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Warszawa, 2020-10-16 

 

Informacja o kwarantannie lub izolacji na Internetowym Koncie Pacjenta 

 

Informacja o tym, czy pacjent jest na kwarantannie lub izolacji domowej jest już dostępna  
na Internetowym Koncie Pacjenta. Informacje tę można pobrać w postaci podpisanego dokumentu i np. 
przekazać pracodawcy. To kolejne z rozwiązań e-zdrowia, które ułatwia funkcjonowanie w czasie 
pandemii. 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, dzięki której pacjent może 

szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego 

upoważniła. Dzięki IKP wiele spraw związanych ze zdrowiem pacjenci mogą załatwić wygodnie  

i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu: odebrać e-receptę lub e-skierowanie, sprawdzić dawkowanie 

przepisanego leku, wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), złożyć 

wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

Od drugiej połowy lipca na Internetowym Koncie Pacjenta znajdują się wyniki testów na koronawirusa 
finansowanych ze środków publicznych. Teraz pojawiła się nowa usługa: informacja o tym, że na pacjenta 
nałożono kwarantannę lub izolację domową, oraz na jaki okres. Przypomnijmy, że lekarz może przedłużyć 
izolację domową z uwagi na stan zdrowia pacjenta. 

Oprócz tego pacjent może pobrać dokument z elektronicznym podpisem, potwierdzający kwarantannę  
lub izolację domową, a następnie wysłać go np. mailem do pracodawcy. 

Przykładowy widok nowych funkcjonalności po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) 
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Na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) należy się logować poprzez stronę pacjent.gov.pl.  

– Wiemy, jak bardzo obciążeni są lekarze i służby medyczne, więc wdrażamy rozwiązania, które pomagają 
im oraz pacjentom w czasie pandemii. Teraz pacjent sam sprawdzi, bez czekania na dodatkowe 
powiadomienie, jaki jest wynik jego testu na koronawirusa oraz czy został skierowany na kwarantannę  
lub izolację domową. Wkrótce pojawi się też dla chorych na koronawirusa możliwość wskazania osób,  
z którymi miało się kontakt. Dodatkowo w serwisie pacjent.gov.pl uruchomiliśmy wirtualnego asystenta 
(chatbot), który odpowiada na pytania dotyczące cyfrowych usług w ochronie zdrowia, w tym m.in. 
podpowiada, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta – informuje Agnieszka Kister, dyrektor 
Centrum e-Zdrowia. 

Na stronie pacjent.gov.pl znajdują się informacje – gdzie i na jakich zasadach można wykonać test  
na koronawirusa oraz zasady kwarantanny lub izolacji domowej. Znajduje się tam również przejrzysta 
instrukcja logowania na IKP. Do dyspozycji pacjentów pozostaje infolinia (800 190 590).  

(widoczny na stronie jako pomarańczowa ikona z białym dymkiem ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji udziela: 

Centrum e-Zdrowia Agata Kurek-Stec 600091121 a.stec@cez.gov.pl  

 

https://pacjent.gov.pl/
https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran
https://pacjent.gov.pl/punkty-pobran
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krotsza-kwarantanna
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
mailto:a.stec@cez.gov.pl

