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SZANOWNI PACJENCI! 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI 

Dzięki dofinansowaniu UE, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 

w Lublinie, w okresie 26.09.2017 – 15.03.2019 zrealizował projekt pn. „Wzmocnienie 

stopnia cyfryzacji oraz rozwój e-usług w SPSK nr 4 w Lublinie” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Dzięki realizacji projektu stworzyliśmy dla Państwa elektroniczny portal 

obsługi pacjenta umożliwiający m.in. rezerwację terminu wizyty do poradni 

specjalistycznych drogą elektroniczną. 

Celem elektronicznej rejestracji  jest zwiększenie dostępności do usług 

medycznych świadczonych przez nasze Poradnie oraz oszczędzenie Państwa cennego 

czasu. 

 

W jaki sposób zarejestrować się do Poradni za pomocą e-Rejestracji? 

1. na stronie głównej Szpitala www.spsk4.lublin.pl  kliknij na ikonkę Rejestracji 

elektronicznej:  

 

 

 

2. Zaloguj się do Portalu pacjenta za pomocą profilu zaufanego lub  

3. jeśli nie posiadasz profilu zaufanego – zaloguj się poprzez utworzenie nowego 

konta (podczas tworzenia nowego konta prosimy Państwa o dokładne podanie 

prawidłowych danych, w tym adresu e-mail, na który otrzymacie Państwo informację 

z prośbą o potwierdzenie utworzenia nowego konta). Utworzone konto należy 

potwierdzić osobiście w Rejestracji Głównej Poradni.  
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E-Rejestracja 

Po zalogowaniu się do Portalu pacjenta istnieje możliwość stworzenia nowej 

rezerwacji do wybranej poradni specjalistycznej. (Poprzez system e-Rejestracji można 

się rejestrować tylko na wybrane godziny pracy Poradni. W przypadku braku wolnych 

terminów w e-Rejestracji należy skontaktować się z wybraną rejestracją telefonicznie 

bądź osobiście). 

Uwaga! Jeśli jest to pierwsza wizyta u danego specjalisty warunkiem rezerwacji 

jest dostarczenie do Rejestracji Głównej (budynek Polikliniki SPSK Nr 4 

w Lublinie) skierowania w terminie do 14 dni od daty rezerwacji. Przekroczenie 

tego terminu spowoduje anulowanie wizyty. 

 

Pozostałe usługi, udostępnione na portalu pacjenta: 

→ e-ankieta: badanie satysfakcji pacjentów po odbytej wizycie, 

→ e- wywiad: wywiad lekarski przed wizytą, 

→ e-załącznik: możliwość wgrania zeskanowanych dokumentów medycznych np. 

wyników badań wykonanych w zewnętrznych jednostkach, 

→ e-zgoda: możliwość pobrania „Oświadczenia Pacjenta” dot. udostępniania 

informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach, dokumentacji 

medycznej celem wypełnienia w domu, a następnie podpisania go i złożenia 

w dniu wizyty w Rejestracji, 

→ e-dokumentacja: możliwość pobrania dokumentacji medycznej, 

→ e-zwolnienia: możliwość przeglądu zwolnień lekarskich. 

 


