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Proces rejestracji pacjenta - uzytkownika systemu SPI 

4 	Proces rejestracji pacjenta - uzytkownika systemu SPI 

Rejestracja pacjenta jako uzytkownika systemu SPI jest pierwszym krokiem 
do uzyskania dostQpu do aplikacji E-Pacjent. Umozliwia przekazanie do 
szpitala informacji o pacjencie. Uzyskanie peinego dostpu wymaga 
potwierdzenia poprawnoki przekazanych informacji przez pracownika 
szpitala i otrzymania danych dostgpowych: identyfikatora uzytkownika i 
has/a. 
Wywotanie w informatorze internetowym funkcji " zarejestruj 	powoduje 
uruchomienie procesu rejestracji pacjenta i wOwietlenie pustego formularza 
rejestracyjnego pacjenta. 
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Proces rejestracji pacjenta - u2ytkownika systemu SPI 

Rejestracja 

Dane osobowe 

[me: 

Nazwtsko: 

Numer pesel: 

Dane kontaktowe 

Andrzej 

Wartak 

49033061398 

E-mad: 	 deytispidey.asseco.pl  

Nr telefonu kom.: 	+48605655306 

Gmona: 	 2469011 	111 Katowice 

Miejscowok: 	 Katowice 
	 Kod poutowy: 40-523 

Uka: 	 ul. Tadeusza Koeciuszki 
	

Nr domu: 137 	Nr mieszkama: 

Ubezpieczyciel 

Oddzial NFL: 
	 Oddnat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Przepisz kod z obrazka 

ylky2 

0Swiadczam, ze akceptuje postanowienia Regulaminu Szpitalnego Portaki Informacyjnego 

Przesylajac nam ten formularz wyrazasz mode na przetwarzarne Twooch danych zgodnie polskim prawem, w szczegOlnoSci z 
Ustawa o ochrome danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z p6in.zm.). 

ZAREJESTRUl SIE 

Proces rejestracji wymaga podania 3 grup danych dotyczqcych pacjenta: 

• Dane osobowe 

• Dane kontaktowe 

• Ubezpieczyciel 
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4.1 	Rejestracja danych osobowych 

Dane osobowe 

Imte: 	 Andrzej 

Nazwisko: 	 Wartak 

Numer pesel: 	49033061398 

Dane osobowe 

Wprowad2 swoje imiq, nazwisko i numer PESEL. 

System sprawdza poprawnok podanego numeru PESEL. W przypadku 
stwierdzenia bkdu, prezentuje informacje o stwierdzonych 
nieprawidlowokiach 

Dane osobowe 

Andrzej 

Nazwisko: 

Numer pesel: 

Wartak 

 

 

49033061399 

  

Nieprawidlowy numer PESEL 

4.2 	Rejestracja danych kontaktowych 

Dane kontaktowe 

E-mail: 

Nr telefonu kom.: 

Greta: 

Miejscowok: 

devOspidev.asseco.pl  

+48605655306 

 

  

Kod poatowy: 

Nr domu: 	Nr mieszkania: 

Rejestracja danych kontaktowych 

Wprowad2 swoj adres e-mail w polu E-mail. System sprawdza 
poprawno§6 formatu podanego adresu e-mail, w przypadku 
wystqpienia l*du, prezentuje informacje o stwierdzonych 
nieprawidlowokiach. 

Wprowad2 numer swojego telefonu komorkowego w polu Nr telefonu 
kom. Numer powinien by6 podany w formacie +48 999 999 999. 
System sprawdza poprawno6 formatu podanego numeru, w 

14 
	

Dokumentacja uzytkowa dla pacjenta wersja 2.1.0 



Proces rejestracji pacjenta - u2ytkownika systemu SPI 

przypadku wystqpienia bkdu, prezentuje informacje o stwierdzonych 
nieprawidlowo§ciach. 

W celu uruchomienia slownika gmin naciSnij przycisk 

4.2.1 Wybor gminy dla pacjenta 

Siownik gmin 

0 

Nazws-

Numet 

F-mak 

Nr tele -

Gmina 

Miejscc 

Utica: 

UbezPIK 

Oddzia' 

Przepts: 

Nazwa: 

► 2464 Czestochowa 

► 2404 aestochowski 

► 2465 Dabrowa Gorniaa 

► 2466 Gkwice 

► 2405 gkwicki 

► 2467 Jastrzeble-Zdroj 

► 2468 laworzno 

• 2469 Katowice 

111111■111111111111e_ 
► 2406 	kdobucio 

► 2407 	lublimecto 

► 2408 	mkotowski • 

Wybor gminy 

System prezentuje hierarchiczny slownik kodow terytorialnych: wojewodztw, 
powiatow i gmin. Aby rozwinqe lub zwin.# wybranq ga1a .2 slownika kliknij 
strzafk ► obok wybranej pozycji slownika. 

W celu wyszukania okreSlonej pozycji slownika wprowadi nazw gminy lub 
poczatek nazwy w polu wyszukiwania Nazwa i naciSnij przycisk 

wyszukiwania 

Wska2 wybranq gmin i nacisnij przycisk wyboru pozycji slownika w ybierz. 

Dokumentacja u2ytkowa dla pacjenta wersja 2.1.0 	 15 



szu Zdrowo 

• 

Proces rejestracji pacjenta - uzytkownika systemu SPI 

4.2.2 Rejestracja adresu zamieszkania 

Dane kontaktowe 

dev(dspidev.asseco.pl  

Nr teleforiu kom.: 	+48605655306 

Grnina: 	 2469011 	 III Katowice 

MiejscowciSt: 	 Katowice 
	 Kod pocztowy: 40-523 

Oka: 	 ul. T 	 Nr domu: 	 Nr inieszkanci: 

ul. Tadeusza Soya-Zeletisktego 

ul. Tadeusza Dobrowolskiego 

ul. Tadeusza Ffewskieoo 

ul. Tadeusza Kalinowsluego 

Tadeusza KokiUSACI 

ul. Tadeusza Rejtana 

IthezPieczwiel 

Oddzral NFZ: 

Rejestracja adresu zamieszkania 

Wprowad2 nazw miejscowoki zamieszkania w polu edycyjnym M iejscowo 

Wprowad2 kod pocztowy miejscowoki w polu edycyjnym Kod pocztowy. 

Wprowadi nazw ulicy w polu edycyjnym Ulica. System podpowiada nazwy 
ulic z wybranej gminy zawierajqce w nazwie wprowadzony tekst, mozliwy 
jest wybor ulicy z listy podpowiadanych pozycji. 

Wprowad2 numer domu zamieszkania w polu edycyjnym Nr dom u. 

Wprowad± numer lokalu zamieszkania w polu edycyjnym Nr m ieszkania. 
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fume: 

Nazwisko: 

Numer pesel: 

Rejestracja 

Proces rejestracji pacjenta - uzytkownika systemu SPI 

4.3 	Rejestracja ubezpieczyciela 

Nr telefonu kom.: 

Grnina: 

Miejscowok: 

Utica: 

Oddzet NF/: 

Andrzej 

   

23 

kania: 

    

DolnoAsk] Oddzrat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Kujawsko-Pomorslo Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Lubeisio Oddzet Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Lubuski Oddzet Wo)ewodzIo Narodowego Funduszu Zdrowe 

todzki Oddzet Wojewodzio Narodowego Funduszu Zdrowe 

Matopolski Oddzet Wojewthizlo Narodowego Funduszu Zdrowe 

Mazowiecle Oddziat Wo)ewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Opolslo Oddzet Wo)ewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Podkarpacki Oddzet Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Podtaslo Oddzei Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Pomorski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

lasle Oddzet Wojew6dzia Narodowego Funduszu Zdrowe 

v.rIetokrzyslo Oddzet Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

Warminsko-Mazurslo Oddzef Wo)ewodzki Narodowego Funduszu /Aroma 

Wiekopolsto Oddzet WojewodzIo Narodowego Funduszu Zdrowe 

Zachodma-Pomorskl Oddzet Wcnewridzki Narodowego Funduszu ?Aroma 

Slaslo Oddzet Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowe 

  

  

    

    

Wybor Oddziatu NFZ 

Rozwih 	Oddzialow NFZ przyciskiem F. Wybierz z rozwijalnej listy 
Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w ktorym jeste r 
ubezpieczony. 

4.4 Wprowadzenie kodu z obrazka 

Przepisz kod z obrazka 

ylky2 

Przepisanie kodu z obrazka 

W polu edycyjnym wprowad2 tekst wygenerowany na obrazku. 
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Proces rejestracji pacjenta - u2ytkownika systemu SPI 

4.5 	Akceptacja regulaminu 

Ocw iadczen 

0Swedczam, ze akceptuje postanowienia Regulaminu Szpitalnego Portalu Informacymego 

Przesylaw nam ten formularz wyrazasz zgode na przetwarzarne Iwoich danych zgodme polskim prawem, w szczegolnosci z 
Ustawa o °chrome danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z pozn.zm.). 

Akceptacja regulaminu 

Wymogiem rejestracji w Szpitalnym Portalu Informacyjnym jest akceptacja 
regulaminu portalu. Zapoznaj sib z trekiq regulaminu dostqpng po 

odnonika (niebieskiego) i jeZeli akceptujesz regulamin zaznacz znacznik 

System informuje, ze zatwierdzenie formularza rejestracji jest 
r6wnoznaczne z wyrazeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych 
zgodnie poiskim prawem, w szczegolnoki z Ustawg o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z po±n. 
z m.). 
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Proces rejestracji pacjenta - uzytkownika systemu SPI 

4.6 	Zatwierdzenie rejestracji 

Rejestracja 

Dane osobowe 

Imie: 

Nazwisko: 

Numer pesel: 

Dane kontaktowe 

Andrzej 

Wartak 

49033061398 

E-mad: 	 devespidev.aeco.pl  

Nr telefonu kom.: 	+48605655306 

Gmtna: 	 2469011 	111 Katowice 

Mrejscowok: 	 Katowice 	 Kod pocztowy: 40-523 

(ica: 	 ul. Tadeusza Kokiuszki 	 Nr dorms: 137 	Nr mreszkanra: 

Ubezpleczyciel 

Oddzial NFZ: 	 rSlaskr Oddrat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia  

Przepesz kod z obrazka 

ylky2 

Ogwiadczenie 

Oswradczam, ze akceptug postanowienra Regularnrou Szprtalnego Portalu Informacjgnego 

Przesyrigac nam ten formularz wyraZasz zgode na przetwarzanie TwoKh danych zgodnre polslarn prawem, w szczegolnoso z 
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, porycja 926 z pozn.zm.). 

