
 JAK POBRAĆ
    E-RECEPTĘ?

1. WYSTAWIONĄ PODCZAS WIZYTY

Zaloguj się do Portalu Pacjenta Medicover OnLine. 
Jeśli nie posiadasz hasła do portalu możesz pobrać 
je w recepcji Centrum Medicover. 

1. W zakładce „Wizyty i porady” wybierz pozycję 
„Moje wizyty”.2.

Przy wizycie, podczas której wystawiono 
e-Receptę kliknij „Więcej”, a następnie 
„Szczegóły”.

4.Wyświetl swoje zrealizowane wizyty.3.



Informacja o receptach w pakiecie

Kod dostępowy 8528

17 maja 2019 r.
Jan Lewandowski 
PWZ lekarza 1122221
tel: 500900500 (rejestracja)

Anna NowakPacjent
Wystawiono
Wystawca

Recepta 1 z 1 ogółem

10500370267929815978974824463675548514702920
Informacja umożliwia realizację recept elektronicznych,

nie zastępując jednak ich treści.
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Na ekranie z podsumowaniem wizyty znajdziesz 
sekcję „Przypisane leki”. Kliknij przycisk 
„Pobierz e-Receptę”.

5. Na ekranie zobaczysz e-Receptę, którą 
możesz pobrać z przeglądarki. 6.

Zrealizuj e-Receptę w dowolnej aptece.
Korzystając z e-Recepty nie musisz posiadać 
jej papierowej wersji. Wystarczy, że podczas 
wizyty w aptece podasz swój numer PESEL oraz 
4-cyfrowy kod dostępu podany na e-Recepcie. 

7.

PODAJ SWÓJ 
nr PESEL oraz 4-CYFROWY KOD DOSTĘPU

podany na e-Recepcie

Jeśli posługujesz się paszportem i nie posiadasz 
numeru PESEL musisz odebrać wydruk 

e-Recepty w recepcji Centrum Medicover.

Oczekuj na informację e-mail potwierdzającą 
wystawienie e-Recepty. Mail potwierdzający 
wystawienie e-Recepty wysyłany jest od razu po jej 
wystawieniu przez lekarza na adres e-mail, który jest 
przypisany do pacjenta w bazie danych Medicover.

5.

@

Sprawdź  4- cyfrowy kod podany na e-Recepcie.7.

Zaloguj się do portalu pacjenta Medicover 
OnLine i pobierz swoją e-Receptę.6.

2. ZAMÓWIONĄ POPRZEZ PLATFORMĘ PACJENTA 
 MEDICOVER ONLINE 
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