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KONTO UŻYTKOWNIKA W SERWISIE „E-WYNIKI” ZAKŁADANE JEST W MOMENCIE PODPISANIA 
UMOWY WSPÓŁPRACY Z CENTRUM MEDYCZNYM WIELKOSZYŃSKI. 

Serwis „e-Wyniki” znajduje się na stronie wielkoszynski.pl w zakładce „e-Wyniki” lub pod bezpośrednim 
adresem: https://wyniki.wielkoszynski.pl/ 
Żeby odebrać wyniki, należy: 

• Należy wejść na „e-Wyniki”, wpisać login i hasło.  

• Login i pierwsze hasło użytkownika nadawane jest przez Centrum Medyczne Wielkoszyński. Przy 

pierwszym logowaniu system wymusza zmianę hasła. 

• Przy kolejnym logowaniu należy podać login i własne hasło.  

 
Pacjent, który pierwszy raz korzysta z usług Centrum, jest widoczny w systemie w momencie 
rejestracji materiału do badań w Centrum Medycznym Wielkoszyński.  Brak pacjenta w systemie 
oznacza, że materiał nie został jeszcze zarejestrowany. 
 
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA CZAS SESJI OGRANICZONY JEST DO 5 MINUT, PO UPŁYWIE 
TEGO CZASU UŻYTKOWNIK ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE WYLOGOWANY. ODLICZANIE CZASU 
ZACZYNA SIĘ W MOMENCIE WYKRYCIA BRAKU AKTYWNOŚCI W SERWISIE „E-WYNIKI”. 
  

https://wyniki.wielkoszynski.pl/
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1. LOGOWANIE/PIERWSZE LOGOWANIE – WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I ZMIANA HASŁA 

Aby zalogować się do serwisu należy na stronie wielkoszynski.pl w zakładce „e-Wyniki” 
(link bezpośredni: https://wyniki.wielkoszynski.pl/).  

 

Widok: strona logowania do serwisu „e-Wyniki” 

• Na stronie logowania do serwisu „e-Wyniki” należy: 

o wprowadzić login – nadany przez Centrum Medyczne Wielkoszyński; 

o wprowadzić hasło – jest to ciąg znaków potwierdzających dostęp do konta w serwisie 

„e-Wyniki”. Hasło do pierwszego logowania zostaje nadane przez Centrum Medyczne 

Wielkoszyński; 

o wprowadzić ciąg znaków wyświetlany przez narzędzie „reCAPTCHA”; 

o po wpisaniu powyższych danych należy je zatwierdzić używając przycisku [Zaloguj się!] lub 

[Enter] na klawiaturze. 

• Wpisanie nieprawidłowych danych w dowolnym z powyższych punktów uniemożliwia zalogowanie 

się do serwisu „e-Wyniki”. 

• Trzykrotna próba logowania przy użyciu nieprawidłowego hasła powoduje zablokowanie konta. 

W celu jego odblokowania należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją CM Wielkoszyński 

pod numerami +48 506 112 819.  

Rejestracja czynna jest w dniach pon.-pt. 8.00-15.00. 

• W przypadku pierwszej wizyty w serwisie, po zalogowaniu system wyświetli regulamin korzystania 

z serwisu „e-Wyniki”.  

https://wielkoszynski.pl/
https://wyniki.wielkoszynski.pl/
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Widok: strona z regulaminem korzystania z serwisu „e-Wyniki” 

W oknie dostępne są dwie opcje: 

o przycisk [Akceptuj i przejdź do serwisu] – wybranie tej opcji oznacza akceptację regulaminu 

i umożliwia dalsze korzystanie z serwisu; 

o przycisk [Zakończ] – wybranie tej opcji oznacza brak akceptacji regulaminu i powoduje 

powrót do strony logowania; 

o aby zakończyć proces weryfikacji Użytkownika należy zaakceptować „REGULAMIN SERWISU 

e-WYNIKI” przy użyciu przycisku [Akceptuj i przejdź do serwisu]. W przypadku kliknięcia 

przycisku [Zakończ] korzystanie z serwisu będzie niemożliwe. 

• Przy pierwszym logowaniu do serwisu, system wymaga również zmiany domyślnego hasła.  