ZAREIESTRUJ SIL 

Zatwierdzenie rejestracji 

W celu wprowadzenia danych z formularza do systemu szpitalnego, naci§nij 
przycisk ZAREJESTRUJ System sprawdza poprawnok wprowadzonych 
danych. W przypadku braku wymaganych informacji lub ich nieprawidlowoki 
pola edycyjne oznaczane sq na czerwono. 

4.7 	Potwierdzenie rejestracji 

W wyniku zatwierdzonej rejestracji system wysyta wiadomok e-mail z 

Dokumentacja uzytkowa dla pacjenta wersja 2.1.0 	 19 



Proces rejestracji pacjenta - u2ytkownika systemu SPI 

potwierdzeniem rejestracji na podanq skrzynkg pocztowk pacjenta. 

Szpitalny Portal Informacyjny 

Potwierdzenie rejestracji 

Przed chwila.zarejestrowate 	Szpitalnym Portalu Informacyjnym..Aby potwierdzie 
rejestraciQ kliknii w link lub skopiui go do swojej przeol4darki. 

Link potwierdzajqcy rejestracA pacjenta: 

http: //10 .10 .131.232/spiPtoken=uun8HV4PQ1vG1P2Br3bLEgppoOfroF 

Jezeli nie rejestro%Aeate:t siq w Szpitaln• 	Portalu Informacyjnyrn, po prostu zionoru) 
VVIadornosC. 

Szpitalny Portal Inforrnacyjny 
E-mail zostal wygenerowany automatycznie. tie odpoy..iadai na niego. 

E-mail z potwierdzeniem rejestracji 

WiadomoSa zawiera link potwierdzajqcy rejestracjq pacjenta. 
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Potwierdzenie rejestracji 

Dziekujemy za rejestrade w Szpitalnym Portalu Informacyjnym. 

vv celu uzvskanta pelnego dostepu do portalu zgtos sic do iednostkt Ochrony 7:drawl.; 

Przedstawlenie wvdtuku ponitszego potwierdzen:a rejestracN uspravvni proces uzyskania dosteN. 

Dane osobowe 

imie: 	 Andrzej 

Nazwisko: 	 Wartak 

Numer pesel: 	 49033061398 

Dane kontaktowe 

devaspidev.asseco.pl  

Nr telefonu kom.: 	 +48 605 655 306 

Gmina: 	 2469011 Katowice 

Miejscowotc: 	 Katowice 

Kod pocztowy: 	 40-523 

Ukca: 	 ul. Tadeusza KoSciuszki 

Nr domu: 	 137 

Nr mieszkariia: 

 

Ubezpieczyciel 

ciri,47.11‘1F7' 

 

SlacLi nrifi7iat laintowArt71 ,, , tomrrvinwprin PI tnrt 71 I 7firreddl  

 

   

Zwrotne potwierdzenie rejestracji 

Zgodnie z informacjg zawart4 w potwierdzeniu w celu uzyskania pelnego 
dostQpu do portalu SPI pacjent musi sib zglosie do szpitala (najlepiej z 
wydrukowanym potwierdzeniem rejestracji). 
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Wydruk potwierdzenia rejestracji pacjenta w SPI 

- C1 

Dane osobowe 

Imie: 	 Andrzej 

Nazwisko: 	 Wartak 

Numer pesel: 	 49033061398 

Dane kontaktowe 

E-mail: 	 dev@spidev.asseco.pl  

Nr telefonu kom.: 	+48 605 655 306 

Gmina: 	 2469011 Katowice 

Miejscowok: 	 Katowice 

Kod pocztowy: 	 40-523 

Ulica: 	 ul. Tadeusza KoSciuszki 

Nr domu: 	 137 

Nr mieszkania: 

Ubezpieczyciel 

Oddzial NFZ: 	 Slaski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Wydrukowano z systemu SP:, Werso: 1.1.0.22710 	 z 

Wydruk potwierdzenia rejestracji pacjenta w SPI 
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4.8 	Uzyskanie dostepu do Portalu Pacjenta 

Po zgloszeniu sib do szpitala z wydrukowanym potwierdzeniem rejestracji 
pacjent uzyskuje wydruk z identyfikatorem i hasfem (jednorazowym), ktore 
umo2liwiaj4 zalogowanie do systemu SPI (aplikacji E-Pacjent). 

Dostep do Portalu Pacjenta 

Adres: 	 http://10.10.131.232/spi/  

Identyfikator uzytkownika: 	awartak 

Haslo: 	 cPNmAFEY 

Dane umozliwiajace dostep pacjenta do systemu SPI 

Uzyskane flask:,  jest jednorazowe i po pierwszym zalogowaniu do systemu 
pacjent zostanie poproszony o zmian hasla. 
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E- Pacjent 

5 	E-Pacjent 

Aplikacja internetowa dedykowana pacjentom zarejestrowanym w SPI 
(wymagane logowanie) - dostepna z Informatora internetowego po 
zalogowaniu sie do systemu SPI. 

Podstawowe funkcje modulu: 

• obsfuga profilu pacjenta/uzytkownika (aktualizacja danych 

uzytkownika), 

• przegiqd i wyszukiwanie usiug dostepnych w szpitalu, 

• rezerwacja terminu udzielenia usfugi, 

• obsfuga rezerwacji („moje rezerwacje") - zmiana terminu udzielenia 

uslugi, anulowanie rezerwacji. 

5.1 	Elementy glownego ekranu aplikacji E-Pacjent 

Po zalogowaniu przechodzimy do glownego ekranu SPI z aktywng zakfadkq 

E-Pacjent (A) i otwartq kart4 [e  Strona Giowna (B). 

Ekran podzielony jest na 2 obszary: 

• obszar Funkcyjno-inform acyjny (C) - zwijany 

• obszar Karty (D) 

i@ 
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E-Pacjent 

Illeprrordylano odadookoSof 

JOIO II i5. 91,412 Kowa sawip %mfraeje Po Wornsodneoo 

robot, oroodstioe wavlannisn 

114121,ruo ruttntratr: b.  4. 

Reterwadu do uotodersIdood 

lad potonordronso on. 

n10powm t 4ytkounvr 

unddomodt Poluomy 

°Mote ka0v: 

ow,  Pd. 

ati  mood 

a 
I JAPIMI 

Glowny ekran aplikacji E-Pacjent 

Aplikacj E-Pacjent mozna zamknac przy u2yciu przycisku 	(F). 

Obszar Funkcyjno-inform acyjny (C) mozna zwinac przy uZyciu przycisku 
(E) powiQkszajgc obszar karty. 

11111=IMINEMINIMMISMIENIMI 
0 	Aloadmon43 

Raepraccryone **wows: 

	

)010 :1 )5. 	 NJwa wa.da Sdoddh000 ftdoO tdo,odddrO9. 

Joh.t, way..1 kJ,  

napArsre rererwarr .  

ReAlVdtr do polwoodonaa 

Zwiniqty obszar Funkcyjno-informacyjny - powigkszony obszar Karty Strona 
Glowna 

Naci§niqcie przycisku 0 powoduje rozwiniqcie obszaru Funkcyjno-
inform acyjny. 
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E- Pa c jent 

5.1.1 	Obszar funkcyjno-informacyjny 

Menu 

moj profit 

nowa rezerwacja 

usiugi 

personel 

moje rezerwacje 

wiadomotci 

dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

   

ass 

 

      

      

      

     

     

     

     

  

[N-1 

 

      

      

      

    

a  

    

    

      

      

      

Zalogowany uZytkownik: 

Wytkowndc Pokazowy 

Otwarte karty: 

i° 

Wersja aplikacjr 

1.2.0.23107 

Obszar Funkcyjno - informacyjny 
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E - Pacjent 

Obszar funkcyjno-informacyjny skiada sib z nastqpujgcych elementow: 

• panel funkcyjny Menu (A) - zwijany 

• panel informacyjny Zalogowany u2ytkownik(B) - zwijany 

• panel informacyjny Otwarte karty (C) 

panel funkcyjny zm len haslo (D) - Zmiana hasla 

panel funkcyjny wyloguj siq (E) - Wylogowanie 

• panel informacyjny Wersja aplikacji (F) - zwijany 

Niektore panele mozna zwinac przy uZyciu przycisku 0  (G) 

5.1.2 Panel funkcyjny Menu 

Menu 

• 

• IL-t 1  

mit profil 

nowa rezerwacja 

usiug 

personel 

moje rezerwacje 

wiadomoki 

dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

Panel funkcyjny Menu 

Podstawowe funkcje modulu E-Pacjent zawarte sq w panelu funkcyjnym 
Menu: 

• [II 	 moj profil- obsluga profilu pacjenta/uzytkownika (aktualizacja 
danych uzytkownika), 
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E-Pacjent 

• nowa rezerwacja definiowanie nowej rezerwacji - zmiana terminu 

udzielenia usfugi, anulowanie rezerwacji 

uslugi- przeglqd i wyszukiwanie using dostqpnych w 
Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu udzielenia uslugi 

0 	 personel- przeglqd i wyszukiwanie personelu wykonujqcego 
usfugi dostpne w Jednostce Ochrony Zdrowia, rezerwacja terminu 
udzielenia uslugi 

• moje rezerwacje - przeglqd i edycja zarezerwowanych uslug -
zmiana terminu udzielenia uslugi, anulowanie rezerwacji, 

• wiadomoSci- przeglqd odebranych i wysfanych wiadomoki, 
tworzenie nowej wiadomoki, edycja i usuwanie wiadomoki, 

• 	dziennik- informacje o aktywnoki pacjenta, 

• F  —1  potwierdzenie rezerwacji- potwierdzanie rezerwacji przy uZyciu 

kodu otrzymanego przez SMS, 

Wybranie funkcji powoduje otwarcie odpowiadajqcej jej karty. 

