
[pilotaż]



● 4 dostawców ma gotową funkcjonalność, która 
umożliwia wystawianie i/lub realizację e-skierowania 

● 9 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

luty 2019

Skierowania będą 
wystawiane obowiązkowo 
w wersji elektronicznej

od 1 stycznia 2021

— harmonogram wdrożenia
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— dostawcy oprogramowania 
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    Na etapie pilotażu  wystawiać i/lub realizować e-skierowania mogą: 

Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (3 lokalizacje)

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie  
NZOZ PROMED A. Szendała, T. Zieliński (2 lokalizacje)

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w Warszawie
SZPZLO Warszawa – Targówek

— podmioty lecznicze 
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Pacjenci już wkrótce będą mogli 
sprawdzić, gdzie otrzymają 
oraz zrealizują e-skierowanie:

mapa.pacjent.gov.pl

30 e-skierowań
do 15 lutego w pilotażu wystawiono 

— pilotaż: włączamy pacjenta
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— wykaz świadczeń

Od 1 kwietnia skierowania w postaci elektronicznej będą wystawiane na:

● ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 
● leczenie szpitalne 
● badania: medycyny nuklearnej         tomografii komputerowej (TK) 
● rezonansu magnetycznego (MR)      endoskopowe przewodu 

pokarmowego      echokardiograficzne płodu 
● pozytonową tomografię emisyjną (PET) 
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 Jak działa e-skierowanie [IKP — co widzi pacjent]

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

pacjent.gov.pl



Lekarz wystawia i cyfrowo 
podpisuje e-skierowanie
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1

 Jak działa e-skierowanie — wystawienie 



Pacjent otrzymuje 
e-skierowanie w wybranej formie, 
elektronicznej lub papierowej
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2

e-mailem

w postaci wydruku
informacyjnego

SMS-em

(dla osób preferujących tradycyjne 
formy komunikacji)

 Jak działa e-skierowanie 
— wystawienie 
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Pacjent osobiście lub przez telefon 
umawia się na wizytę
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Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza
do systemu przekazany 4-cyfrowy kod 
i PESEL pacjenta, i zapisuje go na wizytę

2

Pacjent otrzymuje dane umówionej wizyty3

  
 Jak działa e-skierowanie — rejestracja  
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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



• Nie trzeba osobiście dostarczać skierowania 
do placówki medycznej – wystarczy 
zadzwonić, aby umówić się na badanie 
lub wizytę

• Nie trzeba tracić czasu na odczytywanie 
nieczytelnych skierowań lub ponowną wizytę

• E-skierowania nie da się zgubić ani zniszczyć

— korzyści dla pacjenta

  

• Można śledzić historię leczenia 
w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP):
pacjent.gov.pl
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