
e-mocni:

E-USŁUGI 

SYSTEMU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ



E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



PO OBEJRZENIU TEJ PREZENTACJI:

• Nauczysz się sprawdzać czas oczekiwania na 
świadczenia medyczne.

• Będziesz wiedzieć, jak znaleźć kalendarz 
badań profilaktycznych oraz kalendarz 
szczepień.

• Nauczysz się wyszukiwać i rezerwować pobyt 
w sanatorium.

• Dowiesz się, jak wyrobić kartę EKUZ.

• Dowiesz się, co to jest teleopieka.



JAK SPRAWDZIĆ CZAS 
OCZEKIWANIA NA 
ŚWIADCZENIE MEDYCZNE?



W TYM CELU SKORZYSTAJ Z:

Pierwszego  Ogólnopolskiego Informatora 

o Czasie Oczekiwania 

na Świadczenia Medyczne 

https://terminyleczenia.nfz.g

ov.pl/

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/


OGÓLNOPOLSKI INFORMATOR O CZASIE 
OCZEKIWANIA NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

W informatorze znajdziesz informacje m.in. o:

• wszystkich placówkach medycznych 
posiadających umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na terenie całego kraju;

• liczbie osób oczekujących na świadczenia 
medyczne w poradniach i oddziałach 
szpitalnych;

• pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczenia.



ĆWICZENIE 1. JAK SPRAWDZIĆ CZAS 
OCZEKIWANIA NA ŚWIADCZENIE MEDYCZNE?

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową               

i w pasku adresowym wpisz:

www.kolejki.nfz.gov.pl

http://www.kolejki.nfz.gov.pl/


ĆWICZENIE 1. (2)

• Kliknij "Przychodnie”.

• W polu "Jakiego świadczenia szukasz?" wpisz  
nazwę  wybranej poradni specjalistycznej (np. 
poradnia kardiologiczna) oraz wskaż odpowiednie 
województwo z listy.

• Sprawdź, w której poradni jest najkrótszy czas 
oczekiwania na wybrane świadczenie medyczne. 



JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-

oczekujacych/

Ta strona zawiera informacje dotyczące 

list oczekujących na świadczenia medyczne 

oraz zasad zapisu.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/


JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE 
O ZALECANYCH 
BADANIACH 
I SZCZEPIENIACH?



W TYM CELU SKORZYSTAJ ZE STRONY:

www.poradnikzdrowie.pl

http://www.poradnikzdrowie.pl/


ĆWICZENIE 2.  BADANIA PROFILAKTYCZNE

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową 

i w pasku adresowym wpisz:

www.poradnikzdrowie.pl

http://www.poradnikzdrowie.pl/


ĆWICZENIE 2. (2)

• W pasku wyszukiwania wpisz:                                

„Badania profilaktyczne”. 

• Z otrzymanych wyników wyszukaj kalendarz 

badań dla kobiet/ mężczyzn. 

• Sprawdź, jakie badania są zalecane i jak 

często należy je wykonywać. 



www.poradnikzdrowie.pl

http://www.poradnikzdrowie.pl/


ĆWICZENIE 3.  SZCZEPIENIA

• Na stronie www.poradnikzdrowie.pl w pasku 

wyszukiwania wpisz: „Szczepienia”.

• Z otrzymanych wyników wyszukaj kalendarz 

szczepień ochronnych

• Sprawdź, jakie szczepienia są zalecane i jak często 

należy je wykonywać. 

http://www.poradnikzdrowie.pl/


JAK ZNALEŹĆ 
I ZAREZERWOWAĆ 
SANATORIUM?



W TYM CELU SKORZYSTAJ ZE STRONY:

www.sanatoria.org



ĆWICZENIE 4 . JAK ZNALEŹĆ 
I ZAREZERWOWAĆ SANATORIUM? 

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku 

adresowym wpisz:

www.sanatoria.org

http://www.sanatoria.org/


www.sanatoria.org

http://www.sanatoria.org/


ĆWICZENIE 4. (2)

• Wyszukaj  sanatorium, korzystając z 

wyszukiwarki na stronie www.sanatoria.org.

• Wybierz miejscowość, do której chcesz 

pojechać, profil leczniczy i/lub nazwę 

sanatorium.

• Kliknij „Szukaj”.

http://www.sanatoria.org/


www.sanatoria.org (2) 

http://www.sanatoria.org/


ĆWICZENIE 4. (3)

• Z wyników wyszukiwania wybierz sanatorium, 

które Ci odpowiada. 

