NetDoktor Orvos
mobil applikáció

Mobil applikáció, amely segítségével kapcsolatot tarthat
pacientúrájával, és ami jelentős segítséget nyújt rendeléséhez
.
Akkor is hasznos eszköz, ha Ön még nem használja a NetDoktor
medikai rendszert, és jelentősen gyorsítja a betegellátást ha Ön
már a NetDoktor felhasználó orvosa vagy asszisztense.

Regisztráció
➢

Ön még nem NetDoktor medikai rendszer felhasználó:
Regisztrálni abban az esetben szükséges a NetDoktor Orvosi applikációra,
ha Ön rendelése során nem a DeriCom Kft. internet alapú medikai
rendszerét használja.
Ebben az esetben a következő adatok kitöltésével tud regisztrálni:
Név*, Pecsétszám*, 9 jegyű OEP mh.-i kód*, elefonszám, Szak*,
Felhasználónév*, Email*, Jelszó*, Jelszó újra*.
Ezen adatok közül a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Miután minden fent említett mező helyesen lett töltve, kattintson a
gombra.

➢

Ön a NetDoktor medikai rendszer felhasználója:
Ekkor Önnek már nem kell regisztrálnia. Az app felhasználó neve és
jelszava azonos a medikai rendszer felhasználói nevével és jelszavával.

➢

Ön már regisztrált a koronavirus.netdr.hu oldalra:
Ekkor Önnek már nem kell regisztrálnia. Az app felhasználó neve és
jelszava azonos a koronavirus.netdr.hu felhasználói nevével és jelszavával.

Bejelentkezés
bejelentkezés folyamata roppant egyszerű, az első lépés, amit Önnek,
mint orvos meg kell tennie, hogy megnyitja okostelefonján a
NetDoktor Orvos applikációt, innen a folyamat elágazik

➢

Amennyiben Ön NetDoktor felhasználó:
A felhasználónév és jelszó mezőben adja meg a NetDoktor
bejelentkezés során használt belépési adatait, majd a lap alján
kattintson a NetDoktor medikai felhasználó jelölőnégyzetre.
Ezután megjelenik egy új beviteli mező, ahova a NetDoktor
medikai szoftver licensz-számát írja be: pl: H1234)
A bejelentkezés gombra kattintva megjelenik az orvosi app
kezdőképernyője.

➢

Amennyiben Ön nem NetDoktor felhasználó:
A belépés ez esetben az NetDoktor felhasználókhoz hasonlóan
történik, azzal a különbséggel, hogy itt csak a regisztráció során
megadott felhasználónevét, illetve jelszavát kell begépelni, az
NetDoktor medikai felhasználó jelölőnégyzetet hagyja üresen.
A gombra
kattintva az app kezdőképernyője
fogadja.
A bejelentkezve maradás bejelölésével az app-ből nem lép ki, akkor
sem ha más applikációkat ill. telefonfunkciókat használ, azaz
felfüggeszti ideiglenesen az app használatát.

Főképernyő - Főmenü
Belépés után a Főképernyő jelenik meg,
ahol a felső részen a felhasználó
profilképe neve, szakmája és rövid
leírása jelenik meg. A fontosabb
funkciók kényelmesen, nagy grafikus
jelzéseket tartalmazó gombok
segítségével érhetők el.
Az app teljes funkcionalitása a Főmenü
segítségével érhető el. Ez a főképernyő
bal felső sarkán lévő un. hamburger
menü ikonnal csúsztatható be bal
oldalról.
Az egyéb funkciók (pl. Névjegy, Súgó,
Kijelentkezés) csak a főmenüből érhető
el.

Saját Profil
➢

Előzőleg rögzített saját adatok forrása
A Saját Profil az Ön, azaz az applikáció felhasználójának adatait
tartalmazza. Bizonyos adatok a regisztráció során (nem NetDoktor
felhasználó), a koronavirus.netdr.hu honlapon (Koronavírus Regiszter
felhasználó) illetve a NetDoktor medikai rendszerben (ND felhasználó)
már megadásra kerültek. Ezen adatok itt, a saját profilban megjelennek.

➢

Saját adatok jelentősége
Fontos, hogy összes adatát kitöltse a Saját Profil részen. Itt tudja
pontosítani azon adatait, amelyek esetleg az országos nyilvántartásban
(NEAK, OTH, ÁEEK, stb.) vagy a NetDoktor rendszerben elavultak,
pontatlanok vagy hiányoznak. Az itt rögzített adatok ill. bemutatkozó
szöveg és a rendelés leírása (Intro rész) lesz látható a NetDoktor
hálózatban az Ön adatlapján, ha majd egy kollégája vagy páciensei
rákeresnek Önre az orvoskeresőben. Töltse fel profilképét is!

