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IKP, czyli Internetowe Konto
Pacjenta jest ju¿ dostêpne
Polacy mog¹ praktycznie wszystkie sprawy
urzêdowe za³atwiaæ przez Internet. Wystarczy
mieæ Profil Zaufany. Dziêki niemu ca³y proces
przebiega równie sprawnie jak wykonanie internetowego przelewu w banku - szybko, wygodnie i bezpiecznie.

J

edn¹ z najbardziej popularnych e-us³ug jest
mo¿liwoœæ wys³ania pisma ogólnego do
urzêdu. A od niedawna obywatele posiadaj¹cy
Profil Zaufany mog¹ równie¿ korzystaæ z Internetowego Konta Pacjenta, czyli internetowej aplikacji, dziêki której w ³atwy, szybki i bezpieczny
sposób odnajdziemy informacje o swoich danych
medycznych. W jednym miejscu s¹ dostêpne: z
informacje o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach; z historia udzielonych œwiadczeñ w
ramach ubezpieczenia oraz ich koszt pokryty przez
Narodowy Fundusz Zdrowia; z informacje o
wpisach na wybrane listy oczekuj¹cych; z baza
wykupionych leków i wyrobów medycznych;
zinformacje o prawie do œwiadczeñ, ostatniej
sk³adce i dacie zg³oszenia do ubezpieczenia; z
mo¿liwoœæ nadania bliskiej osobie uprawnieñ do
recept i skierowañ; z mo¿liwoœæ nadania dostêpu dla placówki medycznej oraz dla pracownika
medycznego do elektronicznych recept i skierowañ; z mo¿liwoœæ udzielenia zgody innej osobie
do uzyskania od placówek medycznych informacji o stanie naszego zdrowia oraz dostêpu do dokumentacji medycznej; z wszystkie ww. mo¿liwoœci w przypadku dzieci zg³oszonych do naszego ubezpieczenia.
Ponadto Internetowe Konto Pacjenta daje szereg nowych mo¿liwoœci: *otrzymanie i realizacja
e-recepty i e-skierowania w formie sms lub e-mail; z otrzymanie recept niezbêdnych do kontynuacji swojego leczenia bez koniecznoœci wizyty u lekarza, w przypadku chorób przewlek³ych
i za zgod¹ lekarza; z otrzymanie recept od pielêgniarki lub po³o¿nej zarówno po osobistym badaZ Rafa³em
Œli¿em,
rzecznikiem
prasowym
POW NFZ
w Rzeszowie,
rozmawia Anna
Moraniec
Co oznacza termin e-zdrowie?
- E-zdrowie to wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w celu wspomagania dzia³añ w
dziedzinie ochrony zdrowia. Aktualnie w Polsce funkcjonuje wiele ró¿nych
systemów, które oferuj¹ niepe³ny i wyrywkowy dostêp do wa¿nych dla pacjenta informacji. Celem wdra¿anych
rozwi¹zañ w ramach e-zdrowia jest
przede wszystkim u³atwienie pacjentom dostêpu do historii i przebiegu ich
leczenia, uproszczenie procesu uzyskiwania informacji oraz ogranicze-

niu, jak i po konsultacji telemedycznej, na odleg³oœæ; z w niedalekiej przysz³oœci równie¿ sprawdzenie i pobranie swojej pe³nej dokumentacji medycznej.
Ka¿dy z nas mo¿e za³o¿yæ Internetowe Konto
Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl. Trwa to zaledwie kilkadziesi¹t sekund, a dostêp do tej mo¿liwoœci mo¿na uzyskaæ w ka¿dym punkcie Narodowego Funduszu Zdrowia w 2 prostych kro-

kach: za³o¿enie Profilu Zaufanego - je¿eli jeszcze go nie posiadamy; zalogowanie siê do Internetowego Konta Pacjenta za pomoc¹ Profilu Zaufanego.
WA¯NE
Pamiêtajmy, ¿e logowanie do IKP poprzez
Profil Zaufany gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo naszych danych.


INTERNETOWE KONTO
PACJENTA to:
 szybki i ³atwy dostêp do danych
medycznych,
 wygoda dla pacjenta,
 cenne Ÿród³o informacji dla lekarza.

E-zdrowie wyjdzie nam na zdrowie
nie biurokracji z tym zwi¹zanej. Dziêki Internetowemu Kontu Pacjenta
(IKP) rozproszone dotychczas dane
medyczne, zaczynaj¹ byæ dostêpne w
jednym miejscu.
Jak uzyskaæ dostêp do Internetowego Konta Pacjenta?
- Wystarczy za³o¿yæ Profil Zaufany.
Jest to ju¿ mo¿liwe w ka¿dym Oddziale NFZ i we wszystkich punktach
informacyjnych: Dêbicy, Jaros³awiu,
Jaœle, Kroœnie, Mielcu, Przemyœlu, Sanoku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
Formalnoœci zajmuj¹ kilka minut.
Czy e-receptê dostanê u ka¿dego
lekarza?
- Od pocz¹tku tego roku podkarpaccy lekarze maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ.

Obowi¹zkiem stanie siê to w styczniu 2020 roku, ale ju¿ teraz czêœæ placówek s³u¿by zdrowia daje tak¹
mo¿liwoœæ swoim pacjentom. Do
koñca kwietnia na terenie naszego
województwa wystawiono niemal
3 tysi¹ce e-recept i liczba ta ci¹gle
wzrasta. Systematycznie te¿ do³¹czaj¹ nowe placówki. G³ówne korzyœci dla pacjentów to mniejsze ryzyko wydania nieprawid³owego leku
pacjentowi, oraz mo¿liwoœæ realizacji jednej e-recepty w ró¿nych aptekach.
Gdzie s¹ przechowywane e-recepty?
W rz¹dowym systemie informatycznym, ale ka¿dy pacjent mo¿e mieæ do
nich wgl¹d i sprawdziæ miêdzy inny-

mi zawartoœæ e-recepty, historiê swojego leczenia i wiele innych. Dostêp jest
mo¿liwy poprzez stronê internetow¹
pacjent.gov.pl.
Ile recept wystawiono do tej pory
w naszym województwie?
Wg danych z ostatniego kwietnia
br., 41 lekarzy wystawi³o e-receptê
w 25 ró¿nych podmiotach leczniczych w 18 ró¿nych miejscowoœciach. Ta jeszcze stosunkowo niewielka liczba pracowników medycznych wystawi³a ³¹cznie 2986 e-recept
dla 1039 pacjentów. Nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e liczby te dotycz¹ okresu
od 2 lutego br., kiedy to na terenie naszego województwa wystawiono
pierwsz¹ e-receptê, a wiêc do okresu 3-miesiêcznego. Co oznaczaj¹ te

liczby w praktyce? Œrednio 11 pacjentów dziennie otrzymuje œrednio
32 e-recepty dziennie.
Jak wygl¹da e-recepta i jej realizacja?
E-recepta ma postaæ 4-cyfrowego
kodu otrzymanego w wiadomoœci
SMS, na adres e-mail lub w formie wydruku informacyjnego. Wszystkie
szczegó³y informatyczne jak: zapisywanie, szyfrowanie i zabezpieczanie
przed dostêpem osób nieuprawnionych s¹ chronione systemy pañstwowe. W aptece farmaceuta wpisuje 4cyfrowy kod z SMS lub wiadomoœci
e-mail oraz PESEL pacjenta lub skanuje wydruk informacyjny otrzymany
od lekarza.


