
Wasz Lekarz



Jesteś właścicielem placówki medycznej albo lekarzem 

prowadzącym własny gabinet, serwis Wasz Lekarz jest 

dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Zobacz jak prosta 

jest jego obsługa i przekonaj się jakie korzyści 

przyniesie dołączenie do nas.



Rejestracja

• Rejestracji placówki 

dokonujemy na stronie 

głównej Wasz Lekarz klikając 

przycisk – Więcej (prawy 

górny róg), a następnie 

wybierając strefę placówki



• Podaj swój adres email, 

uzupełnij 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 

placówki. Od tej chwili możesz w pełni 

korzystać z usług serwisu Wasz Lekarz



Logowanie

• Jeżeli masz już założone 

konto wejdź w strefę 

placówki 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



Ta zakładka służy do zarządzania profilem właściciela

Ustawienia konta



Twój profil

• Po wejściu w - Twój profil 

widzisz swoje dane 

wpisane w procesie 

rejestracji

• Klikając - Edytuj możesz 

dokonać zmian



• W zakładce – Zmiana hasła 

możesz w każdej chwili 

dokonać jego zmiany

Zmiana hasła



Placówki

• W zakładce – Placówki możesz zarządzać 

placówkami których jesteś właścicielem

• Aby wejść w szczegóły placówki kliknij - Pokaż



Szczegóły placówki

• W szczegółach placówki 

możesz edytować dane, 

zmienić opis placówki, 

godziny otwarcia



W szczegółach placówki masz dostęp do:

• Listy przypisanych lekarzy

• Listy usług placówki

• Możesz zarejestrować i przypisać nowego 

lekarza

• Możesz przypisać lekarza istniejącego w 

systemie

• Możesz zarejestrować i przypisać obsługę



Przypisz nowego lekarza

Przypisać lekarza możesz 

na dwa sposoby:

• Nowego lekarza 

przypiszesz klikając –

Rejestruj i przypisz 

nowego lekarza

• Istniejącego w systemie lekarza 

możesz przypisać do swojej 

placówki klikając – Przypisz 

istniejącego lekarza a następnie 

wprowadzając jego numer pesel



Przypisane usługi

• Aby dodać oferowane usługi 

wejdź do zakładki – Przypisane 

usługi lub kliknij przycisk –

Lista usług placówki w 

szczegółach danej placówki

• Chcesz dodać nową usługę 

kliknij – Dodaj nową usługę

• Uzupełnij rodzaj usługi jej 

cenę i czas trwania, na    

koniec kliknij - Utwórz



Zarejestruj i przypisz obsługę

• Masz możliwość zarejestrowania i 

przypisania obsługi dla swojej 

placówki. Taka osoba będzie 

miała możliwość stworzenia 

konta i umawiania na wizyty 

pacjentów nie mających dostępu 

do internetu.



Przewaga konkurencyjna

Bezpłatne korzystanie z serwisu

Prosty i przejrzysty panel zarządzania placówką

Usprawnienie rejestracji

Darmowa reklama

Oszczędność czasu i pieniędzy



Wasz Lekarz to profesjonalny serwis, oferujący 

prywatną opiekę medyczną na najwyższym poziomie. 

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić pełne 

bezpieczeństwo danych. Dołącz do nas już dziś i 

przekonaj się że zarządzanie Twoją placówką czy 

gabinetem będzie prostsze, efektywniejsze i tańsze.

Życzymy zdrowia i zapraszamy