➢

A Saját Profil részei:
Felhasználói adatok: Név, felh.név, psz., OEP kód, szak, cím, email, stb.
EESZT: EESZT-be lépéshez szükséges adatok, pl. mobil token PIN
Intro: Bemutatkozás, a rendelés bemutatása (egyenként max.1000 kar)
ND Medikai Rendszer: (csak ND felhasználóknál jelenik meg)
Megjelenés listában: Alaphelyzetben az orvos-listában az adott praxis
vezető orvosa jelenik meg és választható. Amennyiben a praxis
asszisztense is kapcsolatba kerül a betegekkel, így ő is jelölje ezt be!

NetDoktor segédfunkciók
Ezek a funkciók a NetDoktor medikai rendszerben adnak hathatós segítséget a technológia által biztosított
kapcsolat segítségével. A mobil app egy csatolt eszközként támogatja a rendelést.
➢ Szkenner - Az app egyik rendkívül hasznos funkciója a szkennelés, aminek segítségével elkerülhetjük a
hagyományos képolvasó használatát. Működése egyszerű, csupán 4 lépésből áll:
1.
Nyissa meg a NetDoktor Orvos Szkenner menüpontját.
2.
Érintse meg a kijelző jobb alsó sarkában található Fotókészítés ikont.
Ha elkészült a kívánt kép (akár több is), kattintson a Küldés gombra.
3.
4.
A NetDoktor megfelelő felületén a +Feltöltésre kattintva megjelennek a feltöltés módjai.
A harmadik, Szkenner opciót választva láthat egy kék ’PDF kiválasztása’ gomb. Ennek segítségével
válogathat az Ön által korábban elkészített és felküldött Mobil Szkennelt dokumentumokból
➢ Diktafon - A diktafon funkció sok orvosunk mindennapi rendelését gyorsítja nagymértékben.
Lényege ennek a funkciónak, hogy mikor a beteg a rendelőben megjelenik betegellátásra, az orvosnak több
ideje legyen a páciens valódi problémáival foglalkozni, a panasz, státusz stb. gépelést pedig a program
elvégzi
a Hangrögzítés ikonra kattintva csak kezdje el mondani a mobil mikrofonjába a rögzítendő szöveget.
Az app írott szöveggé alakítja a beszédet, majd a Küldés gombbal felkerül az épp vizsgált páciens
panasz, vizsgálat v. javaslat ablakába, attól függően, hogy melyik résznél nyomja meg a gombot.
➢ Elektronikus aláírásra - is alkalmas a NetDoktor kiegészítő applikációja!
A páciens vagy akár az orvos is a dokumentumot aláírhatja anélkül, hogy az kinyomtatásra kerüljön. Így
rengeteg papír megtakarításával menthetők a Doktárba aláírt dokumentumok, kérdőívek.
1.
Ujja vagy stylus segítségével írjon alá Ön vagy betege a mobilkészüléke kijelzőjén.
2.
Érintse meg a küldés gombot.
3.
A NetDoktorban az aláírandó dokumentum aláírás mezőjére kattintva beemelődik a szignó.

EESZT Mobil Token

➢ Miért jó az EESZT mobil token?
A NetDoktor medikai szoftverbe beépítettük a mobil tokennel történő EESZT
kapcsolat lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges az EESZT
kapcsolathoz a számítógéphez kötött e-személyi kártyaolvasó és az eszemélyi igazolvány használata.
Bárhol, bármikor felcsatlakozhat az EESZT-re, ha a mobilján lévő EESZT
mobil token applikációba beírja PIN kódját, majd a generált 6 jegyű tokent
(számsort) 30 mp.-en belül beírja a NetDoktor-ba, és máris csatlakozott az
EESZT-hez.

➢ Használata:
A mobil token használata előtt szükség van egy egyszeri regisztrálásra az
ÁEEK ágazati portálján. Ezután már használható a NetDoktor Orvos app-ba
épített EESZT mobil token generáló. A PIN kódbeütése után a bal alsó gomb
segítségével generálhatja a tokent, ami 30 mp.-ig érvényes.

Szolgáltatáskereső
A szolgáltatáskeresővel a következő országos
listákban kereshet:
• orvosok
• intézmények
• gyógyszertárak
ikon hatására egy űrlap jelenik meg, ahol
a keresés feltételeit adhatja meg: pl.
terület, szakma, orvos / intézmény típus
stb.
A keresőszempontok bevitel után a keresés
eredménye listán vagy térképen jeleníthető meg.
A listáról vagy térképről kiválasztott
orvos/intézmény /patika legfontosabb adatait
tartalmazó adatlapja áttekinthető, térképes
pozíciójához a mobil navigációs rendszere
útvonaltervet készíthet.
Az orvos-listában a rendszer jelzi, ha az orvos már
tagja a NetDoktor hálózatnak, így őt páciensei
kiválaszthatják a NetDoktor Páciens applikációból,
és regisztrálhatnak hozzá.

