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1. WSTĘP 

Recepta transgraniczna umożliwia wykupienie leku przepisanego na terenie Unii Europejskiej lub w państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w innym państwie członkowskim. Receptę 
transgraniczną można zrealizować z pełną odpłatnością, a termin jej ważności wynosi 30 dni od daty wystawienia lub 
od daty realizacji („od dnia”).  
 
Dotychczas recepty transgraniczne miały formę papierową, jednak rozpoczęto ich wdrażanie w postaci elektronicznej. 
W Polsce wystawianie elektronicznych recept transgranicznych umożliwiono od 1 stycznia 2021 r. Wdrażanie e-recepty 
transgranicznej jest procesem przebiegającym etapowo, dlatego należy zapoznać się z wykazem państw, z których 
realizacja takiej recepty jest możliwa (wykaz państw realizacji). 
 
 

2. REALIZACJA E-RECEPTY TRANSGRANICZNEJ 
 
Poniżej przedstawiono przykładową realizację e-recepty transgranicznej wystawionej w Finlandii (rodzaj wymaganego 
identyfikatora może być różny w zależności od kraju, w którym wystawiono receptę, szczegóły w rozdziale 3, punkt 
1). Kolejność działań: 
 

1. Z głównego okna sprzedaży należy wybrać przycisk e-Recepta, a następnie [F8] Rp. transgraniczna: 
 

 
Rys. 1. Realizacja recepty transgranicznej 

2. Wskazać kraj, w którym wystawiono e-receptę (kraj przynależności pacjenta) i kliknij [Ent] Ok: 
 

 
Rys. 2. Wybór kraju przynależności pacjenta 

3. W wyświetlonym oknie należy wprowadzić dane pozwalające na identyfikację pacjenta. Należy poprosić 
pacjenta o odpowiedni dokument, wprowadzić wymagane informacje w poniższe okno i kliknąć [F2] 
Identyfikuj.  

 

https://oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/1200-komunikat-w-sprawie-wykazu-panstw-realizacji-ktore-nie-realizuja-recept-transgranicznych
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Rys. 3. Identyfikacja pacjenta 

4. W kolejnym oknie należy zweryfikować otrzymane dane z okazanym przez pacjenta dokumentem. Jeżeli 
wszystko się zgadza, wystarczy wybrać [F2] Zatwierdź. 

 

 
Rys. 4. Identyfikacja pacjenta 

5. Następnie wyświetlona zostanie lista wszystkich recept pacjenta. Pozycje możliwe do realizacji są domyślnie 
zaznaczone oraz opisane jako „Dispensable” (rys. poniżej). Zalecane jest pobranie wszystkich recept możliwych 
do realizacji. W tym celu należy wybrać [F2] Pobierz zaznaczone.  

 

Na liście mogą znajdować się pozycje już zrealizowane, co pozwala na zweryfikowanie 

ewentualnych interakcji z lekami aktualnie stosowanymi przez pacjenta. Recepty 

zrealizowane opisane są jako „Not Dispensable”.  
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Rys. 5. Lista recept pacjenta, znaczenie opisu 

 
6. Następnie należy zweryfikować pobraną listę recept (rys. poniżej) i zdecydować, które pozycje można 

zrealizować zgodnie z polskim prawem (widok e-Recepty transgranicznej różni się od standardowego widoku 
e-Recepty (szczegóły w rozdziale 3, punkt 2)). 

 

Listę recept należy uważnie zweryfikować, mogą tutaj znaleźć się pozycje, których 

farmaceuta nie powinien realizować lub ilości zaordynowanych leków mogą być zbyt duże. 

 
 

 
Rys. 6. Pobrane e-recepty transgraniczne 

7. Następnie należy podświetlić e-receptę do realizacji i wybrać [F10] Synonimy w celu wyszukania produktu 
w bazie TurboBLOZ (wyszukiwanie w TurboBLOZ powinno być włączone).  
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Aby przystąpić do realizacji wybranej e-Recepty zalecane jest wskazanie 

zaordynowanego leku w bazie TurboBLOZ, dzięki temu możliwe jest wyliczenie „daty 

realizacji do” (można również wskazać produkt bezpośrednio z listy towarów, posiłkując 

się nazwami międzynarodowymi, szczegóły w rozdziale 3, punkt 3).  

 
8. Kryteria wyszukiwania leku zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie kodu ATC produktu 

zaordynowanego na e-Recepcie (kod ATC + nazwa substancji chemicznej + wielkość opakowania, rys. poniżej). 
Należy wskazać odpowiedni produkt z listy i kliknąć [Ent] Ok.  
 
W przypadku braku wyników wyszukiwania, należy poszerzyć zakres filtrowania, usuwając za pomocą klawisza 
Backspace z pola wyszukiwania cześć wpisu, np. wielkość opakowania, nazwa substancji chemicznej (szczegóły 
w rozdziale 3, punkt 4).  

 

 
Rys. 7. Wyniki wyszukiwania w bazie TurboBLOZ 

9. Jeżeli wskazany lek znajduje się w bazie aptecznej, to program automatycznie go odszuka (rys. poniżej). Na tym 
etapie możliwe jest zaproponowanie zamiennika leku. Jeżeli wskazanego leku nie ma w bazie aptecznej, 
wyświetlona zostanie kartoteka synonimów dla danego produktu, aby farmaceuta mógł zaproponować 
zamiennik leku.   

