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Rozpoczęcie użytkowania portalu 

MedM 
 

ZASTRZEŻENIA 

Niniejszy dokument zawiera ogólne wskazówki dotyczące sposobu rozpoczęcia korzystania z 

portalu MedM Health w jego podstawowej funkcjonalności. 
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Ekran główny  

Strona umożliwiająca osobisty dostęp dla użytkowników 

https://health.medm.com/pl/user/login 

 

 
 

Użytkownicy mogą: 

• Przeglądać historie rejestrów medycznych i wykresy parametrów zdrowotnych 

• Ustawiać wartości graniczne w rejestrach medycznych 

• Zarządzać powiadomieniami (typu: SMS lub e-mail, zgłaszane zdarzenia: według pomiaru 

lub przekroczenie wartości granicznej) 

• Ustawiać jednostki: metryczne lub US 

• Aktualizować dane swojego profilu 

• Udostępniać swoje historie rejestrów medycznych parametrów zdrowotnych 
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Rejestracja nowego użytkownika (jeśli jest dozwolona) 

1. Otwórz główną stronę portalu https://health.medm.com/pl/user/login 

2. Wypełnij formularz rejestracyjny użytkownika 

3. Zaznacz „Akceptację warunków użytkowania” i „Politykę prywatności” 

4. Kliknij „Zarejestruj się” 
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Zmiana ustawień konta 

Kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu strony i wybierz Profil. 

Możesz tam zmienić dane swojego konta i dodać/zmienić zdjęcie profilowe. 
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Zmiana jednostek  

Kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu strony i Jednostki. 

Można zmieniać jednostki wyświetlane w historii i na ekranach pobierania danych. Zmiany te 

dotyczą zarówno jednostek parametrów zdrowotnych w portalu internetowym, jak i w 

aplikacjach mobilnych. 

 

Dostępne są dwa zestawy jednostek podstawowych: 

✓ Metryczne (kg, C°, km) 

✓ Imperialne (lb, F°, mile). 

 

Oraz dwie opcje jednostek: 

✓ mg/dL 

✓ mmol/L 
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Zmiana hasła 

Kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu strony i wybierz Zmień hasło. Wpisz 

aktualne i nowe hasło, następnie kliknij Zmień hasło. 
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Zmiana wyświetlanych typów pomiarów 

Kliknij Opcje wyświetlania w menu po lewej stronie ekranu użytkownika, aby otworzyć 

ustawienia typów pomiarów. 

Można wybrać różne rodzaje pomiarów, które będą wyświetlane na ekranie głównym w 

zależności od potrzeb. Wystarczy sprawdzić typ pomiaru w tabeli i kliknąć przycisk Zmień. 
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Przeglądanie historii pomiarów 

 

Po zalogowaniu, program wyświetla ekran główny z rejestrami. Aby otworzyć historię, wybierz 

jeden z typów pomiarów, naciskając odpowiednią pozycję w części Historia. 

Otwarty zostanie ekran historii. Przeglądaj poprzednie pomiary przewijając stronę. 
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Przeglądanie historii pomiarów powiązanego rejestru 

medycznego 

 

Kliknij Monitor w menu górnym , aby otworzyć listę powiązanych rejestrów medycznych 

przypisanych do aktualnie zalogowanego użytkownika. 

Domyślnie, użytkownik nie ma przypisanego żadnego rejestru poza własnym. 

Aby przeglądać inne rejestry medyczne, należy zaprosić użytkowników do Kręgu Opiekunów. 

 

Krąg opiekunów 

 

Kliknij Krąg opiekunów w menu górnym. Funkcjonalność ta umożliwia: 

✓ udostępnianie swoich danych, zapraszając członków rodziny lub opiekunów do 

przeglądania historii twoich parametrów zdrowotnych i innych informacji 

lub 

✓ uzyskanie dostępu do historii parametrów zdrowotnych i informacji innych osób 
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Uzyskanie dostępu do danych innych osób 

Tworzenie nowego Rejestru Medycznego 

Można utworzyć nowy Rejestr Medyczny, który będzie powiązany z bieżącym użytkownikiem. 

Rejestr Medyczny to tylko osobista karta danych użytkownika, bez możliwości logowania do 

systemu. 

Aby utworzyć nowy Rejestr Medyczny: 

1. Kliknij Krąg opiekunów 

2. Kliknij przycisk Wypełnij dane użytkownika samodzielnie 

3. Wypełnij pola danych i kliknij przycisk Stwórz Medyczny Zapis -> Rejestr Medyczny 

pojawi się w twoim Kręgu Opiekunów. 
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Tworzenie Rejestru Medycznego i zapraszanie osób 

Zaproszenie pozwala na utworzenie nowego Rejestru Medycznego, który będzie powiązany z 

aktualnym użytkownikiem, a także na zaproszenie osoby, która stanie się pełnoprawnym 

użytkownikiem: będzie ona mogła zalogować się do portalu internetowego i aplikacji mobilnej 

oraz zarządzać wszystkimi swoimi danymi. 