Páciensek

➢

Kapcsolódott páciensek
A listában azok a páciensek jelennek meg, akik a NetDoktor
Páciens app-ból regisztrációs kérelmet küldtek Önnek, mint
kezelőorvosuknak. A páciens nevére kattintva, az orvos láthatja
a páciens adatlapját, profilját. Ez alapján eldöntheti, hogy a
regisztrációs kérelmet elfogadja vagy elutasítja.
Amennyiben elfogadja, úgy létrejön az orvos és adott páciens
között egy regisztrált, zárt kapcsolat, amin keresztül biztonságos
módon lehet kommunikálni, előjegyzést indítani, adatokat,
dokumentumokat küldeni mindkét irányban.

➢

A NetDoktor medikai rendszert használó orvos a regisztráló
pácienseket a medikai rendszer Kommunikációs moduljában is
láthatja ill. regisztrációit kezelheti (elfogadhatja, elutasíthatja)

COVID-19 modul
A COVID-19 modul integrált része a koronavirus.nedr.hu oldalnak, azaz az ott
vezetett adatok itt is megnézhetőek.
Az új kérdőív kiküldés részen egy teljes koronavírus küldhető ki bármely app-ról
regisztrált páciens felé, aki azt mobilján kitölti és orvosához visszajuttatja.
A visszajuttatott csekklista alapján az orvos értékelheti betege állapotát és
intézkedhet.
A házi karanténben lévő betegeinek
állapotváltozását tudja követni azáltal,
hogy COVID-19 SCORE állapotjelentő
kérdőívet küld ki számára, aminek
score értéke alapján látja hogy betege
fertőzött-e vagy sem.
Ezt az állapotjelentő kérdőívet
többször kiküldheti, így folyamatában
követheti a betegek állapotát.

Előjegyzés
Az előjegyzés funkció a NetDoktor medikai rendszert
használó ügyfeleink számára már jól ismert.
Az orvos a NetDoktor medikai rendszerében illetve
ha nem medikai felhasználó, akkor itt a NetDoktor
Orvos applikációban (jobb felső sarokban fogaskerék
ikon) be tudja állítani a rendelési ill. előjegyzési
időszakokat (heti v akár napi szinten is) és az ellátási
időtartamot.
A naptár havi, heti, 3 napos v napi felbontásban
mutatja a rendelési időszakokat, az előjegyezhető ill.
szabadon foglalható időpontokat. Természetesen
megjelennek a már páciensek által foglalt időpontok
is a páciens adataival ill. a foglalás okával,
megjegyzéssel együtt.
A medikai rendszerben felvett foglalások is
megjelennek ebben a naptárban, azaz az orvos mindig naprakész állapotot lát az előjegyzésekről.
A páciens applikáció oldalon a páciens szintén látja a mindig aktuális naptárat, így ha elő akar jegyezni
rendelésre minden infója megvan ahhoz, hogy ezt megtehesse.
Az előjegyzését az időpont előtt 2 órával mondhatja le, utána már nem.

Konzultáció
A konzultáció egy olyan funkció, amivel az orvos és páciens között teljesen biztonságos
csatornán történhet az on-line (azaz chat szerű) kommunikáció,
Az orvos dönti el, hogy fogad-e pácienseitől vagy csak egyes pácienseitől konzultációs
kérést. Ha igen, akkor betege egészségügyi problémával, panasszal, orvosi tanácskéréssel
fordulhat Önhöz, és amikor Önnek ideje engedi Ön válaszolhat betegeinek.
Ön kikapcsolhatja ezt a funkciót amennyiben nem szeretné használni.
A konzultációt minden esetben a beteg indítja a NetDoktor Páciens app Konzultáció
konzultáció típusát (adminisztráció, panasz, sürgősségi, tanácsadás) és tárgyát (lelki,
pszichés, szervi, egyéb) és ad egy címet, ill. leírja max. 500 karakterben a problémát.
A szöveg mellé képet, dokumentumot is lehet feltölteni, amit szintén megkap az orvos.
Az orvos válaszol, tanácsot ad, stb. amit a páciens egyből elolvashat. A beszélgetés addig
tart, amíg valamely fél azt le nem zárja. Minden válasz mellé dokumentum is csatolható
mind az orvostól mind a páciens felől.
Az érkezett üzenetről a rendszer jelzést ad (un. push notification) azaz ha nincs az orvos
ill beteg mobilján megnyitva az app, a mobil akkor is értesíti felhasználót, hogy az appba üzenetet érkezett.
Az üzenetet küldő fél is látja, hogy az üzenetet fogadó elolvasta-e, vagy nem, vagy épp
lezárta a konzultációt.