5.1.3 Obszar karty 

Obszar Kartysklada sib z ro2nych elementow w zale2noki od typu karty 

1=7--  
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Urrtkownik Poitsuovoy 
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Karta Moj profil 

Przykiadowo karta Moj profil (A) sklada sib z takich elementow jak: 

• Dane osobowe (B) 

• Dane kontaktowe (C) 

• Ubezpieczyciel (D) 

W panelu informacyjnym Otwarte karty pojawila siq ikons 	Moj profil (E). 

W prawym gornym rogu karty jest przycisk Zamknij kartg, ktorego 
nac&liqcie zamyka karts i usuwa jej ikong (E) w panelu informacyjnym 
Otwarte karty. 

W celu powiQkszenia obszaru Karty moZna zwir*obszar Funkcyjno-
inform acyjny przy uzyciu przycisku 
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Kuuraisto 

none linnralcnvou 

1~ 	 pbAilkipiPOLN•Pi 

••••1,1.1, 	 44 100 Inn 101 

1.101) 

/.1•1•15,••••05•1 	 GberIce 

ul aurintysta 

Joa 44.100 

011,r1/1P. 	 I:aka/pub 	11n0t.v, 1k,  11,00 • ea ‘1, ii.rulnAz /allow, 	 • 

Powigkszone okno karty Mdj profil 

PowyZej przedstawiono powigkszony obszar karty Moj profilpo 
obszaru funkcyjno-informacyjnego. 

5.1.4 Karta Strona Glowna 

Po zalogowaniu otwarta jest karta 

t 

	 Strona GIOIA/ma. 

0 	1.10•1.1n1n4n 

Yet1,41,14.•• 	• • 	• • • 

41, • 1• .1 uo. .1 

Na0a1Arr nuerwai 

11 

 

urvy:tIo luup• 

Rou•wAr p: 	ou•Iwordi•■•• 

Ou wtwk,01444 ea. 

	

:0104X :1 0 45 OC 	4. -A. 

:01.0.X..;: 0 CO 0: ...... 

	

0: if :1,• 	u • 

14•11:: '10 Parleu: kraus:. 

Z01007 04 It•OC :1: 5404, C44.4,44 

Karta Strona Gfowna 

     

Obszar karty 

   

Strona Gtowna zawiera 3 zwijane okna informacyjne: 
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• Wiadomoki 

• Moje rezerwacje 

• Rezerwacje do potwierdzenia 

Wigcej szczegOtow na temat rezerwacji mozna uzyskac po uzyciu przycisku 
poka2 wszystkie moje rezerwacje (A), ktory powoduje otwarcie karty Moje 
rezerwacje 

Karty 	 Strona Glowna nie da sig zamkn46. 

5.1.5 Zmiana hasla 

Wybranie panelu funkcyjnego zmieri hasto 	 otwiera okno Zmiana hasla 
umoZliwiajqcego wprowadzenie nowego hasia do systemu. 

Zmiana hasla 

  

p onioc El CI 

Wprowadz nowe haste do systemu 

   

    

■30WtOri bade 

   

Opis polityki wprowadzania nowego hasla do systemu. 

  

 

Zmana hasla 

Po nacgniciu odnonika Opis polityki wprowadzania nowego hash do 
system u zostaje wywietIona informacja o wymaganiach na haslo. 
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Z mia na hasta 

Wprowadi nowe hasto do systemu 

Hash: 

Powtorz hasto: 

Opts poktyki wprowadzama nowego hasta do systemu. 

Hasto powinno postadae co narnmej: 
-Diugose: 1 
-Wtelkte ktery: 0 
-Cyfry: 0 
-Znakt spegalne: 0 

ZMIEN HASLO 

Informacja o wymaganiach na has/0 do systemu 

5.1.6 Wylogowanie 

Wybranie panelu funkcyjnego wyloguj sie 	wylogowuje u2ytkownika oraz 
otwiera okno Logowanie umo±liwiajgcego ponowne zalogowanie do systemu. 

  

Logowanie p01110 C a El 

  

Uzytkownik: 

Hash: 

zaparroetaj dentyfkator uzytkownika na tym komputerze 

ZALOGUJ SIE 

VVybierz )ezyk: 

Logowanie do systemu 
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usiugi 

0 

E-Pacjent 

5.2 	Edycja swojego profilu przez pacjenta 

Edycja danych pacjenta daje mo2liwok zmiany danych osobowych, 
kontaktowych oraz moZliwok zmiany danych ubezpieczyciela. 

5.2.1 Wywolanie okna moj profil 

Menu 

personel 

moje rezerwacje 

wiadomoki iii 
dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

Wywolanie funkcji Moj profil 

     

Aby wywota6 funkcje 
menu pozycjq A. 

   

m ój profit naleZy w panelu E - Pacjenta wybra6 z 
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Dane osobowe 

Inve: 

Nazwtsko: 

Numer pesel: 

)an 

Kowalski 

72070214890 

Dane kontaktowe 

E4nad: 	 polcaz@spipoicaz.pi 

Nr telefonu kom.: 	+48 100 100 101 

Gmtna: 	 1801032 	• Czarna 

Mtejscowok: 	Gkwice 	 Kod pocztowy: 44- 100 

(Pica: 	 ul. Chorzowska 	 Nr domu: 50 	Nr mteszkania: 

Ube_zpieczyciel 

Oddztaf NFZ: [ Podkarpacki (hada Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia 	Ft 

zaptsz 

Karta Moj profit 

Po prawej stronie ekranu system otwiera kartQ M6j profil (A), w ktorej 
wywietlane sq dane pacjenta i mortiwa jest zmiany danych osobowych (B), 
kontaktowych (C) oraz istnieje mo2liwo§6 zmiany danych ubezpieczycieta 
(D) 

5.2.2 Edycja danych osobowych pacjenta 

Dane osobowe 

Imte: 	 Jan 

• 	Nazwisko: 	 Kowalski 

Numer pesel: 	72070214890 

Dane osobowe 

Nalezy sprawdzi6 poprawnok i w razie potrzeby edytowa6 	i nazwisko. 

Widoczny numer PESEL nie mote juz zosta6 zmieniony i jest wywietIony 
tylko w cetach informacyjnych. 
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5.2.3 Edycja danych kontaktowych pacjenta 
Dane kontaktowe 

E mail: 	 pokaz@spipokaz.pl  

Nr telefonu kom.: 	+48 100 100 101 

• 	Grnina: 	 1801032 	 Czarna 

Mreiscowok: 	 Gliwice 	 Kod pocztowy: 44-100 

Utica: 	 ul. Chorzowska 	 Nr domu: SO 	Nr neszkania: 

Dane kontaktowe 

NaleZy sprawdzi6 poprawnok i w razie potrzeby edytowa6 adres e-mail w 
polu edycyjnym E-mail. System sprawdza poprawnok formatu podanego 
adresu e-mail, w przypadku wystqpienia biOu system prezentuje informacje 
o stwierdzonych nieprawidlowokiach. 

NaleZy sprawdzi6 poprawnok i w razie potrzeby edytowa6 numer telefonu 
komOrkowego w polu edycyjnym Nr telefonu kom. Numer powinien by6 
podany w formacie +48 999 999 999. System sprawdza poprawnok 
formatu podanego numeru, w przypadku wystqpienia bfqdu system 
prezentuje informacje o stwierdzonych nieprawidlowokiach. 

W celu uruchomienia slownika gmin nacinij przycisk 
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E-Pacjent 

5.2.3.1 Wyb6r gminy 

0 
Nazwa: 

► 2461 Bielsko-Blab 
► 2414 bierurisko -lqdziriski 

► 2462 Bytom 
► 2463 Chorzow 
► 2403 cieszynski 
► 2464 Czc.stochowa 
► 2404 aqstochowski 
► 2465 Dqbrowa Gorrucza 
• 2466 Gliwice 

0.11111.11111111.11111.11.111111111.1.11111F 

► 2405 	gkwicki 	
ice 

► 2467 	Jastrzgbie-Zdroj 

wybierz 

Wybor gminy 

System prezentuje hierarchiczny slownik koclow terytorialnych: wojewociztw, 
powiatow i gmin. Aby rozwin# lub zwing6 wybranq gal 2 slownika nale2y 
kliknac strzafk 	obok wybranej pozycji slownika. 

W celu wyszukania okrelonej pozycji slownika nale2y nazw gminy lub 
poczqtek nazwy w polu wyszukiwania Nazwa i nacisnazc przycisk 

wyszukiwania 
• 

Po wskazaniu wybranej gminy naleZy nacisn# przycisk wyboru pozycji 
slownika wybierz. 
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5.2.3.2 Edycja adresu zamieszkania 

Dane kontaktowe 

poicaz@spipokaz.pi 

Nr telefonu kom.: 	+48 100 100 101 

Grnina: 	 2466011 	 Gliwuce 

Miejscowok: 	 Gliwice 	 Kod pocztowy: 44-100 

ul. Chi 
	

Nr domu: 50 	Nr mieszkama: 

Ubezpieczyciel 

ul. Chatka Puchatka 

ul. Chakipmcza 

ul. ChemIczna 

ul. Cheimska 

ul. Chrnielna 

ul. Chorzowska 

 

Oddzial NFZ: p Funduszu Zdrowra 

  

Adres zamieszkania 

Nate2y sprawdzic poprawnok i w razie potrzeby edytowa6 nazwy 
miejscowoki zamieszkania w polu edycyjnym MiejscowoSe. 

