
Aplikacja mojeIKP umożliwia m.in.:  
 

▪ łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań, 

▪ sprawdzenie dawkowania przepisanego leku, 

▪ sprawdzenie historii e-recept i e-skierowań, 

▪  wykupienie leku w aptece przez pokazanie  

kodu QR na ekranie telefonu [bez konieczności 

podawania farmaceucie numeru PESEL], 

▪ ustawienie przypomnienia o lekach, które  

pacjent zażywa, 

▪ sprawdzenie, kiedy i w jakiej placówce  

odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania, 

▪ szybkie umówienie terminu szczepienia przeciw COVID-19,  

▪ sprawdzenie wyniku testu na koronawirusa, 

▪ udostępnianie i pobieranie Unijnego Certyfikatu COVID [UCC], 

▪ upoważnienie lekarza lub farmaceuty do wglądu w dane medyczne pacjenta. 

WAŻNE  
 

Bez logowania się z głównej strony aplikacji mojeIKP można: 

▪ połączyć się z pogotowiem ratunkowym [numer 999], 

▪ znaleźć ważne numery telefonów, w tym jednolity numer alarmowy 112,  

numer Teleplatformy Pierwszego Kontaktu [TPK] i numer Telefonicznej  

Informacji Pacjenta, 

▪ odbierać powiadomienia, które są skierowane do wszystkich pacjentów,  

▪ odebrać przypomnienie o lekach. 

NIE KORZYSTASZ JESZCZE Z INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA? 

NIE CZEKAJ – ZALOGUJ SIĘ I UZYSKAJ DOSTĘP DO SZEROKIEGO  

ZASOBU INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z TWOIM ZDROWIEM! 

ISTOTA 

Internetowe Konto Pacjenta [IKP] to narzędzie porządkujące w jednym miejscu  

rozproszone dotychczas informacje medyczne o naszym stanie zdrowia oraz  

ułatwiające korzystanie z usług cyfrowych w tym obszarze. IKP udostępnia pacjentowi 

informacje o przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg 

spraw bez konieczności osobistej wizyty w przychodni lub poradni. 

Korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta i wszystkich jego funkcjonal-

ności jest BEZPŁATNE - dotyczy to również otrzymywania e-recept,  

e-skierowań i e-zwolnień.  
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INTERNETOWE KONTO PACJENTA 
WSZYSTKO O ZDROWIU W JEDNYM MIEJSCU  

DLA KOGO? 

Internetowe Konto Pacjenta ma każdy, kto posiada numer PESEL. Małoletni od 16. roku 

życia mają wgląd do swojego IKP, ale nie mają możliwości decydowania  

np. o wyborze lekarza czy zabiegach.  

Internetowe Konto Pacjenta umożliwia: 

▪ zmianę lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

▪ upoważnienie osoby fizycznej do odbioru recept lub wglądu do dokumentacji  

medycznej pacjenta, 

▪ zamówienie e-recepty na stałe leki, 

▪ złożenie wniosku o wydanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 

▪ uzyskanie e-skierowania na badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus.  



JAKIE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE NA IKP? 

Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdują się informacje m.in. o: 

▪ e-receptach [wystawionych, zrealizowanych w całości lub częściowo], 

▪ dawkowaniu leku przepisanego przez lekarza, 

▪ historii wizyt w przychodni/u lekarza,  

▪ wystawionych skierowaniach i e-skierowaniach na badania lub skierowaniach  

do sanatorium i stanie ich realizacji, 

▪ e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą  

i macierzyństwem, 

▪ szczepieniach, 

▪ lekach [można sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce], 

▪ wyrobach medycznych zrefundowanych pacjentowi przez NFZ. 

IKP A PANDEMIA COVID - 19 

Na Internetowym Koncie Pacjenta są też funkcjonalności uruchomione po to,  

by łatwiej było zarządzać  zdrowiem w czasie pandemii COVID-19. Znaleźć tu można: 

▪ wynik testu na koronawirusa [obecnie wykonuje go lekarz POZ lub szpital], 

▪ informację o podanych kolejnych dawkach szczepienia przeciw COVID-19, 

▪ Unijny Certyfikat COVID [UCC], który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19,  

negatywny wynik testu na koronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem.  

1. Aby korzystać z IKP konieczne jest posiadanie PROFILU ZAUFANEGO - bezpłatnego, 

elektronicznego podpisu umożliwiającego załatwianie wielu spraw urzędowych  

przez internet, bez wychodzenia z domu. Jeżeli nie posiadamy profilu zaufanego -  

należy go zatem założyć. 

PROCEDURA LOGOWANIA SIĘ DO IKP - KROK PO KROKU 

 

UWAGA  

Po zainstalowaniu aplikacji pierwszy raz należy się do niej zalogować profilem zaufa-

nym - podobnie jak przy logowaniu na Internetowe Konto Pacjenta. Po zalogowaniu 

nadaje się własny kod PIN, by później używać go przy kolejnych logowaniach 

do aplikacji.  

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY?  

▪ należy wejść na stronę profilu zaufanego www.pz.gov.pl a następnie wybrać opcję 

„Załóż Profil Zaufany i potwierdź”. 

▪ należy wypełnić on-line krótki formularz, w ramach którego formułuje się nazwę 

użytkownika, hasło dostępowe do profilu zaufanego oraz podaje podstawowe dane 

osobowe [imię, nazwisko, numer PESEL], a także dane kontaktowe [adres e-mail, 

numer telefonu komórkowego], 

▪ po złożeniu formularza za pomocą internetu należy następnie potwierdzić założe-

nie profilu zaufanego np. w stacjonarnym punkcie potwierdzającym - ich wyszuki-

warka znajduje się na stronie internetowej www.pz.gov.pl.  

APLIKACJA MOBILNA mojeIKP  
 

mojeIKP to bezpłatna mobilna aplikacja, 

która daje dostęp do niektórych funkcjo-

nalności Internetowego Konta Pacjenta.  

Można ją pobrać na systemy Android 

z Google Play lub iOS z Apple Store. 

2. Jeżeli posiadamy PROFIL ZAUFANY - należy wejść na stronę www.pacjent.gov.pl 

3. Na stronie www.pacjent.gov.pl należy kliknąć niebieski baner „Zaloguj się” - po jego 

wyborze należy dokonać procedury zalogowania poprzez posiadany profil zaufany 

podając nazwę użytkownika oraz hasło dostępowe. 

 


