
 

UWAGA !!! 

REJESTRACJA INTERNETOWA ,  APLIKACJA DLA PACJENTÓW 

W ramach starań naszego zakładu mających poprawić  dostępność do świadczeń 

medycznych udzielanych w NZOZ Medivita uruchomiliśmy możliwość internetowej 

rejestracji do wybranych lekarzy w naszym zakładzie, jak również zamawiania recept na 

przyjmowane leki bez konieczności osobistej wizyty u lekarza. 

W celu umówienia wizyty u lekarza można skorzystać ze strony internetowej WWW. 

Medivita.pl lub z wcześniej zainstalowanej aplikacji VISIMED w swoim smartofonie  

Korzystanie z aplikacji umożliwia także składanie zamówienia na recepty. 

Instalacja i korzystanie z aplikacji VISIMED jest bezpłatne 

 

1. Na dzień dzisiejszy podstawowe funkcjonalności aplikacji to: 

a. Sprawdzanie wolnych terminów i elektroniczne umawianie wizyt u lekarza. 

b. Odbieranie recept. E-recepta w formie kodu Qr lub paskowego do zeskanowania w aptece. 

c. W uzasadnionych przypadkach zamawianie i uzyskiwanie recepty bez wizyty u lekarza. 

 

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji VisiMed dla pacjentów NZOZ Medivita 

 

2. Na dzień dzisiejszy podstawowe funkcjonalności aplikacji to: 

d. Sprawdzanie wolnych terminów i elektroniczne umawianie wizyt u lekarza. 

e. Odbieranie recept. E-recepta w formie kodu Qr lub paskowego do zeskanowania w aptece. 

f. W uzasadnionych przypadkach zamawianie i uzyskiwanie recepty bez wizyty u lekarza. 

 

3. Aplikację VisiMed można zainstalować i spersonalizować do pracy z naszą przychodnią na dwa 

sposoby. 

a. Zeskanować kod poniżej. Jest to  najlepsza metoda gdyż kod zawiera od razu ustawienia konfiguracyjne 

przychodni. 

 



 

b. Pobrać aplikację z odpowiedniego sklepu (aplikacja jest bezpłatna),  zależnie od systemu operacyjnego 

posiadanego telefonu i dokonać personalizacji wpisując kod 1O1CD w opcjach. 

Koło zębate w lewym górnym rogu ekranu głównego – personalizacja. 

 

4. Konfiguracja po zainstalowaniu aplikacji. 

        a.   Założenie konta w OSOZ (Ogólnopolski System Obsługi Zdrowia) lub wpisanie istniejącego loginu i hasła. 

Należy wypełnić login , hasło i podać pin oraz odpowiedzieć na pytania pomocnicze. PIN i pytania pomogą 

nam w przypadku zapomnienia hasła do aplikacji. 

 

               

 

 

 

 



c. Po założeniu konta należy uzupełnić wizytówkę. 

 

                    

d. Na zakończenie pojawi się ekran z osiemnastoznakowym kodem, który należy podać w przychodni. 

Zostanie od wpisany do systemu medycznego i będzie służył do jednoznacznej identyfikacji i komunikacji  

Elektronicznej z pacjentem. 

e. Na koniec jeśli nie pobieraliśmy aplikacji poprzez zeskanowanie kodu dokonujemy personalizacji poprzez  

                  wpisanie kodu 1O1CD.  

 Uwaga !  - drugi znak kodu to litera a nie cyfra. 



5.             Umawianie wizyt i zamawianie recept 

 

W oknie głównym aplikacji mamy kafelek „umów wizytę”. Po kliknięciu otworzy nam się okno 

 

Zobaczymy listę lekarzy, przychodni w których można zarezerwować wizytę oraz dostępnych godzin 

przyjęć.  UWAGA!!! W przypadku kiedy nie widzimy wszystkich lekarzy wymienionych na stronie 

internetowej w ramach rejestracji on-line należy odznaczyć i zaznaczyć pole „komercyjna”.  

Należy zwrócić uwagę na to , iż do lekarza możemy zarejestrować się w ramach NFZ oraz wizyty komercyjnej 

(widok portfela). Proszę dokonywać prawidłowego wyboru przy umawianiu wizyty ! 

Na ekranie widać również przycisk „Zamów receptę” . Korzystamy z niego w przypadku kiedy chcemy 

zamówić receptę  be wizyty u lekarza.  W takim przypadku lekarz decyduje czy może wystawić taką receptę 

czy odmówić i zażądać wizyty pacjenta.  

 

5.    Realizacja recept 

 

  Jeśli lekarz wystawi nam receptę, bez względu na to czy podczas wizyty czy zamówioną 

elektronicznie otrzymamy powiadomienie z aplikacji. Należy Wedy dotknąć kafelek „moje recepty” i wybrać 

receptę. Wyświetli się kod QR, który możemy zmienić na kod paskowy i odwrotnie zależnie od tego jak 

działają czytniki kodów w aptekach. Farmaceuta zeskanuje kod i zrealizuje receptę. 

 

 

   


