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1  CGM LIFE eSERVICES - návod pro pacienty

Základní služby online komunikace pomocí CGM LIFE eSERVICES

Online objednání - cílem služby je umožnit pacientům objednat se k lékaři  elektronicky. Komfortně, i  mimo otevírací
dobu praxe a s nabídkou skutečně dostupných termínů.
Pacient si vybírá z lékařem nabízených volných termínů optimální termín návštěvy a provede objednávku.

Online recepty - Služba dává pacientům možnost požádat lékaře vzdáleně a přitom bezpečně o předpis  docházejících
chronicky  užívaných léků. Komfortně,  i  mimo  otevírací  dobu  praxe  a  s možností  doručení  elektronického  receptu.
Pacient může pomocí CGM LIFE eSERVICES požádat o vystavení receptu kdykoliv tedy i mimo otevírací dobu praxe.

Online  konzultace  -  Služba  dává  pacientovi  možnost  svého  lékaře  požádat  prostřednictvím  bezpečného
CGM LIFE eSERVICES kanálu o konzultaci např. svého aktuálního zdravotního stavu.

Online  výsledky  vyšetření  -  Služba  lékaři  a  pacientovi  umožňuje  bezpečně  a  snadno  sdílet  výsledky  vyšetření
(vyšetření z dekursu, lékařské zprávy, konsiliární vyšetření, výsledky laboratoří,...). Lze přikládat i  obrázkové soubory
z karty pacienta (z RTG, ultrazvuku,...).
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2  Registrace

Ještě jsem nebyl ve Vaší ordinaci, mohu se objednat?
Pokud se chcete do naší ordinace objednat je nutné se nejdříve registrovat na našich webových stránkách do CGM
LIFE eSERVICES.
Před registrací je možné zobrazit volné termíny na které je možné se objednat.
K registraci budete potřebovat platný e-mail, na který Vám přijde aktivační odkaz.

Jak se mohu zaregistrovat na webových stránkách?
Klikněte na našich webových stránkách na elektronické objednávání a poté na Přihlášení (v pravém horním rohu).
Zde najdete vlevo dole volbu Chci vytvořit novou registraci.
Vyplníte registrační údaje a klikněte na tlačítko [Vytvořit účet].
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Zobrazí se informace o zaslání aktivačního e-mailu.

Na e-mail obdržíte odkaz, na který kliknete a zobrazí se přihlašovací stránka na které vyplníte heslo a vstoupíte do
svého CGM LIFE eSERVICES účtu.

Nyní důrazně doporučujeme vytvořit  Super-PIN,  kliknutím na  Vytvořit  Super-PIN  nyní. Stejným způsobem je možné
nastavit kontrolní otázku. Tyto informace slouží k obnově účtu v případě ztráty hesla.
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Vytvořený Super-PIN je možné [Uložit]  jako  PDF nebo  provést  [Tisk] dokumentu. Tyto  informace  pečlivě  uschovejte!
Poté je třeba  zaškrtnout  volbu  [x]  Vytiskl(a)  nebo  uložil(a)  jsem  číslo  zákazníka  i  Super-PIN,  a  vytvoření  dokončit
tlačítkem [Aktivovat Super-PIN].

Obdržel jsem v ordinaci CGM číslo zákazníka a CGM LIFE eSERVICES  Super-PIN, co mám dělat ?
Pokud jste u nás prošel registračním procesem, měl byste mít v e-mailové schránce e-mail s odkazem.
Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránky CGM LIFE eSERVICES, kde zadáte Super-PIN,  který  jste obdržel  a  dokončíte
registrační proces.
V případě, že Vám e-mail nepřišel, klikněte na našich webových stránkách na elektronické objednávání a poté na
Přihlášení (v pravém horním rohu). Zde najdete v  levém spodním rohu možnost  Dokončit  registraci vytvořenou v
ordinaci?. Po zadání údajů (CGM číslo zákazníka a CGM LIFE Super-PIN), které jste obdržel v ordinaci stačí dokončit
registrační proces.

K čemu slouží Super-PIN, proč ho mám uchovat?
Super-PIN je bezpečnostní kód, který slouží k obnově hesla v případě jeho ztráty. V systému CGM LIFE eSERVICES lze
také nastavit bezpečnostní otázka, nicméně doma uschovaný Super-PIN je nejlepší ochranou Vašich pacientských
dat.

Co mám dělat, pokud mi uvedené postupy nefungují?
Zavolejte na pacientský hotline 246 007 999 společnosti CompuGroup Medical ČR, kde Vám rádi pomohou.



CGM LIFE eSERVICES

- 7 -

3  Objednání

Pokud ještě nemáte registraci je možné pouze nahlédnout na volné termíny. Pro objednání je nutné se registrovat, jak
popisuje předchozí kapitola .

Objednání  se  provádí  přes  ikonku  Objednávky  návštěv   .  Způsob  zobrazení  okna
návštěv může být odlišný v závislosti na nastavení zařízení.

