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Rok założenia – 1985,
Ponad 30 letnie doświadczenie,
Rozwiązania dla rynku ochrony zdrowia

700 profesjonalistów 300 partnerów

Systemy Zarządzania Aptekami i Sieciami aptek –

13 600 aptek (> 90% rynku)

System Zarządzania Szpitalem 

(część „biała” oraz część „szara”) –

KS-MEDIS (około 100 szpitali)

System Zarządzania Laboratorium –

KS-SOLAB (ponad 70 laboratoriów)

Systemy Zarządzania Przychodniami i Sieciami Przychodni, 

łącznie ponad 15 000 podmiotów

KS-SOMED, SERUM, KS-PPS, MEDIPORTA

11 spółek, 11 oddziałów

Hurtownie farmaceutyczne –

ponad 70 podmiotów

Elektroniczna Komunikacja i Wymiana Danych –

KS-EWD – 11 800 podmiotów

Sieci Aptek

KS-ZSA, OMNIPHARM (ponad 200 podmiotów)

Systemy administracyjne – elementy ERP –

(ponad 500 podmiotów)
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Przekaz 
ustny

Dokument 
papierowy

Dokument  
elektroniczny

Digitalizacja – cyfrowy obraz świata

Cechy dokumentów elektronicznych:
• przetwarzalność informacji przez systemy informatyczne,
• dostęp z dowolnego miejsca na świecie, z różnych urządzeń 

(np. telefon, tablet, komputer)
• możliwość uwiarygodniania dokumentu poprzez złożenie podpisu elektronicznego,
• relatywnie niski koszt przechowywania i zabezpieczenia,



Ustawa 
o systemie informacji w ochronie zdrowia

System Informacji

Ustawa o systemie informacji w ochronie 
zdrowia z 28 kwietnia 2011 roku.

(z późniejszymi nowelizacjami)

Art.1 (…) W systemie informacji 
przetwarzane są dane niezbędne do 

prowadzenia polityki zdrowotnej 
państwa, podnoszenia jakości i 
dostępności świadczeń opieki 

zdrowotnej oraz finansowania zadań 
z zakresu ochrony zdrowia.

Art.4 Przekazywanie danych

1. W systemie informacji są przetwarzane 

dane udostępniane nieodpłatnie przez 

podmioty prowadzące rejestry medyczne oraz 

rejestry publiczne w rozumieniu art. 3 pkt 5 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, w zakresie 

określonym w ustawie.

2. W systemie informacji są przetwarzane 

dane przekazywane lub udostępniane 

nieodpłatnie przez usługodawców.

3. W systemie informacji są przetwarzane 

dane dotyczące usługobiorców, (…)



System Informacji (Art. 5 ust.1)

P1
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 

Analizy i Udostępnienia Zasobów 
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

(Art.7 ust.1)

P2
Platforma Udostępniania On-Line Usług i 

Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych 
(Art.6 ust.1)

Dziedzinowe Systemy Teleinformatyczne

Rejestry Medyczne

Usługodawcy

Płatnicy

Usługobiorcy

Organy adm. rządowej i 
samorządowej

MZ

Gestorzy Rejestrów
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e-Recepta
System Gromadzenia Danych 

Medycznych - Recepta

IKP
Internetowe Konto Pacjenta

…

eZLA

EDM

…

P1
Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych

Rejestr Aptek

Rejestr Produktów 
Leczniczych

…

Rejestr Hurtowni 
Farmaceutycznych

Centralny Rejestr Farmaceutów

…

P2
Platforma udostępniania 
on-line przedsiębiorcom 

usług i zasobów 
cyfrowych rejestrów 

medycznych

ZSMOPL
Zintegrowany System 

Monitorowania Obrotu 
Produktami Leczniczymi

…

System Monitorowania 
Zagrożeń

System Statystyki w Ochronie 
Zdrowia

…

P4
Dziedzinowe systemy 

teleinformatyczne 
systemu informacji w 

ochronie zdrowia

PX w praktyce
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• luty 2018 – rozpoczęcie pilotażu e-recepty – Siedlce i Skierniewice,

• marzec 2018 - Projectathon e-Recepta,

• sukcesywnie dołączane kolejne lokalizacje –

Krynica, Polanica, Wysokie, Chełm, Pleszew

• koniec września 2018 r. - w pilotażu ponad 100 podmiotów,

• październik 2018 r. - możliwość podłączenia każdego podmiotu w kraju.

