
Informacja o wystawionej e- recepcie 

 
Prawo farmaceutyczne 
Art.  96b.  [Informacja o wystawionej recepcie elektronicznej]  
1.  W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent otrzymuje 
informację o wystawionej recepcie zawierającą następujące dane: 

1) numer składający się z czterdziestu czterech cyfr generowany w momencie 
zapisu recepty przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, umożliwiający 
dostęp do recepty lub pakietu recept, zwany dalej "kluczem dostępu do 
recepty lub pakietu recept; 

2) numer składający się z czterech cyfr generowany w momencie zapisu 
recepty przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, umożliwiający dostęp do 
recepty w połączeniu z identyfikatorem usługobiorcy, o którym mowa w art. 
17c ust. 2 tej ustawy, zwany dalej "kodem dostępu"; 

3) identyfikator recepty; 

4) datę wystawienia recepty; 

5) datę realizacji "od dnia", jeżeli dotyczy; 

6) imię i nazwisko pacjenta; 

7) imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

8) numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę; 

9) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę; 

10) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę własną 
produktu leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 
medycznego lub ich nazwę skróconą lub skład leku recepturowego lub 
aptecznego; 

11) postać; 

12) dawkę; 

13) ilość; 

14) sposób dawkowania albo stosowania; 

15) wskazany termin kontroli lekarskiej, jeżeli dotyczy. 



1a.    Informacja o wystawionej recepcie może zawierać fotokody, w tym kody QR, 
oraz komunikaty nadawane przez system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
 

 
2a.   Do informacji, o której mowa w ust. 1, pacjent ma również dostęp w 
Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub otrzymuje tę 
informację. 
3.  Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje osoba wystawiająca receptę. 
4.  Informacja o wystawionej recepcie nie może zawierać żadnych innych niż 
określone w ust. 1 i 1a treści, w szczególności o charakterze reklamy. 
5.  Informacja, o której mowa w ust. 1, nie zastępuje recepty. 
 

2.  Informację, o której mowa w ust. 1, pacjent otrzymuje: 
1) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty 
elektronicznej, jeżeli dotyczy; 

2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, 
w postaci wiadomości tekstowej zawierającej co najmniej kod dostępu oraz 
informację o konieczności podania numeru PESEL przy realizacji recepty, 
jeżeli dotyczy; 

3) w postaci wydruku - w przypadku braku wskazania w systemie 
informacji w ochronie zdrowia danych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz na 
żądanie pacjenta, albo w innej uzgodnionej postaci zawierającej co najmniej 
klucz dostępu do recepty lub pakietu recept lub kod dostępu oraz nazwę 
produktu leczniczego - w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w 
miejscu wezwania lub badania za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności i braku możliwości przekazania 
informacji w postaci wydruku. 

 


