Платформа дистанційної
медицини Viveo Health
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1.

Реєстрація

Зареєструйтесь або ввійдіть на платформу Viveo Health як лікар, зазначивши свої
адресу електронної пошти й пароль. Клацніть тут, щоб запустити.

2.

Налаштування профілю

Відкриється сторінка заповнення профілю, на якій треба зазначити ваші
докладні дані.
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2.1.

Особисті дані:

Тут ви можете заповнити свій профіль. Щоб увести свої Персональні дані
(Personal Data) та Робочу адресу (Work address), клацайте на кожній із
кнопок Налаштування (Set up). Під час уведення Персональних даних
(Personal Data), будь ласка, завантажуйте затверджене Зображення
профілю (Profile Picture). Якщо ви не впевнені в тому, що ваше
Зображення профілю відповідає вимогам стандартів системи Viveo, будь
ласка, зверніться по допомогу в Групу перевірки. Будь ласка, зверніть
увагу, що Адреса (Address), яку ви вводите, зазначатиметься на будь-яких
виписаних вами рецептах. Тому вводьте робочу адресу, а не особисту.
Ви зможете відредагувати або оновити дані свого Профілю (Profile)
будь-коли, клацнувши мишею на зображенні свого Профілю (Profile) у
верхній правій частині Інформаційної панелі (Dashboard).

2.2.

Календар

Налаштування вашого Календаря (Calendar). Тут ви можете вибрати
часовий пояс, робочий час, а також задати стандартну тривалість
консультацій і зазначити вихідні дні.
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Назад до інформаційної панелі. Ліворуч ви можете побачити свій розклад
на сьогодні.
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3.

Особливості платформи
3.1.

Інформаційна панель

У головному вікні ви можете переглядати значки, розміщені в лівому
рядку статусу. У низхідній послідовності: Інформаційна панель
(Dashboard), Календар (Calendar), Контакти (Contacts), Виклики (Calls),
Медичні картки (Health Records) і Чат (Chat). Клацнувши на розширювачі
стовпця (позначено червоним кольором), ви побачите бічну панель
ліворуч.
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3.2.

Календар

Функція Календар (Calendar) дає змогу переглядати заплановані
консультації. Ви можете переходити від відображення розкладу на
тиждень до відображення розкладу на місяць і навпаки. Якщо ви бажаєте
змінити налаштування Календаря, клацніть по опції Налаштування
(Settings) у верхній правій частині екрана.

5

3.3.

Контакти

Ця функція дає змогу відобразити інформацію про всіх пацієнтів із вашого
поточного списку контактів. Якщо ви запросите пацієнта зареєструватися
на платформі або надасте йому консультацію, його ім’я буде автоматично
додано до вашого списку контактів.

3.4.

Виклики

Розділ Виклики (Calls) є журналом усіх здійснених консультацій.

3.5.

Медичні картки

Функція Медичні картки (Health records) дає змогу знаходити, переглядати
й редагувати лікарські записи, створені під час консультацій
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4.

Консультація
4.1.

Кімната очікування

Перед початком консультації ви побачите пацієнтів, які очікують на
виклик. Їх можна побачити в спеціальному полі Інформаційної панелі, яке
ми називаємо Кімнатою очікування (Waiting room). Ви можете розпочати
консультацію з пацієнтом, клацнувши по синьому значку Камера (Camera).

4.2.

Запустіть консультацію

Дозвольте браузеру використовувати камеру й мікрофон. Щоб
використовувати всі функції під час відеоконсультації, активуйте
відеокамеру. Тепер ви можете розпочати консультацію
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5.

Консультація
5.1.

Кімната очікування

Перед початком консультації ви побачите пацієнтів, які очікують на
виклик. Їх можна побачити в спеціальному полі Інформаційної панелі, яке
ми називаємо Кімнатою очікування (Waiting room). Ви можете розпочати
консультацію з пацієнтом, клацнувши по синьому значку Камера (Camera).

5.2.

Запустіть консультацію

Дозвольте браузеру використовувати камеру й мікрофон. Щоб
використовувати всі функції під час відеоконсультації, активуйте
відеокамеру. Тепер ви можете розпочати консультацію!

5.3.

Додайте інформацію з медичної картки

Тепер ви готові до запису процесу консультації. Насамперед просто
введіть інформацію щодо первинного симптому пацієнта. Клацніть на
опції Редагувати медичну картку (Edit health record). У вкладці Опис
(Description) занотуйте історію хвороби.
Клацніть на опції Відображати додаткові дані (Show additional data). Тут ви
можете вводити інформацію щодо Плану лікування (Treatment plan) і
Діагнозу (Diagnosis).
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5.4.

Перевірка документів

Поряд із вкладкою Опис (Description) є вкладка Документи (Documents).
Тут ви можете додавати інформацію про різні медичні документи,
наприклад рентгенологічні звіти.

5.5.

Чат

Ви можете влаштовувати чати з пацієнтами за результатами консультацій.
Ви також можете дістати доступ до функції Чат (Chat), клацнувши по
значку Чат (Chat) у верхній правій частині Інформаційної панелі
(Dashboard).
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6.

Підтримка

Якщо вам потрібна підтримка команди Viveo, просто клацніть по значку
Підтримка (Support) у верхній правій
частині Інформаційної панелі (Dashboard).

Тут ви можете записати повідомлення для
нашої Групи підтримки, скориставшись
діалоговим вікном у правій частині екрана.
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Дякуємо, що прочитали цей Посібник
користувача.
Якщо у вас є будь-які коментарі або
запитання, будь ласка, напишіть нам за
адресою verification@viveohealth.com
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