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1. Wprowadzenie 

1.1. O systemie 

System Obsługi Importu Docelowego SOID umożliwia składanie zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy 

produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 

2, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, 

o którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, a także 

zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID 

umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie 

farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowań lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia. 

SOID jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu 

leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do obrotu 

produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia (art. 31c Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia). 

1.2. Strona publiczna – Sprawdź zapotrzebowanie 

Użytkownik niezalogowany ma możliwość sprawdzenia w SOID zapotrzebowania na produkt do stosowania 

w lub poza podmiotem leczniczym. Po podaniu przynajmniej dwóch danych spośród: kodu zapotrzebowania, 

numeru rozstrzygnięcia i/lub numeru PESEL/Nr dokumentu tożsamości, wyszuka zapotrzebowanie na 

produkt do stosowania poza podmiotem leczniczym. Podając kod zapotrzebowania i/lub numer 

rozstrzygnięcia i/lub numer RPWDL, wyszuka zapotrzebowanie na produkt do stosowania  

w podmiocie leczniczym. 

https://borg.wolterskluwer.pl/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Fsip.lex.pl%2F&originalReferrer=https%3A%2F%2Fjira.csioz.gov.pl%2F
https://borg.wolterskluwer.pl/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Fsip.lex.pl%2F&originalReferrer=https%3A%2F%2Fjira.csioz.gov.pl%2F
https://borg.wolterskluwer.pl/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Fsip.lex.pl%2F&originalReferrer=https%3A%2F%2Fjira.csioz.gov.pl%2F
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Po wprowadzeniu prawidłowych danych, np. „Kodu zapotrzebowania” oraz „PESEL”, klikamy „Sprawdź”, 

co pozwala na podgląd szczegółów zapotrzebowania. 
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W przypadku podania błędnych danych, po próbie wyszukania zapotrzebowania, pojawi się komunikat 

dotyczący weryfikacji dokumentu o treści: „Nie znaleziono dokumentu o podanych parametrach”. 
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2. Role w systemie opisane w niniejszej instrukcji 

2.1. Lekarz 

Użytkownik posiadający uprawnienia do wystawiania zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy 

produktów w ramach tzw. importu docelowego. 
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3. Pierwsze kroki 

3.1. Zarejestruj się 

Jeżeli użytkownik nie posiada konta w Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia należy użyć 

linku Zarejestruj się. 

 

 

Po kliknięciu linku Zarejestruj się, należy utworzyć konto wprowadzając dane do formularza: imię, nazwisko, 

login, e-mail, hasło zgodne z wymogami, PESEL oraz zaznaczyć checkbox „Nie jestem robotem”  

i „Znam warunki korzystania z serwisu” a następnie zapisać wprowadzone dane. 
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W przypadku braku numeru PESEL należy zaznaczyć checkbox „Nie mam numeru PESEL” i wypełnić 

dodatkowe pola, które się pojawią: rodzaj dokumentu, numer dokumentu, kraj wydania dokumentu (rodzaj 

dokumentu i kraj wydania dokumentu wybieramy z rozwijanej listy). 

 

Dodatkowo może pojawić się okno z check boxem o treści „Nie jestem robotem”, które ma za zadanie 

nie dopuścić do przesłania danych przez maszynę / program podszywający się pod użytkownika strony. 

Należy zaznaczyć chec box. 

Pojawia się informacja, przekierowująca nas do skrzynki pocztowej, w celu aktywacji konta poprzez kliknięcie 

linku aktywacyjnego wysłanego w e-mailu.  
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Po aktywacji konta, należy z zakładki „Moje konto” wybrać opcję „Wyloguj się”. 

Proces zakładania konta w e-PLOZ został pomyślnie zakończony. W następnym kroku należy przejść do SOID 

i zalogować się, podając dane użyte do tworzenia konta; logowanie opisane w punkcie Zaloguj do systemu. 
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3.2. Założenie konta lekarza w SOID 

Założenie konta jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających konto w Elektronicznej Platformie 

Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). 

W celu założenia konta należy wejść na stronę https://soid.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk „Zaloguj się”: 

 

W polach „Login”, „Hasło” należy podać dane logowania w platformie e-PLOZ. 

