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Regulamin korzystania z systemu e-rejestracji
Szpital „Olmedica” w Olecku udostępnia pacjentom dodatkową możliwość zarejestrowania się do
poradni specjalistycznych i poradni lekarza rodzinnego drogą elektroniczną. Regulamin określa
warunki oraz zasady obowiązujące wszystkich użytkowników korzystających z systemu
e-rejestracji.
Postanowienia Regulaminu:
1. Właścicielem systemu e-rejestracja i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym
funkcjonowaniem jest „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.
2. System
elektronicznej
rejestracji
znajduje
się
pod
adresem:
https://www.erejestracja.olmedica.pl lub poprzez link dostępny na stronie szpitala:
www.olmedica.pl zakładka Rejestracja.
3. System e-rejestracja umożliwia Pacjentowi wstępną rezerwację na świadczenia medyczne,
realizowane przez „Olmedica” w Olecku sp. z o.o. Dostęp do systemu możliwy jest po
aktywacji wg załącznika nr 1
4. Dostęp do systemu e-rejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony.
5. System daje możliwość zarejestrowania się do poradni specjalistycznej lub do lekarza
rodzinnego zgodnie z jej harmonogramem.
6. Pacjent może dokonać tylko jednej rezerwacji terminu do danej poradni a kolejną dopiero
po zrealizowaniu poprzedniej.
7. Pacjent może odwołać wyznaczony termin za pomocą systemu e-rejestracja, osobiście lub
telefonicznie w rejestracji centralnej lub rejestracji POZ.
8. Pacjent, który nie może stawić się na wizytę w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do
odwołania wizyty za pomocą systemu e-rejestracja.
9. W poradniach, dla których wymagane jest dostarczenie skierowania pacjent zobowiązany
jest dostarczyć skierowanie do rejestracji centralnej Olmedica w terminie o jakim zostanie
powiadomiony w chwili rezerwowania terminu w systemie.
10. O zbliżającym się terminie wizyty lub o jej przesunięciu pacjent zostanie powiadomiony za
pomocą wiadomości na adres poczty elektronicznej, które podał w chwili zakładania konta
w systemie.
11. Zlecenie utworzenia konta może być dokonane tylko przez osoby pełnoletnie zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku osób nieletnich o dostęp
występuje rodzic lub opiekun prawny.
12. Użytkownik może dokonać rezygnacji z dostępu do systemu poprzez złożenie podania o
zablokowanie konta do systemu e-rejestracja.
13. Blokada nastąpi do 3 dni roboczych od złożenia podania.
14. Szpital zastrzega sobie prawo do zablokowania konta w usłudze e-rejestracji w przypadku:
a) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
b) jeśli pacjent nie pojawił się na dwóch wizytach zarezerwowanych za pomocą systemu e-
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rejestracji, a wcześniej ich nie odwołał,
c) oraz w innych przypadkach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa systemu.
15. Szpital zastrzega sobie prawo do okresowych wyłączeń systemu w celu jego konserwacji.
16. Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów pracy poradni o czym
użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
17. Szpital nie gwarantuje wykonania usługi medycznej przez wybranego w trakcie
rejestrowania się lekarza.
18. Szpital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu
prywatnego hasła dostępu przez osoby inne niż uprawniony użytkownik.
19. Wszelkie ewentualne zmiany treści regulaminu zostaną opublikowane na stronie
internetowej szpitala. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień użytkownik
zobowiązuje się do złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie korzystania z systemu.
20. Osoba korzystająca z systemu e-rejestracja zgadza się na wykorzystanie jej danych
osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) przez „Olmedica” Sp. z
o.o, ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko w celach handlowych, promocyjnych i
marketingowych usług i produktów własnych oraz na otrzymywanie sms.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Uzyskanie dostępu do systemu „e-rejestracji”
(Proces ten przechodzimy jednorazowo nie ma konieczności jego powtarzania)
a) Aby otrzymać możliwość dostępu do rejestracji internetowej, należy wydrukować oraz
wypełnić wniosek dostępny na naszej stronie internetowej a następnie złożyć go w
rejestracji poradni. Wniosek można otrzymać również bezpośrednio w administracji
Olmedica lub rejestracji.
b) W przypadku aktywacji konta dotyczącego pacjenta małoletniego, całkowicie
ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażania woli, wniosek
wypełnia i podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.
Po udanej aktywacji konta na podany we wniosku adres e-mail zostaną wysłane dane
umożliwiające bezterminowe użytkowanie systemu.
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