 

Widok - strona zmiany hasła przy pierwszym logowaniu do serwisu 

• Nowe hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków i zawierać co najmniej jedną literę (małą lub 

dużą), co najmniej jedną cyfrę i co najmniej jeden znak specjalny z podanych w nawiasie 

(!@#$%). Hasło nie może zawierać polskich liter.  
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2. PROBLEMY Z LOGOWANIEM 

• Na stronie logowania do serwisu „e-Wyniki” znajduje się link [Zapomniałem hasła!] do strony 

resetowania hasła.  

 

Widok: strona resetowania hasła do serwisu „e-Wyniki” 

• Na stronie resetowania hasła należy podać login oraz adres e-mail przypisany do konta. Po 

zweryfikowaniu przez system poprawności podanych danych, na wskazany adres email zostanie 

wysłana wiadomość z linkiem do strony umożliwiającej zmianę hasła. 

 

Widok przykładowej wiadomości z linkiem do resetowania hasła. 

• Po kliknięciu w link w przesłanej wiadomości, wyświetli się strona do zmiany hasła, na której należy 

wpisać login oraz podać dwukrotnie nowe hasło do serwisu. Nowe hasło musi składać się co 

najmniej z 6 znaków i zawierać co najmniej jedną literę (małą lub dużą), co najmniej jedną cyfrę i 

co najmniej jeden znak specjalny z podanych w nawiasie (!@#$%). Hasło nie może zawierać 

polskich liter.  
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Widok strony do wprowadzenia nowego hasła 

• TRZYKROTNA PRÓBA LOGOWANIA SIĘ PRZY UŻYCIU NIEPRAWIDŁOWEGO HASŁA POWODUJE 

ZABLOKOWANIE KONTA, W CELU JEGO ODBLOKOWANIA NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ 

TELEFONICZNIE Z REJESTRACJĄ CM WIELKOSZYŃSKI POD NUMEREM: 

+48 506 112 819. 

3. PO ZALOGOWANIU DO SERWISU „E-WYNIKI” 

 

 

Widok serwisu „e-Wyniki” z zaznaczonymi głównymi elementami 

Po zalogowaniu do serwisu użytkownikowi zostanie wyświetlony widok strony jak powyżej.  
Poniżej objaśnienie zaznaczonych elementów: 
1. Menu użytkownika. 
Opis zawartości zaczynając od lewej: 

• [Przegląd zleceń] – wyświetla widoczną stronę; 
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• [Ustawienia] – zawiera podstrony umożliwiające zmianę danych kontaktowych (adres e-mail i 

numer telefonu) oraz zmianę hasła; 

• [Instrukcja obsługi] – wyświetla niniejszą instrukcję w nowym oknie przeglądarki (dokument PDF); 

• [Nasza strona WWW] – wyświetla stronę główną wielkoszynski.pl w nowym oknie przeglądarki; 

• [Wyloguj] - link do wylogowania z serwisu. 

2. Panel wyszukiwania wyników badań. 
Panel umożliwia: 

• Wyszukiwanie zleceń wg. nazwiska pacjenta, numeru PESEL (również po wpisaniu niepełnych 

danych).  

 
 

Widok: wyszukiwanie zleceń wg danych Pacjenta 

 

• Samodzielne wyszukiwanie zleceń wg dat - daty można wprowadzić w pola z datą początkową i 

końcową.  

 

 
Widok: wyszukiwanie zleceń wg. dat 
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• Wybranie automatycznego trybu z danym okresem. Klikając na ikonę obok pola z datami można 

wybrać kilka trybów:  

o Tryby: bieżący dzień, bieżący tydzień, bieżący miesiąc, bieżący rok – powodują wyświetlenie 

każdorazowo wyników z bieżącego okresu (np. bieżący tydzień: w poniedziałek - wyniki z 

poniedziałku, we wtorek – wyniki z poniedziałku i wtorku itd.).  

o Tryby: ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, ostatnie 365 dni – powodują wyświetlenie wyników 

ze zdefiniowanej sumy dni (np. w trybie 7 dni: w poniedziałek – zlecenia od ostatniego 

wtorku do poniedziałku, we wtorek – zlecenia od ostatniej środy do wtorku itd.) 

 

Widok automatycznych (predefiniowanych) trybów wyszukiwania 

• Zmianę ustawień wyszukiwania należy każdorazowo zatwierdzić klikając przycisk „Szukaj”. Zmiana 

automatycznych trybów wymaga zatwierdzenia dwoma przyciskami: „Zmień” w polu automatycznych 

trybów + „Szukaj”. 