 

Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć „Wniosek o założenie konta dla lekarza lub konsultanta”. 

https://soid.ezdrowie.gov.pl/
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Zostaniemy przeniesieni do strony z wnioskiem o założenie konta dla lekarza lub konsultanta, do którego 

automatycznie zaciągną się dane zalogowanego: imię, nazwisko, login, adres e-mail. Należy wpisać numer 

NPWZ. Następnie kliknąć kafelek „Podpisz i wyślij”. 

 

Zostajemy przeniesieni do eGate w celu podpisania wniosku. Informacje dotyczące podpisania dokumentu 

znajdują się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 

Po podpisaniu wniosku pojawia się informacja o pomyślnym nadaniu uprawnień lekarza dla danego 

użytkownika. 

 

Należy się przelogować, w celu aktualizacji danych. Po ponownym zalogowaniu w prawym górnym rogu 

ekranu pojawi się informacja o przypisanej roli. 
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3.3. Zaloguj do systemu 

W celu zalogowania do SOID, należy wybrać opcję „Zaloguj się”. 

 

Użytkownik zostaje przekierowany do platformy e-PLOZ, gdzie należy wprowadzić dane logowania: 

 

Po prawidłowym uwierzytelnieniu proces logowania został zakończony – użytkownik jest zalogowany  

i może kontynuować pracę w SOID. 
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3.4. Lekarz – moje konto 

Użytkownik z uprawnieniami lekarza w zakładce "Moje konto" powinien mieć podgląd na: 

dane lekarza w imieniu której założył konto: 

• Moje konto (z nazwą konta) 

• numer PWZ 

• adres e-mail do powiadomień (edytowalny) 

• rolę (z możliwością wyboru z belki w przypadku kilku ról oraz przycisk umożliwiający ustawienie 

wybranej roli jako domyślnej; w przypadku lekarzy będącymi jednocześnie konsultantami) 

• Nazwa podmiotu  

• Kod i nazwa jednostki 

• Kod i nazwa komórki 

• Adres 

• Numer księgi 

• Regon 

• Przycisk “dodaj podmiot” umożliwiający dodawanie kolejnych podmiotów do listy 

• Przycisk “usuń” umożliwiający usuwanie dodanych wcześniej podmiotów  

 

Jeśli lekarz pracuje w kilku podmiotach udzielających świadczeń medycznych, wszystkie powinny wyświetlać 

się na liście. 
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3.5. Wylogowanie z systemu 

Wylogowanie z SOID możliwe jest poprzez rozwinięcie listy w górnej belce. 

Z listy użytkownik wybiera „Wyloguj”. 

 

Następuje wylogowanie użytkownika z SOID. 
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4. Lekarz – sprawdzanie zapotrzebowania 
Lekarz, po zalogowaniu, ma możliwość sprawdzenia zapotrzebowania na produkty do stosowania  

w i poza podmiotem leczniczym. Należy kliknąć kafelek „Sprawdź zapotrzebowanie”, po czym nastąpi 

przejście do wyszukiwarki zapotrzebowań. Proces jest analogiczny do wyszukiwania zapotrzebowań bez 

zalogowania, co zostało szczegółowo opisane w rozdziale Strona publiczna – Sprawdź zapotrzebowanie. 

 

Należy wypełnić przynajmniej dwa pola danymi definiującymi zapotrzebowanie, następnie kliknąć kafelek 

„Sprawdź”.  

 

Po wpisaniu prawidłowych danych zapotrzebowanie zostanie wyszukane otworzą się jego szczegóły.  
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5. Zapotrzebowania – dostępne aktywności 
Zapotrzebowania widoczne z poziomu zalogowanego lekarza można podzielić na: robocze, podpisane, 

wysłane, z wydanym rozstrzygnięciem.  

 

Każdy ze statusów pozwala na wykonanie pewnych aktywności na zapotrzebowaniach, które znajdują się  

w danym statusie.  