• Wnioski z pilotażu:

• Wystawionych ponad 30 tys e-recept, ponad połowa zrealizowanych,

• Przekrojowa średnia wieku lekarzy,

• Przekrojowa średnia wieku pacjentów.

e-Recepta – pilotaż



Internetowe 

Konto 

Pacjenta

e-Recepta - zasada działania

Podpis kwalifikowany

Profil Zaufany (ePUAP)

Certyfikat ZUS

VisiMed

DRR



Recepta elektroniczna
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• Recepty wystawiane w pełni elektronicznie – bez konieczności wydruku

• Dokumenty przechowywane wewnątrz systemu P1 (pacjent nie otrzymuje ich „do rąk”)

• Dokumenty recept - HL7 CDA, podpisane podpisem elektronicznym

• Jeden lek na jednej recepcie

• Możliwość grupowania recept w „pakiety”



Realizacja elektroniczna
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• Realizacja recept również w pełni elektronicznie – bez konieczności wydruku taksacji

• Dokumenty realizacji, podpisane podpisem elektronicznym

• Jeden lek na jednej realizacji,

• Możliwość częściowej realizacji recepty,

• Realizacje elektroniczne do recept papierowych (od 1 stycznia 2019)



Cykl przepływu e-Recepty
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Rejestracja

on-line

Wizyta 
lekarska 

i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie 
leków z 

e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie 
e-Recepty na 
kontynuację 

leczenia



Rejestracja on-line
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Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia
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Telemedycyna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 
nowe możliwości.

Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia
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Wizyta lekarska poza gabinetem lekarskim (np. wizyta domowa).

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 
nowe możliwości.

Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia



Ordynacja lekarska - e-Recepta
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• Obsługa recept elektronicznych przypomina obsługę recept tradycyjnych. 

• Po wyborze leku w trakcie przeprowadzania wizyty recepta podpisywana jest elektronicznie.

• a po jej podpisaniu wysyłana do systemu P1.Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia
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Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia
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Aplikacja Visimed – dla pacjenta

Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia



Realizacja e-Recepty
• Realizacja recepty elektronicznej polega na pobraniu recepty z P1

• Farmaceuta skanuje kod kreskowy z wydruku informacyjnego 

• lub podaje PESEL pacjenta i PIN recepty (pakietu recept).

• Do pobranych leków z recept aplikacja rozpoznaje i przyporządkowuje leki 
na podstawie kodów produktów na recepcie – np. kodów KS-BLOZ. 
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Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia



Realizacja e-Recepty
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• Kolejnym krokiem jest wybór produktów – aplikacja podpowiada lek
przypisany z recepty.

• Farmaceuta może również wydać inny lek w ramach zamienników lub inne
opakowanie.

• Realizacja 1 recepty = wydanie 1 leku

Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia



Realizacja e-Recepty
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• Po zakończeniu obsługi pacjenta – realizacji wszystkich recept –
farmaceuta zatwierdza dokumenty realizacji recept.

• Realizacja recepty może być całościowa lub częściowa.

• Po zatwierdzeniu wszystkich 
dokumentów realizacji 
i wybraniu formy płatności 
dokumenty realizacji recept 
zostają wysłane do P1

Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia
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• Pacjent np. przewlekle chory 
może zamówić receptę na kontynuację leczenia bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim.

