
Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: 
swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła

Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia

Dzięki IKP

otrzymasz e-receptę SMS-em lub/i e-mailem
sprawdzisz, jak przyjmować lek i w jakiej dawce 
masz dostęp do danych swoich dzieci do 18 roku życia
sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ

Korzystaj z e-recepty

nie ma ryzyka, że otrzymasz w aptece nieprawidłowy lek
możesz wykupić każdy lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
jeśli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejną 
e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie
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Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: 
swoim, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła

Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia

udostępnisz bliskiej osobie 
lub lekarzowi informację 
o stanie zdrowia i historię 
przepisanych leków

masz dostęp 
do danych swoich dzieci 
do 18. roku życia

zobaczysz swoje e-recepty 
z informacją o dawkowaniu leków

sprawdzisz, jakie recepty 
(także papierowe) zrealizowałeś 
po 1 stycznia 2019

Na swoim IKP:

znajdziesz historię
swoich wizyt 
(od 2008 roku), 
refundowanych 
przez NFZ

Wejdź na i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta.

Do logowania będzie Ci potrzebny profil zaufany. Nie masz profilu zaufanego? 
Dowiedz się jak go założyć na pz.gov.pl
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Następnie udaj się do punktu potwierdzającego, 
np. do:

      — oddziału NFZ, 
      — urzędu gminy, 
      — urzędu skarbowego 

lub do innej placówki oznaczonej znakiem PZ. 
Masz na to 14 dni od momentu rejestracji.
Listę punktów potwierdzających znajdziesz 
na stronie pz.gov.pl 

To Twój podpis elektroniczny, za pomocą którego załatwisz online wiele spraw urzędowych, 
np. złożysz wniosek o 500+, becikowe, złożysz PIT, a także założysz firmę, wyrobisz dowód 
osobisty czy sprawdzisz swoje punkty karne.

Szukaj informacji w sewisie obywatel.gov.pl: pz.gov.pl

Zarejestruj się w serwisie pz.gov.plZaloguj się na swoje konto 
w banku i załóż profil zaufany 
online 

Listę banków, w których 
możesz to zrobić znajdziesz 
w serwisie pz.gov.pl

Brawo! 
Jesteś na swoim
Internetowym Koncie Pacjenta

Chcesz odbierać e-recepty
SMS-em lub e-mailem?

Wybierz „Moje konto”, a następnie ustaw 
„powiadomienia”: wpisz swój numer telefonu 
lub e-mail (albo jedno i drugie)

 

Wybierz sposób logowania, 
np. profil zaufany (PZ) 

Załóż profil zaufany online lub w urzędzie

Warto mieć profil zaufany

Korzystaj z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

A jeśli nie mam profilu zaufanego?

Bank potwierdzi Twoją
tożsamość — i już!
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Kliknij „Zapisz”. 
Odtąd będziemy do Ciebie wysyłać 
e-recepty SMS-em lub/i e-mailem

Załóż go!

2

W serwisie kliknij „Zaloguj się” 
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SMS
z 4-cyfrowym
kodem 

albo e-mail 
z załączoną w PDF 
informacją o e-recepcie

Otrzymasz

Lekarz może również 
dać Ci wydruk 
informacyjny

podasz 4-cyfrowy kod z SMS-a
i PESEL (swój lub osoby, 
dla której kupujesz lek)

farmaceuta zeskanuje kod
z informacji o e-recepcie, 
którą masz w e-mailu 

W aptece

farmaceuta wyda Ci lek 
na podstawie wydruku 
informacyjnego 

e-zdrowie

Wiadomość
wt. 28 maja 2019

28.05.2019 wystawiono Ci 
e-recepte. Aby ja zrealizowac, 
podaj w aptece kod: 6500 
oraz swoj numer PESEL.

Lekarz elektronicznie
wystawi e-receptę

1.

1
2

2.

3.

Kod dostępu: Wystawiono: 28.05.20196500

Pacjent: Paweł Kowalski
Wystawca:

Recepta 1 z 2

ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1

Laroaks 2,5 tabl. (2,5 mg), 
28 szt.

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1

Derundahl 10 mg tabl.
1 op. po 30 szt.
Odpłatność: 100% 
D.S. 1x1 tabl. wieczorem.

10010172316993141033672942435380593264361040

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)

Wejdź na pacjent.gov.pl i skorzystaj z Internetowego Konta Pacjenta

Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00

00000000000000mm341785

Recepta 2 z 2 00000000000mm104612634

R
S

Odbieraj receptę SMS-em lub e-mailem:

Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

W zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail 
(albo jedno i drugie)

Data realizacji: od 31.05.2019

Kod dostępu: Wystawiono: 28.05.20196500

Pacjent: Paweł Kowalski
Wystawca:

Recepta 1 z 2

ID: 2.19.840.1.113993.3.4424.2.7.14997.2.1

Laroaks 2,5 tabl. (2,5 mg), 
28 szt.

1 op. po 28 szt.
Dawkowanie: 1 x 1

10010172316993141033672942435380593264361040

lek. Nowak Agnieszka
PWZ lekarza 1234567
tel: +48322712745 (rejestracja)

Termin kontroli: 25 czerwca 2019 godz.14:00

00000000000000mm341785

Recepta 2 z 2 00000000000mm104612634

R
S

Data realizacji: od 31.05.2019
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