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3.2.8 Recepty 

Dostęp ze strony głównej-> wchodzimy ”Umowy na realizacje świdczeń” -> „Pokaż więcej” 
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Następnie : -> „Recepty” 

 

 

 

 

Odsyłacz Recepty prowadzi do pod strony z funkcjonalnością obsługi recept. 
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Na stronie dostępne są odnośniki: 
• Składanie wniosków o zastrzeganie recept - prowadzi do okna Zastrzeganie 

recept, na której Świadczeniodawca może zastrzegać wydane mu recepty. Filtry na 
kod i PESEL lekarza są opcjonalne i powodują wyświetlenie tylko tych recept, które 
zostały wydane wskazanemu Świadczeniodawcy na danego lekarza. W przypadku 
kiedy nie podajemy opcjonalnych danych w filtrach, wyświetlane są wszystkie recepty 
wydane Świadczeniodawcy. 

 

Po wybraniu recept do zastrzeżenia (poprzez zakres lub listę bloczków) należy 
nacisnąć przycisk Wniosek co powoduje wyświetlenie wniosku, na którym należy 
uzupełnić dodatkowe dane, następnie wniosek należy zatwierdzić. Po zatwierdzeniu 
wniosek można wydrukować. 
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· Przegląd wniosków na anulowanie/zastrzeżenie recept - prowadzi do 

pod strony Wnioski na anulowanie/zastrzeżenie recept, na której 
Świadczeniodawca może przeglądać dotyczące go wnioski na anulowanie bądź 
zastrzeganie recept. Dostępne filtry pozwalają ograniczyć zakres prezentowanych 
wniosków. Przycisk Recepty w tabeli z wnioskami wyświetla listę recept podanych w 
ramach wniosku. 

 

· Generacja numerów recept - prowadzi do funkcjonalności pozwalającej 
wygenerować nowe numery recept, po opcjonalnym uzupełnieniu wartości w filtrach 
zostanie wyświetlona lista umów Świadczeniodawcy. 
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Po użyciu przycisku Personel umowy zostanie wyświetlona lista personelu w 
ramach umowy, po użyciu przycisku Wniosek przy konkretnym personelu nastąpi 
przeniesienie do pod strony Wypełnienie wniosku i generacja numerów recept. Na 
tej stronie należy uzupełnić brakujące dane i wybrać przycisk Zatwierdź, co wywoła 
funkcję generacji recept, a następnie wyświetlenie podglądu pliku ze szczegółami 
(zostanie również uaktywniona opcja jego pobrania). Parametryzacja sposobu 
generowania recept przez Świadczeniodawcę opiera się na parametrze 
CLO_WWW2005_PS_RECOUT_ONEPAGER. Jeżeli jego wartość to T, 
Świadczeniodawca może generować recepty w jednym kroku. Jeżeli jego wartość 
to N, Świadczeniodawca musi generować recepty w dwóch krokach.                       
o Przy generacji w jednym kroku, Świadczeniodawca korzystając z 
funkcjonalności Generacja numerów recept w Obsłudze Recept może 
automatycznie wygenerować plik xml z numerami recept.  
o Przy generacji w dwóch krokach, Świadczeniodawca korzystając z 

funkcjonalności Generacja numerów recept w Obsłudze Recept może tylko 
złożyć wniosek ze wstępną rezerwacją numerów, następnie musi udać się do 
oddziału, który korzystając z nowej funkcjonalności  
Zatwierdzanie wniosków złożonych przez Świadczeniodawcę/lekarza (w 
ramach Punktu Dystrybucji Recept) zatwierdzi wniosek (drukowane jest 
potwierdzenie). 
Świadczeniodawca może pobierać pliki ze szczegółami dla wniosków złożonych 
samodzielnie w portalu za pomocą funkcjonalności:  
· Pobieranie plików ze szczegółami w Obsłudze Recept. 
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Dla wartości T parametru CLO_WWW2005_PS_RECOUT_ONEPAGER nazwa 
funkcjonalności Pobieranie plików ze szczegółami brzmi Przegląd historii 
złożonych wniosków, a przycisk pozwalający pobrać pliki jest niedostępny. Na 
oknie głównym widoczny jest wtedy odsyłacz jak na rysunku poniżej: 

 
 