 

Zapotrzebowania robocze mają dostępnych sześć aktywności: 

• Historię statusów pozwalająca na weryfikację etapów od powstawania zapotrzebowania do 

obecnego statusu, z uwzględnieniem dat zmiany statusu, użytkowników, numeru PWZ, roli 

użytkownika i innych informacji; 

• Pobierz wydruk generujący zapotrzebowanie w formacie pdf, łącznie z kodem kreskowym; 

• Kopiuj do nowego zapotrzebowania, otwierające nowe zapotrzebowanie z wprowadzonymi już 

danymi; 

• Podgląd umożliwiający podgląd zapotrzebowania ze wszystkimi szczegółami oraz możliwością 

dalszych aktywności z tego poziomu (dodatkowo „pobierz listę pacjentów”, która wyświetlana jest w 

postaci tabelki); 

• Edytuj pozwalające na edycję dotychczasowego zapotrzebowania, które nie zostało jeszcze 

podpisane  

i wysłane; 

• Podpisz i wyślij. 
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Zapotrzebowania podpisane również mają dostępnych sześć aktywności: 

• Historia statusów pozwalająca na weryfikację etapów od powstawania zapotrzebowania do 

obecnego statusu, z uwzględnieniem dat zmiany statusu, użytkowników, numeru PWZ, roli 

użytkownika i innych informacji; 

• Pobierz wydruk, generujący zapotrzebowanie w formacie pdf, łącznie z kodem kreskowym; 

• Kopiuj dane do nowego zapotrzebowania, otwierające nowe zapotrzebowanie z wprowadzonymi już 

danymi; 

• Podgląd umożliwiający podgląd zapotrzebowania ze wszystkimi szczegółami oraz możliwością 

dalszych aktywności z tego poziomu (dodatkowo „pobierz listę pacjentów”, która wyświetlana jest 

w postaci tabelki) 

• Przywróć do roboczych, pozwalający wrócić do poprzedniego statusu; 

• Wyślij. 

 

Zapotrzebowania wysłane mają dostępnych pięć aktywności: 

• Historia statusów pozwalająca na weryfikację etapów od powstawania zapotrzebowania do 

obecnego statusu, z uwzględnieniem dat zmiany statusu, użytkowników, numeru PWZ, roli 

użytkownika i innych informacji; 

• Pobierz wydruk generujący zapotrzebowanie w formacie pdf, łącznie z kodem kreskowym; 

• Kopiuj dane do nowego zapotrzebowania otwierające nowe zapotrzebowanie z wprowadzonymi już 

danymi; 

• Podgląd umożliwiający podgląd zapotrzebowania ze wszystkimi szczegółami oraz możliwością 

dalszych aktywności z tego poziomu (dodatkowo „pobierz listę pacjentów”, która wyświetlana jest 

w postaci tabelki) 

• Wycofaj zapotrzebowanie od konsultanta, co umożliwia przesłanie zapotrzebowania do innego 

konsultanta. 
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Zapotrzebowania zakończone (z wydanym rozstrzygnięciem) mają dostępne cztery aktywności: 

• Historia statusów pozwalająca na weryfikację etapów od powstawania zapotrzebowania do 

obecnego statusu, z uwzględnieniem dat zmiany statusu, użytkowników, numeru PWZ, roli 

użytkownika i innych informacji; 

• Pobierz wydruk generujący zapotrzebowanie w formacie pdf, łącznie z kodem kreskowym; 

• Kopiuj dane do nowego zapotrzebowania otwierające nowe zapotrzebowanie z wprowadzonymi już 

danymi; 

• Podgląd umożliwiający podgląd zapotrzebowania ze wszystkimi szczegółami oraz możliwością 

dalszych aktywności z tego poziomu (dodatkowo „pobierz listę pacjentów”, która wyświetlana jest 

w postaci tabelki). 
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6. Lekarz – tworzenie zapotrzebowania 
W rozdziale 6 została umieszczona instrukcja składania zapotrzebowania na produkty stosowane w i poza 

podmiotami leczniczymi. Są to przykładowe ścieżki przejścia procesu. W zależności od konkretnego 

przypadku (np. czy jest to produkt leczniczy czy środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego) 

należy wybierać odpowiednie check boxy oraz wypełniać dane zgodnie z przechodzonym procesem. Może 

się to nieznacznie różnić od przykładu podanego w instrukcji, ale będzie analogiczne. 

