
Aktualizacja 24.03.2020 r. 

Wnioski są przyjmowane mailowo (erecepta@..............pl) oraz telefonicznie (58 306-91-53) 

Wnioski  przesyłane drogą mailową muszą zawierać następujące dane: imię, nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru 

PESEL  oraz numer telefonu kontaktowego i wskazanie zakresu dokumentacji do przesłania.  

Tożsamość pacjenta składającego wniosek drogą telefoniczną jest weryfikowana na podstawie zgodności   

podawanych przez niego ww. danych z danymi z SERUM. 

Wnioski składane drogą mailową weryfikuje wyznaczona osoba:  

1. Jeśli   imię nazwisko, PESEL lub jego 4 ostatnie cyfry,   adres mailowy i/lub numer telefonu są zgodne   z 

danymi w SERUM -> wysyłamy na adres mailowy podany w SERUM.   

2. Jeśli wniosek został wysłany z innego adresu  lub  pacjent nie ma adresu wpisanego w SERUM,  to 

dzwonimy na telefon podany w SERUM i po weryfikacji telefonicznej danych pacjenta (imię nazwisko, 

PESEL lub jego 4 ostatnie cyfry)  zmieniamy lub uzupełniamy adres mailowy. 

3. Treść wysyłanego maila:  

W załączeniu przesyłamy wnioskowaną dokumentację. Plik zabezpieczony jest numerem PESEL pacjenta.  

4. Jeśli dane niezbędne do weryfikacji pacjenta  nie są kompletne należy odesłać informację o następującej 

treści: 

Uprzejmie informujemy, że przesłany wniosek nie pozwala nam na weryfikację Państwa tożsamości. Prosimy o ponowne 

przesłanie wniosku zawierającego: imię, nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL  oraz numer telefonu kontaktowego. 

Jednocześnie informujemy, że dane z wniosku muszą być zgodne z danymi w dokumentacji medycznej  pacjenta. 

Wnioski składane telefonicznie (CC): 

1. Pytamy pacjenta o następujące dane: imię, nazwisko, PESEL. Jeśli pacjent ma wpisany w SERUM adres 

mailowy prosimy pacjenta o jego podanie. Jeśli adres mailowy się zgadza, to  wniosek wpisujemy do 

Terminarza   Gabinetu  Promocji Zdrowia - do godziny 15.00 na dzień bieżący,  a po godzinie 15.00 na dzień 

następny. Informacje o rodzaju dokumentacji o którą wnioskuje pacjent należy wpisać w notatce. 

2. Jeśli adres mailowy w SERUM nie zgadza się z adresem podawanym przez pacjenta, lub nie potrafi on podać 

adresu zapisanego  w SERUM, a telefon z którego dzwoni nie jest numerem kontaktowym podanym w 

SERUM, to w trakcie rozmowy uzgadniamy jaki adres  mailowy ma być wpisany.  

3. Jeżeli   adres mailowy w SERUM nie zgadza się z adresem podawanym przez pacjenta, lub nie potrafi on 

podać adresu zapisanego  w SERUM, a telefon z którego pacjent dzwoni nie jest numerem  kontaktowym 

zapisanym w SERUM , to  oddzwaniamy na numer kontaktowy.  

Wysyłka drogą mailową odbywa się, po dokonaniu weryfikacji danych pacjenta.   

Każdy plik wysyłany do pacjenta musi być bezwzględnie zahasłowany numerem PESEL. 
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Dokumentacja która powinna być wydana w oryginale i nie może  być wydawana drogą elektroniczną: 

- wynik grupy krwi 

- orzeczenia  do ZUS i zespołu orzekania ds. niepełnosprawności 

- skierowania i zaświadczenia do szpitala 

- skierowania do poradni AOS 

- zaświadczenia o niemożności kontynuacji pracy/studiów (inne niż eZLA) 

- wydruk eZLA za granicę 
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