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Giới thiệu phần mềm
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Tính năng
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GIỚI THIỆU PHẦN MỀM
Website sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật về y tế, sức
khỏe, đặc biệt sẽ là cầu nối giúp người bệnh dễ dàng, nhanh chóng tiếp
cận những dịch vụ y tế tốt qua Tổng đài tư vấn sức khỏe và hỗ trợ đặt
lịch khám bệnh trực tuyến.
Mạng xã hội y tế chính là mô hình “Chăm sóc sức khỏe chủ động”, một
giải pháp giúp mọi người thay đổi thói quen khám chữa bệnh, nâng cao
sức khỏe bản thân, có vai trò phổ biến kiển thức bệnh, kiến thức y khoa
– cung cấp thông tin về bệnh viện, phòng khám, bác sỹ, nhà thuốc và các
tư vấn để người dùng nâng cao nhận thức và tự lựa chọn nơi chăm sóc
sức khỏe, khám chữa bệnh phù hợp bằng chức năng đặt lịch khám
bệnh.
Mạng xã hội cho phép người dùng tương tác trực tiếp, tham gia các hoạt
động, sinh hoạt theo từng nhóm để cùng chia sẻ các thông tin về chăm
sóc sức khỏe, khám chữa bệnh với cộng đồng. Người dùng ở khắp nơi có
thể trò chuyện, để nhận được sự tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia y tế
hay được kết bạn, giao lưu, sẻ chia về mọi vấn đề trong cuộc sống với
những người dùng khác.
Bên cạnh đó, mạng xã hội còn cung cấp các công cụ, ứng dụng hữu ích
như: bài trắc nghiệm về sức khỏe, các video khoa học về sức khỏe, tra
cứu triệu trứng của bệnh…
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NHỮNG TÍNH NĂNG
CHỈ CÓ TRÊN PHẦN MỀM
Phần mềm cung cấp các tính năng chính như sau :
Mạng xã hội
Đặt lịch
Bảng dinh dưỡng
Tra cứu thông tin
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MẠNG XÃ HỘI
Cho phép mọi người gửi câu hỏi đến phòng khám, bệnh viện và có
thể chia sẻ các thông tin với nhiều người
Cho phép trao đổi trực tiếp với bác sỹ thông qua chức năng chat
Hình ảnh:
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ĐẶT LỊCH
Cho phép bệnh nhân có thể đặt lịch khám. Lựa chọn được bệnh viện,
bác sỹ và ngày giờ khám bệnh
Hình ảnh

BẢNG DINH DƯỠNG
Cho phép người dùng cân nặng, chiều cao, mức độ thể lực, giới tính
để nhận được kết quả dinh dưỡng hợp lý.
Hình ảnh:
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TRA CỨU THÔNG TIN
Cho phép tra cứu thông tin bác sỹ, bệnh viện, nhà thước, dược phẩm,
triệu trứng, dịch vụ, tin tức.
Hình ảnh
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