6.1. Zapotrzebowanie na produkt stosowany poza podmiotem leczniczym 
(tzw. Ambulatoryjne) 

W celu utworzenia zapotrzebowania na produkt stosowany poza podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą należy kliknąć przycisk Dodaj zapotrzebowanie na produkt stosowany poza podmiotem 

leczniczym. 

 

System wyświetli formularz umożliwiający wypełnienie nowego zapotrzebowania. 

Krok 1 

Należy wskazać, czy zapotrzebowanie dotyczy produktu leczniczego czy środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. 

 

Krok 2. 

Należy wskazać podmiot leczniczy, w ramach którego wystawiane jest zapotrzebowanie. W tym celu można 

wskazać podmiot z Listy zapisanych podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. Po wyborze 
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podmiotu z listy, automatycznie wypełnią się pola: numer wpisu do RPWDL i REGON oraz pojawią się 

informacje o adresie i jednostce organizacyjnej.  

Istnieje możliwość dodania podmiotu do listy najczęściej używanych, zaznaczając check box Zapisz na liście 

najczęściej używanych, dzięki czemu w przyszłości powyższe czynności będzie można pominąć. 

 

Jeśli podmiotu nie ma na tej liście należy postąpić w sposób opisany poniżej: 

Po wpisaniu do pola Numer wpisu do RPWDL danych oraz użyciu przycisku Szukaj, zostanie wyświetlona cała 

struktura podmiotu z RPWDL na której należy kliknąć na odpowiednią komórkę. 

 

 

Spowoduje to uzupełnienie danych w sekcji Podmiot wykonujący działalność leczniczą, tak samo jak  

w przypadku wybrania podmiotu z listy zapisanych. 
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Krok 3 

Sekcja Dane lekarza wypełnia się automatycznie, należy podać jedynie Adres e-mail do powiadomień. 

 

Krok 4 

Należy wypełnić sekcję Dane pacjenta, w tym adres e-mail pacjenta, na który zostanie przekazane 

powiadomienie o rozstrzygnięciu. 

W zależności od wybranego Rodzaju numeru identyfikacyjnego wymagane będzie wybranie Rodzaju 

dokumentu tożsamości bądź wprowadzenie numeru PESEL (jako podstawowy parametr wskazany jest numer 

PESEL pacjenta) 
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Wybór miejscowości odbywa się poprzez wprowadzenie fragmentu nazwy miejscowości np. „Warsz” oraz 

wybrania jej z listy wyszukiwania 

 

Pole Rozpoznanie główne jest wybierane z rozwijanej listy (istnieje możliwość wyszukiwania po kodzie ICD 

lub nazwie rozpoznania), możliwe jest wskazanie rozpoznania dodatkowego (możliwość wskazania trzech 

rozpoznań) oraz dodanie uzasadnienia. 
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Krok 5 

Należy wskazać produkt leczniczy lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

w zależności od wyboru dokonanego w kroku 1. 

Dostępna jest możliwość wyszukania produktu na bazie produktów z Rejestru Produktów Leczniczych oraz 

produktów spoza ww. rejestru, które były już sprowadzane w ramach importu docelowego. 

Sekcja Wyszukaj produkt leczniczy zawiera wyszukiwarkę produktów leczniczych, gdzie po wpisaniu co 

najmniej trzech znaków np. „apa” i kliknięciu przycisku Szukaj 

 

Otrzymujemy listę z produktami, w których nazwie zawarta jest wyszukiwana fraza „apa” 

 

Wybór produktu odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk Wybierz 
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W przypadku braku produktu leczniczego w słowniku, można samodzielnie dodać produkt spoza słownika. 

Po zaznaczeniu check boxa „Dodaj spoza słownika” wyświetlą się dodatkowe okna do wypełnienia; należy 

uzupełnić informacje dotyczące: nazwy handlowej, nazwy międzynarodowej, podmiotu odpowiedzialnego, 

postaci (do wyboru z listy rozwijanej), dawki i jednostki dawki. Jest też miejsce na umieszczenie ewentualnych 

uwag. Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych należy kliknąć przycisk „Zapisz”. 

