
INTERNETOWE  KONTO  PACJENTA  (IKP) 
 
1. CO TO JEST IKP? 
IKP - Internetowe Konto Pacjenta to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, ułatwiająca 
dostęp do informacji związanych z Państwa zdrowiem, Waszych dzieci do 18 roku życia oraz  
osób, które upoważniły Was do swoich danych. 
Z aplikacji skorzysta się w łatwy, szybki i bezpieczny sposób na komputerze, tablecie,  
czy smartfonie z dostępem do internetu. 
 
2. JAKIE INFORMACJE ZAWIERA PORTAL? 
Aplikacja jest w trakcie rozwoju. Obecnie można sprawdzić informacje dotyczące m.in.: 

a) e-recepty (wraz z informacją o refundacji i sposobie dawkowania przepisanych 
leków); 

b) e-skierowania (na leczenie specjalistyczne i do szpitala); 
c) historię twoich wizyt u lekarza w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ); 
d) informację o zwolnieniach lekarskich (e-zwolnienie); 
e) informację o lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce); 
f) listę twoich wyrobów medycznych zrefundowanych przez NFZ; 
g) możliwość zmiany lekarza/pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 
h) możliwość złożenia wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego; 
i) wynik twojego testu na koronawirusa; 
j) informację, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwarantannie lub izolacji 

domowej (ostatecznie zależy to od twojego stanu zdrowia); 
k) dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM): 
 informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach  

przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych 
świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy 
przyjęcia pacjenta do szpitala  

 informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub 
leczenia szpitalnego  

 karta informacyjna z leczenia szpitalnego 
 wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem  
 opis badań diagnostycznych  innych niż wskazanych w pkt 4  (dot. badań 

diagnostycznych obrazowych)  
 

Jako rodzic, który zgłosił dziecko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS), masz dostęp 
do jego Internetowego Konta Pacjenta. 

Możesz upoważnić kogoś do wglądu do konta lub odebrania i zrealizowania twojej e-recepty. 

3. DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z IKP? 
Za pomocą Internetowego Konta Pacjenta jest możliwość: 

Za pomocą IKP szybko, wygodnie, bezpiecznie, bez wychodzenia z domu: 

 sprawdzisz e-recepty i e-skierowania, 
 wybierzesz, czy chcesz je dostawać sms-em czy mailem, 
 sprawdzisz dawkowanie leków przepisanych ci w ramach ubezpieczenia, 
 sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił NFZ, 
 dasz innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub informacji o stanie 

swojego zdrowia, 
 sprawdzisz dane medyczne twojego dziecka lub osoby, której jesteś prawnym 

opiekunem, 



 złożysz wniosek o wydanie EKUZ,  
 wybierzesz lub zmienisz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarkę 

POZ lub położną POZ, 
 pobierzesz dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). 

 
4. UZYSKANIE DOSTEPU DO IKP 
Dostęp do IKP może uzyskać każdy w dwóch prostych etapach: 

1. założenie Profilu Zaufanego - jeśli jeszcze nie jest założony 
2. zalogowanie do IKP za pomocą strony: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-

pacjenta 
Posiadacze konta internetowego iPKO lub Interligo poprzez bank PKO BP również mogą 
zalogować się do IKP. 
 
Po zalogowaniu warto skorzystać z zakładki „Pomoc”, gdzie można znaleźć krótką instrukcję 
użytkownika. 
 
5. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi 
 
6. NUMER INFOLINII INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA 
Telefon: 19 457 (opłata zgodnie z taryfą operatora). 
 
 
Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-internetowego-konta-pacjenta-ikp 
 