• Placówka, lekarz 
może udostępnić 
funkcjonalność on-line.

Zamawianie e-recepty na kontynuację leczenia

Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia
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Zamawianie e-recepty na kontynuację leczenia

Rejestracja

on-line

Wizyta lekarska 
i ordynacja

e-Recepty

Wyszukiwanie leków z 
e-Recepty

Realizacja 
e-Recepty

Zamawianie e-Recepty 

na kontynuację leczenia
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• Zgłoszenie gotowości i podłączenie do P1 – Apteki  do 31 grudnia 2018 (ust. 4a)

• Zgłoszenie gotowości i podłączenie do P1 – Pozostali Usługodawcy do 31 grudnia 2019 (ust. 5)

• EDM – od 01 stycznia 2019 – wyłącznie elektronicznie (ust. 1)

• E-recepta – od 1 stycznia 2020 – wyłącznie elektronicznie (ust. 2)

• E-skierowania od 1 stycznia 2021 – wyłącznie elektronicznie (ust. 3)

Ustawa o SIOZ z 2 czerwca 2011 (Art. 56)

Ustawa o zmianie ustawy  o SIOZ z 20 lipca 2018 (obowiązuje - 23 sierpnia 2018)

• Podpisywanie certyfikatem ZUS – e-recepta, EDM

• Wystawianie recepty na kontynuację leczenia bez osobistego kontaktu z lekarzem

Ustawa o zmianie ustaw - e-recepta z 1 marca 2018 (obowiązuje – 18 kwiecień 2018)

• Od 1 stycznia 2019 - realizacja każdej recepty (papierowej i e-Recepty) wymaga utworzenia elektronicznego dokumentu DRR i 
wysłania go do SIM (P1)

Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich

e-Recepta



e-Recepta - wnioski
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• Czy to już ostateczne terminy?

• Znaczące obciążenie dla aptek do końca 2018 roku

• Istotne znaczenie e-Recepty dla 
wszystkich interesariuszy

• Nowe możliwości, które wprowadza e-Recepta

• Wizyty u pacjenta (domowe)

• Recepty na kontynuację leczenia 
bez wizyty u lekarza

• realizacja recept bez wizyty w aptece

• Istotnie zniesione bariery wejścia

• Zastosowanie podpisu certyfikatem ZUS

• Certyfikat P1 dla aptek

• Obowiązek ustawowy

e-recepta.kamsoft.pl

http://e-recepta.kamsoft.pl/


Kolejne inicjatywy w drodze
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• 1 grudnia 2018 - E-ZLA – Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie – obowiązkowe (termin przesunięty z 1 lipca 2018)

• 1 stycznia 2019 - EDM obowiązkowe,

• 9 luty 2019 - Dyrektywa Fałszywkowa (FMD)

• 1 kwiecień 2019 - Raportowanie ZSMOPL obowiązkowe (termin przesunięty, kilkukrotnie)

• 1 stycznia 2020 - E-recepta wyłącznie elektronicznie

• 1 lipiec 2020 - E-Potwierdzenia - Elektroniczne Potwierdzanie Zlecenia na Zaopatrzenie Pacjenta w Wyroby
Medyczne (termin przesunięty z lipca 2019)

• 1 stycznia 2021 - E-skierowania od – wyłącznie elektronicznie



Dziękuję za uwagę

Rafał Kozioł

rkoziol@kamsoft.pl

Tel. 602 412 165

http://e-recepta.kamsoft.pl
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Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi KAMSOFT S.A. z siedzibą
w Katowicach.

Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i KAMSOFT S.A. nie
ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiejkolwiek
podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na
podstawie informacji w nim zawartych.

Dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku własnego uczestnika konferencji oraz w
ramach organizacji uczestnika.

Cytowanie, publikacja czy przekazania do osób trzecich w dowolnej formie, dokumentu czy
fragmentów dokumentu wymaga uzyskania pisemnej zgody KAMSOFT S.A.
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