
Instrukcja dotycząca dostępu przez Internet do Medycznego Portalu Informacyjnego 
pozwalającego na zarejestrowanie się pacjenta za pośrednictwem strony internetowej 

do wybranych poradni specjalistycznych 
Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

1. W celu dokonania, rejestracji (rezerwacji terminu porady w poradni specjalistycznej) 
zapraszamy na stronę  Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu 
http://www.szpitalino.pl/ i wybranie zakładki mieszczącej się po lewej stronie pod nazwą 
- „Medyczny Portal Informacyjny. e-Rejestracja”.

2. W dalszym etapie pojawi się okno logowania do portalu Medyczny Portal Informacyjny. 
Aby utworzyć konto użytkownika należy wybrać opcję: 
„Nie posiadasz konta? Utwórz konto”

Zapomniałem loginu/hasła Nie posiadasz konta? Utwórz konto

3. Następnie po uruchomieniu aplikacji zostaniemy przekierowani do pierwszego etapu 
tworzenia konta, w którym należy wpisać swoje dane osobowe i kontaktowe wraz 
z adresem e-mailowym, po czym należy zaakceptować Regulamin i zatwierdzić wszystkie 
podane wcześniej dane klikając w okienko o nazwie: „Zarejestruj się”. 

4. Na podany wcześniej adres e-mail otrzymamy wiadomość o dokonaniu rejestracji do 
portalu. W dalszej kolejności należy potwierdzić rejestrację klikając w odpowiedni link.

„Potwierdzenie rejestracji 

Przed chwilą zarejestrowałeś się w Medycznym Portalu Informacyjnym Poradni Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. 

Aby potwierdzić rejestrację kliknij w link lub skopiuj go do swojej przeglądarki. 

Link potwierdzający rejestrację pacjenta (np. wykonaną z komputera domowego lub e-kiosku mieszczącego się 
w holu Szpitala Wielospecjalistycznego  im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu): 
https://mpi.szpitalino.pl/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Link potwierdzający rejestrację przy wykorzystaniu sieci szpitala 
http://mpi.szpitalino.pl/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

W celu aktywacji konta i uzyskania hasła prosimy udać się osobiście do Punktu Informacyjnego znajdującego się przy 
wejściu głównym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu. Prosimy o zabranie ze sobą 
dokumentu potwierdzającego tożsamość rejestrującego. 

http://mpi.szpitalino.pl/spi?token=XB2FS1ax1wBYjd42BYHmGW6jIjzUVU
https://mpi.szpitalino.pl/spi?token=XB2FS1ax1wBYjd42BYHmGW6jIjzUVU


5. Na komputerze rejestrującego ukaże się e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację 
pacjenta do portalu. Po kliknięciu w link potwierdzający rejestrację pacjenta 

      otrzymamy informację wg poniższego wzoru:

6. W kolejnym etapie należy zalogować się na swój adres e-mail, gdzie otrzymamy 
informację „Autoryzacja użytkownika” z danymi dostępowymi do portalu o treści: 

„Potwierdzenie autoryzacji 

Dokonano autoryzacji użytkownika Medycznego Portalu Pacjenta dla: XXXXXX XXXXXXXXX o numerze PESEL: 
XXXXXXXXXXX
Dane dostępowe: nazwa użytkownika: XXXXXXXXXXX , hasło: XXXXXXXX

Jeżeli nie rejestrowałeś się w Medycznym Portalu Informacyjnym, po prostu zignoruj tą wiadomość. 
Medyczny Portal Informacyjny 
E-mail został wygenerowany automatycznie. Nie odpowiadaj na niego.”

7. Dalej ponownie wchodzimy na stronę http://www.szpitalino.pl/ i wybieramy zakładkę 
„Medyczny Portal Informacyjny”/e-Rejestracja”, a następnie przy pomocy otrzymanych 
danych dostępowych - dokonujemy logowania do Portalu, gdzie system zaproponuje 
zmianę hasła użytkownika (wymagane jest minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedna  
duża litera i trzy cyfry).

8. Następnie po zalogowaniu do portalu E-pacjent w pozycji menu "Nowa rezerwacja" – 
„Usługi” dokonujemy wyboru rezerwacji terminu realizacji wizyty w wybranej przez 
siebie poradni. 
W przypadku, gdy jest wymagane skierowanie do poradni, konieczne jest wprowadzenie 
następujących danych ze skierowania:
1) Skierowanie z dnia
2) Instytucja kierująca: Numer REGON i Nazwa
3) Lekarz: Npwz (numer prawa wykonywania zawodu)
Wykaz poradni:
Poradnia Alergologiczno – Pulmonologiczna dla dzieci
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dzieci
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Hematologiczna
poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurologii Dziecięcej



Poradnia Położniczo – Ginekologiczna i Laktacyjna
Poradnia Reumatologiczna

Na adres e-mail otrzymamy informację o danych szczegółowych rezerwacji wraz
z informacją:
,, W celu skutecznego dokonania rejestracji do wybranej poradni, prosimy w terminie 14 dni 
o dostarczenie do Rejestracji druku skierowania. Jeżeli termin umówionej wizyty lekarskiej jest 
krótszy niż 14 dni, to skierowanie należy dostarczyć do Rejestracji przed umówioną wizytą, 
bądź najdalej w dniu wizyty”.

Szczegóły związane z poruszaniem się po portalu odnajdziemy w okienku „Pomoc” 
bądź pod numerem telefonu Punktu Informacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu 52 35 45 300.


