
XXIII Międzynarodowy Kongres 
Otwartego Systemu Ochrony 

Zdrowia 
„Pacjent w centrum systemu ochrony 

zdrowia dzięki rozwiązaniom cyfrowym. 
Indywidualne Konto Zdrowotne.” 



Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Miejska w 
Józefowie, ul. M. C. Skłodowskiej 5/7 



Logo Przychodni Miejskiej oraz 
Znak Wysokiej Jakości nadany na 2018 rok 



Wysoka jakość w ochronie zdrowia 



Specyfika działalności SPZOZ PM 

• Przychodnia Miejska jest jednostką publiczną, organem
założycielskim jest Miasto Józefów, finansowana jest z NFZ.
Świadczy usługi zdrowotne w zakresie POZ dla dorosłych i
dzieci, złożonych deklaracji do POZ jest ok 13 tys.
Świadczenia medyczne udzielane są też w zakresie
specjalistyki w 7 poradniach: poradnia kardiologiczna,
poradnia urologiczna, poradnia ginekologiczna, poradnia
okulistyczna, poradnia laryngologiczna, poradnia
reumatologiczna, poradnia dermatologiczna. W przychodni
pracuje ok 40 lekarzy różnych specjalizacji.



Działalność SPZOZ PM 

• Ponadto w przychodni świadczone są usługi stomatologiczne
w ramach NFZ dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży
zarówno w przychodni jak też w dwóch gabinetach
stomatologicznych w szkołach.

• W przychodni pracuje wysoko wykwalifikowana kadra
medyczna i administracyjna, 6 lekarzy z tytułem doktora
nauk medycznych, 6 posiada podwójną specjazlizację, co jest
dodatkowym atutem w diagnozowaniu naszych pacjentów.

• W przychodni zatrudnionych jest 16 pielęgniarek,
8 rejestratorek osób 12 osób w administracji.





Działalność SPZOZ PM 

• Przychodnia od paru lat corocznie realizuje szereg programów
profilaktycznych, między innymi 6 programów dotowanych dla
pacjentów z Miasta Józefowa: szczepienia na grypę, HPV dla
dziewcząt, kardiologiczny, okulistyczny, stomatologiczny, higiena
szkolna.

• Ponadto przychodnia bierze udział w realizacji programów
zdrowotnych w partnerstwie np. wykrywanie nowotworów głowy
i szyi, program profilaktyki cukrzycy 60+, bezpłatne badania
prenatalne dla ciężarnych, oraz udostępnienie pacjentom szereg
innych badań medycznych, np. badania mammograficzne, wzroku,
osteoporozy,itp.



Wyposażenie gabinetów lekarskich  

• Gabinety lekarskie są dobrze
wyposażone w profesjonalny
nowoczesny sprzęt medyczny i 
nadal na bieżąco są doposażane
w miarę potrzeb. 



Wyposażenie gabinetów lekarskich 

Urologia Dermatologia             Pracownia EKG



Wyposażenie gabinetów lekarskich 

Kardiologia Okulistyka 



Wyposażenie gabinetów lekarskich 

Gabinet lekarza pediatry

Gabinet dzieci zdrowych



Programy integracyjne dla pacjentów

• Przychodnia realizuje wiele incjatyw
zdrowotnych, między innymi „Białe
soboty“, Mikołaja, Festyn dla
pacjentów, szkolenia,



Programy integracyjne dla pacjentów



Programy integracyjne dla pacjentów



Informatyzacja przychodni 

• SPZOZ PM pozyskała środki finansowe unijne z RPO ponad
800 tys zł na dopracowanie istniejącego systemu
informatycznego.

• Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2016 do
31.12.2017 i obejmuje on następujące obszary:

• Wprowadzenie e-usług dla pacjentów i pracowników SPZOZ
obejmujących rejestrację, gabinety lekarskie, gabinety
pielęgniarek i położnych, dział administracji.



