Regulamin korzystania z systemu rejestracji internetowej
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” udostępnia pacjentom możliwość
rejestrowania się do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową
szpitala: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl. Regulamin określa warunki oraz zasady obowiązujące
wszystkich użytkowników korzystających z systemu rejestracji internetowej. Regulamin nie dotyczy
pacjentów rejestrujących się bezpośrednio w siedzibie szpitala lub telefonicznie.
Postanowienia Regulaminu.
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Nadanie możliwości dostępu do rejestracji internetowej jest jednorazowe na czas
nieokreślony.
System daje możliwość zarejestrowania się pacjentom do każdej poradni i lekarza specjalisty
dal których udostępniony jest harmonogram.
System rejestracji internetowej udostępnia określoną liczbę porad na dany dzień, uzależnioną
między innymi od wielkości kontraktu z NFZ.
System rejestracji internetowej umożliwia dokonanie przez pacjenta tylko jednej rezerwacji
terminu do danej poradni, pacjent może dokonać kolejnej rezerwacji po zrealizowaniu
poprzedniej.
Po dokonaniu rezerwacji w rejestracji internetowej, pacjent zobowiązany jest w terminie 14
dniu dostarczyć oryginał skierowania.
Dostęp do systemu można uzyskać postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
Pacjent może przesunąć lub odwołać termin wizyty postępując zgodnie z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
Pacjent, który z jakichkolwiek przyczyn nie może stawić się na wizytę w wyznaczonym
terminie zobowiązany jest do odwołania lub przesunięcia wizyty za pomocą systemu
rejestracji internetowej, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w załączniku nr 1.
Pacjent nie może odwołać ani przenieść wizyty drogą elektroniczną jeżeli czynność tą chce
zrealizować w dniu planowanej wizyty. W takiej sytuacji zobowiązany jest do kontaktu
osobistego lub telefonicznego z rejestracją szpitala w celu podania przyczyny.
Pacjent przed udaniem się na wizytę powinien sprawdzić w dniu poprzedzającym wizytę czy
wyznaczony termin nie został przesunięty, dokonać tego można po wcześniejszym
zalogowaniu się do systemu w zakładce „Zaplanowane Wizyty” lub telefonicznie.
W dniu wizyty obowiązkowe jest stawienie się w Rejestracji szpitala w celu potwierdzenia
uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ)
Zlecenie utworzenia konta może być dokonane tylko przez osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych. W przypadku osób nieletnich oraz osób z ograniczoną zdolnością do
czynności prawnych o dostęp występuje rodzic lub opiekun prawny.
Użytkownik może dokonać rezygnacji z dostępu do systemu zgodnie z instrukcją
zamieszczoną w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
Szpital zastrzega sobie prawo do zablokowania konta w usłudze rejestracji internetowej w
przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub w innych przypadkach stanowiących
zagrożenie bezpieczeństwa systemu.
Po wcześniejszym powiadomieniu na stronie internetowej, Szpital zastrzega sobie prawo do
okresowych wyłączeń systemu w celu jego aktualizacji i konserwacji.
załącznik nr 1 do regulaminu zawiera instrukcję korzystania z modułu rejestracji internetowej
na stronie www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
Login i hasło do systemu są poufne. Niedopuszczalne jest ujawnianie tych danych osobą
trzecim.

18. Szpital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu
poufnego loginu i hasła dostępu przez osoby inne niż uprawniony Użytkownik.
19. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej oraz
udostępnieniem do wglądu w Rejestracji szpitala.
20. Wszelkie ewentualne zmiany treści regulaminu zostaną opublikowane na stronie
internetowej szpitala oraz w Rejestracji szpitala.
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