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1. Logowanie
Do Portalu Personelu można wejść na dwa sposoby:
a. ze strony głównej Lubuskiego OW NFZ http://www.nfz- zielonagora.pl/
 klikamy na Świadczeniodawcy i Farmaceuci:



klikamy na Portal Personelu:



klikamy na Logowanie do systemu:

b. wejść bezpośrednio na Portal Personelu pod następującym adresem:

https://www.nfz-zielonagora.pl/CLO_WL/
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W oknie logowania, w polu Użytkownik wpisujemy swój PESEL, a w polu Hasło wpisujemy hasło
do portalu i klikamy Zaloguj:

2. Zmiana hasła
Po zalogowaniu się do Portalu Personelu klikamy na Zmiana hasła:

W nowym oknie należy podać aktualne hasło w polu Aktualne hasło, a w polach Nowe hasło
i Powtórz nowe hasło wpisujemy nowe hasło i klikamy Zmień hasło:

WAŻNA INFORMACJA O HASŁACH DO PORTALU:
Hasło należy zmieniać co 30 dni. System zapamiętuje kilka ostatnich haseł i nie jest możliwa
zmiana hasła na aktualnie lub ostatnio używane.
Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym:





- zawierać co najmniej 1 dużą literę
- zawierać co najmniej 1 małą literę
- zawierać co najmniej 1 cyfrę (maksymalnie 3 cyfry)
- zawierać co najmniej 1 znak specjalny: !@#*$%-_ (maksymalnie 2 znaki specjalne)
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3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła
Aby móc uzyskać dostęp do Portalu Personelu gdy nie pamiętamy hasła, należy wcześniej wypełnić
dane potrzebne do odzyskiwania hasła. W tym celu należy wybrać Moje podstawowe dane:

Następnie klikamy na przycisk Edytuj:

Sprawdzamy, czy adres e-mail w polu E-mail jest poprawny, jeśli nie, to wprowadzamy poprawny
adres e-mail. To na ten adres przyjdzie jednorazowe hasło, jeśli zapomnimy aktualne hasło. W polu
Pytanie wpisujemy pytanie, na które tylko my znamy odpowiedź, a w polu Odpowiedź wpisujemy
odpowiedź na te pytanie. Następnie zapisujemy wprowadzone dane przez naciśnięcie przycisku
Zatwierdź:
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4. Odzyskiwanie hasła
W przypadku, gdy zapomnimy hasło możemy odzyskać dostęp do Portalu Personelu na dwa sposoby:



skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła (przez odpowiedź na pytanie)
skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła (przez podanie danych osobowych)

Poniżej opis procedury odzyskiwania hasła na oba sposoby.

a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie
Jeśli wcześniej podaliśmy dane potrzebne do odzyskiwania hasła (patrz punkt 3) możemy skorzystać
z opcji odzyskiwania hasła. W tym celu w oknie logowania do Portalu Personelu w polu Użytkownik
podajemy numer PESEL i klikamy na zapomniałem hasła. Wyświetli się podane wcześniej pytanie
oraz pole w którym należy wpisać podaną wcześniej odpowiedź na te pytanie. Następnie klikamy na
wygeneruj nowe hasło.

Jeśli wpisana odpowiedź jest poprawna, to na adres mailowy zostanie wysłane jednorazowe hasło
dostępu, którego zmiana wymuszona zostanie przez system zaraz po zalogowaniu.

b) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez podanie danych osobowych
jeśli nie pamiętamy hasła oraz nie ustawiliśmy lub nie pamiętamy odpowiedzi na pytanie pomocnicze
to należy wpisać numer PESEL w polu Użytkownik, kliknąć na zapomniałem hasła, a następnie na
resetowanie hasła:
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Wyświetli się okno z następującymi danymi:

Po poprawnym wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy kliknąć na przycisk Resetowanie
hasła. Jeśli wprowadzone dane będą zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji, to na adres
e- mail przyjdzie wiadomość z linkiem do strony na której będzie można dokonać zmiany hasła.

Link będzie ważny przez 24 godziny. Po kliknięciu na niego, trzeba wypełnić ponownie wszystkie
wymagane pola oraz ustawić nowe hasło do logowania i kliknąć na przycisk Zmień hasło.

