicieli samorządu w pracach 
prowadzonych przez CSIOZ oraz zapewnienie uczestnictwa naszych 
przedstawicieli we wszystkich planowanych elementach wdrożenia systemu. 
Kluczowe wydaje się współuczestnictwo samorządu w planowanych akcjach 
informacyjnych dla pacjentów i aptekarzy – brak naszego zaangażowania 
stwarza ryzyko włączenia się w tą działalność podmiotów zainteresowanych 
reklamą aptek oraz usieciowieniem rynku aptek. 
 
 
 
       Marian Witkowski  




