
Co zyskasz dzięki e-recepcie?

...a jeżeli korzystasz z IKP:

nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym 
Koncie Pacjenta (IKP)

jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz 
refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece

nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna

zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

w każdej chwili możesz sprawdzić, jak przyjmować lek — na e-recepcie znajdziesz 
informacje o przepisanym dawkowaniu 

otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby 
przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem)

Masz profil zaufany?

Kontrast

Zaloguj się do IKPTelefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Serwis Ministerstwa Zdrowia

Szukaj

Jak otrzymać e-receptę?

Co zrobić, żeby SMS-y lub e-maile przychodziły do mnie?

Jak się zalogować?

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
dowiedz się, jak działa IKP

Wybierz zakładkę Moje konto

Podaj numer telefonu lub e-mail i kliknij „Zapisz”

Odtąd każdą e-receptę będziemy przesyłać Ci 
SMS-em lub e-mailem

Jeśli go jeszcze nie masz, możesz:

• założyć go online przez bank — listę banków, 
w których możesz to zrobić znajdziesz na stronie 
pz.gov.pl

• zarejestrować się w serwisie pz.gov.pl, a następnie 
potwierdzić swój PZ w punkcie potwierdzającym — 
np. w oddziale NFZ, urzędzie gminy, urzędzie 
skarbowym. 

W całej Polsce działa 1500 takich punktów 
— są oznaczone znakiem profilu zaufanego

Czytelność. Mniej błędów. 
Większe bezpieczeństwo

Strona główna

Zaloguj się teraz

Na przykład za pomocą profilu zaufanego (PZ)
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Szukaj punktu w Twojej okolicy

Lekarz elektronicznie
wystawi i podpisze
e-receptę

(dla osób 
preferujących 
tradycyjne formy 
komunikacji)

6500 to kod e-recepty 
wystawionej 28.05.2019. 
Podaj w aptece kod 
i swój numer PESEL

Jak to działa?

Otrzymasz
e-mail lub SMS 
z 4-cyfrowym kodem

albo wydruk 
informacyjny

W aptece podasz
4-cyfrowy kod z SMS-a 
i PESEL (swój lub osoby, 
dla której kupujesz lek)

lub farmaceuta zeskanuje 
kod z informacji o recepcie, 
którą masz w e-mailu 

albo skanuje kod 
z wydruku informacyjnego 

...i to wszystko!


