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Instrukcja korzystania z Portalu Pacjenta 

 

 
 

 

1. Otrzyma Pan/Pani e-mail z zaproszeniem: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

 

        MDT Medical sp. z o.o., Żurawia 71, 15 - 540 Białystok  

NIP: 846-166-13-53, REGON: 200786359; KRS: 0000464120  

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Kapitał zakładowy 200.000 PLN      2 

2. Po kliknięciu w link ukaże się formularz ustalenia hasła, proszę wpisać hasło minimum 8 znaków, w tym 

duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny, następnie zaznaczyć akceptację regulaminu i kliknąć 

„Zarejestruj się” 
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3. Otworzą się zakładki z regulaminem (można zamknąć) i portalem pacjenta 

 

 
 

4. Na adres mailowy, przyjdzie również potwierdzenie rejestracji: 
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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: (możliwe różne sposoby: skype, whatsapp, webrtc 

 

W przypadku webrtc ( przeglądarka internetowa chrome, firefox lub inne ): 

• 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 dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją. 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z działem 

IT pod numerem 516-129-006. 

https://mdtmedical.eu/polacz
https://mdtmedical.eu/polacz
https://mdtmedical.eu/polacz/instrukcja-dla-internet-explorera/
https://mdtmedical.eu/polacz/instrukcja-dla-internet-explorera/

