
PLATFORMA PACJENTA
e-Usługi dla pacjentów Instytutu Kardiologii

https://pp.ikard.pl

Realizacja Platformy Pacjenta Instytutu 
Kardiologii była współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa  
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  

w ramach projektu:

Rozwój systemu e-Usług 
w Instytucie Kardiologii 

w Warszawie

Informacja o usługach świadczonych w ramach 
Platformy Pacjenta Instytutu Kardiologii

PLATFORMA PACJENTA 
INSTYTUTU KARDIOLOGII

im. Prymasa Tysiąclecia  
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

www.ikard.pl

Informacja: +48 22 343 46 00
    Poradnia: +48 22 815 28 36

Instytut Kardiologii



Jak skorzystać
Wszelkie materiały edukacyjne dostępne  
w Platformie Szkoleniowej dostępne są bez 
konieczności zakładania konta czy logowania

Aby skorzystać z Platformy Pacjenta należy na kom-
puterze otworzyć dowolną, aktualną przeglądarkę 
internetową, następnie w polu adresu wpisać adres 
Platformy: https://szkolenia.ikard.pl

Informacje na temach chorób kardiologicznych

Metody leczenia chorób układu krążenia

Możliwości i sposoby działań profilaktycznych

Inwazyjne i nieinwazyjne metody diagnostyczne

Ankiety i interaktywne narzędzia edukacyjne

Przydatne informacje o systemie opieki zdrowotnej

Platforma Szkoleniowa
Skorzystaj z naszych materiałów edukacyjnych
 
Twoja edukacja i wiedza na temat chorób układu krążenia  
i chorób współistniejących jest bardzo istotna w procesie  
skutecznego leczenia oraz zapobiegania chorobomRejestracja on-line

Możliwość rejestracji on-line poprzez Platformę Pacjenta 
na wizyty ambulatoryjne do Zespołu Poradnii Specjalistycznych  
Instytutu Kardiologii przy ul. Niemodlińskiej 33 w Warszawie.

Informacje medyczne
Dostęp poprzez Platformę Pacjenta do informacji medycznych, 
odbytych wizytach, lekarzach przyjmujących lub prowadzących, 
przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych oraz obrazowych.

Udostępnianie dokumentacji
Możliwość udostępnienia poprzez Platformę Pacjenta osobom 
trzecim informacji medycznej zamieszczonej w Platformie oraz 
możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentacji medycznej.

Kolejki oczekujących
Informacje o kolejkach oczekujących oraz czasie oczekiwania na  
poszczególne świadczenia zdrowotne i usługi medyczne.
Aktualna informacja o Twoim statusie w kolejkach oczekujących.

Materiały edukacyjne
Materiały edukacyjne dotyczące systemu opieki zdrowotnej oraz 
chorób układu krążenia dostępne on-line za pośrednictwem  
zrealizowanej Platformy Szkoleniowej Instytutu Kardiologii.

Oferowane e-Usługi
 

Oferowane usługi on-line świadczone w ramach 
Platformy Pacjenta oraz Platformy Szkoleniowej.

Platforma Pacjenta
Instytutu Kardiologii
 
Platforma Pacjenta skierowana jest zarówno dla  
obecnych Pacjentów Instytutu Kardiologii, jak i dla 
osób, które chcą skorzystać ze świadczeń udzielanych 
w Zespole Poradni Specjalistycznych po raz pierwszy

W zależności od usług jakie chcesz uzyskać, 
możesz korzystać z naszej Platformy Pacjenta bez 
konieczności logowania, po zalogowaniu bez 
potwierdzania tożsamości (np. rejestracja) lub po 
zalogowaniu i potwierdzeniu tożsamości (np. infor-
macja medyczna)
  
Aby skorzystać z Platformy Pacjenta należy na kom-
puterze otworzyć dowolną, aktualną przeglądarkę 
internetową, następnie w polu adresu wpisać adres 
Platformy: https://pp.ikard.pl   
 
Po rejestracji i podaniu podstawowych danych 
możesz potwierdzić swoją tożsamość poprzez jeden z 
poniższych sposobów:

Osobiście w Zespole Poradni Specjalistycznych przy 
ul. Niemodlińskiej 33, Warszawa, Anin

On-line - przy pomocy podpisu kwalifikowanego lub 
innych metod udostępnionych w Platformie Pacjenta 

Jak skorzystać


