Instrukcja korzystania z funkcji
e - Rejestracja
i
e – Portal
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Plik pomocy

Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku nadal
obowiązujących zasadach:
1. Do wszystkich poradni obowiązuje skierowanie, które należy dostarczyć do rejestracji
najpóźniej w dniu wizyty przed samą wizytą.
2. Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zastrzega sobie prawo zmiany lekarza przyjmującego
w danym momencie w danej poradni.
3. Każdą wizytę należy potwierdzić w E-rejestracji, w zakładce moje wizyty. Należy także
wydrukować potwierdzenie wizyty, z którym zgłaszamy się do rejestracji danej poradni
w dniu wizyty.
4. Opcja wysyłania powiadomień drogą sms-ową jest na chwilę obecną nieaktywna. Oznacza
to, że pomimo zaznaczenia opcji „Powiadomienia wysyłane poprzez sms” powiadomienie nie
zostanie wysłane na wskazany numer.
5. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt e-mail na adres
rejestracja@szpitalorzesze.pl, koniecznie wpisując w polu temat: „erejestracja"
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FUNKCJA e-REJESTRACJA
W celu uzyskania dostępu do E-rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz
rejestracyjny do którego uzyskujemy dostęp poprzez kliknięcie w pole „zarejestruj”.

Następnie wypełniamy wszystkie wymagane pola

i oczekujemy na wiadomość e-mail potwierdzającą aktywację konta.
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Po zalogowaniu się do portalu E-rejestracja (dane do logowanie uzyskujemy z maila
aktywacyjnego konto) , w celu rezerwacji wizyty przechodzimy do zakładki „PRZYCHODNIA”,
zaznaczamy interesującą nas poradnię oraz lekarza.
Następnie naciskamy przycisk „Szukaj terminu”

Po kliknięciu w przycisk „Szukaj terminu” system sam wyszuka pierwszy wolny termin
określonej wizyty i zaproponuje nam jego wybór poprzez miganie. Istnieje także możliwość
wyboru innego niż zaproponowany termin.
Po kliknięciu w wybrany przez nas termin na ekranie monitora powinno pojawić się okienko
rezerwacji danego terminu.
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Po kliknięciu przycisku „Rezerwuj” nasza wizyta jest wstępnie zarezerwowana.
Wizytę wstępnie zarezerwowaną należy najpóźniej na dzień przed planowanym jej terminem
potwierdzić.
Dokonujemy tego przechodząc do zakładki „MOJE WIZYTY” a następnie klikając w przycisk
„Potwierdź wizytę”

Po tej operacji wizyta jest potwierdzona - Status wizyty w kolumnie „Status ” powinien
zmienić się na „Potwierdzona”
Następnie należy wydrukować potwierdzenie wizyty klikając w przycisk „Wydrukuj
potwierdzenie”, a następnie drukuj.
Z tak wydrukowanym potwierdzeniem oraz dowodem tożsamości należy zgłosić się przed
samą wizytą do rejestracji.

UWAGA!
W związku z zaostrzeniem polityki bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych
osobowych zarówno po stronie producenta oprogramowania jak i Szpitala Chorób Płuc
w Orzeszu, zmienia się sposób dostępu do e-portalu dla pacjentów których PESEL istnieje już
w bazie danych Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu. W przypadku pojawienia się komunikatu
"Rejestracja nie powiodła się, numer PESEL przypisany jest już do zarejestrowanego
użytkownika" prosimy o kontakt w celu potwierdzenia danych personalnych na adres
mailowy: rejestracja@szpitalorzesze.pl lub pod numerem telefonu (7:00 - 14:35)
32 22 13 661 lub 662 wew. 37.
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FUNKCJA e-PORTAL
Funkcja e-Portal zapewnia możliwość dostępu do danych dotyczących szczegółów
epizodów pacjenta jakie zostały odnotowane w zintegrowanym systemie informatycznym
działającym w Szpitalu. Dane zostały wprowadzone w trakcie pobytów Pacjenta w jednostce
ochrony zdrowia.


Przeglądanie informacji o wynikach badań laboratoryjnych

Rys 7. Wynik badań laboratoryjnych.



Przeglądanie informacji o wynikach badań diagnostycznych opisowych

Za pomocą funkcji badania diagnostyczne Pacjent uzyskuje dostęp do zleconych
i wykonanych badań diagnostycznych. W oknie programu wyświetlana jest lista badań
z datami wykonania. Po zaznaczeniu wybranego badania laboratoryjnego (Rys 7.), w oknie
po prawej stronie wyświetlają się parametry badania z informacją na temat wartości,
jednostki oraz zakresu parametrów granicznych.
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Rys 8. Wynik badań diagnostycznych opisowych.

Lista wyników badań diagnostycznych opisowych wyświetlana są w oknie po lewej stronie.
Dostępna jest informacja o typie badania i ilości badań danego rodzaju. Po zaznaczeniu
wybranego badania w oknie po prawej stronie wyświetlają się szczegółowe opisy wyników
(Rys 8.)



Przeglądanie informacji o wizytach ambulatoryjnych

Rys 9. Opis wizyt ambulatoryjnych.
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Funkcja „Wizyty ambulatoryjne” pozwala na przegląd opisów zanotowanych w trakcie wizyt
Pacjenta w przychodni szpitalnej. W oknie po lewej stronie ekranu wyświetlana jest lista
wizyt z podziałem na poradnie i ilością wizyt w danej poradni. Wyświetlana jest również data
ostatniej wizyty. W oknie po prawej stronie ekranu prezentowane są szczegółowe opisy
wizyt (Rys 9).



Przeglądanie informacji o hospitalizacjach

Rys 10. Opis wizyt ambulatoryjnych.

Funkcja „HOSPITALIZACJA” udostępnia Pacjentowi dane wprowadzone do systemu w trakcie
pobytu na oddziałach szpitalnych. Okno po lewej stronie ekranu prezentuje listę
hospitalizacji Pacjenta z informacja o oddziale na jakim przebywał i datami pobytu. Po
zaznaczeniu wybranego pobytu, w oknie po prawej stronie wyświetlane są szczegółowe dane
wybranej hospitalizacji (Rys 10).
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