Informatyzacja przychodni – dostępne Wi- Fi dla pacjenta w 
przychodni i na zewnątrz przychodni 



W ramach projektu zrealizowano  

• modernizację infrastruktury informatycznej,

• wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów,

• informatyzację procedur zarządzania placówką,
raportowania i rozliczania z NFZ,

• możliwość gromadzenia danych medycznych zgodnie
z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia,

• bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych
medycznych.



Karty zdrowia pacjenta 



Usługi on – line w przychodni 

• Elektroniczna rejestracja – umożliwienie rejestracji
pacjentów on-line,

• prowadzenie grafików lekarzy,

• zapisywania na badania diagnostyczne

• Elektroniczne skierowania – moduł oprogramowania
dostępny dla pacjentów on-line

• Elektroniczne wyniki badań – moduł oprogramowania
dostępny dla pacjentów on-line



Usługi on – line w przychodni 

• Elektroniczne zlecenie na usługi medyczne – moduł
oprogramowania dostępny dla pacjentów on-line,

• Elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej,

• w tym e-recepty – moduł oprogramowania dostępny dla
pacjentów on-line,

• Elektroniczne oświadczenia, wyrażenie zgody – moduł
oprogramowania dostępny dla pacjentów on-line.



Indywidualne konto pacjenta 

• Indywidualne konto 
zdrowotne pacjenta jest 
najbardziej istotne, gdyż 
daje bezpośredni wgląd 
każdemu pacjentowi w 
elementy jego historii 
zdrowia i choroby.



Indywidualne konto pacjenta 



Komfort pracy lekarzy rodzinnych – wypowiedź 
lekarza Jędrzeja Chludzińskiego 

• "Możliwość szybkiego oraz 
intuicyjnego przeglądania 
dokumentacji medycznej 
naszych chorych, a 
także dostępność wyników 
badań laboratoryjnych 
i obrazowych w obrębie 
jednego systemu to krok na 
przód do lepszej 
skoordynowanej opieki Lekarza 
Rodzinnego. "



Indywidualne konto pacjenta 



Indywidualne konto pacjenta 



Indywidualne konto pacjenta 

Możliwości:

• Umówienie się na wizytę 
lekarską, określenie objawów,

• Wgląd do wywiadu 
lekarskiego, diagnozy, 
przepisanych leków, wyników 
badań,

• Skierowania na badania 
laboratoryjne, diagnostyczne,

do specjalisty, szpitala,

• Realizacji recept.



Badania laboratoryjne – kodowanie badań  



Tablety na wizyty w domu chorego 



E- zwolnienia lekarskie 



Cztery największe korzyści elektronicznej 
rejestracji:

• Wygoda pacjenta – w każdym czasie może sam zarejestrować 
się do lekarza 

• Likwidacja kolejek pacjentów

do rejestracji

• Zwiększenie ilości deklaracji 

do lekarza POZ

• Przypomnienie wizyt SMS



Możliwości rejestracji

• Pacjent ma możliwość on – line rejestracji.

• Istnieją cztery możliwości rejestracji pacjentów:

• Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu do 
przychodni,

• Rejestracja internetowa - bezpośrednio przez portal 
Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia osoz.pl. Aby 
skorzystać z rejestracji internetowej wymagane jest 
założenie konta na portalu Ogólnopolskiego Systemu 
Ochrony Zdrowia www.osoz.pl).

http://www.osoz.pl/
http://www.osoz.pl/


W placówce – Rejestracja 

• Pacjent ma możliwość otrzymania karty z indywidualnym 
kodem kreskowym służącym do identyfikacji danych 
osobowych podczas rejestracji w Przychodni Miejskiej.

• W trakcie kolejnej wizyty Pacjent pokazuje swoją kartę OSOZ 
w rejestracji w celu potwierdzenia danych, po czym 
tradycyjnie rejestruje się na wizytę. 

• Karty OSOZ wydawane są w rejestracji dla pacjentów, którzy 
nie chcą korzystać z aplikacji mobilnej i strony internetowej.