NateZy sprawdziC poprawnok i w razie potrzeby edytowa6 kod pocztowy 
miejscowoki w polu edycyjnym Kod pocztowy. 

Nale2y sprawdziC poprawnok i w razie potrzeby edytowaC nazwy ulicy w 
polu edycyjnym Ulica. System podpowiada nazwy ulic z wybranej gminy 
zawieraj4ce w nazwie wprowadzony tekst, mozliwy jest wybor ulicy z listy 
podpowiadanych pozycji. 

Nale2y sprawdziC poprawnok i w razie potrzeby edytowae numer domu 
zamieszkania w polu edycyjnym Nr domu. 

Nale2y sprawdziC poprawnok i w razie potrzeby edytowa6 numer lokalu 
zamieszkania w polu edycyjnym Nr mieszkania. 
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Nazwtsko: 

Numer pesel: 

Dane kontaktowe 

E-mail: 

Nr telefonu kom.: 

Gmina: 

Miejscowok: 

Ulica: 

Ubezpieczyciel 

Oddziat NFZ: 

DolnoStaski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Kujawsko-Pomorski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Lubelski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Lubuski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Lodzkr OddzialWojewodzId Narodowego Funduszu Zdrowia 

Matopoislo Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Mazowiecki Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Opoiski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Podlcarpacki Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Podtask' Oddzcat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Pomorski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

wietokrzyski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Warminsko-Mazurski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Wielkopoiski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Zachodnio-Pomorski Oddzrat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

Podkarpacki Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

z 

E-Pacjent 

5.2.4 Edycja ubezpieczyciela 

Dane osobowe 

Jan 

Ubezpieczyciel 

Nale2y sprawdzi6 poprawnoSa i w razie potrzeby wybrac z rozwijalnej listy 
Oddzial NFZ wfaSciwy Oddziat WojewOdzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 
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5.2.5 Zatwierdzenie edycji 

Moj profit 

Dane osobowe 

Jan 

Nazwrsko: 	 Kowalski 

Numer pesel: 	 72070214890 

Dane kontaktowe 

E mail: 	 pokazOsplookaz.pl 

Nr telefonu kom.: 
	+48 100 100 101 

2466011 
	

Gliwice 

MiejscowoSC: 
	

Gliwice 
	 Kod poatowy: 44-100 

ul. Chorzowska 
	 Nr domu: 50 	Mr meszkania: 

Ubezpieczyciel 

 

Oddzial NFZ: Podkarpacki OddziaiWojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

zapisz 

Zapisz dane 

W celu zapisania danych wprowadzonych na formularzu do systemu 
szpitalnego nale2y nacisng6 przycisk zapisz. System sprawdza poprawnoS6 
wprowadzonych danych. W przypadku braku wymaganych informacji lub ich 
nieprawidlowoki pola edycyjne oznaczane sq na czerwono. 

5.3 	Rezerwacja terminu udzielenia uslugi 

Do rezerwacji terminu udzielenia uslugi sfu24 2 funkcje w grupie Nowa 
rezerwacja (A): 
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E - Pa c je nt 

    

    

   

E-Pacjent 

    

    

Menu 

0 

personel 

moje rezerwacje 

wiadomoSci 

dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

maj profit 

nowa rezerwacja 

ustugi 

Nowa rezerwacja 

• funkcja 	Nowa rezerwacja - uslugi (B) 
Najczkiej nowa rezerwacjq realizujemy poprzez wybor uslugi 
bezporednio z rejestru uslug realizowanych w danej jednostce. 

• funkcja Fit Nowa rezerwacja- personel (C) 
System umozliwia rownie2 wybor personelu (konkretnego pracownika), 
ktory wykona interesujqc4 nas 

5.3.1 	Nowa rezerwacja - uslugi 

Realizacja nowej rezerwacji poprzez wybor ustugi bezporednio z rejestru 
uslug realizowanych w danej jednostce. 
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5.3.1.1 	Wywolanie okna ustugi 

    

    

 

t@ 

 

E-Pacjent 

    

    

Menu 	 4 

rnbj profit 

nowa rezerwacja 
	

0 

uslugi 

 

personel 

moje rezerwacje 

wiadomoSci 

dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

Wywolanie funkcji Nowa rezerwacja - uslugi 

Aby wywolaC funkcjq Nowa rezerwacja - uslugi nale2y w panelu E-Pacjenta (a 

) wybra6 z menu pozycjq 

   

uslugi (b). 

   

   

Zostaje otwarta karta Uslugi T z wybrana zaktadkg Wybor jednostki i 
uslugi (A). 

JednoczeSnie w panelu informacyjnym Otwarte karty pojawia sig ikona karty 

Uslugi 

   

(E). 
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44 

a 
tvt, woo. 

t' * 

Karta Wybor jednostki i uslugi 

Na karcie Wybor jednostki i uslugisystem prezentuje listQ realizowanych w 
jednostce ochrony zdrowia usfug medycznych (B). 

Lista ustug jest ograniczona do usfug dla ktorych zdefiniowana jest aktualna 
dostepnosc w jakimkolwiek miejscu udzielania usfug (C). 

Listy (B) i (C) mozna zamienia6 stronami przy uzyciu przycisku (D). 

wylku jednostki n0.I 1", I 

Wybort: tisboOt medY,..4 VVvhwr, uurl.lr Iraki.n x ki,h101 ■ 11.11y , , ,VI 

r 

Zamiana list stronami 

Rozpoczetq operacje rezerwacji uslugi mozna przerwa6 poprzez zamkniecie 
karty Usiugi przy uZyciu przycisku (E). 
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5.3.1.2 Wybor jednostki 

Wybierz miejsce realizacji uslugi medycznej 

Specjalistyczna Przychodnia Chirurgi Ogolnej 

Przychodnia Pr zyszpitalna 

Pracownie Diagnostyczne WSSDZ 

Gabinet Zabiegowy 

Oddzial Dzienny Rehabilitacyjny 

Szpital 

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy im. w. Ludwika 

Wybor jednostki 

System wywietla listq wszystkich jednostek realizujqcych usfugi medyczne 
lub jednostki realizujqce wybranq usfugg medyczng. 

W celu wybrania miejsca realizacji usfugi medycznej nale2y zaznaczy6 
odpowiednie pole wyboru a odpowiadajqce wybranej pozycji c. 

Aby wyszuka6 dang jednostki realizujqcq usfugi medyczne nale2y skorzysta6 
z filtra umieszczonego w b i wpisa6 nazw szukanej jednostki. 

Po wybraniu jednostki medycznej (A), lista usfug medycznych (C) zostanie 
zawOona do takich uslug, ktore sk realizowane w wybranej jednostce (B). 

Wybor lecktostke l usluo I 1,• 

Wybletz mselsce realer. 	• ∎ ■••tlycznel 

, oecigistyarta Puycroerna Cnoksql Cvihe) 

•-••••,•:•vorea P:, 

crxo. te Diepostycine WISC.? 

• 

, Adzsat Onorvre Rehabl:tacy•v  

zatUnl Fate. 

Wybterz uskupe medytma 

Po'ada w Mae. specollstvc."*; 

4+ 
	7,4 

ININEw-Evita--TAimap 	 

Uslugi realizowane przez wybrang jednostkg 
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5.3.1.3 Wybor ustugi 

Wybierz ustuge medyczna 

Operacja medyczna 

Formularz badania sekcyjnego 

RTG nosa 

Badania Okresowe 

Porada reumatologiczna 

Konsultacja diabetologiczno • endokrynologiczna (Profesor, Docent) 

Wybor uslugi 

System wOwietla lists wszystkich usfug medycznych lub listq dostQpnych 
uslug w wybranej jednostce. 

W celu wybrania usfugi medycznej nale2y zaznaczy6 odpowiednie pole 
wyboru a odpowiadaj4ce wybranej pozycji b. 

Aby wyszuka6 dank uskugi medycznq naleZy skorzysta6 z filtra 
umieszczonego w c i wpisa6 nazwq szukanej usfugi. 

Po wybraniu usfugi (A), lista jednostek medycznych (C) zostanie zawOona 
do tych jednostek, ktore realizuj4 wybrang usfugQ (B). 

nj 140 ,-; 

wybierr usluge medyczna 
	 wyboprz miejsre reakrer4 tAkigi rnedyfrnei 

J,CT,C:r 

Jednostki realizuja_ce wybranq uslugq 
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5.3.1.4 Wyborjednostki i uslugi 

111 WyknO )wdoostio °slow I :4r4ro i.  

 

Wyboore folleme reakralk usiwn wedYstuel 	 Wybsese mkuje medw end 

Oh-rw,1,11fir,) 

r.. ,nusr.r Rew,tt7, 

Karta Wybor jednostki i uslugi 

Karta W ybor jednostki i uslugi pozwala w 1 kroku na wybranie jednostki 
medycznej, w ktorej realizowane kdzie gwiadczenie oraz uslugi jaka bQdzie 
zrealizowana. 

Usfugg i jednostkq medycznq mozna wybra6 na dwa sposoby: 

1.najpierw wybra6 miejsce realizacji uslugi, nastpnie wybra6 uslugQ. 

2.najpierw wybra6 usfug jaka ma by6 realizowana, nastqpnie wybra6 
miejsce realizacji. 

W pierwszym przypadku po zaznaczeniu na liScie (A) wybranego miejsca 
realizacji uslugi (B) na liScie (C) pozostajq usiugi realizowane w wybranej 
lo kalizacji. 