5. Generowanie numerów recept
Aby wygenerować numery recept, należy kliknąć na Generowanie numerów recept:
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Następnie przy numerze umowy klikamy na Wniosek:

W następnym oknie należy wybrać Rodzaj recept oraz tryb wydania (Indywidualna Praktyka Lekarska
lub Pro Auctore) i podajemy liczbę bloczków (1 bloczek to 100 recept). Następnie zatwierdzamy
wniosek przez kliknięcie przycisku Zatwierdź i klikamy na przycisk Generuj komunikat:

Wyświetli się okno ze szczegółami wniosku oraz z możliwością pobrania wygenerowanego bloczku
recept w następujących formatach:




plik XML –wykorzystywany przez niektóre programy komputerowe dla lekarzy do wydruku
recept albo można przekazać do drukarni w celu wydruku recept
plik PDF – do samodzielnego drukowania recept
Druk zamówienia – przekazywany do drukarni w celu wydruku recept

Blok wygenerowanych recept w formacie PDF jest dostępny przy generowaniu tylko 1 bloczku.
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6. Przegląd wygenerowanych numerów recept
W sekcji Recepty klikamy na Pokaż więcej…:

Następnie klikamy na Przegląd wygenerowanych numerów recept - dane archiwalne:

Wyświetli się lista wygenerowanych bloczków. Po kliknięciu na Podgląd wyświetlą się szczegóły
wygenerowanego bloczku recept. Poniżej opcji Podgląd znajdują się opcje, które pozwalają pobrać
wygenerowane bloczki recept w formatach pliku XML, pliku PDF lub Druku zamówienia:

Należy pamiętać, że dany bloczek recept można wykorzystać tylko jeden raz.
Blok wygenerowanych recept w formacie PDF jest dostępny przy generowaniu tylko 1 bloczku.
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7. Zastrzeganie numerów recept
Zastrzec można całe bloczki recept lub tylko wybrany zakres numerowy wygenerowanych recept.
Aby zastrzec cały bloczek wygenerowanych recept należy w polu Sposób wyboru wybrać Bloczki
oraz z listy poniżej wybrać zakres numerów recept z bloczku lub bloczków, które chcemy zastrzec
i klikamy na przycisk Wniosek:

Aby zastrzec tylko pewien zakres numerów recept (lub tylko jedną receptę) to należy w polu
Sposób wyboru wybrać Zakres, a w polu Zakres recept od podać numer początkowy zakresu recept
do zastrzeżenia, a w polu do numer końcowy zakresu recept do zastrzeżenia i kliknąć przycisk
Wniosek:

Po kliknięciu na przycisk Wniosek, wyświetli się nowe okno z danymi wniosku. Należy w polu Powód
zastrzeżenia wybrać powód (Kradzież/Zgubienie/Inne) i kliknąć na przycisk Zatwierdź:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Lubuski OW NFZ wybrane bloczki lub zakresy numerowe
recept zostaną zastrzeżone.
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8. Dostęp do systemu eWUŚ
Aby złożyć wniosek o dostęp do systemu eWUŚ, należy wybrać Wnioski o nadanie upoważnienia do
systemu eWUŚ:

W następnym okienku należy kliknąć na przycisk Utwórz wniosek:

Kolejny etap to potwierdzenie zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania danych (punkt B wniosku):

Na końcu należy kliknąć na przycisk Złóż wniosek, w celu wysłania go do Lubuskiego OW NFZ:

Po zatwierdzeniu wniosku przez Lubuski OW NFZ zostanie pocztą dostarczone upoważnienie do
korzystania z systemu eWUŚ.
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9. Logowanie do systemu eWUŚ
System eWUŚ znajduje się pod poniższym adresem:

https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/
Aby zalogować się do systemu eWUŚ wymagana jest znajomość Kodu personelu. Kod personelu jest
widoczny po zalogowaniu się do Portalu Personelu:

Gdy znamy Kod personelu możemy zalogować się do systemu eWUŚ. W tym celu przechodzimy do
serwisu eWUŚ https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/. W polu Oddział wybieramy Lubuski, w polu
Kontrahent wybieramy Lekarz. W polu Kod personelu wpisujemy kod personelu. W polu Login
wpisujemy numer PESEL, a w polu Hasło wpisujemy hasło do Portalu Personelu.
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