• Zresetowanie ustawień filtrów następuje po kliknięciu przycisku „Wyczyść”. 
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3. Lista zleceń 

 
 

Widok: przegląd zleceń 

 

• Tabela zawiera informacje na temat zleceń pacjentów zalogowanego użytkownika. Domyślnie 

pierwszy wiersz tabeli zawiera ostatnie (najnowsze) zlecenie.  

• Opis zawartości kolumn tabeli:  

o lp. – liczba porządkowa/numer wiersza tabeli; 

o numer zlecenia – numer nadany przy rejestracji zlecenia w systemie; 

o data rejestracji zlecenia – data wprowadzenia zlecenia do systemu „e-Wyniki”(data 

otrzymania materiału do badań); 

o nazwisko i imię pacjenta; 

o numer PESEL pacjenta; 

o status zlecenia – informacja o stanie realizacji zlecenia; 

o PDF – dokument z wynikami wszystkich badań z danego zlecenia (ikona granatowa = 

istnieje dokument do pobrania, ikona wyszarzała = brak dokumentu). Dokument pdf jest 

generowany w momencie zatwierdzenia i podpisania przez uprawnionego diagnostę 

wszystkich wyników badań z danego zlecenia. 

 

• Aktywne (granatowa ikona) pliki PDF z wynikami badań otwierane są do wglądu w nowym oknie 

przeglądarki. Po otwarciu możliwe jest zapisanie kopii pliku na dysku komputera lub wydrukowanie 

wszystkich wyników z danego zlecenia.  
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Widok po otwarciu pliku PDF 

 

• Kliknięcie w nagłówki tabeli umożliwia sortowanie danych wg danego atrybutu rosnąco lub 

malejąco. Podwójne kliknięcie odwraca kolejność sortowania. Np. kliknięcie w nagłówek „data 

rejestracji zlecenia” powoduje sortowanie zleceń od najnowszej do najstarszej daty, a kolejne 

kliknięcie „data rejestracji zlecenia” odwraca sortowanie - pierwszy wiersz tabeli zawiera najstarsze 

zlecenie pacjenta. Kliknięcie w „nazwisko i imię pacjenta” powoduje sortowanie pacjentów wg 

alfabetu, a kolejne kliknięcie - odwrócenie kolejności alfabetycznej pacjentów.  

• Kliknięcie w wiersz zlecenia, spowoduje przejście do szczegółów danego zlecenia, tzn. wyświetli 

tabelę z informacją o zawartych w nim badaniach. 

 

4. Widok - Lista badań 

 
 

Widok serwisu „e-Wyniki” tabela w widoku szczegółów zlecenia Pacjenta 
 

• W tym widoku wiersze tabeli odpowiadają badaniom z danego zlecenia.  

• Zawartość kolumn tabeli w widoku szczegółów zlecenia: 
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o lp. – liczba porządkowa/numer wiersza tabeli; 

o numer zlecenia – numer nadany przy rejestracji zlecenia w systemie; 

o nazwa badania; 

o data wykonania badania; 

o status badania; 

o PDF – dokument z wynikami badania (ikona granatowa = istnieje dokument do pobrania, 

ikona wyszarzała = brak dokumentu). Dokument pdf jest generowany w momencie 

zatwierdzenia i podpisania wyniku badania przez uprawnionego diagnostę. 

• Aktywne (granatowa ikona) pliki PDF z wynikami badań otwierane są do wglądu w nowym oknie 

przeglądarki. Po otwarciu możliwe jest zapisanie kopii pliku na dysku komputera lub wydrukowanie 

wybranego wyniku.  

 

4. ZMIANA USTAWIEŃ 

• W systemie istnieje możliwość zmiany indywidualnych ustawień konta:  

o Zmiana hasła - w zakładce Ustawienia na stronie Zmiana hasła należy wpisać aktualne hasło 

i następnie dwa razy nowe hasło, po czym zatwierdzić operację przyciskiem [Zmień hasło] 

o Zmiana danych kontaktowych - zakładka „Ustawienia” zawiera stronę [Zmiana danych 

kontaktowych] umożliwiającą zmianę danych kontaktowych: adresu e-mail i numeru 

telefonu. W odpowiednim polu należy wpisać nowe dane i zatwierdzić przyciskiem [Zmień 

dane]. 

• W przypadku zmiany danych firmy prosimy o kontakt z rejestracją. 

 