 

Po wybraniu/dodaniu produktu leczniczego należy uzupełnić trzy obowiązkowe pola Ilość, Jednostka ilości 

(lista wyboru) oraz Czas trwania kuracji (dni) 

 

Krok 6 

Ostatnią sekcją przy tworzeniu zapotrzebowania jest Sposób przekazania rozstrzygnięcia, w której domyślnie 

zaznaczona jest elektroniczna forma przekazania rozstrzygnięcia 
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Krok 7 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Podpisz i wyślij. 

 

Użytkownik zostanie przekierowany do systemu eGate celem podpisania Zapotrzebowania. 

Opis procesu obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 

Po prawidłowym złożeniu podpisu następuje powrót do SOID, oraz wyświetlane jest okno w którym należy 

wybrać konsultanta, do którego kierowane jest zapotrzebowanie: w pierwszej kolejności należy wybrać 

dziedzinę, następnie konsultanta z danej dziedziny. Wpisujemy też adres email osoby uprawnionej. 

Po wybraniu konsultanta klikamy przycisk Wyślij. 
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Po przesłaniu zapotrzebowania do konsultanta wyświetlone zostaje okno z informacją o pomyślnym 

wysłaniu zapotrzebowania, okno zamykamy przyciskiem Zamknij. 

 

Zapotrzebowanie zostało wysłane do wybranego konsultanta. W celu dalszego procedowania 

zapotrzebowania, konsultant powinien zalogować się i zaopiniować zapotrzebowanie.  
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6.2. Zapotrzebowanie na produkt stosowany w podmiocie leczniczym (tzw. 
Szpitalne) 

W celu utworzenia zapotrzebowania na produkt stosowany w podmiocie wykonującym działalność leczniczą 

należy kliknąć przycisk Dodaj zapotrzebowanie na produkt stosowany w podmiocie leczniczym. 

 

System wyświetli formularz umożliwiający wypełnienie nowego zapotrzebowania. 

Krok 1. 

Należy wskazać, czy zapotrzebowanie dotyczy produktu leczniczego czy środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. 

 

Krok 2.  

Należy wskazać podmiot leczniczy, w ramach którego wystawiane jest zapotrzebowanie. W tym celu można 

wskazać podmiot z Listy zapisanych podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. Po wyborze 

podmiotu z listy, automatycznie wypełnią się pola: numer wpisu do RPWDL i REGON oraz pojawią się 

informacje o adresie i jednostce organizacyjnej.  

Istnieje możliwość dodania podmiotu do listy najczęściej używanych, zaznaczając check box Zapisz na liście 

najczęściej używanych, dzięki czemu w przyszłości powyższe czynności będzie można pominąć. 
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Jeśli podmiotu nie ma na tej liście należy postąpić w sposób opisany poniżej: 

Po wpisaniu do pola Numer wpisu do RPWDL danych oraz użyciu przycisku Szukaj, zostanie wyświetlona cała 

struktura podmiotu z RPWDL na której należy kliknąć na odpowiednią komórkę. 

 

 

Spowoduje to uzupełnienie danych w sekcji Podmiot wykonujący działalność leczniczą, tak samo jak  

w przypadku wybrania podmiotu z listy zapisanych. 

Krok 3.  

Sekcja Dane lekarza wypełnia się automatycznie, należy podać jedynie Adres e-mail do powiadomień oraz e-

mail, na który zostanie wysłana informacja o rozstrzygnięciu zapotrzebowania np. adres e-mail apteki 

szpitalnej. 
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Krok 4.  

W sekcji Dane pacjentów dostępna jest opcja Zapotrzebowanie doraźne, która umożliwia złożenie 

zapotrzebowania bez podawania danych pacjenta. 

 

Aby dodać dane pacjenta należy kliknąć przycisk Dodaj pacjenta 

 

Zostanie wyświetlona sekcja, w której należy wprowadzić dane pacjenta. W zależności od wybranego Rodzaj 

numeru identyfikacyjnego – PESEL lub Dokument tożsamości, wymagane będzie wybranie Rodzaju 

dokumentu tożsamości, bądź wprowadzenie numeru PESEL oraz wypełnienie pozostałych danych osobowych 

i rozpoznania choroby. 
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Wymagane jest wskazanie Rozpoznania głównego, które wybieramy z rozwijanej listy (istnieje możliwość 

wyszukiwania po kodzie ICD lub nazwie rozpoznania). Możliwe jest wskazanie do 3 rozpoznań dodatkowych. 

