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e-recepta, e-skierowanie, 
Internetowe Konto Pacjenta
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— cenne źródło danych o  nieprzestrzeganiu zaleceń*

• Przeprowadzono analizę bazy danych zawierającą e-recepty 
na 119,880 produktów leczniczych

• Leki uznano za niewykupione, gdy nie zostały odebrane w 
aptece w ciągu jednego miesiąca od daty recepty. 

• Średni poziom braku przestrzegania zaleceń wynosił 
16,97% 

• Nieprzestrzeganie zaleceń było bardziej rozpowszechnione 
w grupach wiekowych poniżej 65 r.ż.

• Zaobserwowano znaczną zmienność braku przestrzegania 
zaleceń w poszczególnych obszarach terapeutycznych, 
klasach leków i kodach ATC. 

Źródło: 19th International Conference on Integrated Care 2019 - E-prescription pilot in Poland allows for identification and 

analysis of primary non-adherence drivers. Dr Przemysław Kardas - Department of Family Medicine, Medical University of 

Lodz, Poland.



[trwa pilotaż]



● 5 dostawców ma gotową funkcjonalność, która 

umożliwia wystawianie i/lub realizację e-skierowania 

● 12 podmiotów leczniczych
może wystawiać i/lub realizować e-skierowania

16.10.2018
Gotowość platformy e-zdrowie 

(P1) do realizacji e-skierowania

12.12.2018

Pierwsze wystawione e-skierowanie

placówka: SZPZLO Warszawa – Targówek 

dostawca: Atende Medica

11.o1.2019
Pierwsze zrealizowane e-skierowanie

placówka: Centralny Ośrodek Medycyny 

Sportowej, dostawca: Medical Data

kwiecień 2019

Skierowania będą 
wystawiane obowiązkowo
w wersji elektronicznej

od 1 stycznia 2021

— harmonogram wdrożenia
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• Eliminujemy problem nieczytelnych skierowań 
i konieczności wystawiania kolejnych temu 
samemu pacjentowi

• W większości systemów gabinetowych 
prosty i intuicyjny formularz, który 
minimalizuje czas niezbędny do obsługi 
pacjenta

• Więcej czasu pozostaje dla pacjenta

• E-skierowanie waliduje się natychmiast, 
na etapie zapisu w systemie e-zdrowie (P1)

— korzyści dla lekarza
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Jak otrzymać e-receptę 
lub e-skierowanie
SMS-em lub na e-mail?



wejdź na pacjent.gov.pl 
zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta

za pomocą profilu zaufanego

wpisz numer telefonu komórkowego i adres e-mail
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załóż profil zaufany
na pz.gov.pl

— jak otrzymać SMS-em lub na e-mail

… i gotowe!
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Jak działa e-skierowanie [IKP — co widzi pacjent]

Pacjent ma dostęp 
do wszystkich e-recept i e-
skierowań, ich statusu oraz 
historii leczenia w 
Internetowym Koncie 
Pacjenta (IKP):

pacjent.gov.pl



Co zobaczysz na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP):

Wszystkie recepty,
(e-recepty i recepty wystawione w formie papierowej)

e-skierowania,

wskazówki profilaktyczne,
(wypełnij ankietę zdrowotną)

a w przyszłości

swoją dokumentację medyczną
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W IKP pacjent może:

sprawdzić recepty wystawione swoim dzieciom,

upoważnić bliską osobę do wykupienia leków,

upoważnić swojego lekarza do zdalnego wystawiania 
e-recept (w przypadku chorób przewlekłych)
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