
Wystawianie e-recepty



Krok 1 - Wejdź na stronę 

www.gabinet.gov.pl i zaloguj się.

http://www.gabinet.gov.pl/


Krok 2 - Logując się jako Administrator 

podmiotu wybierz miejsce wykonywania 

świadczeń.



Krok 3 – Po zalogowaniu pojawi się 

pulpit Twojego profilu.



Krok 4 - Na stronie głównej znajdują się 

sekcje „Wizyta pacjenta”, „Obsługa 

skierowań” i „Obsługa recept”.



Krok 5 - Z menu po lewej stronie wybierz 
„Recepty” „Stwórz nową”.



Alternatywnie możesz wybrać opcję 
„Recepty” „Wyświetl listę” „Nowa 

recepta”.



Krok 6 - Uzupełnij formularz.









W celu wyświetlenia listy pakietów recept 

utworzonych w ramach wizyty wybierz 

opcję „Recepty” -> “Wyświetl listę” z menu 

aplikacji.



EDYCJA PAKIETU RECEPT 

 W celu edycji pakietu recept utworzonych, ale niepodpisanych w ramach 

wizyty wybierz opcję „Edytuj pakiet recept” z rozwijanego menu po prawej 

stronie listy pakietów recept. System wyświetli formularz pakietu recept w 

trybie edycji. Po wprowadzeniu zmian na formularzu zatwierdź je za 

pomocą przycisku „Zaktualizuj receptę”. Po zatwierdzeniu system przeniesie 

Cię do formularza listy pakietów recept. 





W celu wyświetlenia podglądu pakietu recept 

utworzonych w ramach wizyty wybierz opcję 

“Podgląd dokumentu” z formularza listy pakietów 

recept. System wyświetli formularz pakietu recept 

w trybie do poglądu. 





USUNIĘCIE PAKIETU RECEPT 

Usunięcie pakietu recept jest możliwe dla pakietów recept w statusie: 

 Błędna; 

 Niepodpisana. 

W celu usunięcia pakietu recept wybierz opcję „Usuń pakiet recept” 

na formularzu listy pakietów recept wystawionych w ramach wizyty. System 

wyświetli komunikat z pytaniem, czy na pewno usunąć pakiet. 

Po zatwierdzeniu komunikatu poprzez wybranie opcji “Tak, usuń” następuje 

usunięcie pakietu recept. W przypadku wybrania opcji “Anuluj” następuje 

powrót do listy pakietów recept wystawionych w ramach wizyty bez usuwania 

wybranego pakietu recept. 





PODPISYWANIE I WYSYŁANIE PAKIETU 
RECEPT 

Podpisanie i wysłanie dokumentu jest możliwe dla pakietów recept w statusie 
“Niepodpisany”. 

W celu podpisania i wysłania dokumentu zaznacz wybrane pakiety recept 
i wybierz opcję “Podpisz i wyślij wybrane” lub wybierz opcję “Podpisz wszystkie”. 
System wyświetli formularz “Podpis recept”, na którym możesz zobaczyć 
dokumenty recept przed podpisem oraz wybrać opcję podpisu: 

 ● “Podpisz Profilem Zaufanym”; 

 ● “Podpisz certyfikatem”. 

Po wybraniu opcji „Podpisz Profilem Zaufanym” system przeniesie Cię na stronę 
Profilu Zaufanego, gdzie należy postępować zgodnie z komunikatami 
pojawiającymi się na ekranie. Po wybraniu opcji „Podpisz certyfikatem” zostanie 
otwarty odpowiedni dodatek do przeglądarki, umożliwiający podpisanie 
dokumentu. 





PODGLĄD I WYDRUK DOKUMENTU 
INFORMACYJNEGO PAKIETU RECEPT 

Wydruk dokumentu recepty jest możliwy dla recepty w statusie: 

 Wystawiona; 

 Zrealizowana; 

 Częściowo zrealizowana. 

W celu wydrukowania dokumentu informacyjnego recepty wybierz opcję 

„Drukuj” znajdującą się po prawej stronie listy recept. Zostanie otwarty 

podgląd dokumentu informacyjnego, skąd należy wybrać opcję drukowania. 

System uruchamia narzędzie przeglądarki używane do wydruku, w którym 

należy postępować zgodnie ze specyfikacją używanej przeglądarki 



ANULOWANIE RECEPTY Z PAKIETU 
RECEPT 

Anulowanie recepty z pakietu recept jest możliwe dla recept w statusie: 

 Wystawiona; 

 Wystawiona z ostrzeżeniami. 

W celu anulowania recepty wybierz opcję “Anuluj” z rozwijanego menu po 

prawej stronie formularza listy pakietów recept. System wyświetli formularz 

“Anuluj receptę”. 





Dla wybranej recepty należy wybierz opcję 

“Anuluj receptę”. System wyświetli 

komunikat z prośbą o podanie powodu 

anulowania.



Po uzupełnieniu powodu anulowania i wybraniu opcji “Dalej” system 

wyświetla dokument anulujący receptę. W celu anulowania recepty podpisz 

wygenerowany dokument przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu 

analogicznie jak w przypadku wystawiania dokumentu.



PONOWNE WYSTAWIANIE RECEPT 

Aplikacja Gabinet udostępnia możliwość ponownego wystawienia recepty na 

podstawie już istniejącej dla tego samego pacjenta lub innego. W celu 

ponownego wystawienia recepty wybierz z menu opcję „Wyszukaj” (1) na 

panelu bocznym aplikacji, a następnie wybierz opcję „Wyszukaj” (2) na 

formularzu „Wyszukiwanie recept”. Następnie kliknij „Podgląd dokumentu 

informacyjnego”, czyli ikonkę (3). 







WYSTAWIENIE RECEPTY DLA PACJENTA 

PRZEWLEKLE CHOREGO (RECEPTA 
CYKLICZNA) 
 Aplikacja Gabinet udostępnia możliwość wystawienia wielu recept na ten 

sam lek jednocześnie z przyszłymi datami realizacji. W tym celu na 

formularzu umowy wybierz opcję „Pacjent przewlekle chory”. 



 Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawienie się pól specyficznych dla recepty cyklicznej: 

 Ilość recept – wybierz, ile łącznie recept ma być wystawionych. Można wybrać wartość 
za pomocą przycisków lub wpisać dowolną liczbę całkowitą (maksymalnie 50) 

 Częstotliwość wystawiania – wpisz na ile dni wystarczy pacjentowi lek z jednej recepty 
(czyli co ile dni będzie potrzebował nowej recepty) 

 Wyprzedzenie dla kolejnej recepty – wpisz ile dni przed końcem leków z pierwszej 
recepty zostanie wystawiona druga. Przykładowo, jeśli lekarz wybierze częstotliwość 
wystawiania co 30 dni, a wyprzedzenie 7-dniowe, to druga recepta będzie miała datę 
realizacji od po 23 dniach od pierwszej. Kolejne recepty będą możliwe do realizacji co 30 
dni. 

 Wystawienie recepty cyklicznej jest możliwe tylko dla leków gotowych oraz na pojedynczy 
lek. Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu recepty zostanie utworzona żądana liczba 
recept z odpowiednio ustawionymi datami realizacji. 


