
Wasz Lekarz



Rejestracja

 Rejestracji dokonujemy na 

stronie głównej Wasz  Lekarz 

klikając przycisk – Załóż 

darmowe konto



• Podaj swoje dane i 

stwórz hasło

• Zapoznaj się z regulaminem serwisu, 

polityką prywatności, informacjami 

o przetwarzaniu danych osobowych, 

zgodą na kontakt marketingowy oraz 

zgodą na udostępnianie i je 

zaakceptuj

• Kliknij załóż konto



Na podany adres email zostanie wysłany 

link aktywacyjny, kliknij go aby 

potwierdzić konto pocztowe.

Następnie uzupełnij pozostałe dane 

osobowe. Od tej chwili możesz w pełni 

korzystać z usług serwisu Wasz Lekarz



Logowanie

Jeżeli masz już założone 

konto kliknij przycisk -

Logowanie

Wpisz swój adres email, 

hasło a następnie zaloguj

Jeżeli nie pamiętasz hasła 

kliknij – Przypomnij hasło



Wpisz swój adres email 

kliknij – Wyślij hasło, a nasza 

obsługa wkrótce się z tobą 

skontaktuje i prześle hasło 

do odblokowania konta



Panel pacjenta

 W panelu pacjenta 

masz dostęp do 

rejestracji online, 

dokumentacji 

medycznej, wyników 

badań oraz możesz 

zarządzać swoim 

profilem



Zakładka – Powiązane konta 

służy do rejestrowania konta 

swoich dzieci lub osób 

starszych. Możesz 

samodzielnie dokonać 

rejestracji nowego konta lub 

powiązać już istniejące 

konto

Ustawienia konta                

W zakładce – Twój profil 

możesz edytować swoje 

dane



W zakładce – Zmiana hasła 

możesz w każdej chwili 

dokonać jego zmiany

W ustawieniach konta 

możesz sprawdzić swój 

abonament, płatności i 

faktury oraz generować 

kody pin potrzebne przy 

pierwszej wizycie u danego 

lekarza

Zmiana hasła



Formy 

prowadzenia 

wizyty

 Konsultacja bezpośrednia

Wizyta osobista w gabinecie lekarza,   

umówiona na konkretny dzień i godzinę

 Telekonsultacja

Telefoniczna konsultacja z lekarzem

 Videokonsultacja

Konsultacja z lekarzem za pomocą obrazu   

i dźwięku. Wymagany  dostęp do Internetu

 Konsultacja w formie chatu

Konsultacja lekarska za pośrednictwem  

Internetu, polegająca na naprzemiennym  

wysyłaniu wiadomości tekstowych



Umawianie wizyt

 Wizytę można umówić 
bezpośrednio ze strony głównej 
lub z panelu pacjenta. Lekarza 
można wyszukać wpisując 
nazwisko lub specjalizację. 

 Po wpisaniu specjalizacji 
wyświetlą się wszyscy dostępni 
lekarze w danej specjalizacji.

 Aby umówić wizytę do wybranego 
lekarza należy kliknąć przycisk –
Umów wizytę



Następnie wyświetli się 

grafik pracy lekarza, 

należy wybrać dogodny 

termin i kliknąć na 

godzinę wizyty   

Wybierz usługę, formę 

prowadzenia wizyty oraz 

sposób płatności

Zaakceptuj zgodę na 

warunki umowy oraz 

regulamin wizyt 

lekarskich. Na koniec 

kliknij przycisk - Utwórz



Nagła wizyta

 W przypadku niepokojących 

objawów, w każdej chwili 

możesz umówić konsultację 

z lekarzami podstawowej 

opieki medycznej klikając –

Nagła wizyta na stronie 

głównej



• Wybierz specjalizację 

lekarza

• Opisz krótko swoje 

dolegliwości

• Zaakceptuj zgody

• Kliknij – Potwierdź 

• Czekaj aż znajdziemy 

aktywnego lekarza który 

zaakceptuje konsultację

• Wybierz formę prowadzenia 

wizyty, dokonaj płatności 



Wizyta bez konkretnej godziny

Potrzebujesz diagnozy wyników 

badań, wystawienia lub 

przedłużenia recepty, wystawienia 

zwolnienia kliknij – Umów wizytę 

bez konkretnej godziny

Wybierz usługę, w razie konieczności 

dodaj plik (np. wyniki badań), dodaj 

opis, zaakceptuj zgody.

Po dokonaniu płatności wizyta zostanie 

utworzona



Umówione 
niezrealizowane 

wizyty będą 
wyświetlały się w 
Panelu pacjenta. 
Dotyczy to także 

umówionych 
wizyt kont 

powiązanych.

W zakładce 
wizyty masz 
dostęp do 

historii wizyt, 
skierowań i 

własnych plików 
np. wyników 

badań

Wszystkie 
przepisane 
lekarstwa 
możesz 

sprawdzić w 
zakładce –
Lekarstwa 
pacjenta 



W zakładce – Lekarstwa 

możesz samodzielnie ustawić 

porę przyjmowania lekarstw, 

oraz dowolnie ją edytować.



Chcesz kupić abonament – kliknij zakładkę Kup Abonament. 

Wybierz abonament dopasowany do Twoich potrzeb, 

dokonaj płatności.

Abonamenty



Przewaga konkurencyjna

Bezpłatne korzystanie z serwisu

Prosty i przejrzysty panel pacjenta

Indywidualne i profesjonalne podejście do pacjenta

Różne formy prowadzenia wizyt

Dostęp do całej dokumentacji medycznej łącznie z wynikami badań

Powiadomienia o zbliżających się wizytach

Możliwość rejestracji kont swoich dzieci lub osób starszych i zarządzania nimi

Brak kolejek

Oszczędność czasu i pieniędzy



Wasz Lekarz to profesjonalny serwis, oferujący 

prywatną opiekę medyczną na najwyższym poziomie. 

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić pełne 

bezpieczeństwo Twoich danych. Dołącz do nas już dziś 

i przekonaj się że usługi medyczne mogą być nie tylko 

fachowe ale także w przystępnej cenie.

Życzymy zdrowia i zapraszamy


