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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Jak zapłacić za wizytę? 

Za teleporadę zapłacisz dzięki szybkiej bezpiecznej płatności elektronicznej poprzez system PayU dostępny na 
naszym portalu telemedycyny. Do płatności zostaniesz przekierowany automatycznie po wybraniu Specjalisty 
i umówieniu się do niego na teleporadę. 

Jak uzyskać e-receptę? 

Lekarz wystawi e-receptę podczas teleporady. Możesz też otrzymać e-receptę na ponowienie leków przy 
kontynuacji leczenia u danego Lekarza (po pierwszej wizycie). W celu uzyskania e-recepty na ponowienie leków 
zadzwoń do naszego działu obsługi na numer: +48 22 122 80 50 lub +48 42 300 15 25 lub napisz w wiadomości 
na czat. Następnie dokonaj opłaty poprzez link do elektronicznej płatności, który otrzymasz w wiadomości 
przesłanej na Twój adres email. Lekarz oddzwoni do Ciebie w określonym przedziale czasowym. 

Jak uzyskać e-zwolnienie? 

E-zwolnienie uzyskasz podczas teleporady z Lekarzem. 

Kto rozpocznie wizytę?  

Teleporadę rozpocznie Specjalista.  

Jeśli wybrałeś teleporadę w formie wideo lub czat zaloguj się na swoje konto na 

platformie Lekarz.Center https://medicalmagnus.lekarz.center/pl/dashboard/desktop  

i z panelu „Twoje zdrowie” wybierz zakładkę „Wizyty”. Następnie znajdź 

zarezerwowaną wizytę w sekcji „Twoje wizyty” i kliknij w przycisk Przejdź do 

telekonsultacji. Oczekuj w zarezerwowanym terminie. 

Natomiast w przypadku porady telefonicznej Specjalista w umówionym terminie 

zadzwoni na podany przez Ciebie numer telefonu. 

Jak zostanie zweryfikowana moja tożsamość? 

Podczas pierwszej teleporady zostaniesz poproszony o podanie kompletu danych potrzebnych do 
zweryfikowania Twojej tożsamości i założenia dokumentacji, w tym numeru PESEL oraz adresu zamieszkania. 
W zależności od typu teleporady jaką wybrałeś przekażesz te dane pisemnie (czat) lub ustnie (wideo, telefon). 
Jeżeli korzystasz z opcji wideo, zostaniesz dodatkowo poproszony o pokazanie dokumentu tożsamości do 
kamerki. 

Podczas kolejnej teleporady Specjalista udzielający jej zada Ci pytania o podstawowe informacje, które jest  
w stanie zweryfikować na podstawie posiadanej dokumentacji, np. numer PESEL. 
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Ile trwa wizyta? 

Długość wizyty uzależniona jest od Specjalisty, do którego umówiłeś się na teleporadę. 

Czas trwania teleporady: 
 

• u lekarza: do 20 minut 

• u fizjoterapeuty: do 30 minut 

• u doradcy zawodowego / pedagoga: do 30 minut 

• u dietetyka: do 40 minut 

• u psychologa / logopedy / neurologopedy: do 50 minut 

• e-recepta (przedłużenie leków u danego Lekarza, po pierwszej teleporadzie): kilka minut. W celu 
uzyskania e-recepty zadzwoń do naszego działu obsługi na numer: +48 22 122 80 50 lub +48 42 300 
15 25 lub napisz w wiadomości czat. Następnie dokonaj opłaty poprzez link do elektronicznej płatności, 
który otrzymasz w wiadomości przesłanej na Twój adres email. Lekarz oddzwoni do Ciebie  
w określonym przedziale czasowym. 

Jak przygotować się do wizyty u PEDIATRY? 

Przed teleporadą u pediatry zmierz temperaturę dziecka. Zostaniesz również poproszony o podanie wagi 
dziecka. W sytuacji, gdy z Pacjentem małoletnim podczas teleporady jest inna osoba niż rodzic, prosimy  
o przygotowanie wypełnionego upoważnienia.  

Upoważnienie dostępne jest na stronie www.telemedycyna.mmcenter.pl. 

Jak przygotować się do wizyty u KARDIOLOGA? 

Zalecamy, abyś przygotował przed teleporadą aktualne wyniki badań, w tym EKG oraz diagnostyki 
laboratoryjnej. EKG i badania laboratoryjne możesz wykonać w naszej placówce stacjonarnej Medical Magnus 
Clinic w Łodzi. 

Jak przygotować się do wizyty u DIETETYKA? 

Przed teleporadą u dietetyka dokonaj pomiaru swojej wagi. Zostaniesz również poproszony o podanie swojego 
wzrostu. 

Kiedy muszę przygotować upoważnienie? 

Upoważnienie należy przygotować w przypadku obecności innej niż rodzic osoby przy teleporadzie dla osoby 
małoletniej. Upoważnienie dostępne na stronie www.telemedycyna.mmcenter.pl stanowi dokument zgody 
przedstawiciela ustawowego Pacjenta małoletniego na skorzystanie z badań lub innych świadczeń 
medycznych w obecności opiekuna faktycznego małoletniego oraz na udzielenie informacji o stanie zdrowia 
małoletniego. 
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Jak uzyskać kopię elektronicznej dokumentacji medycznej z teleporady? 

Kopię elektronicznej dokumentacji medycznej zamówisz drogą mailową pisząc na adres 
czat@telemedycyna.mmcenter.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod jeden z numerów: +48 22 122 80 50 lub  
+48 42 300 15 25. 

Szukasz innego Specjalisty?  

Jeśli potrzebujesz kontaktu z Lekarzem lub Specjalistą o innej specjalizacji niż zawiera katalog na naszym 
portalu telemedycyny, napisz do nas na adres czat@telemedycyna.mmcenter.pl lub zadzwoń pod jeden  
z numerów: +48 22 122 80 50 lub +48 42 300 15 25 i powiedz nam o tym. Dołożymy wszelkich starań,  
aby dołączyć do zakresu naszych usług specjalizację, której poszukujesz.  

Jak umówić się na wizytę osobistą?  

W celu umówienia się na wizytę osobistą u Specjalistów w naszej placówce Medical Magnus Clinic w Łodzi, 

napisz krótką wiadomość na czat w portalu www.telemedycyna.mmcenter.pl, a nasz konsultant skontaktuje 

się z Tobą celem umówienia wizyty. Wizytę osobistą możesz umówić także telefonicznie pod numerem  

+48 42 253 19 00 lub drogą mailową wysyłając wiadomość na adres rejestracja@mmcenter.pl. 
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