
Wasz Lekarz



Rejestracja

 Rejestracji dokonujemy na 

stronie głównej Wasz  Lekarz 

klikając przycisk – Więcej 

(prawy górny róg), a następnie 

wybierając strefę lekarza



• Kliknij – Załóż 

darmowe konto

• Następnie uzupełnij 

swoje dane, stwórz 

hasło, zapoznaj się z 

wymaganymi zgodami i 

je zaakceptuj

• Na koniec 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 wybierz strefę lekarza 

na stronie głównej 

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



Strefa lekarza

 W strefie lekarza 

wyświetlają się wszystkie 

najbliższe umówione 

wizyty, masz dostęp do 

dokumentacji medycznej 

swoich pacjentów oraz 

możesz zarządzać swoim 

profilem



Grafik

W zakładce – Grafik możesz zobaczyć wszystkie aktualne 

grafiki, dodać nowy grafik lub dzień wolny



Dodaj nowy grafik

• Aby stworzyć nowy grafik musisz wybrać 

termin w jakim ma on obowiązywać, 

godziny i czas wizyty przeznaczony dla 

jednego pacjenta

• Następnie wybierz placówkę w której 

będą przyjmowani pacjenci oraz rodzaj 

grafiku 

• Kliknij - Utwórz



Można zablokować 

możliwość umawiania 

wizyt przez pacjentów, 

wybierając ilośc dni lub 

godzin, przed terminem 

wizyty.



Dodaj dzień wolny

• Wybierz datę w której 

chcesz ustawić dzień wolny, 

czas rozpoczęcia i 

zakończenia oraz dodaj 

krótki opis (np. urlop) 

• Możesz także edytować konkretne 

dni w danym grafiku. Pamiętaj że 

edycji możesz dokonać tylko 

wtedy gdy nie masz umówionych 

na ten termin wizyt



Szablony

• W tej zakładce możesz 

stworzyć własne szablony 

dla poszczególnych 

chorób, klikając - Utwórz

• Wypełnij wymagane pola i 

potwierdź 



• W szczegółach szablonu 

możesz dodać lekarstwa 

odpowiednie dla danej 

choroby

• Możesz dowolnie edytować 

szablon

• Możesz usunąć szablon



Ustawienia konta

• W zakładce – Twój profil 

możesz edytować swoje dane

• W zakładce – Specjalności

lekarskie ustawiasz 

specjalności w ramach 

których będą obsługiwani 

pacjenci

• W zakładce - Usługi możesz 

wpisać wszystkie oferowane 

usługi wraz z cenami



Kalendarz 

W zakładce – Wizyty (na 

dole strony) można 

sprawdzić wszystkie 

umówione wizyty na dany 

miesiąc.



• Zakładka – Zaakceptowane

rodzaje wizyt służy do 

aktywacji form prowadzenia 

wizyty

• W zakładce – Moje języki 

możesz ustawić inne języki 

w jakich może odbywać się 

wizyta (np. angielski)

• W zakładce - Płatności masz 

dostęp do wszystkich swoich 

faktur



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



Wizyty

• Aby rozpocząć wizytę kliknij 

przycisk – Rozpocznij wizytę

• W przypadku gdy pacjent nie 

zgłosi się na umówioną wizytę 

kliknij – Nie odbyła się

• Przebieg wizyty uzupełnisz 

klikając – Utwórz nową 

historię wizyty 



• Uzupełnij pola: wywiad, 

badania fizykalne, zalecenia    

dla pacjenta i rozpoznanie  

choroby



Dodawanie lekarstw

• Kliknij – Dodaj nowe 

lekarstwo

• Uzupełnij nazwę 

lekarstwa, rodzaj 

dozowania, datę 

rozpoczęcia zażywania, 

czas i porę 

przyjmowania



Wystawianie zwolnień i skierowań

• W trakcie wizyty możesz 

wystawić pacjentowi 

zwolnienie korzystając z

e-ZLA (Elektroniczne  

zwolnienia lekarskie)

• Możesz wystawić 

skierowanie do innego 

specjalisty lub na 

konkretną usługę



• W trakcie trwania wizyty 

możesz samodzielnie umówić 

pacjenta na następną wizytę



Pacjenci 

• W zakładce pacjenci masz dostęp do 

historii wszystkich własnych pacjentów 

• Możesz także umówić pacjenta do innego 

specjalisty



Nagła wizyta

• Nagła wizyta – to wizyta w pilnych przypadkach, 

prowadzona w formie telekonsultacji, 

videokonsultacji lub chatu

• Jeżeli dysponujesz wolnym czasem kliknij – podejmij 

wizytę



Zakładka - Placówki

Jesteś właścicielem placówki medycznej lub 

gabinetu, możesz ją zarejestrować w 

serwisie klikając – Dodaj nową placówkę



• W zakładce – Placówki

możesz zarządzać placówką 

której jesteś właścicielem.

• Możesz przypisać do 

placówki lekarza który już 

istnieje w systemie ale 

także zarejestrować i 

przypisać nowego lekarza

• Dodawać i usuwać usługi 

oferowane w placówce



Przewaga konkurencyjna

Bezpłatne korzystanie z serwisu

Prosty i przejrzysty panel lekarza

Dostęp do e-recepty i e-ZLA

Różne formy prowadzenia wizyt

Dostęp do całej dokumentacji medycznej łącznie z wynikami badań

Powiadomienia o zbliżających się wizytach

Darmowa reklama

Możliwość rezygnacji z rejestracji lub jej usprawnienie

Oszczędność czasu i pieniędzy



Wasz Lekarz to profesjonalny serwis, oferujący 

prywatną opiekę medyczną na najwyższym poziomie. 

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić pełne 

bezpieczeństwo danych Twoich pacjentów.

Dołącz do nas już dziś i przekonaj się że praca z 

naszym serwisem pozwoli zredukować koszty i 

usprawni Twoją pracę.

Życzymy zdrowia i zapraszamy


