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Kratka navodila pri delu z Gospodarjem zdravja
Spletno naročanje v Medimu je podprto z aplikacijo Gospodar zdravja.
Priporočamo, da se v to aplikacijo registrirate, da vam vsakokrat pri spletnem naročanju ne bo
potrebno vnašati svojih podatkov. Registriranim uporabnikom je na voljo tudi zgodovina
povezav, vodenje svojih dnevnikov, ipd.
Registracija in prijava pa je obvezna za pošiljanje sporočil (e-posvet).

Registracija novega uporabnika na GZ
Koraki izvedbe registracije v Gospodar zdravja:
1.
2.
-

Brezplačna registracija
pojdite na stran: https://www.gospodar-zdravja.si/
klik na "Brezplačna registracija"
izpolnite svoje podatke
o Pazi! Izberite si uporabniško ime, ki ni e-naslov (npr. janeznovak9)
klik "Želim se registrirati"
prejeli boste e-pošto z naslovom " Vaša registracija je skoraj zaključena", v njej je
vaša pristopna izjava
to izjavo pošljite nazaj na Gospodarja zdravja
prejeli boste informativno e-pošto "Registracija uspešno zaključena"
Nastavitev gesla
najkasneje v 24-ih urah boste prejeli še eno pošto z naslovom "Nastavitev gesla"
s klikom na povezavo v tej e-pošti si boste izbrali svoje geslo in vnesli kodo, ki jo
boste prejeli po SMS
zapomnite si svoje uporabniško ime in geslo, s katerim se lahko prijavljate v
Gospodarja zdravja. Če ob prijavi označite "na ta brskalnik ne pošiljaj več
avtorizacijske kode", se boste prijavljali le z geslom, sicer je dodatno potrebna še SMS
koda

Naročanje zdravil
-

pojdite na našo internetno stran www.medim.si
klik na "Spletno naročanje"
klik na "Medim naročanje"
če ste že registrirani, klik na "PRIJAVITE"
klik na "Naročilo receptov"
vpišete svoje podatke in Informacije o zdravilih (poimensko jih navedite)
klik na "Naročam"
od MEDIM D.O.O dobite e-pošto z naslovom "Spremljajte status naročila recepta"
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v tej pošti je link, na katerem lahko spremljate svoje naročilo. Tako dobite
informacijo:
o da je vaše naročilo oddano, pa ga ambulanta še ni sprejela (še ni prebrala)
o da so ga v ambulanti videli, pa ga še niso obdelali
o da je naročilo obdelano in zdravila lahko prevzamete v lekarni
o ali pa je bilo naročilo zavrnjeno

Pošiljanje sporočil v ambulanto (e-posvet)
1.
2.
-

Novo sporočilo
pojdite na našo internetno stran www.medim.si
klik na "Spletno naročanje"
klik na "Medim naročanje"
klik na "PRIJAVITE" (prijava je obvezna za pošiljanje sporočil)
klik na "Pošlji sporočilo"
v polje Tema napišite, kaj je tema vašega sporočila
v Vsebina napišete svoje obvestilo ali vprašanje
z gumbom "Pripni datoteko iz naprave" lahko sporočilu dodate svoje dokumente
(sken, fotografija …)
klik "Pošlji"
Odgovor iz ambulante
od Gospodarja zdravja boste dobili e-pošto z naslovom "… prejeli ste ePosvet"
s klikom na "kliknite TUKAJ" boste odprli obvestilo z odgovorom ambulante
če ambulanta ni zaključila e-posveta, jim lahko posredujete dodatna sporočila ali
dokumente

