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Електронний рецепт 

Що таке е-рецепт? 

Цифровий рецепт – це 

електронний запис у реєстрі з 

інформацією про пацієнта, 

медичні препарати і пільги, що 

повноцінно замінює паперовий 

рецепт в єдиній базі даних. 
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Лікар 
має право замість 

паперового рецепта 

виписати електронний, 

тобто внести інформацію 

про виписані медичні 

препарати в єдиний Центр  

Рецептів (базу даних) 

Аптекар 
має право видати на основі 

інформації в Центрі Рецептів 

виписані медичні препарати 

Центр Рецептів 
єдина база даних для лікаря, 

аптекаря і пацієнта про 

виписані рецепти 

При виписуванні 
е-рецепта не потрібно 

паралельно приносити 

паперовий рецепт 

Принцип роботи е-рецепта 
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OPTION 01 

OPTION 01 

OPTION 01 

OPTION 01 

OPTION 01 
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1 
Лікар і аптекар значно економлять 

час на виписування рецепта і 

видачу медичних препаратів 

Історія раніше виписаних рецептів 

для більш якісного лікування 

Значно збільшується контроль над 

виписаними і виданими медичними 

препаратами 

Простіше нараховувати пільги і 

існує реальна статистика 

Простота і зручність для пацієнта 

Переваги 
від впровадження е-рецепта 
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Ключові показники в Естонії 

   З 2007 року все електронне 

   здоров'я ведеться і 

зберігається в електронному вигляді 

(електронні рентгени, аналізи, історії 

записів до лікаря, діагнози, рецепти, робота 

медперсоналу, реєстри ліків і пільг) 

2007 

97%  жителів користуються  

електронним рецептом 

Е-рецепт 
- найбільш затребувана електронна послуга 

70% 
рецептів виписувалися в 

електронному вигляді через  

три місяці після запуску е-рецепта  
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Данні 

Всі дані повинні вноситися в  

Центр Рецептів 

Цифровий підпис 

Електронний цифровий підпис 

(ЕЦП) прирівнюється до 

власноручного підпису 

Видача препаратів 

Приписання і видача медичних 

препаратів повинні підписуватися 

електронним цифровим підписом 

Видача ЕЦП 
Повинен бути виданий сертифікованим 

центром ЕЦП. В Естонії він має бути на 

носії: ІД-картка, цифрова ідентифікація 

або мобільний ІД. 

Форма видачі рецептів 

Визначено форму та порядок 

видачі рецептів, рецепт може 

бути як в електронному, так і 

паперовому вигляді 

Архів рецептів 

можна зберігати як в паперовому, 

так і в електронному вигляді 

Принципи 
впровадження е-рецепта 
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Законодавство повинно визначити і дозволити альтернативний паперовому електронний формат рецепта 

Повинні бути єдині: реєстр пацієнтів, 

реєстр пільг, реєстр медикаментів, 

реєстр лікарів і Центр Рецептів 

Дані можуть зберігатися в 

електронному архіві, без дублювання 

на папері з фізичними підписами 

Лікарі та аптекарі повинні мати 

електронний цифровий підпис 

Працюючі з е-рецептом лікарі і 

аптекарі повинні мати доступ до 

Інтернету, а Центр Рецептів повинен 

зістикуватися з усіма реєстрами 

Фундамент і основи 
впровадження е-рецепта 
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За попередньою оцінкою для повноцінного впровадження 

електронного рецепта потрібні такі правки на законодавчому рівні: 

Законодавчі зміни 

Зміна в наказ МОЗ від 19.07.2005 №360 «Про 

затвердження Правил виписування рецептів 

на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення, Порядку відпуску лікарських 

засобів і виробів медичного призначення з 

аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції 

про порядок зберігання, обліку та знищення 

рецептурних бланків» 

Дозвіл «роздрукувати» бази пацієнтів в лікарнях для 

подальшого ведення реєстру. 
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На прикладі пілота можна 

дізнатися і доопрацювати 

критичні моменти перед 

масштабуванням системи 

Пілотний проект - результат 

Дніпро може бути швидкою історією 

успіху, яка покаже можливість 

впровадження е-рецепта і моменти, 

які потребують доопрацювання 
На прикладі пілота можна 

оцінити позитивний вплив 

на конкретну і критичну 

групу пацієнтів 
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Дякую за  

увагу! 


