
gabinet.gov.pl
Wystawianie recept pro auctore i pro familia przez farmaceutów

krok-po-kroku przewodnik techniczny

Rzeszów, maj 2020



Co będzie potrzebne do wystawienia recepty:

• Farmaceuta

• Komputer z dostępem do Internetu i aktualną przeglądarką 

• Posiadanie profilu zaufanego na platformie gov.pl (np. e-puap)  lub 
elektronicznego dowodu osobistego lub bankowość elektroniczna

• Trochę czasu i dobre chęci



strona logowania: gabinet.gov.pl



zostaniemy przeniesieni do strony logowania:



wybieramy sposób potwierdzenia tożsamości 
i podajemy login i hasło:



osoby będące administratorami podmiotu (np. apteki) mogą mieć do wyboru dwie role. 
Wybieramy „Farmaceuta”.
System posiada zaimportowaną bazę farmaceutów, stąd nie trzeba już potwierdzać swoich uprawnień
zawodowych.



system potwierdza naszą rolę:
jeżeli chcesz wystawić receptę farmaceutyczną konieczne jest przypisanie do konkretnej apteki. Zrobi 
to administrator podmiotu (apteki) w systemie P2. Farmaceuci bez przypisania do apteki mogą 
wystawiać recepty pro auctore i pro familia.



po zalogowaniu system nas przywita i poprosi o uzupełnienie swojego 
profilu. Robimy to klikając swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu.



wypełniamy swoje dane adresowe:



aby w przyszłości móc łatwiej podpisywać e-recepty warto wygenerować swój 
certyfikat ZUS (e-ZLA).
Recepty można także podpisywać swoim profilem zaufanym, jednak wymaga to większej ilości kroków i 
potwierdzenia kodem sms.

Proces generowania certyfikatu trwa kilkanascie sekund. 
Wystarczy wcisnąć przycisk „złóż wniosek”, wypełnić dane, a następnie pobrać gotowy certyfikat.



podczas składania wniosku o certyfikat e-ZLA konieczne jest wyświetlenie 
regulaminu. W innym przypadku nie ma możliwości potwierdzenia jego 
akceptacji.

Musimy też stworzyć hasło do swojego
certyfikatu. Będzie ono potrzebne
każdorazowo przy podpisywaniu recepty lub
pakietu recept.
Warto je zapamiętać – jego zapomnienie
oznacza konieczność wygenerowania
nowego certyfikatu (z czym co prawda nie
ma problemu, jednak może być kłopotliwe
jeżeli mamy nasz certyfikat na kilku
komputerach, np. w domu i w aptece).



po wygenerowaniu certyfikatu pobieramy go 
na nasz komputer:



podczas pobierania system poprosi nas o podanie wcześniej nadanego 
hasła do certyfikatu. Opcja pobrania uaktywni się dopiero po jego 
wpisaniu i kliknięciu poza pole tekstowe ramki.



certyfikat ma postać pliku z rozszerzeniem .pfx. Możemy go zapisać w dowolnym miejscu na komputerze lub np. na 
pendrive. 
Domyślnie certyfikat chce mieszkać na dysku c:\ w folderze gabinet (c:\gabinet).



Certyfikat instalujemy na naszym komputerze 
poprzez podwójne kliknięcie w plik:



Podążamy za kreatorem:



podajemy hasło przypisane przez nas do certyfikatu w 
gabinet.gov.pl i zaznaczamy opcję „oznacz jako eksportowalny”



klikając „dalej” kończymy instalację certyfikatu.



Teraz jesteśmy gotowi do wystawienia recepty ☺
Robimy to poprzez opcję „recepty” lub „wizyta pacjenta”. 
Wystawienie recept wiąże się de facto z przeprowadzeniem wizyty. Jeśli będziemy chcieli w jednej sesji wystawić 
receptę innemu pacjentowi konieczne będzie wcześniejsze zakończenie wizyty aktualnego pacjenta.



w pierwszej kolejności podajemy dane pacjenta



następnie wybieramy dane leku
(przypominamy, że opcja refundacji dostępna jest wyłącznie dla recept pro auctore i pro familia. Recepty 
farmaceutyczne są 100%).



wybieramy poziom odpłatności, ilość opakowań i 
dawkowanie.



klikając zakładkę „wskazanie” możemy szczegółowo określić 
poziom i wskazanie refundacyjne



po podaniu wszystkich danych klikamy 
„wystaw receptę”



Po wystawieniu recepty koniczne jest jej podpisanie i wysłanie. Jednorazowo można podpisać
jedną receptę lub wszystkie wystawione recepty podczas wizyty.
Recepty niepodpisane i niewysłane nie będą widoczne do realizacji w aptekach.

Uwaga! Jeżeli nie podpiszemy wystawionych recept i wyjdziemy z wizyty, nie 
zostaną one zapisane.

można wskazać recepty do podpisu lub podpisać wszystkie





Podpisanie recepty odbywa się poprzez profil zaufany
(konieczność logowania i podania kodu sms) lub użyciem
wygenerowanego wcześniej certyfikatu e-ZLA.



et voilà!



recepta możliwa jest 
do przeglądnięcia w 
gabinecie. Pacjent 
otrzymuje ją na IKP.



po wystawieniu recept musimy zakończyć 
wizytę pacjenta.



W gabinet.gov.pl widoczne są wszystkie wystawione przez 
nas recepty.
można je przeglądnąć lub anulować przed realizacją.



Recepta gotowa!

• niniejszy poradnik odnosi się wyłącznie do technicznego sposobu 
wystawienia recept pro auctore i pro familia przez farmaceutów;

• w kwestiach merytorycznych zapraszamy na szkolenia webinarowe;

• w przyszłości postaramy się również przekazać te informacje na naszej 
stronie www.poia.pl

http://www.poia.pl/