I Potsvie , ■ ,  tarsi - roi lett • 

 

Wybiers nistsce reakacli 	rnedWinel Wylmewt using@ modyEtria 

SPe,SWAYSzsui P,Warstnua Chn, C9olne) 

wcso.sus P•isszxib. 

kasowne Cutpnoottrw WSSC.Z 

lahrw 

Oddral C.nenny RehanntaSyrs 

6;, 1011. 	xi-. 

  

   

Usfugi realizowane przez wybrang jednostkq 

Po wybraniu na liScie (C) konkretnej uslugi (D) uaktywnia sib przycisk Dalej 
(E), ktorego naciSniQcie zatwierdza wybor i w 2 kroku uaktywnia kartq 
Inform age (F). 

yonolp 

sci 

1:4 
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Wybill 

invilyt tr. 

Porati w poracri speciastyanej 

Znfrintj lute 

Wylwre nu•r,P /MAI, Ii 11%hai. 

E-Pacjent 

111 Wylo. ■ p•drov.11,1 	h“1 ,  I 

'tierce reaL<ei 1 thltikp ntw lVI  rot, 

:XrirlIiattes  

Wybiert 1.1,1(je 

WojewOdzio Specjastyczny Sxrdal Loewy en. sw. Ltxtwka 

B  < 
A  

Wybor jednostki i ustugi 

5.3.1.5 Wybor ustugi i jednostki 

W 1 kroku mozna tak2e najpierw wybraa usfug jaka ma by6 realizowana, 
nastqpnie wybra6 miejsce realizacji. 

W tym przypadku po zaznaczeniu na liScie (A) wybranej uslugi (B) na Iiscie 
(C) pozostaj4jednostki realizujqce wybrang ustug. 

Jednostki realizujqce wybrana ustugq 

Po wybraniu na Iiscie (C) konkretnej jednostki (D) uaktywnia siq przycisk 
Dalej(E), ktorego naciSniqcie zatwierdza wybor i w 2 kroku uaktywnia kartg 
Inform ace (F). 
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111 Wybor rocloostlo usloot 
	IlFO ni., le 

	
Pete-lwai.la I t1.7t,..•1rf,i/i.1.N. 

	

Wybserz or.looe rowlyt 
	 wyboory nwosry CP.*ta(P uslunl nwircznel 

( 	

M=IN 

WybOr uslugi i jednostki 

5.3.1.6 Odmowa rezerwacji ustugi 

W niektorych przypadkach mo2e wystapi odmowa rezerwacji uslugi przez 
Internet. 

111 Wybot jecfnostki usloor I b dor., 	I 

Wybier: miebre realtear 	 ,1,4•1 

Ptlychocha Prrystoitaha  

nrr4 re) nett?, et 

wyborw mime rowlyrrn4 

NO' 

4+ 

die; 

Wybrana jednostka i usluga 
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Mkgwr tealatwl,  0,14KP 

Natwd ler400stkr 
	 N.I/wa ,.shah 

'Alrow.it en. 

Ilskwa rue lest dostepna w sysl prow rezerwecp Int.netowych 

WEIM 
Odmowa rezerwacji uslugi przez Internet 
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5.3.1.7 	Informacje 

  

 

I Mimi,. m I zn Ono I Stn v 

  

!Mem e reakeat ...aka 	 Ilshma 

Natty., peduo•,00. 

Ulu a. 	 uwat 

al.elsrneroie: 
	 WIN 	 ,I• t1 inn 

Nurner telethem: 

Acker. P mad: 

wstetz dale' 

Karta Informacje 

Uaktywniana w 2 kroku karta Inform acje zawiera szczegolowe dane o 
jednostce medycznej i usludze medycznej, wybranych w kroku poprzednim. 

Miejsce realizacji 

Miejsce realizacji uslugi 

Nazwa jednostki: 

Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieckcy irn. •jw. Ludwika 

Ulica: 

Al. Pokoju 

Miejscowoge: 

31-548 Krakow 

Numer telefonu: 

+48 222 222 22 

Adres e-mail: 

wssOkrakow.pl 

Informacje o miejscu realizacji 

System wywietla sekcjg Miejsce realizacji, ktora przedstawia szczegolowe 
dane na temat wybranego miejsca realizacji ustugi: 

• Nazwa jednostki (A) 
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• Ulica (B) 

• Miejscowok (C) 

• Numer telefonu (D) 

• Adres e-mail (E) 

Usluga 

Ustuga 

Nazwa uslugi 

Porada w poradni specjahstycznej 

Skierowanie 

Dostarczenie skierowania wymaoane jest w ciadu 14 dni 

Opis warunkow udzielenia uslugi 

Skierowanie od lekarza rodzinneoo 

Informacje o ustudze 

System wywietla sekcj Usluga, ktora przedstawia szczegolowe dane na 
temat wybranej uslugi medycznej: 

• Nazwa uslugi a 

• Skierowanie b (liczba dni na dostarczenie) 

• Opis warunkow udzielenia usiugic 

Tylko dla niektorych rodzajow ustug wystgpujg informacje Skierowanie i Opis 
warunkow udzielenia 

Zatwierdzenie jednostki i uslugi 

Zatwierdzenie jednostki i uslugi 
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Aby zmieni6 wybor jednostki medycznej lub us4ugi naleZy klikndc przycisk 
wstecz a. Spowoduje to przejkie do ekranu Wybor usfugi i jednostki 

Aby przejk do 3 kroku, w ktorym nastqpuje otwarcie karty: Rezerwacja 
nale2y kliknac przycisk dalej b. 
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5.3.1.8 Rezerwacja 

Rezerwacja I 
Uaktywniana w 3 kroku karta Rezerwacja pozwala na wybranie planowanego 
terminu udzielenia uslugi medycznej, w danej jednostce medycznej. 

Widok ogolny 

11 

02 

13 

04 

15 

16 

11 

Kontrolka kalendarza na karcie Rezerwacja 
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Kontrolka kalendarza pozwala na wskazanie planowanego terminu udzielenia 
uspugi medycznej. 

Na rysunku zostaly przedstawione sekcje na ktore jest podzielona karta 
wyboru terminu uslugi medycznej. 

• Kalendarz do wskazania szczegOlowego terminu 9a 

• Nawigacja po kalendarzu 9b 

• Kalendarze umo2liwiajqce wybor przybli2onego terminu 9c 

SposOb obstugi kontrolki kalendarza z wykorzystaniem klawiszy jest 
nastQpujqcy: 

Lewa strzalka -> poprzedni dzieri (nie przechodzi na nastpny miesiqc) 

Prawa strzalka -> nastpny dzieri (nie przechodzi na nastpny miesiqc) 

Strzalka w gore -> poprzedni tydzieri (nie przechodzi na nastpny 
miesiqc) 

Strzalka w dol-> nastpny tydzieri (nie przechodzi na nastpny miesiqc) 

Page Up - > poprzedni miesiqc 

Page Down -> nastpny miesiqc 

Home -> pierwszy dzieri miesiqca 

End -> ostatni dzieri miesiqca 

Klawisz + -> nastQpny rok 

Klawisz- -> poprzedni rok 

Control+Strzalka w d61-> otwarcie kontrolki kalendarza 

Control+Strzalka do gory -> zamknicie kontrolki kalendarza 

Escape -> wycofanie SiQ z operacji 

Enter-> wybranie daty i zamkniQcie kontrolki kalendarza 

Wybor terminu 
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Wybor terminu 

Aby wybrac tydzieri dla ktorego wywietIone zostanq wolne terminy nale2y 
kliknq6 w dowolny dzieri znajdujqcy sib w interesujqcym nas zakresie dat 10 

Nawigacja 

Nawigacja 

Drug moZliwokiq jest przejkie do nastQpnego (a) lub poprzedniego (b) 
tygodnia wzglqdem obecnie wywietlanego. 

Rezerwacja terminu planowanego udzielenia uslugi medycznej 

Gdy na kontrolce kalendarza, znajduje siq odpowiedni zakres dat, mozemy 
wskaza6 dokladny termin planowanego udzielenia usfugi medycznej. 
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Kontrolka kalendarza zawiera pola okrelajqce mo2liwe terminy rezerwacji 
uskugi medycznej, dia danej jednostki. Pola to sa oznaczone nastwujqco: 

• Szary: Usfugi medyczne, ktorych termin minqf 12a. 

• Pomarariczowy: Zaplanowane przez pacjenta, inne uskugi medyczne 
12b. 

• Zielony: Dostqpne terminy usfug medycznych (intensywnok koloru 
zielonego zale2y od ilosci wolnych miejsc dia tej usfugi - im janiejsze 
tym miejsc wolnych jest wiqcej)12c 

• Czerwony: Obecna rezerwacja 12d 

Mo2liwe jest jedynie wskazanie do rezerwacji pola oznaczonego kolorem 
zielonym, czyli wolnego terminu rezerwacji 

Zatwierdzenie wyboru planowanego terminu realizacji ustugi 
medycznej 

Zatwierdzenie wyboru terminu rezerwacji 

Aby zmienic wybor jednostki medycznej lub uskugi nale2y klikn46 przycisk 
wstecz (a) przechodzqc do ekranu Informacje  i drugi raz wstecz 
przechodzqc do ekranu Wybor jednostki i usfugi 

Aby przejk do nastqpnego kroku, w ktorym nastqpuje otwarcie karty: 
Potwierdzenie  nale2y klikr* przycisk dalej (b). 
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Podglad wydruku potwierdzenia 

Potwierdzenie rezerwacji wtzyty uzytkownika Szpitalnego Portalu Informacyjnego 

Jan 
Nazwisko: 	 Kowalski 

Pesel: 	 81051582363 

Ulica: 	 ul. Chorzowska 50/1 

Miejscowok: 	 44-100 Gliwice 

Kod terytorialny: 	 2466011 Gliwice 

Miejsce realizacji usfugi 

Nazwa jednostki: 	 Oddziat Chou% Wewnetrznych (Obserwacyjno-Diagnostyczny) 

Ulica: 	 ul. Wroctawska 

Miejscowok: 	 11-111 Lubin 

Telefon: 	 +48 222 222 22 
Adres E-mail: 	 szpitalChlubin.pl 

Rodzaj ustugi medycznej 

' 	Nazwa: 
Skierowanie: 

Porada w poradni specjalistyanej 
Dostaraenie skierowania wymagane jest w ciagu 14dni 

Opis warunkOw udzielenia usiugi: 

Skierowanie od lekarza rodzinnego 

411111 
.  czwartek 24 aerwiec 2010 14:00:00 

Termin 

E-Pacjent 

5.3.1.9 	Potwierdzenie 

I Potwierdzenie 

W ostatnim kroku karta Potwierdzenie prezentuje dane na temat planowanej 
rezerwacji uslugi medycznej i pozwala na jej zatwierdzenie. 

