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Informator dla pacjenta
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POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY Z PODKARPACKIM ODDZIAŁEM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Założenie Internetowego Konta Pacjenta trwa zaledwie kilka minut. Można to zrobić w NFZ

IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta
Zdrowie

Agata Flak
agata.flak@polskapress.pl

IKP - tu zapisuje się
historia naszego zdrowia
Znajdziemy tu także
informacje na temat
leczenia naszego
i naszych bliskich
Rafał Śliż, rzecznik NFZ

IPK - znajdziesz tu recepty, historię wizyt, możesz też dać dostęp do swoich danych bliskiej osobie
szybki i bezpieczny sposób
każdy odnajdzie informacje
o swoich danych medycznych.
- W jednym miejscu są dostępne informacje o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach, historia udzielonych
świadczeń w ramach ubezpieczenia oraz koszt pokryty przez
Narodowy Fundusz Zdrowia,

informacje o wpisach na wybrane listy oczekujących, baza
wykupionych leków i wyrobów
medycznych, informacje o prawie do świadczeń, ostatniej
składce i dacie zgłoszenia
do ubezpieczenia - wylicza Rafał Śliż, rzecznik podkarpackiego
oddziału NFZ. Oprócz tego seniorzy i nie tylko mogą uprawnić

WARTO WIEDZIEĆ

CO OZNACZA TERMIN
E-ZDROWIE
E-zdrowie to wykorzystanie
najnowszych technologii
informatycznych w celu
wspomagania działań
w dziedzinie ochrony zdrowia.
Aktualnie w Polsce funkcjonuje
wiele różnych systemów, które
oferują niepełny i wyrywkowy
dostęp do ważnych dla pacjenta
informacji. Celem wdrażanych
rozwiązań w ramach e-zdrowia
jest przede wszystkim
ułatwienie pacjentom dostępu
do historii i przebiegu ich
leczenia, uproszczenie procesu
uzyskiwania informacji oraz
ograniczenie biurokracji z tym
związanej. Dzięki
Internetowemu Kontu Pacjenta
(IKP), rozproszone dotychczas
dane medyczne, zaczynają być
dostępne w jednym miejscu.

E-RECEPTA. JAK TO DZIAŁA?
1. Lekarz elektronicznie

wystawia i podpisuje e-receptę.
2. Pacjent otrzymuje wydruk
informacyjny lub e-receptę
drogą elektroniczną jako e-mail
lub SMS z 4-cyfrowym kodem.
3. Pacjent udaje się do apteki
oznaczonej specjalną naklejką
“Tu zrealizujesz e-receptę“.
4. Farmaceuta skanuje kod
z wydruku informacyjnego
lub wpisuje 4-cyfrowy kod
z SMS i PESEL pacjenta,
a następnie wydaje
przepisany lek.

JAKIE KORZYŚCI DAJE
PACJENTOWI E-RECEPTA
- Mniejsze ryzyko wydania
pacjentowi nieprawidłowego
leku,
- Przepisane leki mogą być
zrealizowane w różnych
aptekach,
- Większe bezpieczeństwo
terapii dzięki dostępowi
do historii wystawionych
e-recept na Internetowym
Koncie Pacjenta (IKP)

na pacjent.gov.pl
- Wystawienie e-recepty
bez konieczności wizyty
pacjenta w gabinecie
lekarskim.

JAK DZIAŁA E-SKIEROWANIE
1. Lekarz wystawia i cyfrowo
podpisuje e-skierowanie.
2. Pacjent otrzymuje eskierowanie w wybranej formie,
elektronicznej lub papierowej,
np. e-mailem, SMS-em,
w postaci wydruku
informacyjnego.
3. Pacjent sam wybiera
placówkę, w której dane
świadczenie ma być
zrealizowane, osobiście umawia
się na wizytę.
4. Osoba rejestrująca eskierowanie wprowadza
do systemu przekazany 4cyfrowy kod oraz PESEL
pacjenta i zapisuje go
na wizytę.
5. Pacjent zostaje umówiony
na wizytę.

bliską osobę do wglądu do recept
i skierowań, a także do uzyskania
od placówek medycznych oraz
pracowników służby zdrowia informacji o stanie naszego zdrowia. Dzięki uprawnieniu będą
mieli także wgląd do naszej dokumentacji medycznej.
- Ponadto Internetowe
Konto Pacjenta daje szereg no-

INTERNETOWE KONTO
PACJENTA
IKP to szybki i łatwy dostęp
do danych medycznych,
wygoda dla pacjenta
oraz cenne źródło informacji
dla lekarza.
Założenie IKP trwa zaledwie
kilkadziesiąt sekund, a dostęp
do tej możliwości można
uzyskać w każdym
oddziale NFZ oraz we
wszystkich punktach
informacyjnych: Dębicy,
Jarosławiu, Jaśle, Krośnie,
Mielcu, Przemyślu, Sanoku,
Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
Każdy może to zrobić
samodzielnie. Wystarczy
zalogować się na portalu
pacjent.gov.pl.
Po zalogowaniu pacjenci będą
mieli dostęp do swoich
elektronicznych recept,
skierowań czy zwolnień
lekarskich. Będą mogli także
przeglądać historię
przepisanych recept
i kupionych lekarstw.

