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Docel.pl i portal mylekarze.pl – funkcjonalność systemu na miarę XXI
wieku.
Mylekarze.pl jest społecznościową platformą internetową, skupiającą zarówno lekarzy, jak
i pacjentów. Choć istnieje od początku kwietnia 2011, z uwagi na swoją funkcjonalność
zyskała już pokaźne grono sympatyków. W bazie swój profil na mylekarze.pl posiada ponad
70 tys. specjalistów, 33 tys. klinik, a liczba ta stale rośnie.
Funkcjonalność na najwyższym poziomie
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przyspieszonego wyszukiwania umożliwia użytkownikowi
sprawne i trafne dotarcie do interesujących informacji. Za
pomocą określonych kryteriów, jak np. nazwa choroby,
specjalność lekarska czy nazwisko lekarza, pacjent może
bez problemu uzyskać szczegółowy wykaz specjalistów
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alfabetycznemu system daje także możliwość wyszukania
Czytelny rozkład treści i aplikacji na
mylekarze.pl sprawia, że korzystanie z
usług serwisu jest proste,
fot. mylekarze.pl

lekarzy w wybranym mieście.
Selekcja informacji

Udostępnione w ramach konta lekarza informacje dotyczą charakteru prowadzonej praktyki,
doświadczenia, świadczonych zabiegów, godzin przyjęć, cennika oraz danych adresowych
placówki zdrowia, w której pracuje specjalista. Ponadto lekarz ma możliwość skorzystania z
dodatkowych funkcji systemu, poszerzając swoje konto o system rejestracji on-line,
ewidencję pacjentów oraz prowadzenie wirtualnego kalendarza wizyt, co w znacznym
stopniu pomaga mu efektywnie rozplanować dzień pracy, a pacjentom uniknąć czekania w
kilometrowej kolejce. W razie konieczności lekarz, dzięki zintegrowanemu systemowi, może
również automatycznie raportować do NFZ.
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Usprawnienia organizacyjne.
Optymalnym rozwiązaniem dla obu stron jest możliwość zdefiniowania gabinetów, w których
pracuje lekarz. Zalogowany na mylekarze.pl pacjent widzi, czy w grafiku przyjęć jest wolne
miejsce w odpowiadającym mu terminie. Umożliwia mu to wybranie placówki zdrowia
najbliżej jego miejsca zamieszkania, a lekarzowi przybywa nowych podopiecznych. Ponadto
każdy pacjent jest w stanie prześledzić swoją historię wizyt z dokładnym wykazem gdzie,
kiedy i u którego specjalisty odbył medyczne konsultacje tak, by zawsze móc ponownie
zarejestrować się u wybranego lekarza.
Bezpieczeństwo i szybkość systemu mylekarze.pl
Rejestracja na mylekarze.pl. przebiega sprawnie, a co najważniejsze bezpiecznie.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez pacjenta wymaga jedynie podania nr PESEL,
adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, loginu oraz akceptacji regulaminu i polityki
prywatności serwisu. Dzięki tym informacjom aktywacja konta następuje automatycznie
poprzez wprowadzenie kodu, przesłanego SMS’em przez administratora.
W przypadku lekarzy i klinik dołączenie do
społeczności mylekarze.pl. wymaga akceptacji
odrębnego
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im
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Lekarskiej (PWZ). Tak zaproponowane środki
bezpieczeństwa mają na celu zweryfikowanie
wiarygodności podanych informacji co jest w
interesie zarówno lekarzy jak i pacjentów. Po
ustaleniu zgodności danych uaktywnienie konta
Logowanie na mylekarze.pl jest bezpieczne.
Dostęp do danych mają jedynie zweryfikowani
przez system lekarze, fot. mylekarze.pl

następuje poprzez wysłanie SMS z kodem
weryfikacyjnym na numer telefonu lekarza.

Dane osobowe pod kontrolą
Twórcy portalu zadbali o wysoki poziomu bezpieczeństwa danych gromadzonych w bazie
mylekarze.pl. Treści i usługi są dostępne tylko dla zarejestrowanych osób, a system

Kontakt prasowy: Rafał Wójcicki
rwojcicki@gutpr.pl
tel.: 667 740 910, 71 78 95 204

Informacja prasowa – lipiec 2011

dokładnie weryfikuje wszelkie próby złamania hasła i naruszenia prywatności. Każdy
użytkownik indywidualnie decyduje, którą z informacji, w ramach konta, chce upublicznić,
usunąć bądź udostępnić innym.
Brak opłat
Korzystanie z portalu mylekarze.pl jest bezpłatne. Zarówno pacjenci jak i lekarze nie
ponoszą żadnych opłat w czasie rejestracji oraz użytkowania serwisu. W odróżnieniu od
innych tego typu portali mylekarze.pl gwarantuje bezpłatny dostęp do największej w kraju
bazy specjalistów, tworzenie bogatych w informacje profili lekarskich, zarządzanie
wirtualnym kalendarzem wizyt oraz rejestrację on-line w wybranej placówce medycznej w
Polsce.
Dobre relacje pacjent – lekarz
Funkcjonalność portalu mylekarze.pl wynika przede wszystkim z usprawnień technicznych
systemu, mających bezpośrednie przełożenie na tworzenie dobrych relacji pacjentów i
lekarzy.
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użytkowników. Serwis Mylekarze.pl zapewnia pacjentowi dostęp do kompleksowej opieki
medycznej na terenie całego kraju, a lekarzowi - zwiększenie liczby potencjalnych
pacjentów.

www.docel.pl
Docel.pl to nowa platforma medyczna skupiająca grupy zawodowe: lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i
rehabilitantów.
www.mylekarze.pl jest pierwszym z urzeczywistnionych przez docel.pl projektów, których celem jest tworzyć
lepszą jakość w relacjach pacjent – lekarz. Społeczność mylekarze.pl gwarantuje bezpłatny dostęp do
największej w kraju bazy specjalistów, tworzenie bogatych w informacje profili lekarskich, zarządzanie wirtualnym
kalendarzem wizyt oraz rejestrację on line w wybranej placówce medycznej w Polsce.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1
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