Tisztelt Páciensünk!
Február elejétől bejelentkezési rendszerünk megváltozott, és mivel sok fennakadást jeleztek felénk,
egy kis segítséget szeretnénk nyújtani a program használatához.
A www.egeszsegert.hu honlapon a BEJELENTKEZÉS feliratra kattintva átirányítjuk Önöket az Infomix
által vezetett Előjegyzési Központunkba.
Itt, a bejelentkezést csak előzetes regisztráció után tudják igénybe venni. A regisztrációhoz szükség
lesz a TAJ számára is.
Regisztrálás után a megadott email címmel és jelszóval lehet belépni az időpont foglaláshoz.
Belépéskor megjelenik bal oldalt egy MENÜ sor, aminél megtekinthetők a „Rendelések, rendelési
időpontok”, és az „Új előjegyzés” is. Amennyiben nem saját részre foglalna időpontot, a
„Családtagok” menüpontot megnyitva, felviheti azt, akinek időpontot szeretne foglalni.
Az „Új előjegyzés” menübe lépve az alábbi ablak nyílik meg:

A „Megye” kiválasztásánál értelemszerűen a Fejér-t kell kiválasztani, ekkor rögtön mi, az Egészségért
Bt. jelenünk meg.
A „Rendelés*:” mellett a legördülő menüben 3 pont jelenik meg:
1.) Dr. Kemény Ildikó (Háziorvosi rendelés)
EZ CSAK A HÁZIORVOSI RENDELÉSRE VALÓ BEJELENTKEZÉSRE VONATKOZIK, AZ ÜZEMORVOSI-,
ILLETVE A MAGÁNORVOSI RENDELÉSEKRE VALÓ BEJELENTKEZÉSRE NEM! (TEHÁT EZ A MENÜ AZ
EGÉSZSÉGÉRT BT.-HEZ TARTOZÓ CÉGEK MUNKAVÁLLALÓINAK ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRA VALÓ
BEJELENTKEZTETÉSÉRE NEM HASZNÁLHATÓ!)
2.) Egészségért Bt Dunaújváros (Szakellátás)
EZ A MENÜPONT CSAK A MAGÁNORVOSI RENDELÉSEKRE VALÓ BEJELENTKEZÉSRE HASZNÁLHATÓ!
3.) Egészségért Bt. Fogl.eü. Dunaújváros (Üzemegészségügyi rendelés)
KÉRJÜK, HOGY A Z EGÉSZSÉGÉRT BT-HEZ TARTOZÓ CÉGEK EZT A MENÜPONTOT VÁLASSZÁK AZ
ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKRA VALÓ BEJELENTKEZÉSHEZ!

Ha a „Rendelés*:”-nél az Egészségért Bt Dunaújváros (Szakellátás)-t jelöli ki, akkor az „Orvos*:”
legördülő menüben megjelennek magánorvosaink nevei, illetve a Labor vizsgálatra és a Coronavírus
szűrésre való bejelentkezési lehetőségek. Ha kiválasztjuk, hogy kihez, vagy mihez szeretnénk
bejelentkezni, láthatóvá válnak a még szabad, foglalható időpontok. Kérjük, hogy lehetőleg a
felajánlott „Szabad időpont Ajánlott időpontra” (halvány zölddel jelzett) jegyezzenek elő, a feltöltés
fokozatossága miatt.

A sikeres foglaláskor egy felugró ablakban a következő üzenetet fogja kapni:
„Az időpont foglalásról rövidesen emailt fog kapni. Kérjük aktiválja a foglalást 1 órán belül, különben
az időpont felszabadul!”
Ezért kérjük, hogy figyelje az e-mail postafiókját, hogy aktiválni tudja az előjegyzését!!!!
Amennyiben kérdés merülne fel a program használatával kapcsolatban, akkor kérem, hogy hívja az
alábbi számok egyikét:
25/400-537, 25/502-621, 25/502-651, esetleg írjanak a dr.kemeny.ildiko@egeszsegert.hu címre.

Köszönjük!
Egészségért Bt.

