חוברת הדרכה מטופל לשימוש בשירות DocTalk

מערכת הטלמדיסין ניתנת להפעלה על גבי מספר פלטפורמות:
* ממשק  : Mobileמיועד למכשירים ניידים כגון סמארטפונים ואייפד המריצים את אחת ממערכות ההפעלה  iOSהחל מגרסה 9
ומעלה או אנדרואיד החל מגרסה  4.1ומעלה .לשימוש באפליקצייה ישנו צורך בהתקנה מוקדמת של היישום.
* ממשק  : Webניתן לגישה מכל מחשב ,אינו דורש התקנה מוקדמת ,הכניסה אליו מתבצעת ע"י הקלדת כתובת האתר בדפדפן.
) Chromeבלבד!( או על ידי לינק.

תאור תהליך ההזדהות במערכת תהליך החיבור למערכת עבור משתמש מסוג מטפל ומשתמש מסוג מטופל

(הערה :תקף לגבי כלל הפלטפורמות)

התקנה והתחברות למכשירים ניידים :

הערה :חלק משלבי החיבור למערכת לרבות המסכים זהים מבחינה פונקציונאלית בין מערכת אנדרואיד ל  ,iOSיתכן שוני ויזואלי
בלבד.

 .1חפשו את האפליקציה בחנויות:
איכילוב דוקטוק למטופל
 -הורדה מחנות האפסטור או מחנות גוגל פליי

 .2התקנת האפליקציה
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 .3הזנת פרטי זיהוי המשתמש:

 .3קבלת סיסמת חד פעמית ( )OTP-One Time Passwordהמשמשת אמצעי נוסף לזיהוי המשתמש:

הודעה זו נשלחת בו זמנית במייל וב  SMSלדוגמה" :הסיסמה החד פעמית שלך הינה ".123456
עבור משתמש מסוג מטופל ,במידה ומדובר בהתקנה ראשונית או לאחר שינוי תנאי השימוש יופיע גם מסך אישור תנאי
שימוש( .מוצג בתמונה משמאל באנגלית אך יופיע בעברית)

דוגמה להודעות אותן מקבל המשתמש עם קבלת :OTP

שלב זה יופיע
אצל מטופל בלבד
במידה ומתבצעת
כניסה ראשונית
למערכת או שחלו
שינויים בתנאי
השימוש.
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לוח הייעוצים:
ממשק המטופל מזכיר את ממשק המטפל.
השוני כפי שניתן לראות הוא כפתורי השיוך לרופא והפילטרים למרפאות.

לחיצה על המטפל
פותחת את פרטי
הייעוץ כמופיע בתמונה:

תכנים שהועלו ע"י המשתמש:
לחץ כדי להציג את התוכן
חיווי מועד ייעוץ

לחצן העלאת תכני המשתמש

לחיצה על המשולש מציגה
את פרטי הייעוץ הממתין
לביצוע.

כפתור התכנים מציג בפני השתמש את
גלריית הקבצים הזמינים לצפייה למטפל
ולמטופל.
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היישום יבקש מהמשתמש לאשר הרשאות לשימוש במצלמה ובמיקרופון לפני תחילת הייעוץ.
זהו תהליך חד פעמי אופייני לשימוש ראשוני:

1

3

2

מסך שיחת וידאו מצד המטופל:
 המטופל מקבל שיחה במועד שנקבע.
במענה לשיחה יופיע חלון השיחה
ובתחתית המסך יופיעו כפתורי השיחה
כמופיע בתמונה משמאל .במהלך
הייעוץ יכול המשתמש להעלות קבצים.

כפתור
השתק
מיקרופון

כפתור
ניתוק
שיחה
כפתור
כיבוי
וידאו
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כפתור בורר מצלמה
אחורית \ קדמית (סלפי)

התחברות למערכת דרך דפדפן ( Chromeממשק :)Web

ממשק משתמש מטופל:
 .1כניסה לקישור
https://telemedicine-patient.tasmc.org.il/he/login

 .2הזנת פרטי המטופל:
תעודת זהות

 .3קבלת סיסמה חד פעמית ( :)OTPהמטופל יקבל
הודעת  SMSעם הסיסמה החד פעמית להשלמת
תהליך הזיהוי .במידה ולא התקבל  SMSנשלחת גם
הודעת דוא"ל .מיד לאחר הזנת הסיסמה ואישורה
יוכל המטופל לראות את ממשק המשתמש כמופיע
בתמונה למטה.
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אנא שים/י לב לחלון בפינה השמאלית העליונה! יש לאשר
לאתר להשתמש במצלמה ובמיקרופון לצורך קיום שיחת ייעוץ.

מסנן ייעוץ ע"פ
סטטוס
לוח ייעוצים
אייקון סטטוס
ייעוץ באיחור



הערה :מראהו של אייקון סטטוס הייעוץ משתנה בהתאם לגודל המסך עליו מוצג היישום.

ייעוץ הסתיים בהצלחה.
מועד הייעוץ (כפי שתואם) חלף
ייעוץ בוטל
שיחה שלא נענתה ע"י המטופל  -המטפל תמיד יהיה יוזם השיחה
דוגמה לחיווי עבור ייעוץ עתידי – הסטטוס משתנה ככל שמועד הייעוץ בפועל מתקרב.

 .4העלאת מדיה ומסמכים לתיק המטופל:
ניתן להעלות קבצים אישיים על מנת שלמטפל תהיה גישה אליהם בזמן הייעוץ .ישנה אפשרות להעלות קבצים
גם במהלך ייעוץ פעיל.
דגשים להעלאת קבצים:
* פורמט קבצי טקסט נתמכיםPDF :
* פורמט קבצי תמונה נתמכיםJPG,JPEG,GIF,BMP,PNG :
* גודל קובץ מרבי :עד 10 MB
* שם הקובץ יכול להכיל עד  50תווים.
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* הקובצים שהועלו נשמרים במערכת תמיד למעט המצבים הבאים :הייעוץ הסתיים/בוטל.

* אם מסיבה כלשהיא הקובץ הועלה אך אינו אושר ,ייתכן ונחסם במערכת הלבנת הקבצים מטעמי אבטחה.

 .5מסך הייעוץ:
לפניכם מסך הייעוץ ,המטופל ממתין לשיחה מהמטפל בתאריך ובשעה שנקבעו.
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לחיצה על המשולש
תציג את פרטי הייעוץ

עם תחילת השיחה תופיע
חלונית לאישור חיבור המטפל
לשיחת ייעוץ פעילה .יש ללחוץ
על כפתור "תשובה" לתחילת
השיחה:

משך שיחה פעילה

חלונית וידאו מטופל

התנתקות
מהמערכת:
לחיצה על
כפתור זה
תאלץ חיבור
מחדש!

לשונית
פרטי
הייעוץ
הפעל/נטרל
מצלמה
הפעל/נטרל
מיקרופון

לשונית
היסטוריית
ייעוצים

מטופל

בקרת
עוצמת שמע

לחצן ניתוק
שיחה וסיום
ייעוץ

מטופל
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מטופל

