tel.: 71 780 30 50 fax: 071 780 30 52
ul. Mińska 5 50-153 Wrocław

REGULAMIN DOSTĘPU DO INTERNETOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI PACJENTÓW

1. Pacjent posiada prawo do korzystania z elektronicznej rejestracji do wybranych
lekarzy w ramach przychodni należących do NZOZ REMEDIS za pośrednictwem strony
internetowej www.remedis.org lub rejestracja.remedis.org
2. Do korzystania z komputerowego systemu rejestracji usług upoważnia unikalny
identyfikator oraz hasło dostępu, które zostaje nadane i trzeba go odebrać osobiście
w rejestracji należącej do NZOZ REMEDIS, gdzie:
a) identyfikatorem pacjenta, jest podany przez pacjenta login lub
wygenerowany przez program ciąg znaków (min 8 znaków),
b) hasło dostępu jest alfanumeryczne i składa się z co najmniej 8 znaków,
c) hasło dostępu jest znane wyłącznie pacjentowi, który jest za nie
odpowiedzialny i nie powinien go udostępniać osobom trzecim, oraz
zapobiegać jego utracie,
d) logowanie do systemu wymaga każdorazowo wprowadzenia identyfikatora
oraz hasła dostępu do strony https://rejestracja.remedis.org/
e) przy pierwszym logowaniu program poprosi o zmianę hasła. Hasło należy
wprowadzić dwukrotnie w odpowiednie pola i nie może być krótsze niż 8
znaków.
3. Prawidłowe zalogowanie do strony umożliwia:
a) umówienie wizyty,
b) anulowanie wizyty,
c) uzyskanie podglądu listy zarejestrowanych i odbytych wizyt,
d) uzyskanie dostępu do profilu użytkownika z możliwością jego edycji (zmiana
hasła),
e) uzyskanie dostępu do podglądu wyników badań laboratoryjnych.
UWAGA !
Wydruk ze strony internetowej nie stanowi dokumentacji medycznej!
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4. NZOZ REMEDIS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje wykonane przy
użyciu hasła dostępu przez osoby trzecie.
5. NZOZ REMEDIS zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji
powierzonych przez pacjenta w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie
danych osobowych.
6. System udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie: 24 godziny od
daty bieżącej do końca bieżącego roku.
7. Warunkiem skutecznej rejestracji POZ jest posiadanie aktywnej deklaracji złożonej w
NZOZ REMEDIS wypełnionej aktualnymi danymi personalnymi pacjenta. Jeśli tak nie
jest pacjent powinien niezwłocznie złożyć nową deklaracje z wyborem lekarza.
8. Niedozwolone jest:
a) umówienie wizyt do kilku lekarzy danej specjalności
b) niewykorzystywanie umówionych wizyt
Trzykrotne zarejestrowanie się i nie zrealizowanie zaplanowanej wizyty z winy pacjenta
prowadzi do blokady całego konta. W celu odblokowania konta należy zgłosić się osobiście
do rejestracji NZOZ REMEDIS (Przycisk KONTAKT w panelu logowania do rejestracji
internetowej)
9. Podany czas przyjęcia pacjenta jest czasem orientacyjnym.
10. W przypadku wizyt prywatnych opłaty pobierane są w rejestracji przychodni przed
wizytą.
11. W razie jakichkolwiek problemów z działaniem strony lub problemami z
zalogowaniem prosimy o kontakt z rejestracją:
ul. Mińska 5, 50-153 Wrocław, tel. 71 780 30 50.
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