
Aby ułatwić sobie pracę, możesz przygotować sobie w słowniku 
leków recepturowych wzory często pisanych recept. Dzięki temu 
podczas wypisywania recepty wystarczy jedynie wybrać wcześniej 
przygotowany wzór.

E-RECEPTA
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Należy wybrać przycisk oznaczony zielonym krzyżykiem, otworzy nam się okno          
w którym możemy nazwać lek recepturowy według własnego uznania.
Następnie dodajemy Surowiec naciskając przycisk w kształcie zielonego krzyża 
otworzy nam się lista z wszystkimi surowcami farmaceutycznymi dostępnymi w bazie
Wybierz surowiec który chcemy umieścić na recepcie. Czynność tę powtarzamy do 
momentu uzyskania pełnego składu recepty.
Następnie naciskamy przycisk Zatwierdź.
Wybraną receptę z wzoru dodajemy na receptę.
Klikamy przycisk koperty powtarzając czynność wysłania recepty na platformę P1.
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Żeby dodać do słownika leków recepturowych kolejną pozycję

Naciskamy przycisk ”Pokaż dane pozycji słownika”. Wyświetla nam się cała lista 
składników leku recepturowego. Możemy wtedy dodać kolejną pozycję, usunąć, zmienić 
odpłatność, zmienić ilość przepisanego składnika, jednostkę w jakiej wyrażona jest 
masa jak również oznaczenie charakterystyczne dla składania recepty recepturowej 
czyli określenia do, w równych częściach, płyn, krople itp.

W każdej chwili możemy sprawdzić, jakie substancje
recepturowe są w naszych wzorach recept
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1. Kartoteki Pacjenta - Funkcje dodatkowe - Wydruk recept z lekami lub
2. Gabinet - Nowa wizyta - Recepty

Naciśnij ikonę GABINET.

Następnie należy wybrać pacjenta 
którego dotyczyć ma ta wizyta i po lewej 
stronie ekranu naciśnij przycisk Recepty.

Otwórz Słownik leków recepturowych 
i wybierz z listy lek który chcesz 

przepisać.

Naciśnij przycisk Wybierz (F5). Pojawia 
się okienko, w którym znajduje się 

przepisana recepta na lek recepturowy.

Kolejnym etapem wystawienia e-recepty 
jest kliknięcie w przycisk z kopertą, 

znajdziesz go po prawej stronie ekranu.

Następnie naciśnij przycisk
Dodaj na receptę.

Z paska na górze wybierz
Leki recepturowe.

W nowootwartym oknie naciśnij 
przycisk Nowa wizyta.

Wystawianie e-recepty może zostać wykonane z poziomu:

W tym momencie możemy 
wydrukować receptę z kodami i 

przekazać ją pacjentowi.
Następnie klikamy Zakończ.

Wyświetli się dodatkowe okno, na którym 
znajdują się dwa kody kreskowe.                  

W górnym kodzie kreskowym zakodowana 
jest informacja o pakiecie recepty, jak 
również informacje o danych pacjenta, 

lekarza i podmiotu wystawiającego 
receptę. Poniżej znajduje się kod 

kreskowy, który ma zakodowane dane 
zawierające przepisaną receptę.

Pojawia się informacja z prośbą o podanie 
hasła do certyfikatu weryfikującego 

lekarza. Po wprowadzeniu hasła kliknij 
OK.

Jak to robić w drugim przypadku

1 2

3 4

5 6

7 8

11 12

9

10


