Rejestracja elektroniczna
NOWEJ apteki / punktu aptecznego
w Portalu świadczeniodawcy
Rejestracji dokonuje apteka / punkt apteczny, którzy nigdy nie mieli nadanego kodu świadczeniodawcy
w POW NFZ.
Procedura rejestracji do portalu świadczeniodawcy:
1. Rejestracja NOWEJ Apteki / Punktu Aptecznego odbywa się na stronie logowania do portalu
świadczeniodawcy link: https://portal.nfz-rzeszow.pl/. Po kliknięciu na przycisk Rejestracja zostanie
wyświetlony kreator rejestracji nowego świadczeniodawcy. Formularz należy uważnie wypełnić.
2. Bezpośrednio z formularza należy pobrać i zapoznać się z Regulaminem korzystania z Portalu
Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki i punkty apteczne poprzez kliknięcie na przycisk
Regulamin dla aptek.
3. W formularzu należy wprowadzić numer identyfikacyjny apteki (ID Apteki) z Rejestru Aptek,
nadawany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Link do Rejestru Aptek: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public
4. Przy rejestracji należy podać hasło, za pomocą którego możliwe będzie zalogowanie do portalu
świadczeniodawcy. Wymagania dotyczące hasła: min. 8 znaków, min. 1 cyfra, min. 1 znak specjalny,
min. 1 mała i 1 duża litera.
5. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu zostanie wysłany, na podany w formularzu
adres e-mail Administratora portalu, link pozwalający na potwierdzenie i wydrukowanie wniosku. Po
wejściu na otrzymany link zostanie wyświetlony wcześniej wypełniony formularz.
6. Po naciśnięciu przycisku Drukuj formularz zostanie wydrukowany i potwierdzony w bazie danych
POW NFZ. Jeżeli wniosek nie zostanie potwierdzony w ciągu 7 dni, nastąpi jego automatyczne
anulowanie w systemie i konieczne będzie ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
7. Wydrukowany i podpisany formularz wraz z odpowiednimi wyciągami z rejestrów należy
dostarczyć/przesłać do siedziby POW NFZ w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów - pokój nr
203.
8. Po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika POW NFZ, apteka / punkt apteczny otrzyma e-mail z
Kodem świadczeniodawcy oraz Użytkownikiem do portalu świadczeniodawcy.
9. Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy odbywa się na stronie: https://portal.nfz-rzeszow.pl/ poprzez
podanie:
- kodu świadczeniodawcy (otrzymanego z POW NFZ )
- Użytkownika administracyjnego (otrzymanego z POW NFZ )
- hasła (podane przy rejestracji przez aptekę / punkt apteczny).