Aby utworzyć nowy Rejestr Medyczny i zaprosić osobę: 

1. Kliknij przycisk Wypełnij dane użytkownika samodzielnie 

2. Wypełnij pola danych osobowych 

3. Wpisz poprawny adres e-mail. Zaproszenie zostanie wysłane na ten adres. 

4. Kliknij przycisk Utwórz Medyczny Zapis lub Zaproś Osobę -> Otwarta zostanie strona 

„Zaproś osobę w imieniu {nowa osoba} 

5. Wybierz "Czy {nowa osoba} jest odbiorcą?” Tak/Nie 

Jeśli Rejestr Medyczny, który tworzysz dla danej osoby, będzie obsługiwany przez tę 

osobę, wybierz Tak. 

Jeśli chcesz zaprosić kogoś innego do dostępu do informacji {nowej osoby}, wybierz Nie 

6. Wybierz poziom dostępu 

7. Zaznacz pole wyboru "Rozumiem...” i kliknij przycisk "Wyślij zaproszenie” 



13 

 

 

 
 

 



14 

 

 

 
 

 

Rejestr Medyczny pojawi się w Kręgu Opiekunów, a zaproszona osoba otrzyma wiadomość e-

mail z zaproszeniem, a po jej zaakceptowaniu, rejestr medyczny {nowej osoby} będzie również 

dostępny dla osoby zaproszonej. 
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Rezygnacja z subskrypcji  

 

Możesz zrezygnować z subskrypcji osoby, do której danych masz dostęp. 

 

1. Kliknij Krąg Opiekunów w górnym menu 

2. Znajdź osobę, którą chcesz usunąć z subskrypcji i kliknij link Odsubskrybuj 

użytkownika 

3. Potwierdź operację, klikając OK w następnym komunikacie. Osoba ta zostanie usunięta 

z Kręgu Opiekunów. 
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Udostępnianie własnych danych 

Zaproszenie użytkownika przez e-mail 

Ten rodzaj zaproszenia wymaga potwierdzenia przez osobę, do której wysyłasz zaproszenie. 

1. Kliknij przycisk Zaproś/Wyślij zaproszenie przez e-mail 

2. Podaj adres e-mail odbiorcy 

3. Aby chronić swoje zaproszenie, należy ustawić kod dostępu 

Nie wysyłaj kodu dostępu w wiadomości do odbiorcy. Użyj innego sposobu, aby przekazać 

go odbiorcy. Jeśli zapomnisz kodu dostępu, konieczne będzie ponowne wysłanie zaproszenia 

z nowym kodem. 

4. Wybierz jeden z dostępnych poziomów udostępniania 

• Przeglądanie moje informacje: Odbiorca będzie miał tylko możliwość przeglądania 

twoich danych i nie będzie mógł wprowadzać zmian 

• Przeglądanie i modyfikuj moje informacje: Odbiorca będzie miał możliwość 

przeglądania twoich danych i dokonywania zmian (dodawania i edytowania twoich 

parametrów zdrowotnych, edytowania twojego profilu, itd.) 

• Zostań nadzorcą moich zapisów medycznych: Odbiorca będzie miał pełny dostęp do 

twojego Rejestru Medycznego (dodawanie i edycja parametrów zdrowotnych, edycja 

profilu, edycja uprawnień do udostępniania, np. udostępnianie twojego Rejestru 

Medycznego osobom trzecim) 

5. W razie potrzeby, można dołączyć osobistą notatkę dla odbiorcy. 

6. Zaznacz pole wyboru "Rozumiem...” i kliknij przycisk Wyślij zaproszenie. 

Odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do zaproszenia, a po zaakceptowaniu 

zaproszenia, odbiorca otrzyma dostęp do twoich danych. 



17 

 

 

 
 

 
 



18 

 

 

 
 

Cofnięcie/Ponowne przesłanie zaproszenia 

Możesz również odwołać lub ponownie wysłać zaproszenie do danej osoby, jeśli nie zostało 

ono jeszcze zaakceptowane. 

 

1. Otwórz opcję Udostępniane w lewym menu. 

2. Otwórz zakładkę Niezaakceptowane zaproszenia i kliknij przycisk Cofnij lub Wyślij 

ponownie 
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Udostępnianie własnych danych osobom powiązanym 

Można udostępniać własne dane już powiązanym z użytkownikiem osobom. 

1. Kliknij Krąg opiekunów w górnym menu 

2. Znajdź osobę na liście powiązanych osób i kliknij link Udostępnij swoje informacje 

użytkownikowi … 

3. Wybierz jeden z poziomów udostępniania (szczegóły w punkcie „Zaproszenie użytkownika 

przez e-mail”). 

4. Zaznacz pole wyboru "Rozumiem...” i kliknij przycisk Wyślij zaproszenie. 

Odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do zaproszenia, a po zaakceptowaniu 

zaproszenia, odbiorca otrzyma dostęp do twoich danych. 
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Cofnięcie dostępu udzielonego powiązanym osobom 

Możesz cofnąć dostęp dla osoby, która ma prawo do przeglądania/edycji twoich danych. 

1. Kliknij Krąg Opiekunów w górnym menu. 

2. Znajdź osobę, której prawo dostępu chcesz anulować i kliknij link Odwołaj dostęp 

3. Potwierdź operację, klikając OK w następnym komunikacie.  

Osoba ta nie znajduje się już w twoim Kręgu Opiekunów. 

 