 

 
Rys. 8. Powiązano zaordynowany lek z towarem z bazy aptecznej 

10. Należy sprawdzić termin realizacji e-recepty (pole data realizacji do).  
11. Za pomocą przycisku [F2] Realizuj można kontynuować sprzedaż. Odpowiedni towar na liście zostanie 

automatycznie podświetlony.  
12. Należy potwierdź wybór towaru klawiszem Enter, wskazać dostawę (e-Receptę transgraniczną można 

zrealizować tylko z jednej dostawy!) i wprowadzić ilość do wydania (szczegóły w rozdziale 3, punkt 9). 
13. Aby zatwierdzić sprzedaż, należy wybrać przycisk Zatwierdź. 
14. Wybierając przycisk / Nast. Lek można przejść do realizacji kolejnej e-Recepty. 
15. Aby zakończyć obsługę pacjenta, należy wybrać *Zapłata.  
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16. Należy sprawdzić czy wydanie leku jest zgodne z jego ordynacją. Aby zakończyć realizację e-recepty wybierz 
[Ctrl+Ent] Recepta zakończona (realizacja dla e-recepty transgranicznej może być wyłącznie zamykająca). 

 

 
Rys. 9. Dokument realizacji recepty transgranicznej 

 
17. Dokumenty Realizacji Recept zostaną wysłane do SIM po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów realizacji 

recept i wybraniu formy płatności.  
18. W przypadku konieczności wykonania korekty realizacji sprzedaży e-recepty transgranicznej procedura 

postępowania jest taka sama jak w przypadku e-Recepty.  
 
 

3. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. W zależności od kraju, w którym wystawiono e-receptę transgraniczną, do identyfikacji pacjenta mogą być 
wymagane różne dane. Po wybraniu odpowiedniego kraju farmaceuta otrzymuje informacje jaki dokument 
jest potrzebny do weryfikacji tożsamości pacjenta. W niektórych przypadkach wyświetlana jest podpowiedź 
w formie zdjęcia dowodu osobistego czy paszportu z oznaczeniem miejsc, w których można odczytać 
podstawowe dane pacjenta oraz numer dokumentu. Przykładowo: 
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Rys. 10. Możliwość wybrania zestawu danych, według których pacjent weryfikowany 

 
W przypadku recept wystawionych np. w Hiszpanii, można wybrać rodzaj dokumentu, według którego nastąpi 
identyfikacja pacjenta, np.: 
 

 
Rys. 11. Możliwość wybrania zestawu danych, według których pacjent weryfikowany 

 
2. Dokument e-Recepty transgranicznej różni się od standardowego widoku e-Recepty, np. nie ma na nim daty 

realizacji od oraz kodu EAN (zamiast tego dostępny jest kod ATC). Określenie daty realizacji do jest możliwe po 
wskazaniu zaordynowanego leku w bazie TurboBLOZ, o czym informują podpowiedzi widoczne w dolnej części 

okna e-Recepty oraz pod przyciskiem  (rys. poniżej). Z poziomu okna Recepta transgraniczna farmaceuta 
ma możliwość pobrania wizualizacji oryginalnego dokumentu e-Recepty w formacie PDF za pomocą przycisku 
[Ctrl+F8] Wizualizacja oryginału.  
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Rys. 12. Dodatkowe informacje 

3. Zaordynowany lek można również wskazać bezpośrednio z listy towarów, posiłkując się nazwami 
międzynarodowymi, które można włączyć wybierając skrót ALT+F10 z poziomu listy produktów. Dodatkowo 
warto wybrać skrót CTRL+R w celu wyświetlenia e-Recepty.  

4. Jeżeli po wybraniu [F10] Synonimy z poziomu okna e-Recepty, w bazie TurboBLOZ nie zostanie wyszukany 
żaden produkt, można usunąć część wprowadzonych informacji w celu poszerzenia zakresu wyszukiwania, np.: 

 

 
Rys. 13. TurboBLOZ, poszerzenie zakresu wyszukiwania 

 
 

5. Nie można zrealizować e-Recepty transgranicznej w trybie awaryjnym. 
6. W module APW23 Kontrola można sprawdzić realizacje recept transgranicznych (Retaksacja recept, 

Poprawność kodów, Obecność kodów). 
7. Nie można wysyłać korygujących DRR dla e-Recept transgranicznych.  

8. Niektóre kraje dopuszczają na wycofanie DRR. Po wycofaniu DRR nie będzie możliwe wysłanie DRR 

korygującego o statusie realizacji częściowa/zamykająca. Po wycofaniu DRR można sprawdzić czy na liście 

recept pacjenta zagranicznego pojawiła się dana e-Recepta do ponownej realizacji.  

9. Receptę transgraniczną można zrealizować tylko z jednej dostawy, co jest ograniczeniem nałożonym przez 

system KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy). Niektóre kraje dopuszczają ponowną realizację recepty 

z pomniejszoną ilością do wydania (np. po realizacji 1 opakowania z 5, a następnie po ponownym 

zidentyfikowaniu pacjenta, na liście recept może pojawić się realizowana wcześniej pozycja z pomniejszoną 

ilością opakowań do wydania).  

 

 


