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MyChart to portal dla pacjentów NYC Health + Hospitals, zapewniający im całodobowy elektroniczny dostęp do 
dokumentacji medycznej. Portalu MyChart używamy również do przeprowadzania wizyt wideo, dzięki czemu można 
uzyskać opiekę zdrowotną w domu. Więcej informacji podano poniżej! 
 

Wizyta wideo przy użyciu smartfonu/tabletu: należy użyć 
aplikacji MyChart!  
W celu przeprowadzenia wizyty wideo przy użyciu smartfonu/tabletu konieczne jest pobranie aplikacji MyChart.  

1. Aby pobrać bezpłatną aplikację MyChart, należy zeskanować poniższy kod QR za pomocą kamery smartfonu: 

                
2. Proszę otworzyć aplikację i zalogować się na swoje konto MyChart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

3. Kliknąć ikonę Visits (Wizyty). Kliknąć żądaną Video Visit (Wizytę wideo), a następnie przycisk Begin Visit 
(Rozpocznij wizytę), aby dołączyć do wizyty wideo.  
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4. Może wyświetlić się okno z pytaniem, czy program może „uzyskać dostęp do mikrofonu”. Proszę kliknąć przycisk 
Allow (Zezwól) lub Yes (Tak). W ten sposób mikrofon telefonu zostanie podłączony, aby świadczeniodawca mógł  
słyszeć pacjenta podczas wizyty wideo.  

5. Może wyświetlić się kolejne okno z prośbą o „dostęp do kamery”. Proszę kliknąć przycisk Allow (Zezwól) lub Yes 
(Tak). W ten sposób kamera zostanie podłączona, aby świadczeniodawca mógł widzieć pacjenta podczas wizyty.  

6. Pacjent skierowany zostanie do wirtualnej poczekalni do momentu, gdy lekarz zakończy rozmowę z poprzednim 
pacjentem. Lekarz zobaczy, że kolejny pacjent jest w wirtualnej poczekalni i wkrótce do Pana(-i) dołączy! 

4.              5.              6.     
 

7. Podczas oczekiwania należy sprawdzić połączenie wideo/dźwiękowe za pomocą przycisków na ekranie 
„poczekalnia świadczeniodawcy” (Provider’s waiting room). 

          
 

1. Aby potwierdzić, że kamera jest gotowa, proszę kliknąć 

przycisk Camera (Kamery) w lewym górnym rogu. 

2. W celu przetestowania obrazu kliknąć przycisk Video (Wideo), 

aby ukryć lub włączyć/wyłączyć obraz. Ma to na celu 

sprawdzenie, czy wideo działa. 

3. W celu przetestowania mikrofonu proszę kliknąć przycisk 

Microphone (Mikrofon). Proszę coś powiedzieć 

i zaobserwować, czy linia dźwięku się porusza w trakcie 

mówienia. 

4. W celu przetestowania głośnika, proszę kliknąć czarny przycisk 

Speaker (Głośnika) i sprawdzić, czy słychać dźwięk „ping”. 
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Wizyta wideo przy użyciu komputera: należy użyć obsługiwanej 
przeglądarki! 
(UWAGA: Internet Explorer NIE obsługuje wizyt wideo)  

o Chrome  
o Firefox 
o Safari 

1. Proszę zalogować się na swoje konto MyChart, przejść do menu Visits (Wizyty) i wybrać wizytę wideo z listy 
nadchodzących terminów, kliknąć przycisk Details (Szczegóły), a następnie kliknąć przycisk Begin Video Visit 
(Rozpocznij wizytę wideo). 

    

2. Lekarz zobaczy, że pacjent jest w poczekalni (Provider’s waiting room), i wkrótce do Pana(-i) dołączy!  
3. Podczas oczekiwania proszę sprawdzić połączenie wideo/dźwiękowe za pomocą przycisków na ekranie 

poczekalnia świadczeniodawcy. 

     

 

1.  

3.  2.  4.  

1. Aby potwierdzić, że kamera jest gotowa, proszę kliknąć 

przycisk Camera (Kamery) w lewym górnym rogu. 

2. W celu przetestowania obrazu kliknąć przycisk Video (Wideo), 

aby ukryć lub włączyć/wyłączyć obraz. Ma to na celu 

sprawdzenie, czy wideo działa. 

3. W celu przetestowania mikrofonu proszę kliknąć przycisk 

Microphone (Mikrofon). Proszę coś powiedzieć 

i zaobserwować, czy linia dźwięku się porusza w trakcie 

mówienia. 

4. W celu przetestowania głośnika, proszę kliknąć czarny przycisk 

Speaker (Głośnika) i sprawdzić, czy słychać dźwięk „ping”. 

 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIg_Gq0ZSq6gIVSamWCh1y9QUYEAAYASAAEgKI8vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://support.apple.com/downloads/safari
https://support.apple.com/downloads/safari

