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Tài khoản

Sách hướng dẫn sử dụng
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1.1 Tạo tài khoản

1

B1. Nhập số điện thoại
Nhập số điện thoại của bạn sau đó ấn
” Tiếp tục”

2

B2. Xác nhận tạo tài khoản
Bấm “Tạo tài khoản ngay” để đưa đến
màn hình tạo tài khoản

3

B3. Điền Tên Ngày sinh và Mật khẩu
- Điền các thông tin Họ và Tên người
sử dụng, ngày sinh và mật khẩu 

- Sau khi hoàn thành việc cung cấp
thông tin, nhấn “Hoàn tất” để hoàn
04
thành đăng ký

1.2 Đăng nhập tài khoản

1

B1. Nhập Số điện thoại
Mở App, nhập Số điện thoại của mình
và ấn “Tiếp tục”

3

B2. Nhập mật khẩu
Điền mật khẩu và nhấn nút

“Đăng nhập” để đăng nhập vào
ứng dụng
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1.3 Lấy lại mật khẩu

1

B1. Chọn “ Quên mật khẩu”
Chọn button “ Quên mật khẩu” ở bên
dưới nút Đăng nhập để tìm lại mật
khẩu bằng cách điền SĐT đã đăng kí
tài khoản

2

B2. Gọi điện đến Hotline
Gọi điện đến hotline 024 32 212 212
để được hỗ trợ đổi mật khẩu

3

B3. Đăng nhập lại với mật khẩu mới
Quay lại để đăng nhập với mật khẩu
mới
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Trang cá nhân

Sách hướng dẫn sử dụng
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Truy cập giao diện

Thông tin cá nhân

Giao diện cá nhân

1

2

Chọn nút “Cá nhân” góc dưới cùng bên trái màn hình
trên thanh meny để hiển thị các thông tin tài khoản
08

2.1 Họ Và Tên

1

Chọn vào mục “Họ và Tên” hiển thị
trên trang cá nhân

2

Nhập thông tin về họ và tên

của bạn

3

Click “ Lưu” để lưu thông tin
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2.2 Ngày Sinh

1

Chọn chọn mục Ngày sinh để thay thổi
thông tin về ngày tháng năm sinh. 

Định dạng mặc định dd/mm/yyyy

2

Chọn ngày tháng năm sinh của bạn

3

Click “ Lưu” để lưu thông tin

10

2.3 Địa chỉ

1

Chọn chọn mục Địa chỉ để thay thổi
thông tin về địa chỉ của bạn

2

Chọn thành phố nơi bạn sống
và địa chỉ cụ thể của bạn

3

Click “ Lưu” để lưu thông tin

11

2.4 Thay đổi mật khẩu

1

Chọn chọn “đổi mật khẩu”

2

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp
mật khẩu hiện tại để có thể thay đổi
mật khẩu, nhập và ấn tiếp tục

3

Nhập mật khẩu mới và ấn “ Đổi
mật khẩu” để hoàn tất quá trình
thay đổi mật khẩu
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Chọn bác sỹ

Sách hướng dẫn sử dụng
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Truy cập giao diện

Bác sỹ

Chọn chọn nút “Bác Sỹ” ở thanh công cụ để hiện thị màn hình chọn bác sỹ

1

2

3
14

Hướng dẫn

Cách để tìm bác sỹ

1/2

Cách 01
Tìm kiếm tên bác sỹ theo các bộ lọc danh
sách bác sỹ

Tab điều hướng

Tất cả: Hiển thị danh sách tất cả bác
sỹ làm việc tại trung tâm
Tìm kiếm danh sách bác sỹ theo bộ lọc
chuyên khoa để dễ dàng tìm kiếm bác sỹ mà
bạn mong muốn phù hợp với nhu cầu

Đã từng khám: Hiển thị danh sách
các bác sỹ đã từng khám cho bạn

Yêu Thích: Nếu cảm thấy hài lòng
với chất lượng và thái độ phục vụ tại
trung tâm hãy chọn chọn nút

bên

cạnh tên bác sỹ mà bạn yêu thích.
Nút sẽ đổi thành

và tên bác sỹ sẽ

được lưu vào mục “Yêu Thích”

15

Hướng dẫn

Cách để tìm bác sỹ

2/2

Cách 02
Tìm kiếm trực tiếp thông qua tên
của bác sỹ, nếu đã biết chính xác
tên của bác sỹ cần tìm

1

Chọn nút
để có thể trực tiếp
tìm kiếm bác sỹ thông qua tên

2

Nhập tên bác sỹ cần tìm, hệ thống
sẽ hiển thị thông tin các bác sỹ phù
hợp với điều kiện tìm kiếm

16

Đặt lịch

và thanh toán

Sách hướng dẫn sử dụng
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Đặt lịch khám & Thanh toán
Sau khi đã chọn được bác sỹ cần tìm, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết bác sỹ, giao diện số (1) (2):

Thông tin về tiểu sử bác sỹ:

Thông tin về ngày giờ khám
để đặt lịch khám:

Chọn “Xem thêm” để xem
toàn bộ tiểu sử bác sỹ

Các ngày có thể đặt lịch khám
Ngày hiện tại
Ngày hiện tại

Thời gian có thể đặt lịch

Ngày có thể đặt lịch

khám với bác Sỹ

Thời gian không thể đặt lịch

Giờ có thể đặt lịch

khám với bác Sỹ

Giờ không thể đặt lịch

khám với bác Sỹ

1

2
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Đặt lịch khám & Thanh toán

