
 

         Załącznik nr 6 

 

Internetowe Konto Pacjenta 

Chcesz sprawdzić historię swoich e-recept i e-skierowań? Nie pamiętasz, jaką dawkę leku 

lekarz przepisał Twojemu dziecku? Zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie 

pacjent.gov.pl(Otworzy się w nowej karcie) i zyskaj dostęp do tych i wielu innych danych 

medycznych. Dzięki IKP, zrealizujesz swoją e-receptę za pomocą SMS-a lub e-maila. 

Sprawdź, jak korzystać z IKP. 

Czym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) 

IKP to bezpłatna aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, szybko i bezpiecznie sprawdzisz 

informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła. 

Z aplikacji skorzystasz na komputerze, tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu. 

Dlaczego warto korzystać z IKP 

Dzięki IKP: 

 otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer 

telefonu lub adres e-mail 

 wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji 

 udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię 

przepisanych leków 

 masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia 

 odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby 

przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem) 

Czego dowiesz się z IKP 

Dzięki IKP masz w jednym miejscu: 

 swoją dokumentację medyczną — na przykład e-recepty i e-skierowania, a wkrótce 

także swoje wyniki badań czy wypis ze szpitala, 

    Informacje o wysokości refundacji: 

 kupionych leków i innych produktów medycznych, 



 świadczeń wykorzystanych w ramach NFZ — na przykład przebytego zabiegu lub 

badania,  

 zaleconej dawce leków, 

 zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ, takich jak wizyta u twojego 

lekarza specjalisty czy planowany termin rehabilitacji. 

 

Wkrótce w IKP sprawdzisz także swoje deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej 

publicznej służby zdrowia (POZ). 

 

Kto może korzystać z IKP 

Każdy, kto ma profil zaufany. 

Profil zaufany pozwala potwierdzić twoją tożsamość. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego 

— sprawdź, jak go założyć (Otworzy się w nowej karcie). 

 

Ile będziesz czekać 

Twoje konto zostanie założone od razu — przy pierwszym logowaniu. Nie musisz się 

rejestrować. 

 

Ile zapłacisz 

Usługa jest bezpłatna. 

 

Informacje dodatkowe 

Masz pytania lub wątpliwości? 

Odwiedź stronę pacjent.gov.pl(Otworzy się w nowej karcie) — dowiesz się między innymi, jak 

i gdzie zrealizujesz e-receptę. 

Skorzystaj z zakładki Pomoc dostępnej po zalogowaniu na IKP — znajdziesz tam krótką 

instrukcję użytkownika. 

Zadzwoń pod numer infolinii IKP — 19 457 (opłata zgodnie z taryfą operatora). 

 


