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1. Rejestracja użytkownika
W celu rejestracji nowego użytkownika systemu MPI należy na ekranie logowania wybrać opcję
Utwórz nowe konto.

Po wybraniu opcji, należy wypełnić następujące dane:

•imię i nazwisko,
•numer PESEL,
•numer telefonu,
•adres e–mail,
•preferowany kanał komunikacji z pacjentem (telefon lub wiadomość e–mail),
•login użytkownika – system automatycznie podpowiada unikalny login na podstawie pierwszej
litery imienia oraz pełnego nazwiska użytkownika (funkcjonalność działa, jeżeli pole Login nie
jest uzupełnione, a jeśli w systemie istnieje już pacjent o takim samym imieniu i nazwisku –
system do loginu dodaje unikalną cyfrę),

•hasło zgodne z wymaganiami systemu (wraz z jego powtórzeniem).
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Jeżeli pacjent jest obcokrajowcem, to należy wybrać pole wyboru Jestem obcokrajowcem, a
następnie zamiast numeru PESEL uzupełnić dodatkowe dane:

•kraj pochodzenia (wybór z listy rozwijalnej),
•numer ewidencyjny w kraju,
•numer dokumentu tożsamości w kraju,
•data urodzenia (wybór z kalendarza),
•płeć (wybór z listy rozwijalnej).
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Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, użytkownik musi zaakceptować Regulamin
Medycznego Portalu Informatycznego (po zapoznaniu się z treścią dostępną pod linkiem) oraz
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowo można również wyrazić zgodę na otrzymywanie poniższych informacji na podany
adres e–mail lub numer telefonu:

•związanych z procesem leczenia,
•handlowych i marketingowych,
Uzupełnione dane należy potwierdzić przyciskiem Utwórz konto.
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Przycisk Posiadasz już konto? Zaloguj się znajdujący się w dolnej części okna rejestracji
umożliwia powrót do ekranu logowania do systemu.
Po użyciu przycisku Utwórz konto, system informuje użytkownika o prawidłowym stworzeniu
konta oraz o dalszych czynnościach związanych z aktywacją konta:

•potwierdzenie za pomocą linku aktywacyjnego konta, który został wysłany na skrzynkę
pocztową pacjenta (podaną w trakcie wypełniania formularza rejestracji). W przypadku, gdy
użytkownik nie otrzymał wiadomości e–mail z linkiem potwierdzającym, istnieje możliwość
ponownego

jego

wysłania

(czynność

opisano

w

rozdziale:

Ponowne wysłanie linku

aktywacyjnego),

•wprowadzenie kodu potwierdzającego, który został wysłany na podany numer telefonu.
Po wykonaniu tych czynności należy wybrać przycisk Potwierdź.
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Przycisk Nie otrzymałem linku potwierdzającego utworzenie konta umożliwia ponowne
wysłanie linku aktywacyjnego na podany adres e–mail.

Po potwierdzeniu konta za pomocą linku aktywacyjnego i kodu potwierdzającego, konto zostanie
prawidłowo utworzone i użytkownik może się na nie zalogować.
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2. Rejestracja podopiecznego
W celu rejestracji konta dla podopiecznego należy na ekranie logowania wybrać opcję Utwórz
nowe konto dla podopiecznego.

Po wybraniu opcji należy wypełnić dane osoby rejestrującej, czyli użytkownika (imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e–mail, login, hasło) oraz dane podopiecznego (imię i nazwisko, numer
PESEL, bądź w przypadku, gdy podopieczny jest obcokrajowcem – kraj pochodzenia, numer
ewidencyjny w kraju, numer dokumentu tożsamości w kraju, data urodzenia i płeć).
Login jest automatycznie podpowiadany na podstawie pierwszej litery imienia oraz pełnego
nazwiska podopiecznego. Jeżeli w systemie istnieje już pacjent o takim samym imieniu i
nazwisku, system do loginu dodaje unikalną cyfrę. Funkcjonalność działa jeżeli pole Login nie
jest uzupełnione.
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Pozostałe czynności związane z rejestracją podopiecznego są analogiczne do procesu rejestracji
użytkownika (Rejestracja

użytkownika).