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk Zapisz 

Dane pacjenta zastaną zapisane i przedstawione na liście umożliwiającej edycję bądź usunięcie 

 

Dodanie kolejnego pacjenta umożliwia przycisk Dodaj pacjenta poniżej listy 

 

Krok 5.  

Należy wskazać produkt leczniczy lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

w zależności od wyboru dokonanego w kroku 1. 

Dostępna jest możliwość wyszukania produktu na bazie produktów z Rejestru Produktów Leczniczych oraz 

produktów spoza ww. rejestru, które były już sprowadzane w ramach importu docelowego. 

Sekcja Wyszukaj produkt leczniczy zawiera wyszukiwarkę produktów leczniczych, gdzie po wpisaniu co 

najmniej trzech znaków np. „apa” i kliknięciu przycisku Szukaj 
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Otrzymujemy listę z produktami, w których nazwie zawarta jest wyszukiwana fraza „apa” 

Wybór produktu odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk Wybierz  

W przypadku braku produktu leczniczego w słowniku, można samodzielnie dodać produkt spoza słownika. 

Po zaznaczeniu check boxa „Dodaj spoza słownika” wyświetlą się dodatkowe okna do wypełnienia; należy 

uzupełnić informacje dotyczące: nazwy handlowej, nazwy międzynarodowej, podmiotu odpowiedzialnego, 

postaci (do wyboru z listy rozwijanej), dawki i jednostki dawki. Jest też miejsce na umieszczenie ewentualnych 

uwag. Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych należy kliknąć przycisk „Zapisz”. 

 

Po wybraniu/wprowadzeniu produktu leczniczego należy uzupełnić trzy obowiązkowe pola Ilość, Jednostka 

ilości (lista wyboru) oraz Czas trwania kuracji (dni) 
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Krok 6.  

Sekcja Sposób przekazania rozstrzygnięcia zawiera tylko 1 opcję, domyślnie zaznaczoną jako doręczenie  

w formie elektronicznej. 

 

Krok 7.  

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Podpisz i wyślij 

 

Użytkownik zostaje przekierowany do systemu eGate celem podpisania Zapotrzebowania 

Opis procesu obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentówBłąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. 

Krok 8.  

Po prawidłowym złożeniu podpisu następuje powrót do SOID oraz wyświetlane jest okno w którym należy 

wybrać najpierw dziedzinę a następnie konsultanta do którego kierowane jest zapotrzebowanie oraz podać 

adres e-mail kierownika lub osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu do którego zostanie przesłany link 

do zapotrzebowania z możliwością jego podpisu. Po wybraniu konsultanta oraz wprowadzeniu adresu e-mail 

kierownika podmiotu lub osoby uprawnionej do reprezentacji klikamy przycisk Wyślij: 
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W kolejnym oknie wyświetlony zostaje kod autoryzacyjny, który należy przekazać osobie uprawnionej do 

podpisu zapotrzebowania. Kod powinien zostać przekazany przez lekarza do kierownika lub osoby 

uprawnionej do reprezentacji podmiotu poza systemem SOID np. drogą mailową, telefoniczną bądź inną. 

 

Po kliknięciu w przycisk Zamknij 

Wyświetlony zostaje komunikat o pomyślnym podpisaniu zapotrzebowania 
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UWAGA. Zapotrzebowanie oczekuje na podpisanie przez kierownika lub osobę uprawnioną do reprezentacji 

podmiotu. Zapotrzebowanie zostanie przesłane do konsultanta po zakończeniu procesu podpisywania 

opisanego w kolejnym rozdziale. 

 

6.3. Zatwierdzenie zapotrzebowania szpitalnego przez kierownika lub 
osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu 

Użytkownik wskazany przez lekarza otrzyma w wiadomości e-mail link do zapotrzebowania 

 

Po kliknięciu w link z wiadomości w przeglądarce otwiera się aplikacja, w której należy wprowadzić kod 

autoryzacyjny przekazany przez lekarza. 

 

Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego klikamy przycisk Zatwierdź. 

 

Wyświetlony zostaje podgląd zapotrzebowania. 

