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eRecepta farmaceutyczna 

Wprowadzenie 
 
 W świetle znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne, recepta farmaceutyczna może zostać 
wystawiona przez magistra farmacji w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta oraz w 
przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19. Jednak rozszerzając uprawnienia w 
tym zakresie, ustawodawca równocześnie narzucił obowiązek wystawiania takiej recepty w formie 
elektronicznej. Od tej generalnej zasady są trzy odstępstwa, gdy receptę można wystawić w formie 
papierowej:  
a) brak dostępu do SIM,  

b) recepta ma być przeznaczona dla osoby o nieustalonej tożsamości,  

c) recepta jest wystawiana przez farmaceutę, który tymczasowo lub okazjonalnie wykonuje czynności 
farmaceuty w Polsce.  
 
Recepta farmaceutyczna może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z 

wyjątkiem produktów leczniczych zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe. 

Receptę farmaceutyczną można wystawić jednorazowo na maksymalnie 180 dni (120 dni papierowa) 

kuracji wyliczone na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania. Ponadto recepty 

realizowane są z odpłatnością 100%, a recepty farmaceutyczne pro autore i pro familia mogą być 

refundowane. Recepty farmaceutyczne podlegają ewidencjonowaniu. 

  

Przygotowanie programu do wystawiania eRecept farmaceutycznych 
 

W celu przygotowania programu do obsługi eRecept farmaceutycznych, należy wykonać 3 czynności: 

1. Pozyskać certyfikaty ZUS do wystawiania recept farmaceutycznych dla wszystkich 
farmaceutów. Certyfikat udostępniany jest bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Aby pozyskać certyfikat ZUS, należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną przez 
CSIOZ: https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta/instrukcja-jak-pobrac-certyfikat. 

2. Zainstalować certyfikaty na każdym stanowisku ekspedycyjnym. Postępujemy tutaj, na tych 

samych zasadach, jak przy instalacji certyfikatu pod obsługę DRR, z jednym wyjątkiem – NIC 

NIE ROBIMY W PLIKU KONFIGURACYJNYM. 

3. Przeklejamy odcisk palca dla każdego farmaceuty w opcji Administrator→Personel apteki, 

pole Odcisk palca certyfikatu.   
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Wystawianie eRecept farmaceutycznych 
Otwieramy okno recepty (F5). Idąc od góry: 

➢ Przechodzimy od razu do pola Rodzaj recepty i zmieniamy na „Recepta farmaceutyczna” 

(rysunek), 

➢ Przechodzimy do pola Komentarz i wpisujemy przyczynę wystawienia recepty 

farmaceutycznej, 

➢ Następnie przechodzimy do dolnego pola Pacjent, gdzie wskazujemy pacjenta. Jeśli jeszcze 

go nie mamy w bazie, zakładamy dla niego kartę.  Wymagane dane, to: Nazwisko, imię, PESEL 

i adres zamieszkania. 

 

Po wypełnieniu wymaganych danych, zamykamy okno recepty (Ctrl+Enter), wybieramy lek, F9 i 

przechodzimy do podsumowania pacjenta. Program wytworzy i wyśle do P1 eReceptę 

farmaceutyczną i DRR do tej recepty.  
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Taką receptę farmaceutyczną możemy przejrzeć w taksacjach elektronicznych (rysunek).  Tam łatwo 

wyszukamy recepty farmaceutyczne, korzystając z filtra o tej nazwie. 

 

 

Faktury z NIP a paragon 

Wprowadzenie 
Dodano nową funkcjonalność do obsługi problemu faktur z NIP do paragonów. Rozwiązanie polega 

na tym, że jeżeli wystawiamy fakturę i kontrahent ma wpisany numer NIP, to paragon nie jest 

drukowany. Wydaje się to być najbezpieczniejsze rozwiązanie i najbardziej praktyczne.  

 

Zasada działania 
W programie pojawił się nowy parametr o nazwie Drukuj paragon do faktur z NIP, dostępny w 

System→Parametry programu→Parametry ogólne, zakładka Sprzedaż. Po zainstalowaniu nowej 

wersji programu jest on wyłączony, a tym samym nowy sposób obsługi faktur z NIP jest domyślnie 

włączony!! Jeśli ktoś nie chce korzystać z nowego mechanizmu zaznacza ten parametr. 

Zasada działania nowego mechanizmu sprowadza się do tego, że jeśli w niebieskim programie 

wystawimy fakturę i kontrahent będzie miał wypełnione pole NIP, program – po wciśnięciu klawisza 

F9 – wydrukuje fakturę, ale nie wydrukuje paragonu! 
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Rozliczenie sprzedaży 
Wprowadzona funkcjonalność wymagała dostosowania raportu rozliczeniowego sprzedaży (Utarg). 

Mianowicie została dodana nowa sekcja o nazwie FV kasowe z NIP, drukowana dla każdego 

stanowiska z osobna. Sekcja zawiera informację o wartości łącznej faktur bez paragonu, 

wystawionych na danym stanowisku w zadanym okresie. 

 


