
Zobacz, jak umówić się na e-wizytę w systemie enel-med on-line.

2

4

6

8

10

12

14

3

5

7

9

11

13

Jeśli masz już konto w systemie enel-med on-line, kliknij w przycisk 
Zaloguj się. Jeśli nie masz jeszcze konta, kliknij w przycisk Zarejestruj.

Wybierz specjalizację, która Cię interesuje. Sprawdź – klikając w ikonę 
stetoskopu  – jakiego typu przypadki konsultują poszczególni 
specjaliści.

Znajdź najbardziej dogodny dla Ciebie termin wizyty. Zatwierdź 
wybrany termin, klikając w przycisk Rezerwuj.

Jeśli wybrałeś połączenie wideo, po chwili pojawi się okno testowe, 
z  informacją, że sprawdzamy możliwość połączenia. Jeśli w Twojej 
przeglądarce pojawi się okno z  pytaniem: „Udostępnić obraz 
z  kamery i  dźwięk z  telefonu witrynie ewizyta.enel.pl?”, kliknij 
w przycisk Udostępnij wybrane urządzenia.

Jeśli Twoja e-wizyta jest płatna, kliknij  w przycisk Przejdź do płatności. 
Zostaniesz przekierowany do ekranu płatności obsługiwanych przez 
system PayU.

Aby rozpocząć konsultację w dniu umówionej e-wizyty – jeśli 
wybrałeś opcję wideo lub czat tekstowy – kliknij w przycisk 
Potwierdź gotowość w oknie Zaplanowane e-wizyty. Jeśli 
wybrałeś opcję telefoniczną, lekarz zadzwoni do Ciebie.  
Jeśli nie możesz skorzystać z e-wizyty, odwołaj ją przed zaplanowanym 
terminem – najwcześniej jak to możliwe.

Podczas połączenia wideo w  każdej chwili możesz przełączyć się na 
czat tekstowy oraz przesłać lekarzowi dokumentację medyczną.  
Jeśli wybrałeś opcje telefoniczną, prześlij załącznik z  dokumentami 
przed wizytą. Lekarz ma dostęp do Twojej dokumentacji. Podczas 
e-wizyty może wystawić receptę na leki lub skierowanie na podstawowe 
badania. Wszystkie zalecenia lekarza możesz pobrać w formie pliku na 
swój komputer. Jeśli masz pełen dostęp do systemu on -line, będziesz 
miał do nich dostęp również w zakładce Wizyty Archiwalne.

Wybierz przycisk Umów e-wizytę z prawej strony ekranu lub na banerze.

Kliknij w przycisk Umów wizytę pod nazwiskiem lekarza, z którym 
chcesz się skonsultować on-line.

Wybierz sposób, w jaki chcesz się skontaktować z lekarzem:
•  wideo  

(możesz później wyłączyć kamerę i korzystać z czatu tekstowego),
• telefon,
• czat tekstowy.

Sprawdź, czy wszystkie dane dotyczące Twojej e-wizyty zgadzają się  
i zaakceptuj regulamin.

Po dokonaniu płatności albo jeśli Twoja e-wizyta jest bezpłatna, pojawi 
się okno z potwierdzeniem e-wizyty.

Gdy lekarz dostanie informację, że jesteś gotowy do rozpoczęcia 
konsultacji, na ekranie pojawi się informacja o oczekiwaniu na 
połączenie ze specjalistą.

Po zakończonej konsultacji lekarskiej możesz ocenić e-wizytę.  
W tym celu wybierz odpowiednią liczbę gwiazdek. Możesz także napisać 
swój komentarz.
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