
989 – infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 

19 457 – techniczne aspekty systemów wspierających program szczepień przeciw COVID-19



System P1: e-Skierowanie, e-Karta 
Szczepień

www.gabinet.gov.pl



e-Skierowanie – założenia ogólne



• wystawiane automatycznie przez System e-zdrowie (P1) w transzach
zgodnych z systemowo ustaloną kolejnością szczepień (dla osób
posiadających nr PESEL w ramach określonych grup np. wiekowych,
zawodowych), albo

• wystawiane indywidualnie przez lekarzy (dla osób nieposiadających
nr PESEL, dla osób, które nie mogły poddać się szczepieniu w okresie
ważności pierwszego e-skierowania, dla osób z określonymi
problemami zdrowotnymi itd.)

• e-skierowanie na szczepienie COVID-19 jest ważne 60 dni od daty
wystawienia
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• status e-skierowania nadawany automatycznie po jego wystawieniu to
„wystawione”, umożliwia zapisanie pacjenta na podanie pierwszej
dawki szczepionki

• zmiany statusu e-skierowania dokonuje pracownik punktu szczepień w
aplikacji gabinet.gov.pl albo w systemie gabinetowym/ szpitalnym w
zależności od gotowości dostawcy IT

• po podaniu pierwszej dawki szczepienia, należy zmienić status e-
skierowania na „u realizatora”

• po podaniu drugiej dawki, należy zmienić status e-skierowania na
„zrealizowano”
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gabinet.gov.pl

1. Przyjęcie do realizacji e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-
19

2. Kwalifikacja pacjenta na szczepienie

3. Wypełnienie e-Karty szczepienia

4. Zakończenie realizacji e-skierowania (po podaniu 2 dawki)

5. Wystawienie e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19
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przyjęcie do realizacji e-Skierowania











kwalifikacja pacjenta na szczepienie



• kwalifikacja na szczepienie (wynik pozytywny lub negatywny) jest
wprowadzana do systemu P1 (z poziomu aplikacji gabinet.gov.pl lub
systemu gabinetowego/szpitalnego, w zależności od gotowości
dostawcy IT)

• kwalifikacja jest przeprowadzana przed podaniem każdej dawki
szczepionki

• wpis o kwalifikacji do systemu P1 oznacza mniej dokumentacji
medycznej - nie ma już obowiązku wystawienia odrębnego
zaświadczenia o kwalifikacji
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e-Karta Szczepień



• informacja o szczepieniu (zarówno pierwsza jak i druga dawka)
wprowadzana jest do e-Karty Szczepień w systemie P1 (z poziomu
aplikacji gabinet.gov.pl lub systemu gabinetowego/szpitalnego
w zależności od gotowości dostawcy IT)

• dane wprowadzane do e-Karty Szczepień to m.in.:
• dane szczepionki

• dane pracownika medycznego – uzupełniane automatycznie

• dane pacjenta – uzupełniane automatycznie w oparciu o nr PESEL

• miejsce podania szczepionki (domyślnie – lewe ramię)

• elektroniczny podpis osoby dokonującej wpisu

• wpis do e-Karty Szczepień oznacza mniej dokumentacji medycznej -
nie ma już obowiązku wpisu do karty uodpornienia oraz wpisu do
wykazu gabinetu zabiegowego
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zakończenie realizacji e-skierowania 
(po podaniu 2 dawki)











indywidualne wystawienie e-skierowania



• większość e-skierowań będzie wystawiona automatycznie przez
system P1, ale lekarz ma również możliwość wystawienia e-
skierowania na szczepienie indywidualnie

• e-skierowanie jest wystawiane w systemie P1 z aplikacji gabinet.gov.pl
albo w systemie gabinetowym/ szpitalnym w zależności od gotowości
dostawcy IT

• e-skierowanie może w imieniu lekarza wystawić osoba w roli asystenta
medycznego
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ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

Dziękujemy za uwagę!

Infolinia merytoryczna NFZ dla pacjentów i punktów szczepień:    
989

Infolinia techniczna CeZ dla punktów szczepień:    
19 457

Link do filmów instruktażowych: bit.ly/szczepienia_covid19 


