8 zalet
1 Wygodna

Może być wystawiona – po konsultacji
z lekarzem – bez wizyty w gabinecie

2 Oszczędza czas2 2

Lekarz może wystawić pacjentowi
e-receptę na cały rok – pacjent, gdy
tylko partia leków się skończy,
wykupuje kolejną — nie stojąc w kolejkach

3 Korzystna
dla chorych przewlekle

Już od 1 stycznia 2019 r. każda zrealizowana
przez nas recepta, zarówno elektroniczna,
jak papierowa, jest dostępna na Internetowym Koncie
Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. Osoba
przewlekle chora może pokazać listę swoich
leków lekarzowi. To pomocne w kontynuacji
leczenia choroby przewlekłej, a także
przy leczeniu kilku różnych chorób
– lekarz wypisze takie leki,
które nie wchodzą w interakcje

4 Czytelna

E-recepta jest zawsze czytelna.
Nikt nas też nie odeśle z apteki,
bo na recepcie zabraknie pieczątki

5 Nie można jej zgubić
ani zniszczyć

Nawet jeśli zgubimy wydruk,
to e-recepta nadal zostanie na naszym
Internetowym Koncie Pacjenta i będzie
dostępna po zalogowaniu

6 Każdy lek kupimy
w innej aptece

Nie jest już potrzebny odpis recepty.
Każdy lek możemy kupić w innej aptece,
zachowujemy przy tym refundację

7 E-receptę wyślemy
SMS-em do bliskiej osoby

Leki z e-recepty może nam wykupić
ktoś bliski. Musimy mu tylko podać nasz
numer PESEL i 4-cyfrowy kod z e-recepty

8 Sprawdzimy dawkowanie
Dzięki IKP możemy sprawdzać
dawkowanie leków przepisanych nam
i naszym dzieciom (do ukończenia
przez nie 18. roku życia).
I mamy dostęp do informacji
o zdrowiu dzieci

Zdjęcie z dziadkami i wnuczkiem
rzucającymi samolociki

#ereceptaGO
Wystawiono już
Ponad

33 mln

6,3 mln

e-recept

pacjentów otrzymało elektroniczną receptę

1 Profil e-lekarza
37 545 lekarzy w 6 680 placówkach wystawia już e-recepty
Najstarszy lekarz wystawiający e-recepty ma 91 lat
Najmłodszy lekarz wystawiający e-receptę ma 24

lata
5 071 379 (16%) e-recept wystawili lekarze w grupie 61-70 lat
6%

2 Profil e-pacjenta
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Liczba zrealizowanych e-recept w stosunku
do zrealizowanych recept tradycyjnych
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Średnia liczba e-recept wystawianych
w dni robocze

