
 

Recepta papierowa, a elektroniczna | wymierne korzyści dla pacjenta 

Recepta papierowa  Rok 2019 – recepta elektroniczna i korzyści dla pacjenta  

W przypadku nieczytelnej recepty 

papierowej, pacjent musi udać się na 

kolejną wizytę do lekarza w celu 

korekty recepty.  

• Znika problem nieczytelnych recept 

• Oszczędność czasu 

• Oszczędność pieniędzy 

• Wygoda i mniej stresu związanego z oczekiwaniem na ponowną 

wizytę u lekarza 

W przypadku nieczytelnej recepty 

papierowej istnieje ryzyko, że pacjent 

otrzyma niewłaściwy lek, dawkę lub 

informacje co do dawkowania.  

• Wzrasta bezpieczeństwo pacjenta poprzez ograniczenie 

możliwości wydania nieprawidłowego leku  

• Informacje dotyczące dawkowania leków są jasne i czytelne dla 

farmaceuty oraz pacjenta – brak wątpliwości jakie leki zostały 

pacjentowi przepisane 

 

Wyniki badań rynku brytyjskiego pokazują, że skala pomyłek, które mogą mieć miejsce przy wypisywaniu 

tradycyjnych recept jest bardzo wysoka i rodzi poważne skutki dla pacjentów 

- rocznie odnotowano 627 zgonów spowodowanych błędnie zażywanymi lekami, co było rezultatem błędnie lub 

nieczytelnie wypisanej recepty 

- podczas ręcznego wystawiania recept popełniono 66 mln potencjalnie niebezpiecznych błędów  

Brak dostępu do historii 

wystawionych recept papierowych 

oraz monitorowania, czy starsze osoby 

wykupują przepisane im lekarstwa.    

• Pacjent oraz personel medyczny mają dostęp  

do historii wystawionych recept – wzrasta jakość 

i bezpieczeństwo leczenia, zaś sam proces leczenia jest lepiej 

skoordynowany. 

• Rodzina lub przyjaciele osób starszych mogą – po uzyskaniu 

pełnomocnictwa – monitorować  

na odległość, czy pacjent faktycznie wykupił przepisane leki. 

Pacjent, cierpiący na choroby 

przewlekłe musi udać się osobiście na 

kolejną wizytę do lekarza, aby 

otrzymać receptę na te same 

lekarstwa, które przyjmuje regularnie 

od wielu lat.  

• Usprawniona zostaje opieka nad przewlekle chorym pacjentem – nie 

musi iść do lekarza w celu odbioru kolejnej recepty na te same leki, e-

recepta może zostać dostarczona drogą elektroniczną (poczta  

e-mail, SMS, IKP). 

• Oszczędność czasu. • Oszczędność pieniędzy.  

• Wygoda i mniej stresu związanego z oczekiwaniem na kolejną wizytę u 

lekarza. 

Pacjent musi wykupić i odebrać 

wszystkie leki z jednej recepty w 

jednej aptece.  

• Pacjent może zrealizować elektroniczną receptę  

w kilku aptekach – ma możliwość zakupu każdego leku w innej aptece. 

Lekarz nie ma zautomatyzowanego 

procesu wystawiania recept, a w 

efekcie czas, który mógłby poświęcić 

pacjentowi musi przeznaczyć na 

wypisanie recepty. 

• Pacjent otrzymuje więcej czasu na konsultację lekarską i diagnozę 

(może to oznaczać, że otrzymuje lepszą diagnozę, ponieważ lekarz może 

poświęcić mu więcej czasu). 
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