Podpisanie zapotrzebowania przez osobę upoważnioną odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Podpisz  

i wyślij. 
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Użytkownik zostaje przekierowany do systemu eGate celem podpisania zapotrzebowania na produkt 

stosowany w podmiocie leczniczym. 

Opis procesu obsługi podpisów znajduje się w rozdziale Podpisywanie dokumentów. 

Po prawidłowo zakończonym procesie składania podpisu zostanie wyświetlony komunikat o wysłaniu 

zapotrzebowania 
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7. Podpisywanie dokumentów 
Dokumenty można podpisać za pomocą jednego z wymienionych w tabeli sposobów: 

• Wczytanie podpisanego dokumentu z pliku 

• Pobranie dokumentu do podpisu 

• Podpis profilem zaufanym 

• Podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

• Podpis certyfikatem ZUS 

Poniżej zostały przedstawione przykładowe sposoby podpisu dokumentów. 

7.1. Podpis Certyfikatem ZUS 

Uwaga! Podpisywanie przy użyciu certyfikatu ZUS wymaga wykonania jednorazowo następujących czynności: 

plik z certyfikatem ZUS musi posiadać nazwę cert_zus.pfx oraz musi znajdować się w jednym z dwóch 

katalogów: C:/zus/ lub D:/zus/ . 

Po przeniesieniu do eGate, klikamy w kafelek „Podpisz certyfikatem ZUS”: 

 

Poczekaj na zainicjowanie apletu do podpisu. 

Certyfikaty są ustawione automatycznie. Jeśli na liście masz więcej niż jeden, wybierz certyfikat do 

podpisywania i certyfikat do znakowania czasem w dolnej części apletu. 

Następnie kliknij kafelek „Podpisz”. 



Podpisywanie dokumentów 

38 Z 44 

Podręcznik użytkownika SOID – Lekarz – Wystawienie zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych oraz 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

 

 

W celu weryfikacji Szafir SDK prosi o wprowadzenie PIN do klucza. Po wprowadzeniu poprawnego PIN-u 

kliknij kafelek „Akceptuj”. 
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Pojawia się komunikat informujący o statusie podpisywania „Podpis złożony poprawnie”. 

 

Po kliknięciu kafelka „Zakończ” następuje przekierowanie do aplikacji. 
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7.2. Podpis Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
osobistym 

Uwaga! Podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym wymaga jednorazowego umieszczenia pliku  

z certyfikatem w katalogu c:\ egate_test_certs 

Po przeniesieniu do eGate, klikamy w kafelek „Podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem osobistym”: 

 

Poczekaj na zainicjowanie apletu do podpisu. 

Certyfikaty są ustawione automatycznie. Jeśli na liście masz więcej niż jeden, wybierz certyfikat do 

podpisywania i certyfikat do znakowania czasem w dolnej części apletu. 

Następnie kliknij kafelek „Podpisz”. 
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W celu weryfikacji Szafir SDK prosi o wprowadzenie PIN do klucza. Po wprowadzeniu poprawnego PIN-u 

kliknij kafelek „Akceptuj”. 
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Pojawia się komunikat informujący o statusie podpisywania „Podpis złożony poprawnie”. 

 

Po kliknięciu kafelka „Zakończ” następuje przekierowanie do aplikacji. 



Podpisywanie dokumentów 

43 Z 44 

Podręcznik użytkownika SOID – Lekarz – Wystawienie zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych oraz 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

7.3. Podpis Profilem Zaufanym 

Po przeniesieniu do eGate, klikamy w kafelek „Podpisz Profilem Zaufanym”: 

 

Pojawia się okno przekierowujące do Profilu zaufanego po kliknięciu kafelka „Przejść do profilu zaufanego”. 

 

Zostajemy przekierowani do strony logowania Profilu Zaufanego, gdzie możemy zalogować się przez 

podanie nazwy użytkownika i hasła a następnie kliknięcie kafelka „Zaloguj się” lub za pośrednictwem banku 

lub innego dostawcy. 
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Po poprawnym zalogowaniu, wybieramy kafelek „Podpisz podpisem kwalifikowanym”. 

 

Po złożeniu podpisu, następuje przekierowanie do aplikacji. 
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