1/2

Điền đầy đủ thông tin

1

Chọn ngày và giờ khám bệnh

2

Chọn phương thức thanh toán phù hợp
* Nếu ví không đủ số dư sẽ cần nạp thêm

3

Điền thông tin trong phần “ Lý do khám bệnh”

sau đó nhấn tiếp tục
* cập nhật thông tin về bệnh giúp bác sỹ dễ nắm bắt

19

Đặt lịch khám & Thanh toán

2/2

Thông tin lịch khám

Chi phí

Phương thức

thanh toán
Thêm ảnh hồ sơ
khám trước đây

1

Thêm ảnh hồ sơ khám trước đây

nếu có

2

Xác nhận thông tin và ấn nút “Thanh toán” 

hoàn tất quá trình đặt lịch khám

3

Màn hình xác nhận đặt lịch
khám thành công
20

Lịch khám

sắp diễn ra

Sách hướng dẫn sử dụng
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Truy cập giao diện

Lịch khám

Chọn chọn mục “Lịch khám” trên thanh công cụ để có thể xem lại lịch khám

1

2

3
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5.1 Lịch khám sắp diễn ra
Mục “Sắp diễn ra” hiển thị thông tin lịch khám

đã được đặt thành công

Lịch khám

1
Màn hình lịch khám

2
Màn hình chi tiết lịch khám
Hệ thống sẽ hiển thị lại các thông tin đã được cập
nhật trong quá trình tạo lịch khám

Khách hàng vẫn có thể thêm câu hỏi dành cho
bác sỹ tại nút “ Thêm câu hỏi”
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5.2 Lịch khám đã kết thúc
Mục “Đã kết thúc” hiển thị thông tin về các lịch khám
đã hoàn thành việc khám bệnh và chẩn đoán

1/3
Sau khi đã hoàn thành việc gửi kết quả xét nghiệm, thông tin về quá trình chẩn
đoán, chữa bệnh và kê đơn thuốc sẽ được cập nhật ở phần này

Tab điều hướng

Chẩn đoán: hiển thị kết quả chẩn đoán
“hoàn thành” và “sơ bộ” để bệnh nhân dễ
dàng nắm bắt tình hình bệnh

Lịch khám

Đơn thuốc: Hiển thị đơn thuốc bác sỹ kê
cho bệnh nhân
Lời dẫn: Hiển thị chỉ dẫn của bác sỹ dành
cho bệnh nhân
Xét nghiệm: Hiển thị lại kết quả xét nghiệm
được cập nhật
Theo dõi: Hiển thị thông tin về quá trình
khám bệnh của bệnh nhân

1
Màn hình lịch khám

2
Màn hình chi tiết lịch khám
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5.2 Lịch khám đã kết thúc

2/3

1

2

3

Chẩn đoán


Đơn thuốc


Lời dẫn


Hiển thị kết quả chẩn đoán “hoàn thành” và
“sơ bộ” để bệnh nhân dễ dàng nắm bắt tình
hình bệnh

Hiển thị đơn thuốc bác sỹ kê cho
bệnh nhân

Hiển thị chỉ dẫn của bác sỹ dành
cho bệnh nhân
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5.2 Lịch khám đã kết thúc

3/3

4

5

Xét nghiệm


Theo dõi


Hiển thị lại kết quả xét nghiệm được cập nhật

Hiển thị thông tin về quá trình khám bệnh của
bệnh nhân
26

Xét nghiệm,
khám bệnh và
chẩn đoán

Sách hướng dẫn sử dụng
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6.1 Xét nghiệm

1/2

Mục “Xét nghiệm” hiển thị các yêu cầu về xét nghiệm của bác sỹ dành cho bệnh nhân

Thông tin lịch khám

Yêu cầu xét nghiệm

1

2

3

Màn hình xét nghiệm

Tải kết quả xét nghiệm

Upload kết quả & Hoàn tất

Chọn chọn phần “Yêu Cầu” để xem chi tiết và
cung cấp các thông tin cần thiết cho bác sỹ

Clich chọn “Tải kết quả xét nghiệm” để gửi kết
quả xét nghiệm

Chọn dấu “ +” để thêm hình ảnh được bác sỹ
yêu cầu trong quá trình khám và nhấn gửi kết
quả để hoàn tất
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6.2 Chẩn đoán

2/2

1

2

3

Chẩn đoán


Hỏi bệnh


Khám bệnh


Hiển thị thông tin chẩn đoán sơ bộ về bệnh
tình của bệnh nhân

Cập nhật quá trình tương tác giữa bác
sỹ và bệnh nhân

Hiển thị chỉ dẫn của bác sỹ dành
cho bệnh nhân
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Nạp tiền

Sách hướng dẫn sử dụng
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Nạp tiền

Hoặc

1

Chọn “Nạp Tiền” trên trang chủ
Ấn vào nút “Nạp Tiền” trên trang chủ
để được đưa tới trang hướng dẫn nạp
tiền

1

Chọn “ Nạp tiền” khi đặt khám
Trong quá trình đăng ký lịch khám,
bạn có thể chọn nạp tiền và dùng
tài khoản Doctor4U của mình

2

Giao diện hướng dẫn nạp tiền
Khi chuyển khoản vui lòng để số
điện thoại của bạn + mã giảm
giá (nếu có) vào phần nội dung 31

Công ty Cổ phần Công nghệ Bác Sỹ Bên Bạn

Sách hướng dẫn sử dụng

Email: care@doctor4u.vn
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