Pro novou návštěvu je nutné v části Důvod návštěvy vybrat Druh návštěvy, pokud chcete, můžete vybrat i  konkrétního
lékaře. Poté se zobrazí  po  pravé straně  kalendář  se  zvýrazněnými  dostupnými  termíny.  Vyberte  týden,  které  vám
vyhovuje a  poté ve spodní  části  konkrétní  čas. Rozmezí  časů lze omezit  v  nastavením sekce  Denní  doba,  výběrem
požadovaného  typu  hledání  .  Poté  se  vám  zobrazí  pouze  termíny,  ve  kterých  jsou  dostupné  vámi  zvolené  časy
objednání. 

x;

4
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Na nové stránce můžete zvolit, zda-li  chcete připomenout návštěvu den předem pomocí  e-mailu,  připojit  poznámku
pro lékaře a pokud jste si nezadali v profilu číslo telefonu, budete ho muset vyplnit, abyste mohli objednávku odeslat.
Objednávku návštěvy odešlete k lékaři  tlačítkem [Objednávka návštěvy]. O  doručení  budete informováni  e-mailem,
stejně jako o schválení nebo zamítnutí návštěvy.

V horní části  stránky je možné se přepnout na  Moje  návštěvy,  kde vidíte seznam existuj ících návštěv  a  jejich stav:

 Přijato ke schválení,   Schválená  návštěva  ,    zamítnutá  návštěva. V  posledním případě,  může být
uveden důvod zamítnutí návštěvy. Návštěvy je možné třídit dle lékaře, nebo seřadit v jednotlivých sloupcích, kliknutím
na odkaz Seřadit  podle:. Návštěvu je možné zrušit  nebo  přesunout  tlačítkem [Změnit]. Pokud  je tlačítko  neaktivní,
lékař nepovoluje zrušení návštěvy elektronicky. V tomto případě zrušte návštěvu j iným způsobem (např. telefonicky).
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4  Recepty

Pro objednání receptu slouží volba  Objednávky  receptů   na  úvodní  straně  CGM LIFE
eSERVICES. Pokud chcete objednat vystavení receptu, musíte nejdříve lékaře požádat o zpřístupnění jednotlivých léků
na webu.

Objednání  receptu  provedete  v  části  Objednat  recept  a  výběrem  léků,  které  chcete  objednat.  Žádost  připravíte
tlačítkem [Objednávky receptů]. Na další straně můžete případně chybně zvolený lék odstranit, připsat poznámku pro
lékaře a  zvolit  způsob doručení  receptu. Žádost  odešlete  tlačítkem   [Objednávky  receptů].  Potvrzení  o  odeslání  i
zpracování vám přijde e-mailem.



CGM LIFE eSERVICES

- 10 -

V horní  části  naleznete pod  odkazem Mé  recepty  seznam  vystavených  receptů  s  informací  o  jejich  stavu:  

objednávka receptu přijata ke schválení,  schválená objednávka receptu,   zamítnutá objednávka receptu.
Recepty je možné řadit v části  Seřadit  podle  dle data  nebo  stavu objednávky. Tlačítkem [Smazat  záznam]  je možné
objednávku vymazat z historie vystavených receptů.

5  Nálezy

Nálezy slouží k zasílání vyšetření, lékařských zpráv, konsilií od lékaře k pacientovi. Zobrazení přijatých nálezů otevřete

pod  volbou Zobrazit  nálezy  . Zobrazí  se seznam přijatých nálezů,   tlačítkem  [Zobrazit
detaily]  zobrazíte celé znění  zprávy. Zpět  se  dostanete  pomocí  tlačítka  [Zpět].  Mezi  jednotlivými  nálezy  je  možné
přecházet šipkami v pravém horním rohu.
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6  Konzultace

Konzultace slouží k výměně zpráv mezi lékařem a pacientem. Konzultace najdete na úvodní straně pod volbou Zprávy

. 

Zprávu lékaři  pošlete volbou  Nová zpráva. Vyplníte předmět  a  samotný  text  zprávy  a  klepne na  tlačítko  [Odeslat].
Odeslané a přijaté zprávy se zobrazí pod volbou Mé zprávy. Informaci o odpovědi, ze stany lékaře dostane e-mailem,
přečíst  si  j í  ovšem  musíte  na  stránkách  CGM  LIFE  eSERVICES,  klepnutím  na  řádek  s  předmětem  zprávy.  Dojde  k
rozbalení a zobrazení celé historie zprávy. Kliknutím na tlačítko [Odpověď] můžete odeslat odpověď na dané téma.

7  Hot line

V  případě,  že  jste  v  tomto  návodu  nenalezli  odpověď  na  vaše  otázky  nebo  máte  problém  se  službou  CGM  LIFE
eSERVICES, neváhejte kontaktovat naši hot line na čísle 246 007 999.


	1 Nápověda PC DOKTOR / PC DENT
	1.1 CGM LIFE eSERVICES
	1.1.1 CGM LIFE eSERVICES - návod pro pacienty
	1.1.2 Registrace
	1.1.3 Objednání
	1.1.4 Recepty
	1.1.5 Nálezy
	1.1.6 Konzultace
	1.1.7 Hot line



