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REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ 

1.  Moduł  rejestracji  internetowej  umożliwia  dokonanie  rezerwacji  terminu  wizyty  w  poradni
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) oraz w poradniach specjalistycznych dla
pacjentów Puckiego Centrum Medycznego (PCM).

2. Moduł rejestracji dostępny jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Moduł nie wymaga
zakładania konta.

3. Logowanie do systemu następuje po podaniu numeru PESEL jako loginu oraz jednorazowego
hasła, które zostanie wygenerowane po zgłoszeniu się do Rejestracji PCM w wybranej placówce. Po
pierwszym logowaniu system nakaże zmienić  hasło.  Dane  osobowe niezbędne do zalogowania
przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi medycznej, na którą Pacjent
rejestruje się drogą elektroniczną, a także na potrzeby kontroli procesu rejestracji online.

4.  W przypadku  rejestracji  internetowej  do  lekarza  specjalisty,  Pacjent  może  zarejestrować  się
wyłącznie na kontynuację leczenia w ramach wykorzystanego już skierowania.

5. Celem umówienia wizyty w e-rejestracji należy w zakładce „ZNAJDŹ WIZYTĘ”:
- wybrać specjalizację, tj. poradnię do której się rejestrujemy np. poradnia lekarza POZ, podania
chirurgii ogólnej itd.,
- zaznaczyć „wizyta kontrolna” w polu wizyty,
- wybrać lokalizację korzystania z konsultacji lekarskiej,
- opcjonalnie wybrać nazwisko lekarza, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

6.  Zaplanowana  wizyta  musi  zostać  potwierdzona  przez  Pacjenta  najpóźniej  w  dzień
poprzedzający umówioną wizytę poprzez stronę Rejestracji Internetowej.

7. Personel rejestracji Puckiego Centrum Medycznego kontaktuje się jeden raz z Pacjentem, który
nie  potwierdził  wizyty  w  dniu  umówionej  wizyty.  Po  bezskutecznej  próbie  kontaktu  Puckie
Centrum Medyczne ma prawo do usunięcia niepotwierdzonej wizyty z terminarza.

8.  W  przypadku  braku  aktualnych  danych  kontaktowych  w  systemie  lub  bezskutecznej  próbie
kontaktu  PUCKIE  CENTRUM  MEDYCZNE  zastrzega  sobie  prawo  do  anulowania  wizyty  bez
powiadomienia  Pacjenta  w  sytuacjach  losowych  niezależnych  od  PUCKIEGO  CENTRUM
MEDYCZNEGO.

9.  PUCKIE  CENTRUM MEDYCZNE zastrzega sobie  prawo do udostępniania w ramach rejestracji
internetowej ograniczonej liczby terminów wizyt.

10. W przypadku trzykrotnego nie zgłoszenia się na wizytę zarejestrowaną przez Internet, dostęp
do rejestracji internetowej zostaje zablokowany. W celu zdjęcia blokady należy kontaktować się z
PUCKIM CENTRUM MEDYCZNYM.
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