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1. Co to jest E-ZDROWIE?  

 

2. Co to jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i co nam daje?  

 

 

Co daje Ci Internetowe Konto Pacjenta (IKP): 

• e-recepty 

• e-skierowania (na badanie lub wizytę u specjalisty) 

• historię Twoich wizyt u lekarza w ramach NFZ 

• informację o zaplanowanych wizytach u lekarza w ramach NFZ 

• jeśli pracujesz – informację o zwolnieniach lekarskich (e-zwolnienie) 

E-zdrowie to zastosowanie narzędzi i usług  
technologii informacyjnych i komunikacyjnych  

w opiece zdrowotnej 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to informacje  
medyczne o Twoim stanie zdrowia — w internecie 



 

 
 

4 

• listę Twoich leków na receptę 

• informację o lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony w PL) 

• informacje ważne w czasie pandemii:  

• wynik Twojego testu na koronawirusa 

• informację, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać 
na kwarantannie lub izolacji domowej. 

• Informację o planowanym szczepieniu COVID-19 

• Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta wiele spraw związanych 
ze zdrowiem załatwisz bez wychodzenia z domu. 

 

Dlaczego Internetowe Konto Pacjenta jest wygodne? 

• nie musisz niczego pamiętać, zapisywać — na swoim koncie sprawdzisz, 
jakie leki zapisano Ci ostatnio, jak je masz przyjmować, kiedy masz 
kolejną wizytę u lekarza umówioną w ramach NFZ  

• dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta lekarz może wystawić Ci  
e-receptę na leki, które stale bierzesz na podstawie konsultacji przez 
telefon. Może też wystawić Ci ponownie receptę na leki, które 
stale przyjmujesz 

• jeśli zdecydujesz się upoważnić kogoś z rodziny lub opiekunkę,  
ta osoba łatwiej wykupi dla Ciebie leki i przypomni o wizytach u lekarza 
i terminach badań.  

 

3. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) krok po kroku1  

KROK 1 - Załóż profil zaufany  

By korzystać z Internetowego Konta Pacjenta 

przez internet musisz posiadać swój własny, 

unikalny profil zaufany. Jeśli nie zdecydujesz 

się założyć swojego profilu zaufanego nie 

będziesz mieć możliwości korzystania z IKP. 

                                                           
1 Opis został przygotowany na podstawie informacji zawartych na portalu www.pacjent.gov.pl (informacje 
aktualne na dzień 30.11.2021r.) 

http://www.pacjent.gov.pl/
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Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują 

jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to 

imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest 

tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki 

temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej 

podmiotu publicznego, jest wiarygodna. Za pomocą profilu zaufanego skutecznie 

potwierdzisz swoją tożsamość w internecie, w tym na portalu 

www.pacjent.gov.pl. Jest kilka dróg uzyskania profilu zaufanego. Od Ciebie 

zależy, z której drogi skorzystasz.  

Szczegółowe informacje o założeniu profilu zaufanego zamieściliśmy w 

Poradniku dla seniorów pt. „OBYWATELSKI SENIOR ONLINE I E-ADMINISTRACJA”. 

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie  
dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe  

online w serwisach administracji publicznej  
bez wychodzenia z domu. 

http://www.pacjent.gov.pl/
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KROK 2 – Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  

 

Wybierz jeden z trzech sposobów logowania się:  

1. Poprzez PROFIL ZAUFANY 

2. Za pomocą BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

3. Poprzez E-DOWÓD 

SPOSÓB NR 1 
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SPOSÓB NR 2 

 

 

SPOSÓB NR 3 
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KROK 3 – Upoważnij bliską osobę  

Po co upoważnienie? 

• Możesz upoważnić kogoś do wglądu w Twoje Internetowe Konto 
Pacjenta na przykład po to, by odbierał e-recepty i sprawdzał 
terminy wizyt. 

• Żeby mieć wgląd w Twoje konto, bliska osoba musi mieć aktywne 
własne Internetowe Konto Pacjenta. 

• Ty także możesz mieć dostęp do kont swoich bliskich. Również Twoim 
bliskim może się okazać potrzebna Twoja pomoc, na przykład możesz dla 
kogoś bliskiego wykupić leki z e-recepty. 

Kiedy skorzystać z upoważnienia? 

• Jeśli nie lubisz lub nie możesz korzystać z internetu  

• Jeśli masz problemy z chodzeniem i ktoś może dla Ciebie kupować 
leki z e-recepty 

• Jeśli chcesz by osoba bliska pomogła Ci w pilnowaniu wykupu leków czy 
dakowania. 

