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Dostęp do aplikacji 

Logowanie do systemu 

 

Wylogowanie z systemu 
Kliknąć w nazwisko i z rozwiniętego menu „wyloguj” 

 

Zmiana hasła 
Kliknąć w sześcian i „wyjście” 
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„Zmień hasło” 

 

Należy wpisać stare hasło i dwukrotnie nowe 

 

Rezerwacja 

Planowanie terminu wizyty (na dzień i godzinę) 
Rejestracja 
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należy wskazać właściwą rejestrację a następnie „kalendarz” 

 

Na liście zaplanowanych terminów -> „nowa rezerwacja” 
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Wybieramy usługę: 

 

Jeśli będziemy planować większą ilość pacjentów należy zaznaczyć opcję: 

 

Spowoduje to, że po zaplanowaniu terminu pacjentowi, pozistaniemy w terminarzu wybranej usługi 

Wskazujemy termin do lekarza: 
- w miejsce domyślnie ustawionego wariantu „standardowy” 
- zmieniając wariant na „krótki” (10 min) bądź „pierwszorazowy” (20 min) 

 
- ręcznie określając czas trwania wizyty: 
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Poprzez „planuj” wybieramy właściwego pacjenta po nazwisku bądź peselu: 

 

Jeśli mamy potrzebę wglądu w deklaracje, to postępowanie jest jak w rozdziale „Deklaracje” 

Jeśli mamy potrzebę sprawdzenia eWUŚ, to postępowanie jest jak w rozdziale „eWUŚ w danych 
osobowych” 

Jeśli usługa wymaga skierowania, to otworzy się okno do wypełnienia 
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Kopiuj skierowanie umożliwi wybranie skierowania, które pacjent miał wprowadzone wcześniej do 
systemu 

 

Jeśli nie chcemy wypełnić skierowania na tym etapie, to wystarczy użyć „Zamknij” bez wypełniania 
danych 

Jeśli pacjent ma być zapisany do kolejki, należy twierdząco odpowiedzieć na pytanie: 

 

Domyślnie uzupełni się kategoria medyczna – „Przypadek stabilny” – należy zmienić jeśli jest PILNY 



   Instrukcja obsługi systemu AMMS – REJESTRACJA 

 

Strona 8 z 24 
 

 

Prawidłowe zaplanowanie wizyty zakończy się informacją: 

 

 

Zmiana zaplanowanego terminu wizyty 
Na liście zaplanowanych wizyt, wskazać właściwy wpis i wybrać „przenieś” 



   Instrukcja obsługi systemu AMMS – REJESTRACJA 

 

Strona 9 z 24 
 

 

Wskazać nowy termin i określić powód zmiany 
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Poprawne wykonanie zakończy się informacją: 

 

Anulowanie terminu wizyty 
Na liście zaplanowanych terminów wskazać właściwą pozycję i poprzez „anuluj termin” wskazać 
powód anulowania terminu 

A jeśli pacjent był wpisany także do kolejki to  należy wskazać przyczynę wykreślenia: 
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Weryfikacja uprawnień pacjenta (eWUŚ - oświadczenia) 
 

eWUŚ w danych osobowych 
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po odszukaniu pacjenta wejść w opcję „edytuj”

 

 

Jeśli status weryfikacji jest negatywny należy wpisać dokument oświadczenia: 

Oświadczenie 
W danych osobowych przy błędnej weryfikacji należy wejść w opcje „inne dokumenty” 

 
i poprzez „dodaj” wprowadzić właściwy dokument 
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By nie wyszukiwać Oświadczenia na liście dostępnych dokumentów, można w  polu „rodzaj 
dokumentu” wpisać OSW i kliknąć ENTER 

Uzupełnić datę wystawienia, datę ważności od i do i wybrać „zapisz” 

 

 

By spisać nr dokumentu należy dwukrotnie kliknąć wprowadzony dokument: 
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eWUŚ podczas bieżącej pracy z pacjentem 
 

status uprawnienia jest widoczny przy nazwisku pacjenta 
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Rejestracja 

Rejestracja przypadków nagłych (bez wskazywania terminu wizyty) 

 

Na liście pacjentów rejestracji wybrać pacjenta wg nazwiska lub nr pesel  

 

Wskazać właściwego pacjenta i „wybierz” 
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Wskazać właściwą usługę 

 

Wybrać lekarza realizującego 
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Deklaracje 
 

Lista podpisanych deklaracji 

 

Można odszukać deklaracje wybranego pacjenta 
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Wskazaną deklarację można wycofać lub edytować 
a także dodać nową deklarację uzupełniając wymagane dane 
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Deklaracje pacjenta w rejestrze osób 

 

Wyszukać pacjenta po nazwisku lub nr pesel 
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Deklaracje w trakcie realizacji wizyty 
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Dodanie nowego pacjenta 
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Uzupełniamy wymagane dane: 

Nazwisko, imię, płeć, PESEL (bądź „Status PESEL” przy jego braku), ubezpieczyciel, adres zamieszkania 
itd. 

Zmiana istotnych danych osobowych pacjenta (z zachowaniem 
poprzednich) 
 

Stosuje się w przypadkach np. zmiany nazwiska lub miejsca zamieszkania 
nie stosować w przypadkach poprawiania błędnych lub brakujących danych!!!! 
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Po odszukaniu właściwego pacjenta i zaznaczeniu go  
poprzez „edytuj” 

 

Modyfikujemy odpowiednie dane 

 

I wskazujemy datę obowiązywania nowych danych pacjenta 
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