Widok ogolny 

Podglqd wydruku potwierdzenia 

Potwierdzenie zawiera nastpuj4ce informacje na temat planowanej 
rezerwacji: 

• Informacje o pacjencie 14a 

• Informacje o miejscu realizacji uslugi medycznejl4b 

• Informacje o ustudze medycznej 14c 
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• Planowany termin realizacji 14d 

Potwierdzenie rezerwacji 

Potwierdzenie rezerwacji 

Aby zmieni6 wybOr jednostki medycznej lub usiugi lub terminu naleZy kliknac 
przycisk wstecz 13a co pozwoli na przej§cie do poprzednich ekranow. 

Aby zatwierdzi6 dane naleZy klikng6 przycisk potwierd2 15b co spowoduje 
ustanowienie rezerwacji i uaktywnienie przycisku drukuj 15c. 

Wydruk potwierdzenia 

Wydruk potwierdzenia 

Aby wydrukowa6 potwierdzenie rezerwacji nalezy kliknac przycisk drukuj (16 
). Wydruk potwierdzenia jest mozliwy jedynie po zatwierdzeniu rezerwacji. 

Potwierdzenie sms 

Potwierdzenie SMS 

JeZeli system pracuje w trybie potwierdzen sms, mozliwe jest potwierdzenie 
sms bezporednio po potwierdzeniu rezerwacji. 

Aby przejk do ekranu potwierdzenia sms naleZy kliknac przycisk (17) co 

spowoduje otwarcie karty l  L  Potwierdzenie rezerwacjiz wypetnionym 
polem Num er rezerwacji. 
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Dokumentacja uzytkowa dla pacjenta wersja 2.1.0 	 59 



E-Pacjent 

1;1 Menu 

0 

nowa rezerwacja 	 0 

usiugi 

personel 

moje rezerwacje 

wiadomoSci 

dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

maj profit 

[ari  

Zostaje otwarta karta Personel 
A). 

z wybrany zaktadkg Wybor personelu ( 
diLm; 

E-Pacjent 

5.3.2 Nowa rezerwacja - personel 

Realizacja nowej rezerwacji na uslugQ wykonywang przez wybrany personel 
(pracownika jednostki). 

5.3.2.1 Wywolanie okna personel 

Wywolanie funkcji Nowa rezerwacja - personel 

Aby wywola6 funkcj Nowa rezerwacja - personelnale2y w panelu E-Pacjenta 

(a) wybraC z menu pozycjq 

   

personel (b). 

   

      

3ednocze§nie w panelu informacyjnym Otwarte karty pojawia SiQ ikona karty 

Personel 
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n , t vacynt 

If 
• 

• • 
wn- ylon• r. 

• 

1- ! 

1 	- 	 ' 

• 

Karla Wybor personelu 

W 1 kroku na karcie Wyb6r personelu w oknie Wybierz personel (B) system 
prezentuje lists pracownikow (personelu) realizujqcych uslugi medyczne w 
jednostce ochrony zdrowia (C). 

Lista personelu jest ograniczona do pracownikow dla ktorych zdefiniowana 
jest aktualna dostqpnok w jakimkolwiek miejscu udzielania uslug. 
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Kosa 	 Zdzich 

Kowalska 	 Magdalena 

Pietrnv 	 Witalij Wfadimir 

Tester 	 Tomasz T 

Grupa zawodowa: 

Soecjalnok: 

imie I nazwrsko: 

Nazwisko: 

0 
Specjalno: 

Farmaceuci 

Lekarze 

Lekarze 

Farmaceuci 

Imiona: 

E-Pacjent 

5.3.2.2 Wyb6r personelu 

Wybierz personel 

Okno Wybierz personel 

W oknie Wybierz personelsystem wySwietla liste pracownikow (personelu) ( 
A) realizujqcych ustugi medyczne w jednostce ochrony zdrowia. Lista zawiera 
informacje o specjalnoki pracownika (B). 

W celu wybrania personelu naleZy zaznaczy6 odpowiednie pole wyboru (C) 
odpowiadajqce wybranemu pracownikowi (D). 

Aby wyszuka6 pracownikow z okrelonej grupy zawodowej i/lub o okreSlonej 
specjalnoSci naleZy skorzystac z filtrow (E) i (F). 
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Wybierz personel 

Grupa zawodowa: 

SpecjalnoSE: 

Irnk 1 nazwisko: 

Nazwisko: 

Kosa 

Kosa 

Kowalska 

Pietrov 

Tester  

Farmaceuci 

Lekarze 

Lekarze dentySci 

Lekarze weterynarii 

Pielegniarki 

Zdzich 	 Farmaceuct 

Magdalena 	 Lekarze 

Witalij Wtadtmir 	 Lekarze 

Tomasz T 	 Farrnaceuci 

Wybor personelu z okreslnej grupy zawodowej 

Wybierz personel 

Grupa zawodowa: 
	 0 

0  Spectalnok: 

Imie.  I nazwisko: 

Nazwisko: 

Kosa 

Kosa 

Kowalska 

Pietrov 

Tester  

Farmaceuta - zielarstwo 

Lekarz - alergologia 

Lekarz - chirurgia ogOlna 

Lekarz dentysta - chirurgla stomatologiczna 

Lekarz dentysta -sepidemiologia 

Lekarz weterynarii 

Witalij WIadimir 	 Lekarze 

Tomasz T 	 Farmaceuci 

Wybdr personelu o okreslonej specjalnoki 

Aby wyszuka6 personel wedlug nazwiska nale2y skorzysta6 z filtra 
umieszczonego w (G) i wpisa6 nazwisko szukanego pracownika. 
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Wybierz personel 

Grupa za•...vodowa: 

Specjalnok: 

Imie i nazwisko: 

Nazwisko: 

Kosa 

Kosa 

kosa 

0 

0 

 

Imiona: 	 Specjalno: 

  

Zdzich 

Zdzich 

Lekarze 

Farrnaceuci 

  

Wybor personelu wedtug nazwiska 

Po wybraniu konkretnego pracownika (A) uaktywnia sig przycisk Dalej(B), 
ktorego zatwierdza wybor i w 2 kroku uaktywnia karts Wybor 
jednostki i usiugi(C). 

zen-kr■L L4rte, 

 

0 

0 

Natwisko: 	 Irrum. 

dale! 

Po wyborze personelu 

5.3.2.3 Wybor jednostki i ustugi swiadczonej przez wybranego pracownika 

Wybor ustugi, ktorej realizacjg chcemy zarezerwowa6 przebiega analogicznie 
jak w punkcie Wybor jednostki i uslugiprzy czym na listach jednostek i us tug 
wOwietlane sq tyko to swiadczone przez wybranego pracownika. 

5.3.2.4 Informacje o wybranym personelu i usludze 

W przypadku funkcji Nowa rezerwacja - personel, w 3 kroku karta Informacje 
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oprocz danych o jednostce medycznej (A) i usludze (B) zawiera dane o 
pracowniku, ktory ma wykonac ustugQ (C). 

wstec? 

 

dale' 

  

Karta Informacje 

5.3.2.5 Potwierdzenie rezerwacji 

W przypadku funkcji Nowa rezerwacja - personel, w 4 kroku potwierdzenie 
oprocz informacji o pacjencie (A), danych o jednostce medycznej (B), 
usludze (C) i terminie jej realizacji (E) zawiera dane o pracowniku, ktory ma 
wykona6 uslug (D). 
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Podglad wydruku potwierdzenia 

Potvnerdzeme rezerwacil wityty utytkownika Sepitalnego Portalu Informacyjnego 

Informacie o pariencie 

Woe,: 

reazwrs1o: 	 t: uw 

Nurner pesel: 	 •1051582363 

ul.Cho;zowska 50 

Me3scowost 	 44-100 i'jrwicE• 

Kod teritoriatny: 	 2466011 

Mteisce realizacji usiugi 

Mejsce 	 •if,e7.:,alistyczna Pr zychodnia agru;g0Tinej 

)ana Pawta II 

Miejszowok. 	 44.100 Gliwice 

Teetoni 	 032 235 232 5 

Adies e-mad: 	 sP,1000wIce.pl 

Rodzai uslugi medycznel 

Nazwa 	 Sadarva okfesnwe 

si,klerowane: 	 S1lef owar* nalezy cbstarczvc w !Jaw 7  dni 

°pis warunlom udzelenia osiug: 	Skeroware t Zaktad,.: plac• 

Informacje o personelu 

Nai•sko, mom: 	 24Zich vosa 

SczecjalnoSc 	 LE4.arze 

Coo 	 let.arZ 

Term n 

Data tozpoczeca3: 

Ile 
kito ill Paz 2010 12:0U:ull 

 

 

■ 

Potwierdzenie rezerwacji 

drukuj 

 

potwierdzenie ems 
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5.4 	Moje rezerwacje 

Przeglqd i edycja zarezerwowanych przez pacjenta uslug - zmiana terminu 
udzielenia usfugi, anulowanie rezerwacji 

5.4.1 Wywolanie okna moje rezerwacje 

    

    

 

f° 

 

E-Pacjent 

    

Menu 

moj profit 

nowa rezerwacja 

usiugi 

   

personel 

moje rezerwacje 

wiadomoki 

dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

1 
Wywolanie funkcji Moje rezerwacje 

Aby wywola6 funkcjg Moje rezerwacje naleZy w panelu pacjenta (a) wybraC z 

menu pozycjq 
 =1

moje rezerwacje (b). 

