
Jak w praktyce wygląda wystawienie e-skierowania?

– Lekarz kierujący pacjenta wystawia i podpisuje e-skiero-
wanie. Może do tego wykorzystać swój system gabinetowy lub 
bezpłatną aplikację przygotowaną przez Ministerstwo Zdro-
wia i dostępną w internecie pod adresem www.gabinet.gov.pl. 
Czynność ta wygląda analogicznie do wystawienia e-recepty. 
Wystawione e-skierowanie musi zostać podpisane (podpisem 
elektronicznym), po czym trafia do ogólnokrajowego systemu 
e-zdrowie (P1). Pacjent otrzymuje dane dostępowe e-skiero-
wania drogą elektroniczną – jako SMS lub e-mail z czterocy-
frowym kodem, o ile podał swoje dane kontaktowe na Inter-
netowym Koncie Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. Pacjent 
może też otrzymać wydruk informacyjny. Wydanie wydruku 
jest wymagane, jeśli pacjent nie wskazał swoich danych na 
IKP lub jeśli po prostu o to poprosił.  

Gdzie pacjent może zrealizować e-skierowanie?

– Pacjent może zarejestrować się z e-skierowaniem w każdej 
placówce w Polsce. Jeśli przychodnia jest już podłączona do sy-
stemu e-zdrowie (P1) i obsługuje e-skierowania, pacjent zapi-
suje się na wizytę lub badanie, podając 4-cyfrowy kod e-skie-
rowania oraz numer PESEL.

W placówkach, które do 8 stycznia 2021 nie będą jeszcze 
podłączone do systemu, pacjent, aby zapisać się na wizytę 
lub badanie musi podać więcej informacji, które znajdują się 
na wydruku:  

 podstawowe informacje o skierowaniu (kto wystawił, z ja-
kim rozpoznaniem)

 4-cyfrowy kod dostępu i numer PESEL osoby, której wy-
stawiono e-skierowanie lub

 klucz – 44-cyfrowy numer umożliwiający odczytanie  
e-skierowania; numeryczne przedstawienie kodu kresko-
wego lub 

 numer identyfikujący – identyfikator techniczny umożli-
wiający rozróżnienie dokumentu w systemie, zawierający 
różne metadane zgodne ze standardami.

W takiej sytuacji pacjent musi złożyć również oświadczenie, 
że zapisuje się tylko do jednej placówki. Wzór tego oświadcze-
nia dostępny jest na stronie pacjent.gov.pl w artykule „E-skie-
rowanie przyjazne dla pacjentów”. 

Czy mój dostawca oprogramowania jest gotowy  
z modułem do obsługi e-skierowań?

– Producenci oprogramowania przygotowali lub przygoto-
wują odpowiednie zmiany lub rozszerzenia pozwalające na 
obsługę e-skierowań. Na stronie www.ezdrowie.gov.pl w sek-
cji poświęconej e-skierowaniu znajdują się aktualizowane in-
formacje o oprogramowaniu poszczególnych dostawców – czy 
już umożliwia ono wystawianie lub realizację e-skierowania 
lub w jakim terminie to będzie możliwe. 

Czy e-skierowanie można wystawiać zdalnie?

– Tak. Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po zba-
daniu pacjenta w czasie tradycyjnej wizyty, jak również po 
zbadaniu pacjenta w czasie teleporady, czyli z wykorzysta-
niem na przykład komunikatora internetowego lub innego sy-
stemu teleinformatycznego.

W jaki sposób można wystawić e-skierowanie 
pacjentowi, który nie posiada numeru PESEL?

– Jeśli pacjent nie ma numeru PESEL, do identyfikacji wy-
korzystywany jest 44-cyfrowy kod kreskowy, znajdujący się 
m.in. na wydruku informacyjnym. Dlatego w takiej sytuacji 
należy wystawić e-skierowanie i przekazać pacjentowi wy-
druk. Na jego podstawie pacjent będzie mógł zrealizować  
e-skierowanie. W tej sytuacji nie generuje się 4-cyfrowy kod. 
Dotyczy to np. noworodków bez numeru PESEL lub obcokra-
jowców.

Czy na e-skierowaniu trzeba wskazać konkretną 
placówkę lub rodzaj placówki, do której kierowany 
jest pacjent?

– W tej kwestii e-skierowanie działa identycznie, jak to było 
dotychczas w przypadku skierowań w postaci papierowej. Le-
karz wskazuje tylko rodzaj placówki, do której pacjent ma się 
udać, na przykład poradnię kardiologiczną. Według obowią-
zującej od wielu lat zasady, pacjent sam decyduje, gdzie chce 
się zapisać na wizytę lub zabieg i nie jest kierowany do kon-
kretnego szpitala ani przychodni.

Czy pacjent może zrealizować e-skierowanie  
w prywatnej placówce?

– Wprowadzenie e-skierowania nie zmienia zasad zapisywa-
nia się na konsultacje czy zabiegi. Według obowiązujących za-
sad, skierowanie jest potrzebne, aby pacjent otrzymał świad-
czenia finansowane przez NFZ, czyli ze środków publicznych. 
Tylko w przypadku dwóch rodzajów badań diagnostycznych 
– badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputero-
wej - skierowanie jest wymagane zawsze, niezależnie od tego, 
czy pacjent płaci za nie prywatnie, czy też są one finansowa-
ne przez NFZ. 

Centrum e-Zdrowia zaprasza wszystkich lekarzy do kontaktu 
i zadawania pytań, przy pomocy infolinii – numer 19 457 – lub 
na adres: e-skierowanie@csioz.gov.pl. 

E-skierowanie w pytaniach  
i odpowiedziach

Partnerem artykułu jest Centrum e-Zdrowia

Już od 8 stycznia 2021 roku skierowania do poradni, szpitali czy na badania diagnostyczne 
będą wystawiane pacjentom w postaci elektronicznej. E-skierowania będą działać  
na podobnej zasadzie jak e-recepty. W poprzednim wydaniu opisywaliśmy najważniejsze 
zasady, związane z wprowadzaniem tego rozwiązania oraz jego zalety dla lekarzy  
i pacjentów. Dziś przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące 
e-skierowań.
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