Po prawidłowym zarejestrowaniu podopiecznego i zalogowaniu do modułu e–Pacjent, w oknie
danych konta na zakładce Podopieczni prezentowana jest wprowadzona pozycja wraz z
możliwością uzupełnienia, bądź edycji danych podopiecznego.
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3. Rejestracja dziecka
W celu rejestracji konta dla dziecka należy na ekranie logowania wybrać opcję Utwórz nowe
konto dla dziecka.

Po wybraniu opcji należy wypełnić dane osoby rejestrującej, czyli użytkownika (imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e–mail, login, hasło) oraz dane dziecka (imię i nazwisko, numer PESEL,
bądź w przypadku, gdy dziecko jest obcokrajowcem – kraj pochodzenia, numer ewidencyjny w
kraju, numer dokumentu tożsamości w kraju, data urodzenia i płeć).
Login jest automatycznie podpowiadany na podstawie pierwszej litery imienia oraz pełnego
nazwiska dziecka. Jeżeli w systemie istnieje już pacjent o takim samym imieniu i nazwisku,
system do loginu dodaje unikalną cyfrę. Funkcjonalność działa jeżeli pole Login nie jest
uzupełnione.
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Pozostałe czynności związane z rejestracją dziecka są analogiczne do procesu rejestracji
użytkownika (Rejestracja

użytkownika).

Po prawidłowym zarejestrowaniu dziecka i zalogowaniu do modułu e–Pacjent, w oknie danych
konta na zakładce Dzieci prezentowana jest wprowadzona pozycja wraz z możliwością
uzupełnienia, bądź edycji danych dziecka.

Dostęp do informacji i opcji systemu związanych z dzieckiem będą dostępne
do czasu uzyskania pełnoletności.
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4. Logowanie do systemu
Moduł e–Pacjent, dedykowany pacjentom zarejestrowanym w systemie MPI, wymaga
zalogowania się poprzez wprowadzenie loginu użytkownika (nazwa użytkownika lub adres e–mail
podany przy rejestracji konta) oraz hasła dostępu. Po użyciu przycisku Zaloguj się moduł
zostanie uruchomiony.

Po zalogowaniu się do modułu przez użytkownika może wystąpić konieczność potwierdzenia
przeczytania określonych wiadomości nadesłanych przez administratora. Bez wykonania tej
czynności, dostęp do pełnych funkcjonalności modułu e-Pacjent nie będzie możliwy.

Strona 12 z 15

W tym celu, w oknie Wiadomości wymagające potwierdzenia należy wybrać wiadomość
wymagającą potwierdzenia i użyć przycisku Potwierdź odczytanie.
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5. Ustawienie nowego hasła
W celu ustawienia nowego hasła dostępu do systemu MPI należy wybrać na ekranie logowania
opcję Ustaw nowe hasło.

Następnie należy wprowadzić adres e–mail podany podczas rejestracji konta i użyć przycisku
Wyślij.

Po prawidłowym wprowadzeniu adresu e–mail oraz użyciu przycisku Wyślij, zostanie wyświetlone
podsumowanie ustawienia nowego hasła.

Użytkownik powinien zalogować się na skrzynkę odbiorczą adresu e–mail podanego podczas
rejestracji i postępować zgodnie z instrukcją wysłaną w wiadomości.
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6. Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego
W przypadku problemu z otrzymaniem linku aktywacyjnego konta, który został wysłany na
skrzynkę pocztową pacjenta (podaną w trakcie wypełniania formularza rejestracji) istnieje
możliwość ponownego jego wysłania (na ekranie logowania należy wybrać opcję Wyślij
ponownie link akceptacyjny).

Następnie należy wprowadzić adres e–mail podany podczas rejestracji konta i użyć przycisku
Wyślij.

Po prawidłowym wprowadzeniu adresu e–mail oraz użyciu przycisku Wyślij, link aktywacyjny
konto użytkownika zostanie ponownie wysłany na podany adres.
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