• Możesz także upoważnić lekarza, pielęgniarkę, a także przychodnię lub 
szpital do wglądu w Twoje dane. 
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KROK 4 – Korzystaj z e-recepty  

 

E receptę można otrzymać na trzy sposoby: w postaci wydruku informacyjnego, 

w postaci e-maila lub w postaci SMS-a na telefon. 

E-recepta to recepta,  
którą lekarz wystawia w systemie elektronicznym 
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Jeśli nie korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta, to otrzymasz w gabinecie 

lekarskim papierowy wydruk informacyjny.  
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Jeśli korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta, to otrzymasz: 

• SMS na telefon — wtedy to po prostu 4-cyfry kodu (do odbioru SMS-a 

wystarczy zwykły telefon, nie potrzebujesz smartfona!).  

 

• e-mail z załączonym plikiem PDF — ten plik to e-recepta. Wygląda tak, 

jak wydruk informacyjny — jest tu kod kreskowy i zalecane przez 

lekarza dawkowanie 
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Jak wykupić leki z e-recepty? 

W aptece: 

• podaj kod dostępu do e-recepty — 4 cyfry, które dostałeś/aś  
SMS-em i swój numer PESEL albo 

• jeśli odbierasz e-maile na smartfonie, to w aptece możesz kliknąć  
w załącznik PDF i pokazać farmaceucie e-receptę na ekranie telefonu, 
żeby zeskanował kod kreskowy (tak samo jak postępujesz np. z aplikacją 
stałego klienta sklepu) albo 

• pokaż wydruk informacyjny. 

 

Jak długo jest ważna e-recepta? 

• Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 
120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. 

• E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności: 

 najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni 

 e-recepta na preparaty immunologiczne jest ważna przez 120 dni. 

• E-recepty ważnej przez 30 dni po tym terminie już nie zrealizujesz.  

• Możesz taką e-receptę 30-dniową wykupić w późniejszym terminie tylko, 
jeśli lekarz zaznaczy, że możesz zrealizować e-receptę od konkretnej daty 
(choroby przewlekłe). 
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Jak znaleźć e-receptę na IKP 

• Możesz skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, by znaleźć e-receptę 

lub nazwę leku, który Ci przepisano. 

• ZAKŁADKA Z RECEPTAMI - po zalogowaniu na Internetowym Koncie 

pacjenta zobaczysz „kafelki” (prostokąty) z nazwami po 3 w rzędzie. 

Słowo „Recepty” zobaczysz jako kafelek (kwadracik) po lewej stronie, 

ale znajdziesz je także w belce na górze po lewej stronie. Możesz kliknąć 

albo na słowo „Recepty” na górze lub na słowo „Zobacz” na kafelku.  

• Wyszukiwarka recept - możesz znaleźć swoją e-receptę, wpisując nazwę 

leku, placówki lub nazwisko lekarza, dodatkowo wybierając okres, 

w którym została wystawiona. 
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KROK 5 – Zainstaluj aplikację mojeIKP  

 

Dzięki aplikacji zainstalowanej na swoim smartfonie może zyskać łatwy dostęp 
do e-recept i e-skierowań, a także e-rejestracji na szczepienie przeciw COVID. 

Aplikacja umożliwia Ci: 

• szybkie umówienie terminu szczepienia przeciw COVID-19, 

• łatwe wyszukiwanie e-recept i e-skierowań, 

• odbieranie powiadomień o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach, 
wysyłanych bezpośrednio na telefon. Dotyczy to także e-recept  
i e-skierowań wystawionych dzieciom czy ewentualnie bliskiej osobie, 
która upoważniła Cię do swojego Internetowego Konta Pacjenta, 

• wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu 
(bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL), 

• sprawdzanie ulotki i dawkowania przepisanego leku, 

• sprawdzenie, kiedy i gdzie odbędzie się wizyta na 
podstawie zarejestrowanego e-skierowania, 

• pobieranie e-recept i e-skierowań na urządzenie mobilne w formie PDF 
z plikiem do wydruku, 

• pobieranie i udostępnianie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), 

• dostęp do konta Twojego dziecka oraz bliskich, którzy udostępnili Ci 
swoje Internetowe Konto Pacjenta.  

 

Po zainstalowaniu aplikacji pierwszy raz należy się zalogować profilem zaufanym 
lub kontem w określonym banku, podobnie jak przy logowaniu na Internetowe 
Konto Pacjenta. Nadajesz wówczas kod PIN, taki, jaki wybierzesz, by później 
używać go przy kolejnych logowaniach. 

mojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja,  
która daje dostęp do niektórych funkcjonalności 

Internetowego Konta Pacjenta. Możesz ją pobrać na 
systemy Android z Google Play lub iOS z Apple Store. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.cez.mojeikp
https://apps.apple.com/pl/app/id1557426960?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/id1557426960?l=pl
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KROK 6 – e-skierowanie  

 

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane  
w postaci elektronicznej (e-skierowanie). 

