Załącznik nr 1

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oleśnicy
56-400 Oleśnica ul. M. Reja 10
WNIOSEK
o udostępnienie aplikacji eportal Pacjenta.
Ja niżej podpisany ......................................................., legitymujący się dowodem osobistym:
seria: .......... , nr ........................... proszę o udostępnienie hasła do aplikacji eportal Pacjenta.
Dane do pierwszego logowania :
Login:.... ........................ ........................ ......................... Hasło: .......................................
Oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na umieszczenie, w tym na przetwarzanie moich danych osobowych
w systemie elektronicznej rejestracji,
2) przyjmuję do wiadomości, że przyznawane nazwy i hasła są poufne i że będę je chronił
i nie udostępniał osobom trzecim,
3) przyjmuję do wiadomości, że Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Oleśnicy nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z udostępnienia, zgubienia i
kradzieży nazwy użytkownika i hasła mi przyznanego oraz barku zmiany hasła co 30 dni w
systemie informatycznym eportal Pacjenta.
4) przyjmuję do wiadomości, że przy pierwszym logowaniu bezwzględnie należy zmienić hasło
dostępu.
Oleśnica, dnia ..... / .... / 201 ... r. ..................................................
(czytelny podpis pacjenta)

Pouczenie:
1. Pacjent rejestrujący się pierwszy raz z danym schorzeniem powinien zgłosić się
osobiście lub telefonicznie do rejestracji danej poradni w tym samym dniu, w którym
dokonał rezerwacji on – line w eportalu Pacjenta. Wynika to z konieczności uzupełnienia
danych wymaganych przy wpisaniu pacjenta do kolejki oczekujących na wizytę w
poradni, według zasad narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niespełnienie tego
warunku może powodować przesunięcie terminu wizyty z winy pacjenta.
Niniejszy wymóg nie dotyczy poradni podstawowej opieki zdrowotnej (w tym poradni dla
dzieci chorych i dzieci zdrowych).
2. Pacjent zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi rejestracji oryginał skierowania nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania takiego wpisu. Niedostarczenie
oryginału skierowania skutkuje skreśleniem z listy oczekujących
3. W chwili zgłoszenia się na wizytę do poradni lub pracowni, pacjent jest zobowiązany do
przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń
medycznych (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy).
4. Poradnie specjalistyczne do których wymagane jest skierowanie lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej: alergologiczna, chorób płuc, neurologiczna, neurologiczna dla dzieci,
reumatologiczna,
chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, dermatologiczna, okulistyczna,
otolaryngologiczna i urologiczna.
5. Poradnie specjalistyczne do których nie jest potrzebne skierowanie: ginekologicznopołożnicza, zdrowia psychicznego, odwykowa.

