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Jak działa Harmonogram 
wdrożenia

do IX 2019
pilotaż e-skierowania

31 XII 2019 
obowiązek podłączenia 
usługodawców 
do systemu

VII 2019 – XII 2020 
wdrożenie w Polsce

1 I 2021  
skierowania 
będą wystawiane 
obowiązkowo w wersji 
elektronicznej

ŁUKASZ SZUMOWSKI
minister zdrowia

E-skierowanie – to kolejny dokument (po e-recepcie), 
w którym tradycyjna postać papierowa  
zostanie zmieniona na formę elektroniczną.

Celem wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji 
zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. 
Przy realizacji projektu współpracujemy ściśle 
z placówkami medycznymi i mamy ambicje, aby wkrótce 
stać się jednym z liderów e-zdrowia w Europie.

Sprawdź, gdzie otrzymasz i zrealizujesz e-skierowanie na mapa.pacjent.gov.pl

Jak otrzymać e-skierowanie na e-mail lub sms
Załóż Profil Zaufany. 
Dowiedz się na pz.gov.pl  
jak to zrobić

Zaloguj się  
do Internetowego Konta Pacjenta 

(IKP) przy pomocy Profilu 
Zaufanego  

na pacjent.gov.pl

Zdecyduj w jaki sposób chcesz 
otrzymywać e-skierowanie:
SMS i/lub e-mail
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E-skierowanie można zrealizować 
w wybranych placówkach.  
Szczegóły na mapa.pacjent.gov.pl

Brak konieczności 
dostarczenia e-skierowania 
osobiście – wystarczy telefon  
i rejestracja zdalna

Możliwość śledzenia historii leczenia  
w Internetowym Koncie Pacjenta  
(IKP) na pacjent.gov.pl

Zredukowanie problemu  
nieczytelności papierowych skierowań,  
który w chwili obecnej oznacza często 
ponowny kontakt pacjenta z lekarzem

Zwiększone bezpieczeństwo  
– eliminacja ryzyka 
zagubienia e-skierowania

IKP

19 457 e-skierowanie@csioz.gov.pl
Dowiedz się  
jak i gdzie uzyskać  
e-skierowanie

Załóż Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl
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