E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę 
procesu skierowania na leczenie – od momentu 
wystawienia skierowania do momentu realizacji. 

 wszystkie Twoje e-skierowania są dostępne na 
Internetowym Koncie Pacjenta 

 zniknął obowiązek dostarczenia do placówki 
oryginału skierowania w terminie 14 dni. 
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E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia: 

• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem logopedii 

• leczenie szpitalne 

• badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, 
w tym przypadku także te, które są finansowane  
ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ 

• rezonans magnetyczny 

• badanie endoskopowe przewodu pokarmowego 

• badanie echokardiograficzne płodu. 
 

Co zyskujesz dzięki e-skierowaniu? 

• Nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — 
wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod 
i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych). 

• Nie musisz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie 
wypisanego dokumentu. 

• Nie zgubisz e-skierowania — jest zapisane na Internetowym Koncie 
Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, 
które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP. 

• Możesz (Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba) monitorować historię 
leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym 
momencie sprawdzić historię e-skierowań 

• Mniejsze kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku 
placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu 
pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do 
placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej. 
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Jak dostaniesz e-skierowanie? 

E-skierowanie możesz otrzymać w postaci: 

• SMS-a z 4 cyfrowym kodem 

• e-maila z pdf-em 

• wydruku informacyjnego e-skierowania. 

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, zaloguj się na swoje 
Internetowe Konto Pacjenta, wejdź w „Ustawienia” i wpisz numer telefonu 
lub adres e-mailowy. 

 

E-skierowanie nie jest wystawiane na: 

• leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, 

• programy lekowe, 

• rehabilitację, 

• do szpitala psychiatrycznego. 

W czasie pandemii nie potrzebujesz też skierowania do psychologa. 

W tych przypadkach dostaniesz skierowanie w postaci papierowej. 

 
Nadal nie potrzebujesz skierowania w żadnej formie do: 

• psychiatry, 

• ginekologa, położnika, wenerologa, 

• onkologa, 

• dentysty. 
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Jak zarejestrować e-skierowanie? 

• Na konsultację lub badanie możesz się zapisać telefonicznie, podając kod 
e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w 
rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby 
przychodnia mogła go zeskanować, i podajesz swój PESEL. 

• Podczas pandemii możliwe, że niektóre placówki jeszcze nie są gotowe 
na obsługę e-skierowania. 

Możesz wygodnie odbierać e-skierowanie na telefonie w aplikacji mojeIKP.   

E-rejestracja na szczepienie COVID-19 

Jeśli jesteś zainteresowana/y szczepieniem przeciwko COVID-19 możesz się na 

nie zapisać przez swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 
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4. Szukam leku przez internet 

Chcesz się dowiedzieć, czy lek, którego szukasz, jest wydawany na receptę, czy 

jest refundowany – lub sprawdzić, gdzie go kupić?  

• Skorzystaj z rejestru leków w internecie - http://leki.urpl.gov.pl/  

 

• lub sprawdź najbliższe aptek dzwoniąc pod bezpłatny numer 

Telefonicznej Informacji Pacjenta – 800 190 590, Infolinia działa przez 

całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

5. Szukam apteki przez internet 

Jeśli szukasz najbliższej apteki - w internetowym rejestrze aptek znajdziesz 

zlokalizowane najbliżej Ciebie placówki  

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public  

 

http://leki.urpl.gov.pl/
tel:800190590
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public
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6. Szukam wolnych terminów leczenia  

Chcesz się dowiedzieć, gdzie są najmniejsze kolejki do specjalistów? 

• Skorzystaj z rejestru wolnych terminów leczenia – 
https://pacjent.gov.pl/terminy-leczenia 

• Dane, ze strony, są przekazywane przez szpitale i przychodnie, pracownie 
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (blisko 14 tys. 
placówek medycznych), które udzielają świadczeń w ramach umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia 

https://pacjent.gov.pl/terminy-leczenia
https://pacjent.gov.pl/terminy-leczenia
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Korzystając z wyszukiwarki, sprawdzisz 

• gdzie i kiedy najszybciej uzyskasz pomoc lekarza  
(dane kontaktowe i lokalizację na mapie poradni i szpitali) 

• ile osób oczekuje na leczenie w wybranej przez Ciebie placówce 

• czy w szpitalu lub poradni znajdują się udogodnienia dla pacjentów, takie 
jak: parking, podjazd dla wózków, winda czy specjalnie dostosowana 
łazienka dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broszura przygotowana w ramach projektu  
„CYFROWY SENIOR – Program edukacji cyfrowej seniorów  

w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

 

 

  

www.senior.metropoliapoznan.pl www.sako-info.pl/dla-seniorow 
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