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Poglądowa instrukcja realizacji zleceń na zaopatrzenie 

w wyroby medyczne w aplikacji eZWM na podstawie 

wersji testowej systemu 

Do pracy z systemem Zlecenia Zaopatrzenia zalecane są następujące przeglądarki: 

• Mozilla Firefox wersja minimalna 58  
• Chrome wersja minimalna 64 
• Opera wersja minimalna 50 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana. Strona może nie wyświetlać się poprawnie.  

1. Logowanie 

 

 

 

Należy wybrać Oddział NFZ na terenie, którego znajduje się miejsce udzielania świadczeń 
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Dla kontrahentów pracujących z OW NFZ: Dolnośląski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Opolski, 
Podkarpacki, Pomorski, Śląski wymagane jest uzupełnienie pola Typ kontrahenta: Świadczeniodawca 
 

 
Dalej należy zalogować się loginem i hasłem, które należy utworzyć na swoim koncie SZOI lub 
PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY. (w zależności od województwa) 
 

2. Pobranie danych do realizacji 

 
 

 

 

 

 

 

Realizacja zleceń 
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Następnie pojawia się okno wyszukiwania zlecenia: 

 

 

Otworzy się okno pobierania zlecenia do realizacji: 

 

 

Jeśli dane zlecenia są nieprawidłowe (w tym, został wprowadzony nieprawidłowy identyfikator 

uwierzytelniający, np.: data urodzenia zamiast nr PESEL) wyświetlony zostanie komunikat błędu: Brak 

aktywnego zlecenia dla podanych parametrów.  

Jeśli w systemie istnieje zlecenie o podanych danych i zlecenie jest aktywne nastąpi pobranie informacji 

o pacjencie i jego uprawnieniach: 

Pobierz do realizacji 

Należy wprowadzić 

unikalny numer 

identyfikacyjny zlecenia 

Należy wprowadzić numer 

PESEL pacjenta 

Dla pacjentów 

nieposiadających numeru 

PESEL należy wpisać datę 

urodzenia 
Po uzupełnieniu danych 

należy wczytać dane zlecenia 

1. 

2. 

3. 
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Należy wpisać ilość miesięcy, 

dla których nastąpi realizacja 

zawierającą się w okresie 

zleconym przez osobę 

wystawiającą 

Należy wybrać Essity po 

numerze umowy Essity z NFZ 

– został on przesłany 

Podwykonawcom mailem 

przez opiekuna 

Dane wczytywane 

automatycznie 

Jeśli pacjent ma nadane 

przez osobę wystawiającą 

uprawnienia dodatkowe 

dane wczytają się 

automatycznie, jeżeli uległy 

zmianie konieczna jest 

aktualizacja 

Dane wczytają się 

automatycznie na 

podstawie danych 

wpisanych przez 

osobę wystawiającą 

należy je 

zweryfikować 

Należy wybrać opcje pobierz 

do realizacji 



 

5 
 

Essity Internal 

3. Realizacja zlecenia 
 

 

 

 
W kolumnie operacje mogą pojawić się statusy: realizuj, wycofaj, jeżeli wynik weryfikacji jest 
pozytywny. 
 
Aby zrealizować należy kliknąć realizuj. 
  
Wycofaj umożliwia wycofanie z realizacji. 
 
Status błędy, pojawia się, jeżeli wynik weryfikacji jest negatywny. Klikając komunikat błędy zostaną 
wyświetlone informacje o przyczynie odrzucenia i co należy poprawić. 

 

 

 

 

 

W celu zweryfikowania 

poprawności danych należy 

kliknąć odśwież listę 
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Przechodząc do realizacji pojawia się okno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wybrać Essity po 

numerze umowy Essity 

z NFZ – został on 

przesłany 

Podwykonawcom 

mailem przez opiekuna 

 

Dane 

wczytywane 

automatycznie 

Dane 

wczytywane 

automatycznie 

 
Należy wybrać 

„pieluchomajtki lub 

zamienniki” 

Należy wybrać z listy 

wydawany produkt 

 

 

Należy wpisać liczbę 

wydawanych sztuk 

produktu 

 

W przypadku 

wydawania większej 

ilości produktów należy 

dodać następny produkt 

 

Należy uzupełnić kwotę 

refundacji i dopłaty, 

łączna kwota za wyrób 

medyczny uzupełni się 

automatycznie 
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Następnie należy uzupełnić dane osoby wydającej oraz odbierającej wyrób medyczny 

 

 

Jeżeli osobą odbierającą jest pacjent dane uzupełnią się automatycznie, jeżeli jest to inna osoba należy 

uzupełnić powyższe dane. 

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy zapisać korzystając z opcji zapisz.  

Zlecenie zostanie zapisane na liście: 
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Jeśli dane są niekompletne lub błędnie uzupełnione pole zostanie oznaczone kolorem i wyświetlony 

zostanie komunikat błędu: Nie wszystkie pola są poprawnie wypełnione. Należy uzupełnić brakujące 

informacje lub poprawić wskazane błędy i ponownie zapisać formularz realizacji zlecenia. 

Zlecenie po zapisaniu, automatycznie przekazywane jest do weryfikacji w systemie CMZO.  
Należy odczekać chwilę i odświeżyć listę w celu sprawdzenia stanu weryfikacji realizacji zlecenia:  
• Wynik pozytywny – w kolumnie Operacje udostępniona zostanie opcja pobierz pdf (pobieranie 
wydruku realizacji zlecenia)  
• Wynik negatywny – w kolumnie Operacje udostępniona zostanie opcja błędy należy ponownie 
zweryfikować i poprawić błędy. 
 
 

4. Wydruk zrealizowanego zlecenia 
 

 
 

Należy pobrać PDF i w kolejnym kroku kliknąć dalej  
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Rozpocznie się generowanie, należy pobrać plik i go zapisać a następnie wydrukować: 

 

 

 

 

Zlecenie pobrane do realizacji można wycofać w ciągu 60 minut od rejestracji wydania, w celu 

przekazania zlecenia zaopatrzenia do realizacji w innym miejscu wydawania wyrobów medycznych, u 

innego świadczeniodawcy lub błędnej rejestracji wydanych środków: 

 

 

Zlecenia z całego okresu rozliczeniowego należy przesłać do Essity w wersji 

papierowej celem rozliczenia refundacji – zgodnie z dotychczasowymi 

zasadami.  