Zostaje otwarta karta Moje rezerwacje 	 umoZliwiajgca przeglqd i edycja 
zarezerwowanych usfug - zmian terminu udzielenia usfugi, anulowanie 
rezerwacji. 
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Moje rezerwacje 

Kryteria wyszukiwania 

Od: 01-12-2010 13 	Do: 
	 13 

165 

■■ do potwierdzenia 	potwierdzone 

anulowane 	zrealizowane 

Porada ortopedyczna 
	 0 

0 

0 

Nazwa ustugi 	 Miejsce udzielenia Terrain 

2011-01-21, 14:05 Porada ortopedyczna 	 Gabinet Lekarski 

Identyfikator rezerwacji: 

Stan uslugi: 

Nazwa uslugi: 

Miejsce udzielenia: 

Personel: 

E- Pacjent 

Karta Moje rezerwacje 

5.4.2 Wyszukiwanie rezerwacji 

System prezentuje formularz do wyszukiwania rezerwacji. 

Kryteria wyszukiwania 

Aby wyszukac rezerwacj na okrelonq us•1ug (Porada ortopedyczna) 
oraz na podstawie identyfikatora dostqpnego na wydruku potwierdzenia 
rezerwacji (165) wprowad2 identyfikator w polu wyszukiwania Identyfikator 
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rezerwacji. 

W celu wyszukania rezerwacji znajdujqcych sig w okrelonych stanach 
oznacz jeden lub wiqcej znacznikow stanow: 

• do potwierdzenia - rezerwacje wymagajqce potwierdzenia kodem 
przekazanym przez SMS lub e-mail, 

• potwierdzone - rezerwacje potwierdzone przez pacjenta, 

• anulowane - rezerwacja anulowane przez pacjenta lub w Jednostk 

Ochrony Zdrowia, 

• zrealizowane - rezerwacje oznaczone przez system medyczny 
(AMMS, InfoMedica) jako zrealizowane. 

JeZeli nie zaznaczysz zadnego stanu system zaprezentuje rezerwacje 
znajdujqce sib w dowolnym stanie. 

W celu wyszukania rezerwacji spefniajqcych kryteria wyszukiwania nacinij 

przycisk 

MoZna rownie2 okre§k zakres dat Od - Do, w obrOie ktorego bgclq 
wyszukiwane rezerwacje. 

5.4.3 	Przeglad rezerwacji w tabeli 

System prezentuje w tabeli rezerwacje spelniajqce podane kryteria 
wyszukiwania 

TennIn Nazwa ustual Miejsce udzIelenla Personel 	 Stan rezerwacji 

2011.01.21, 11:00 Usinya SPI Wymad • Cnrunna 

2011.01 21, 14:05 Porada odopmoina nabnel 1 ekardo 

2011-01-26, 12:00 Konsultazja lekarska Pracowne EndOW0011 A 

2011 -01-20, 11:00 No osultaga Leluiska t'Vwnad 	LnatioN 

7011-01-28, 14:05 Porada ortopedyczna Pracowna ItT0 

2011-02.02, 9:50 KonwItaqa Lekarska Gannet inGosItont A 

2011-02.02, 10:40 KonsuRaqa LeItarska (iattnet Endoskops 

2011-07-07, 9:00 Usiuqa SP Wm-0d (brown 

2011-02-07, 12:00 Konsukaoa lekarska Pracowno UndoskdPs ■ 
7011.07 17. 17:10 Porada Oardnloga Gannet Indoskon. A 

Tabela rezerwacji 

W kolumnach tabeli system prezentuje informacje o rezerwacjach: 

• Termin - planowany termin udzielenia uslugi 

• Kod - kod zarezerwowanej usFugi 

• Nazwa uslugi - nazwa zarezerwowanej uslugi 
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• Miejsce udzielenia - nazwa miejsca udzielenia planowanej usiugi 
(poradnia/oddzial) 

• Personel - dane personelu (pracownika jednostki medycznej), ktory 
zostalwybrany do realizacji uslugi 

• Stan rezerwacji - oznaczenie stanu rezerwacji: 

potwierdzone - rezerwacja wymaga potwierdzenia kodem 
przekazanym przez SMS lub e-mail 

0 do potwierdzenia - rezerwacja wymaga potwierdzenia kodem 
przekazanym przez SMS lub e-mail 

`f zrealizowane - rezerwacje oznaczone przez system medyczny 
(AMMS, InfoMedica) jako zrealizowane 

anulowane - rezerwacja anulowana 

5.4.3.1 Sortowanie w tabeli 

Termin '1• 	 Nazwa ustugi Miejsce udzielenia 

2011-02-17, 12:30 Porada Kardiologa Gabinet Endoskopi 
. 	. 

7 011-02-07, 12:00 Konsultacja Lekarska Pracownta Endoskopii 

2011-02-07, 9:00 Usiuga SPI VVywrad - Chirurgia 

2011-02-02, 10:40 Konsultacja Lekarska Gabinet Endoskopii 

2011-02-02, 9:50 Konsultacja Lekarska Gabinet Endoskopi 

2011-01-28, 14:05 Porada ortopedyana Pracownia RTG 

2011-01-28, 11:00 Konsultacja Lekarska VVywiad - ChirurgO 

2011-01-26, 12:00 Konsultacja Lekarska Pracownia Endoskopii 

2011-01-21, 14:05 Porada ortopedyczna Gabinet Lekarski 

Sortowanie w tabeli 

Aby posortowa6 wiersze tabeli wg wartoki w wybranej kolumnie kliknij 

prawy koniec nagfowka kolumny I. Strzalka D pokazuje kierunek 
sortowania (rosnqco/malejqco). Aby zmieni6 kierunek sortowania kliknij 
ponownie prawy koniec naglowka kolumny. 
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5.4.3.2 Zmiana kolejnoki kolumn 

Termin l• 	 Nazwa ustugi Miejsce udzielenia MiLlsoe udzielenia 

2011-02-17, 12:30 Porada Kardiologa Gabinet Endoskopii 

2011-02-07, 12:00 Konsultaqa Lekarska Pracownia Endoskopii 

2011-02-07, 9:00 Usluga SP1 Wywrad - Chturgia 

2011-02-02, 10:40 Konsultaqa Lekarska Gabinet Endoskopi 

2011-02-02, 9:50 Konsultaqa Lekarska Gabinet Endoskopi 

2011-01-28, 14:05 Porada ortopedyczna Pracownia RTG 

2011-01-28, 11:00 Konsultaqa Lekarska VVywtad - Chwurg2 

2011-01-26, 12:00 Konsuttaga Lekarska Pracownia Endoskopii 

2011-01-21, 14:05 Porada ortopedyana Gabinet Lekarski 

2011-01-21, 11:00 Usluga SPI Wywiad - Chirurgra 

Zmiana kolejnoki kolumn 

Aby zmieniC kolejnok kolumn w tabeli chwyc wskazanq kolumN naciskajqc 
lewy przycisk myszki, przesuri na wybrane miejsce trzymajqc lewy przycisk 
myszki. Upuk kolumnq na wybranym miejscu zwalniajqc lewy przycisk 
mysz ki. 

5.4.3.3 Zmiana szerokoki kolumn 

Termin Nazwa ustugi Miejsce udzielenia 

2011 02-17, 12:30 Porada Kardiologa Gabnet Endoskopu 

2011-02-07, 12:00 Konsultacja Lekarska Pracowna Endoskopu 

2011-02-07, 9:00 Usluga SPI Wywod - Chtrurgia 

2011-02-02, 10:40 Konsultaqa Lekarska Gabinet Endoskopii 

2011-02-02, 9:50 Konsultaqa Lekarska Gabinet Endoskopu 

2011-01-28, 14:05 Porada ortopedyczna Pracownia RIG 

2011-01-28, 11:00 Konsultaga Lekarska Wywed 	Chtrurgia 

Zmiana szerokoki kolumn 

Aby zmienic szerokok kolumn ustaw wskainik myszki na ziqczeniu kolumn 

(pojawi sib znacznik 411' ) i trzymajqc lewy przycisk myszki zmieri szerokok 
kolumn. 

5.4.4 Przeglad rezerwacji na kalendarzu 

Aby uruchomi6 przeglqd rezerwacji w kalendarzu nale2y nacisnq6 przycisk 
kalendarza: 
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Kalendarz 

5.4.4.1 	Przeglad rezerwacji w uktadzie tygodniowym 

Przeglad rezerwacji w uktadzie tygodniowym 

Aby uruchomi6 przeglqd rezerwacji w widoku tygodniowym nacgnij przycisk 

. 
Aby uruchomic przeglqd rezerwacji w widoku tygodnia roboczego 

(poniedzialek-piqtek) nacgnij przycisk I R I. 
Aby uruchomia przeglqd rezerwacji w poprzednim tygodniu naci§nij przycisk 

• J 
Aby uruchomi6 przeglqd rezerwacji w kolejnym tygodniu nacinij przycisk 

[ 	I. 
Aby uruchomi6 przeglqd rezerwacji w wybranym tygodniu wska2 date na 

kalendarzu 2_ 1  . 

Aby uruchomi6 przeglqd rezerwacji wybranych uslug oznacz wybrane pozycje 

listy usfug ■ 	. 

