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e-Rejestracja 
  
Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych od dnia 01-01-2015 r. art. 23a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20, jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom 
umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na liście oczekujących na 
udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia”. 
 
W związku z nowym wymogiem przygotowaliśmy dla Państwa rozwiązanie, które pozwoli spełnić 
Państwu nałożony ustawą obowiązek posiadania e-rejestracji dla pacjentów. 
  
e-Rejestracja w chmurze Sin.Net 
 
Firma Asseco udostępniła moduł e-rejestracji dla programu mMedica. Uruchomienie e-rejestracji 
w chmurze Sin.Net wymaga zakupu odpowiedniej ilości licencji modułu e-Rejestracja mMedica. 
Ceny i sposób licencjonowania dostępny na stronie www.mmedica.asseco.pl 
 
Firma Sin.Net w usłudze e-Rejestracja Sin.Net oferuje Państwu domenę internetową „epacjent.net.pl”, 
w której możecie Państwo ustawić przyjazny adres internetowy dla pacjentów zainteresowanych 
rejestracją przez Internet (np. medar.epacjent.net.pl, medyk.epacjent.net.pl ).  
Wszystkie operacje związane z internetową rejestracją zabezpieczone są certyfikatem SSL, 
zapewniając Pacjentom bezpieczne połączenie.  
Dzięki naszej propozycji unikniecie Państwo konieczności zakupu sprzętu, oprogramowania 
dedykowanego do obsługi e-rejestracji i zapewnicie wysoki poziom bezpieczeństwa bazy danych 
mMedica. 
 
e-Rejestracja obejmuje: 
 
Dedykowany server epacjent.net.pl zapewnia komunikację z Państwa bazą danych mMedica przy 
pomocy bezpiecznego tunelu VPN, jednocześnie zapewniając:  

 Dostęp dla Pacjentów 24h 
 Szyfrowane połączenie SSL (certyfikat SSL) dla pacjentów 
 Miejsce na program e-Rejestracja mMedica: 5 GB 
 Aktualizacje oprogramowania 
 Pomoc techniczna usługi e-Rejestracja 
 Gwarancja dostępności SLA 99,96% (czasu w skali roku) 
 Pomoc w obsłudze oprogramowania  

  
!!! Cena nie zawiera kosztu zakupu licencji modułu e-Rejestracja mMedica   
(koszt licencji zależy od ilości posiadanych stanowisk) 
Opłata w formie ryczałtu miesięcznego  

Nazwa 
Dostęp do usługi e-Rejestracja Sin.Net opłata miesięczna 

1 terminarz dla lekarza udostępniony w e-Rejestracja 
Dostęp do usługi e-Rejestracja Sin.Net opłata miesięczna 

do 10 terminarzy dla lekarzy udostępniony w e-Rejestracja 
Dostęp do usługi e-Rejestracja Sin.Net opłata miesięczna 

do 20 terminarzy dla lekarzy udostępniony w e-Rejestracja 
Dostęp do usługi e-Rejestracja Sin.Net opłata miesięczna 

>20 terminarzy dla lekarzy udostępniony w e-Rejestracja 
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Schemat systemu e-Rejestracja Sin.Net w chmurze 

 
pacjenci korzystający przez internet z e-rejestracji 

     

 
Serwer …epacjent.net.pl  

(usługa e-Rejestracja Sin.Net w chmurze) 

     

Dostęp do mMedica przy użyciu szyfrowanego połączenia, pełne zabezpieczenie zgodnie z wymogami MSWiA 
w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
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