• Zapoznaj się z informacjami na temat obiektu. 

• Kliknij „Zobacz cennik” i zapoznaj sie z cenami. 

• Jeżeli na stronie wyświetli się „Obejrzyj film”,

wtedy możesz obejrzeć film o ośrodku. 



www.sanatoria.org (3) 

http://www.sanatoria.org/


ĆWICZENIE 4. (4)

• Kliknij „Rezerwacja sanatorium”. 

• Zaznacz datę przyjazdu i wyjazdu. 

• Wybierz profil leczenia, rodzaj pokoju 

oraz ilość osób. 

• Kliknij „Kontynuuj”. 



www.sanatoria.org (4) 

http://www.sanatoria.org/


ĆWICZENIE 4. (5)

Krok drugi: 

• należy podać dane do kontaktu 

w sprawie rezerwacji, 

• obowiązkowo należy wpisać imię i nazwisko 

oraz adres e-mail. 



ĆWICZENIE 4. (6)

Pozostałe dane takie jak:

• ulica i numer domu,

• kod pocztowy i miejscowość,

• numer telefonu,

nie są obowiązkowe i nie trzeba ich podawać.



www.sanatoria.org (5) 

http://www.sanatoria.org/


ĆWICZENIE 4. (7)

• Po przejściu przez krok nr 2, zapoznaj się z 

polityką prywatności, najeżdżając kursorem 

i klikając. 

• Jeżeli ją akceptujesz, kliknij (zaznacz) kwadrat.  



JAK WYROBIĆ KARTĘ 
EKUZ?



EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNEGO (EKUZ)

Potwierdza Twoje prawo do korzystania 

na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu 

na terenie innego państwa członkowskiego 

UE/EFTA*

UE- Unia Europejska

EFTA- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu



ĆWICZENIE 5.JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ?

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku 

wyszukiwania wpisz: 

www.nfz.gov.pl

http://www.nfz.gov.pl/


Wybierz:

Dla Pacjenta> Załatw sprawę krok po kroku >                   
Jak wyrobić kartę EKUZ.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/


WYROBIENIE KARTY EKUZ – KROKI:

1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie karty

2. Wyślij go do oddziału lub delegatury NFZ 
(pocztą, faksem lub jego skan: e-mailem) 

albo

• Wyślij go za pomocą skrzynki ePUAP
( jeśli posiadasz konto na ePAUP i potwierdzony profil zaufany)

• Złóż osobiście w oddziale / delegaturze NFZ



JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ:

www.ekuz.nfz.gov.pl

Strona ta zawiera wszystkie kluczowe informacje 

dotyczące:

• Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

• oraz leczenia zagranicą. 

http://www.ekuz.nfz.gov.pl/


CO TO JEST TELEOPIEKA?



TELEOPIEKA

Obejmuje wszelkie usługi świadczone na 

odległość z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

sprzyjające zachowaniu niezależności 

we własnym domu osobom starszym, 

niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

Definicja Telecare Services Association (TSA)



ĆWICZENIE 6. 
TELEOPIEKA - NOWOCZESNA FORMA WSPARCIA

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku 

wyszukiwania wpisz: 

www.aktywizacja.org.pl

http://www.aktywizacja.org.pl/


Wybierz i zapoznaj się z artykułem:

Biblioteka < Technologie < Teleopieka - nowoczesna 
forma wsparcia



CZY JUŻ WIESZ, 
CO TO JEST 

TELEOPIEKA?



ĆWICZENIE 7. 
TELEOPIEKA U MNIE W GMINIE

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową 

i wyszukaj:

usługi teleopiekuńcze w gminie 

[tu wpisz nazwę swojej gminy]

Zapoznaj się z wynikami wyszukiwania.



PODSUMOWANIE



• Jak sprawdzić czas oczekiwania na 
świadczenia medyczne.

• Jak znaleźć kalendarz badań 
profilaktycznych oraz kalendarz szczepień.

• Jak wyszukiwać i rezerwować pobyt w 
sanatorium.

• Jak wyrobić kartę EKUZ.

• Co to jest teleopieka.

TERAZ POTRAFISZ I WIESZ:



DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE 
PREZENTACJI 
I ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA 



E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



WWW.E-MOCNI.ORG.PL