72 
	

Dokumentacja u2ytkowa dla pacjenta wersja 2.1.0 



Przeg14d rezerwari1 

27 	 *2 	 29 
	

31 

3 	 4 	 5 	 6 	 7 

• J Konsultaga I:214340a 
2 	1/14/ 843.3314 K28143190.3 

IIJ Porada ortopeclyan3 
▪ 04/202 700226040241 
• J Uslaga SP1 

,oraordzakfk 22614412 

	

10 	 11 	 12 	 13 	 14 	 l6 	 16 

:3 

3 	 Xer.Aary Lek be*, 
Cf, scow•... arc 

P■4:411.114:11.3.071, 0 

	

17 	 is 	 19 	 70 	 21 	 22 	 as 

	

10: 15 GtOnet indwk. 	i1.55,..rat Erds.1-- 	13:15 Gabnet C•..8..4. 	 14:05 G4bine1 lek./.1. 
4 	 Pore:Is 0FOG.Ow.e. 

o 13 	 4 • 

4 G111:1/.111 	21110 

P WCPS6 

3 4 5 

• 9 20 11 12 

13 14 15 16 1/ 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

47 26 2111110"  

t4 	ZS 	as 	 27 	 211 	 29 4 117,/elt 	2011 

Wyms41 

/001.1.0J wk..* 
14:05 0...env RTC 
krada .400,8/tzra 

31 	 1 	 2 	 3 	 4 	 6 

10. 4..10r. 

P W5CPSN 

1-  : 

9 

16 

73 

24 25 27.28 29 30 

Przeghld rezerwadi • 

'2/3094 F i T I M 	*.•;'% 1  •  

900 

9:00 

KVA. 28 Sly.101 MI +.1 K011511t3C30 1-OG3/Ski 

▪ P43.8.131..3612,124.3 
▪ 43/ Porada ort0064121104 
▪ 1704231.3 orisokosoey. 
• J 1111024 SO1 

1900 

4 Sly, :on 	1011 

P WSCPSN 

I 

3 4 S 6 / 8 9 

10 11 17 13 14 15 16 

1/ 18 19 20 21 12 23 

24 25E27 .7-129 30CJ 
31 

4 1022 	7011 	2 

P WgePSH 

1 	.3 4 5 6 

/ 8 9 10 II 11 13 

14 15 19 I/ 18 19 )0 

71 22 73 24 15 26 27 

78 

1100 

1200 

13:00 

24' 00  
!wide artc4166ra* 

15,00 

16:00 

10:00 

E- Pacjent 

5.4.4.2 Przeglad rezerwacji w uktadzie miesiecznym 

Przeglad rezerwacji w uktadzie miesiqcznym 

Aby uruchomic przeglqd rezerwacji w widoku miesigcznym naciSnij przycisk 
rin • 

5.4.4.3 Przeglad rezerwacji w uktadzie dziennym 

Przeglad rezerwacji w uktadzie dziennym 

Aby uruchomi6 przeglqd rezerwacji w widoku dziennym naciSnij przycisk D I 
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5.5 	Potwierdzenie rejestracji 

JeZeli system pracuje w trybie potwierdzeri sms, mozliwe jest potwierdzenie 
rezerwacji przy u2yciu kodu otrzymanego przez SMS. 

SMS potwierdzajqcy rezerwacjg zawiera: 

• numer rezerwacji 

• kod potwierdzenia 

5.5.1 	Wywotanie okna potwierdzenie rejestracji 

   

   

  

E-Pacjent 

   

Menu 

m6j profit 

nowa rezerwacja 

uslugi 

personel 

moje rezerwacje 

wiadomoki N/I 

dziennik 

potwierdzenie rezerwacji 

Wywolanie funkcji Potwierdzenie rezerwacji sms 

Aby wywojac funkcjg Potwierdzenie rezerwacji sms nale2y w panelu E-
Pacjenta (a) wybrac z menu pozycjq (b). 

1 	1 Zostaje otwarta okno/karta Potwierdzenie rezerwacji 	umo2liwiajgca 
potwierdzanie rezerwacji przy uZyciu kodu otrzymanego przez SMS. 
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a 	Potwierdzenie rezerwacji Menu 

maj profit 

nowa rezerwaga 

usiugi 

personel 

moje rezerwacje 

wadomoSci 

dziennik 

Numer rezerwacji: 

Kod potwterdzenra: 

213 

XIMG6C 

potwierdi 

Wprowadi kod otrzymany przez SMS 

a 

E-Pacjent 

Karta potwierdzenie rezerwacji 
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Zalqczniki 

6 	Zatqczniki 

W zalqcznikach znajdujg siQ informacje uzupelniajgce zwiqzane z systemem 
SPI. 

6.1 	Szablon regulaminu korzystania z SPI 

DOKUMENT JEST SZABLONEM REGULAMINU 
WYKORZYSTYWANYM DO CELOW PREZENTACYJNYCH 

Regulamin korzystania ze Szpitalnego Portalu 
Informacyjnego 

§ 1  
1. Regulamin okrela warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu 

Informacyjnego udostQpnianego przez Szpital Demonstracyjny. 

2. Szpitalny Portal Informacyjny jest srodowiskiem komunikacji siu24cym 
do wymiany informacji pomigdzy U2ytkownikami a Szpitalem 
Demonstracyjnym. 

§ 2 

Postanowienia ogolne 

1. Ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego mogq korzystaa tylko 
U2ytkownicy ktorzy dokonali rejestracji. 

2. Ka2dy U2ytkownik Szpitalnego Portalu Informacyjnego zobowiqzany 
jest do zapoznania sib i przestrzegania postanowieh niniejszego 
Regulaminu. 

3. 1.12ytkowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego oznacza calkowit4 
zgodQ na przestrzeganie postanowien niniejszego Regulaminu. 

4. Za kompletnok i rzetelnosc danych oraz informacji przekazywanych 
na strony Szpitalnego Portalu Informacyjnego odpowiada U2ytkownik, 
ktory to treki zamiekit. 

5. Szpital Demonstracyjny nie ponosi odpowiedzialnoki za dane, ktore 
zostaly bkdnie wprowadzane przez U2ytkownika, a w szczegolnoki 
za szkody wyrzqdzone osobom trzecim w zwiqzku z korzystaniem 
przez nich z udostQpnionych informacji. 

§3 

Rejestracja Uiytkownika 
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1. Korzystanie ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego nastqpuje po: 

1. wypeJnieniu formularza rejestracyjnego, 

2. potwierdzeniu rejestracji uzytkownika, 

3. autoryzacji uzytkownika przez pracownika Szpitala 
Demonstracyjnego. 

§4 

Wyrejestrowanie / zawieszenie konta 

1. Szpital Demonstracyjny mote zablokowa6 konto UZytkownika do 
Szpitalnego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w 
nastpujqcych przypadkach: 

1. nieprawidlowego korzystania z Portalu, 

2. otrzymania informacji o niemo2noki dalszego wykorzystania 
Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez U2ytkownika, 

3. na wniosek UZytkownika. 

2. Odblokowanie zablokowanego konta nastpuje na wniosek 
UZytkownika. 

3. Szpital Demonstracyjny zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont 
UZytkownika, ktorego dzialania bqk niezgodne z niniejszym 
Regulaminem. 

§5 

Zasady bezpieczeristwa 

1. UZytkownik ma obowigzek ochrony parametrow konta przed osobami 
trzecimi. 

2. U2ytkownik odpowiada za niewfakiwe posfugiwanie siq kontem w 
Szpitalnym Portalu Informacyjnym, w tym za udostqpnienie loginu i 
hasla osobom trzecim. 

3. 1.12ytkownik jest obowiqzany niezwfocznie informowa6 Szpital 
Demonstracyjny o kaZdym przypadku: 

1. nieprawidfowego lub nietypowego dzialania Szpitalnego Portalu 
Informacyjnego, 

2. utraty loginu i hasta, 

3. nieprawidlowego lub nietypowego dzialania innych U2ytkownikow 
lub podmiotow trzecich, dotyczqcych Szpitalnego Portalu 
Informacyjnego lub zawartych w nim danych, 
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4. nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnego Portalu 
Informacyjnego, 

5. wykorzystywania danych zawartych w Szpitalnym Portalu 
Informacyjnym przez osoby nieuprawnione lub do celow innych niz 
okrelone w niniejszym Regulaminie, 

6. potrzebie wytqczenia dostpu do Szpitalnego Portalu 
Informacyjnego. 

4. Zabronione jest umieszczanie treki niezgodnych z obowiqzujqcym 
prawem, a w szczegolnoki informacji i materialow mogqcych 
naruszyC przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Szpital Demonstracyjny nie ponosi odpowiedzialnoki za modyfikacjQ, 
utraty, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez UZytkownika 
do Szpitalnego Portalu Informacyjnego z przyczyn le2qcych po stronie 
U2ytkownika, a w szczegolnoki wskutek utraty lub niewtakiwego 
zabezpieczenia loginu lub hasta. 

§6 

Funkcjonowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego 

1. Szpital Demonstracyjny nie ponosi odpowiedzialnoki za brak 
mo2liwoki dostpu do Szpitalnego Portalu informacyjnego wynikaj4cy 
z przyczyn naturalnych lub od niego niezale2nych. 

2. Szpital Demonstracyjny zastrzega sobie prawo przerw w pracy 
Szpitalnego Portalu Informacyjnego niezkdnych do jego konserwacji 
lub aktualizacji. 

§ 7 

 Przepisy koncowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiqzuje od dnia opublikowania na stronie 
Szpitalnego Portalu Informacyjnego i stanowi integralnq czqC 
zawieranej z UZytkownikiem umowy. 

2. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treki 
niniejszego Regulaminu w kaZdym czasie. Zmiany obowiqzujq od dnia 
opublikowania na stronach Szpitalnego Portalu Informacyjnego. 

3. Zastosowanie male przepisy: 

1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 
r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), 

2. Ustawa z 27 Iipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1402), 
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3. Ustawa z 18 wrze§nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 
130, poz. 1450, ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze 
zm.). 

5. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadac urzqdzenia i systemy informatyczne slulgce 
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 
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