E-recepty zastąpią tradycyjne papierowe
Agata Flak
agata.flak@polskapress.pl

Rozmowa
Z RAFAŁEM ŚLIŻEM,
rzecznikiem prasowym
podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie.
Jak uzyskać dostęp
do Internetowego Konta
Pacjenta?
Wystarczy założyć Profil
Zaufany. Jest to już możliwe
w każdym Oddziale NFZ i we
wszystkich punktach informacyjnych: Dębicy, Jarosławiu,
Jaśle, Krośnie, Mielcu,
Przemyślu, Sanoku, Stalowej
Woli i Tarnobrzegu. Formalności zajmują kilka minut.
Czy e-receptę dostanę
u każdego lekarza?
Podkarpaccy lekarze e-recepty mogą wystawiać od początku roku. Obowiązkiem
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Jedną z najbardziej popularnych e-usług jest możliwość
wysłania pisma ogólnego
do urzędu. A od niedawna obywatele posiadający Profil Zaufany mogą również korzystać
z Internetowego Konta Pacjenta, czyli internetowej aplikacji, dzięki której w łatwy,

FOT. MATERIAŁY PRASOWE NFZ

Polacy mogą wszystkie sprawy urzędowe załatwiać przez
Internet. Wystarczy mieć Profil Zaufany. Dzięki niemu cały
proces przebiega równie
sprawnie jak wykonanie
internetowego przelewu
w banku – szybko, wygodnie
i bezpiecznie.

WARTO WIEDZIEĆ

wych możliwości. Pacjent
może otrzymać e-receptę oraz
e-skierowanie w formie SMS
lub e-maila. Jeżeli pacjent
od dłuższego czasu przyjmuje
te same leki, nie będzie musiał
za każdym razem iść po nową
receptę do lekarza. Za jego
zgodą
recepta przyjdzie
na maila lub SMS-em - informuje rzecznik podkarpackiego
NFZ.
W niedalekiej przyszłości
każdy pacjent będzie mógł
także sprawdzić i pobrać pełną
dokumentację medyczną.
Każdy z nas może założyć
Internetowe Konto Pacjenta
na portalu pacjent.gov.pl. Trwa
to zaledwie kilkadziesiąt sekund,
a dostęp do tej możliwości
można uzyskać w każdym
punkcie Narodowego Funduszu
Zdrowia w dwóch prostych krokach: założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze go nie posiadamy,
zalogowanie
się
do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego.
- Pamiętajmy, że logowanie
do IKP poprzez Profil Zaufany,
gwarantuje pełne bezpieczeństwo naszych danych - dodaje.
¹

Rafał Śliż, rzecznik NFZ
stanie się to w styczniu 2020
roku. Do końca kwietnia na terenie naszego województwa
wystawiono niemal 3 tysiące
e-recept. Systematycznie też
dołączają nowe placówki.
Główne korzyści korzystania
dla pacjentów to mniejsze ryzyko wydania nieprawidłowego leku pacjentowi oraz możliwość realizacji jednej e-recepty w różnych aptekach.

Gdzie są przechowywane erecepty?

W rządowym systemie
informatycznym, ale każdy
pacjent może mieć do nich
wgląd i sprawdzić między
innymi zawartość e-recepty,
historię swojego leczenia
i wiele innych. Dostęp jest
możliwy poprzez stronę
internetową pacjent.gov.pl.

Jak wygląda e-recepta
i jej realizacja?
E-recepta ma postać 4cyfrowego kodu otrzymanego w wiadomości SMS,
na adres e-mail lub w formie
wydruku. Wszystkie szczegóły informatyczne jak: zapisywanie, szyfrowanie i zabezpieczanie przed dostępem osób nieuprawnionych
są chronione przez systemy
państwowe. W aptece farmaceuta wpisuje 4-cyfrowy
kod SMS lub wiadomości email oraz PESEL pacjenta
lub skanuje wydruk informacyjny otrzymany od lekarza.

