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Instrukcja korzystania z Portalu Pacjenta 

Zaloguj się na Portalu Pacjenta 

https://impa722.imedicplatform.com/virtual/online 

używając swojego loginu i hasła 

 

 

I. W celu skorzystania z konsultacji mailowej: 

1. Zaloguj się na Portalu Pacjenta 

2. Wejdź w zakładkę ,,Nowe zapytanie” 

3. Wybierz specjalistę, do którego skierowane jest zapytanie 

4. Podaj powód konsultacji 

5. Opisz problem medyczny 

6. Załącz wyniki badań, zdjęcia lub inne potrzebne dokumenty medyczne 

7. Wyślij zapytanie 

8. Sprawdzaj status zapytania i odpowiedzi w zakładce ,,Konsultacje mailowe” 

 

II. Rejestracja zamówienia telekonsultacji i videokonsultacji: 

1. Zaloguj się na Portalu Pacjenta 

2. Wejdź w zakładkę ,,Wizyty online” 

3. Wskaż, z którym lekarzem chciałbyś zarezerwować wizytę 

4. Wybierz ,,Kontynuuj” 

5. Wskaż dzień, miesiąc konsultacji 

6. Zaznacz dostępną godzinę 

7. Wpisz powód zawierający problem medyczny i rodzaj kontaktu z lekarzem telekonsultacja 

lub videokonsultacja 

8. Wciśnij ,,Rezerwuj godzinę” 

9. Załącz dokumenty potrzebne przy konsultacji lekarskiej takie jak wyniki badań, zdjęcia lub inne 

dokumenty medyczne. Przy pliku dużej wielkości skontaktuj się z Centrum Telemedycznym celem 

umieszczenia dokumentów na serwerze poprzez łącze ftp. Zaznacz tego samego specjalistę, z 

którym umówiona jest wizyta online 

10. Wpisz powód ,,Pliki do wizyty online” 

11. Sprawdź wszystkie wizyty w zakładce ,,Następne wizyty” 

 

III. Realizacja połączenia videokonsultacji: 

- Wejdź na stronę mdtmedical.pl, w zakładkę Centrum Telemedyczne ── Videokonsultacje ─ Połącz z lekarzem 

lub skorzystaj z linku https://mdtmedical.eu/polacz. Aby połączyć się z lekarzem wpisz swoje nazwisko 

używając tylko małych znaków. Nie używaj polskich liter. Jeżeli nazwisko jest wieloczłonowe wpisz tylko pierwsze. 

- Jeżeli korzysta Pan/Pani z przeglądarki internetowej innej niż chrome (internet explorer, mozilla,safari) to 

proszę wejść na stronę MDT medical w zakładkę Centrum Telemedyczne – Konsultacje telemedyczne-

Videokonsultacje-Połącz się z lekarzem i tam tuż nad zieloną ramką jest link do instrukcji. Proszę dokładnie 

przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją. 

 

IV. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum 

Telemedycznym 85-874-23-50 lub mailowy telemedycyna@mdtmedical.eu 24h/7. 

https://impa722.imedicplatform.com/virtual/online
https://mdtmedical.eu/polacz
mailto:telemedycyna@mdtmedical.eu