Portal Ogólnopolskiego Systemu Ochrony 
Zdrowia

• Pacjent wchodzi na stronę internetową Ogólnopolskiego 
Systemu Ochrony Zdrowia www.osoz.pl - wybiera zakładkę 
„aktywuj konto zdrowotne”, następnie akceptuje regulamin.

• Po zatwierdzeniu wchodzi na kolejną stronę i wypełnia dane 
do ustawienia indywidualnego konta Pacjenta.

• Potwierdza dane, zawiera umowę i zakłada indywidualne 
konto pacjenta - po przekierowaniu na stronę główną 
swojego profilu.

http://www.osoz.pl/


Rejestracja on- line 

• Pacjent z menu wybiera zakładkę „Kontakt z lekarzem”, -
w celu umówienia wizyty lekarskiej.

• Pacjent wprowadza lokalizację swojej przychodni, następnie
wprowadza nazwisko lekarza POZ.

• Po wybraniu dogodnego terminu wizyty Pacjent wysyła
„Informację o wizycie” i oczekuje na potwierdzenie.



Rejestracja przez stronę internetową 
przychodni:

• Przez stronę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie:

• Pacjent na stronie internetowej www.spzozjozefow.pl, 
wybiera zakładkę „rejestracja on-line”.

• Z listy Pacjent wybiera lekarza POZ i dogodny dla siebie 
termin.

• Po pojawieniu się informacji o wizycie Pacjent wybiera opcję 
„Wyślij” i oczekuje potwierdzenia rejestracji. 

http://www.spzozjozefow.pl/


Poznanie przez pacjenta usługi e- rejestracji 

Personel rejestracji Piknik na otwarcie e-rejestracji 



Nauka pacjenta aplikacji VisiMed



Aplikacja VisiMed



Aplikacja VisiMed

• Rejestracja za pomocą aplikacji VisiMed:

• Pacjent instaluje darmową aplikację „Visimed” na swoim 
telefonie pobierając ją ze sklepu internetowego np. „sklep 
play” na swoim urządzeniu mobilnym.

• Po wejściu w aplikację „Visimed” pacjent wybiera opcję Załóż 
Konto.

• Po podaniu wszystkich danych do konta należy uruchomić 
aplikację jeszcze raz. 



Aplikacja VisiMed na telefon - android



Trzy proste kroki 



Umów Wizytę

• W celu umówienia wizyty Pacjent wybiera z ekranu
głównego aplikacji opcję Umów Wizytę (aby aplikacja mogła
odnaleźć konkretnego lekarza POZ w urządzeniu należy
włączyć lokalizację – wpisujemy nazwę miejscowości naszej
przychodni – Józefów)

• Pacjent wybiera danego lekarza POZ oraz dogodny termin
i zapisuje się na wizytę.



Na telefonach naszych pacjentów

Logo przychodni oraz indywidualne 
konto

• Swój login, na przykład Imię i 



Wybieranie swojego lekarza POZ

• Wybieram swojego lekarza 
POZ

• Wybieram dzień i godzinę 
przyjęcia przez lekarza



Wpisujemy objawy 

Otwiera się ikona 
Dodaj objawy

Wybieram objawy, 
można dodać kilka.

Umawiam wizytę i za 
chwile wizyta jest 
potwierdzona.

Mogę też wizytę 
odwołać. 



Potwierdzony termin wizyty oraz wpisy 
rozpoznania choroby 



Ikona Moje apteki

Jeśli wpiszemy 
miejscowość w której 
chcemy kupić leki 
otwiera się informacja 
na temat dostępnych 
aptek oraz czasu ich 
otwarcia.



Ikona Moje leki – szukanie leków i ich potwierdzenie po zakupie 
w aptece.



Karta Zdrowia Pacjenta dostępna jest po 
obróceniu telefonu.



Ostatni etap informatyzacji w przychodni 

Infokiosk dla pacjentów
Ekranowe wyświetlanie nr pacjenta do 
wejścia do gabinetu lekarskiego



Dziękuję za uwagę

Przygotowała:

Maria Kurcz – Dyrektor SPZOZ PM w Józefowie, pow. 
Otwocki, woj. Mazowieckie 


