
Korzystaj z bezpiecznych 
i nowoczesnych 
cyfrowych usług w zdrowiu



Profilaktyka to najlepsza inwestycja w zdrowie.  
Wejdź na pacjent.gov.pl, poznaj zasady 
zdrowego stylu życia i stosuj je wraz z całą rodziną. 



 Uzyskaj dostęp do informacji medycznych  
swoich dzieci – konto dziecka widoczne jest na IKP 
rodzica, który zgłosił je do ubezpieczenia w ZUS

 Uzupełnij dane kontaktowe w zakładce „Moje konto”  
i korzystaj w pełni z funkcjonalności IKP, m.in.  
odbieraj SMS-em lub/i e-mailem elektroniczne  
recepty i skierowania swoje i swojego dziecka

 Wybierz lub zmień lekarza, pielęgniarkę  
i/lub położną podstawowej opieki zdrowotnej  
dla siebie i swojego dziecka

 Złóż wniosek o wydanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla swojej  
rodziny i korzystaj z bezpłatnych świadczeń 
zdrowotnych w krajach UE i EFTA

Informacje o stanie 
zdrowia swojego dziecka 
– sprawdź na IKP

Rodzice niepełnoletnich dzieci



         
Dzięki IKP wiele spraw związanych 
ze zdrowiem moich bliskich 
załatwiam wygodnie, bezpiecznie  
i kiedy chcę, a zaoszczędzony  
czas poświęcam swojej rodzinie.



Zadbaj o siebie 
i swoich rodziców 
– zaloguj się na IKP

 Zarządzaj sprawami zdrowotnymi rodzica 
lub osoby, którą się opiekujesz, zgodnie 
z uprawnieniami, które Ci nadała 

 Odbieraj w imieniu rodzica lub osoby,  
którą się opiekujesz, elektroniczne recepty  
i skierowania i w jego imieniu wykupuj leki  
oraz umawiaj telefonicznie termin świadczenia

 Sprawdzaj w jednym miejscu elektroniczne  
recepty i skierowania, wraz z informacją  
o stanie ich realizacji, dawkowaniu leków  
oraz historię leczenia swojego rodzica  
lub osoby, którą się opiekujesz 

Dzieci i opiekunowie seniorów



Uzupełnij swoje dane 
kontaktowe: numer 
telefonu i adres e-mail, 
dzięki temu będziesz 
odbierać SMS-em  
lub/i e-mailem 
elektroniczne recepty 
i skierowania. 



Seniorzy

 Odbierz kolejną elektroniczną receptę bez wizyty 
w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej)

 Udostępnij lekarzowi historię swojego 
leczenia i przepisanych leków, aby mógł 
monitorować terapię i wykluczyć niepożądane  
interakcje pomiędzy przepisanymi lekami

 Sprawdź listę swoich aktualnych i zrealizowanych 
skierowań na pobyt w uzdrowisku w ramach NFZ

 Wypełnij ankietę profilaktyki zdrowia i dowiedz się, 
z jakich programów profilaktycznych możesz 
skorzystać 

Entuzjastycznie podchodzisz 
do nowych technologii? 
IKP jest właśnie dla Ciebie



Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Tu zapisuje się historia Twojego zdrowia

Zawsze czytelna i możesz ją zrealizować 
w dowolnej aptece

e-recepta

Jak to działa?

Internetowe Konto Pacjenta

Jak działają e-usługi

Zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta 

Zaloguj się

Jak zalogować się 
na Internetowe Konto 
Pacjenta?

Wejdź na 
pacjent.gov.pl

Kliknij „Zaloguj się”

Wybierz swój 
sposób logowania:

mojeID

profil zaufany

e-dowód

Jesteś na stronie 
login.gov.pl
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Logowanie przez mojeID

Zobaczysz logotypy banków

Wejdź na 
pacjent.gov.pl

Kliknij „Zaloguj się”

Wybierz swój 
sposób logowania:

mojeID

profil zaufany

e-dowód

Jesteś na stronie 
login.gov.pl

Wybierz swój bank i kliknij „Zaloguj się”, 
tak samo jak do rachunku bankowego 
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Logowanie przez profil zaufany

Po lewej stronie znajdziesz pole do logowania 
za pomocą nazwy użytkownika lub adresu 
e-mail oraz hasła

Po prawej stronie zobaczysz logotypy banków, 
które oferują profil zaufany. 
Wybierz swój bank i kliknij „Zaloguj się”

Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go  
online za pośrednictwem bankowości  
elektronicznej lub osobiście w punkcie  
potwierdzającym (m.in. ZUS, Urząd Skarbowy)



Pobierz aplikację mojeIKP 

To bezpłatna aplikacja
Ministerstwa Zdrowia.
Tutaj szybko i bezpiecznie 
sprawdzisz informacje o zdrowiu
swoim, swoich dzieci lub osoby,
która Cię do tego upoważniła. 
Wejdź na:

pacjent.gov.pl

Pobierz w 

Pobierz w 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.cez.mojeikp
https://apps.apple.com/pl/app/id1557426960?l=pl

