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Doktorhatta Uygulamasına Erişim
www.doktorhatta.com/hayathastanesi

Kayıt olduğunuz e-posta adresini ve
şifrenizi ilgili kutucuklara girdikten
sonra “Giriş” düğmesine tıklayarak
uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Şifrenizi hatırlamıyorsanız yeni şifre
talebinde bulunabilirsiniz.

Uygulamayı ilk kez kullanacaksanız
kaydınızı oluşturabilirsiniz
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Kullanıcı Kaydı Yapma

1. Kayıt olmak için ilgili bilgileri giriniz

2. Kullanım koşullarını ve gizlilik
politikasını okuyup onaylamanız
gerekmektedir

3. Kayıt düğmesine bastıktan sonra
kaydınız gerçekleşecektir
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Doktorhatta Uygulaması Kullanıcı Ekranı
Uygulamaya giriş yaptığınızda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır

Profil fotoğrafınız

Adınız
Hesap numaranız Aranabilme

durumunuz
Menüler

Menü alt 
başlıkları

Adınız Soyadınız
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Hesap İşlemleri Menüsü

Bu ikona tıklandığında hesap işlemleri
menüsüne giriş yapılır

Aranma durumununuzu
(çevrimiçi/çevrimdışı) değiştirebilirsiniz. 
Sağlık personelinin sizi arayabilmesini
istiyorsanız aranma durumunuzu
çevrimiçi olarak değiştiriniz.

Hesap bilgilerinizi (e-posta, şifre, resim, 
vs.) değiştirebilirsiniz

Sağlık bilgi ve verilerinizi düzenleyebilir, 
anlık sağlık veri girişi (tansiyon, kilo, kan
şekeri) yapabilirsiniz, sağlık raporlarınızı
(test sonuçları vs.) sisteme yükleyebilirsinizGörüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz

Adınız Soyadınız
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Sağlık Personeli Arama Menüsü

Bu ikona tıklandığında sağlık personeli
arama menüsüne giriş yapılır

Sağlık personeli arayabilirsiniz

Uygulama üstünden hizmet veren
sağlık personellerini
gözlemleyebilirsiniz

Adınız Soyadınız

Dr. Ad Soyad
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Sağlık Personeli Bilgileri

Genel bilgiler

Detaylı bilgiler

Sağlık bilgi ve
verilerinizi paylaşın

Randevu alın

Değerlendirmeleri okuyun
veya değerlendirme yapın

E-posta yoluyla mesaj gönderme

Ücretli görüşme seçenekleri:
- Canlı mesajlaşma
- Sesli görüşme
- Görüntülü görüşme

Dr. Ad Soyad
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Sağlık Personeliyle Canlı Görüşme

1. Sağlık personeli eğer çevrimiçi ise
aşağıdaki belirtilen canlı görüşme
ikonlarından (canlı mesajlaşma, sesli
görüşme, görüntülü görüşme) birine
tıklayarak görüşmeyi başlatabilirsiniz

Canlı Mesajlaşma

Sesli Görüşme

Görüntülü Görüşme

2. Daha önce görüşme ücretini
ödemediyseniz, ödeme ekranına
yönlendirileceksiniz

3. Ödemenizi başarılı bir şekilde
gerçekleştirdikten sonra tekrar canlı
görüşme ikonlarından birine tıklayarak
görüşmenizi gerçekleştirebilirsiniz

Dr. Ad Soyad
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Görüntülü Görüşme
Görüştüğünüz

sağlık personeliKalan görüşme
süresi

Görüşmeyi
sonlandırma tuşu

Görüntünüz

Sağlık
personelinin
görüntüsü

Dr. Ad Soyad
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Hesap Geçmişi Menüsü

Bu ikona tıklandığında hesap geçmişi
menüsüne giriş yapılır

Arama geçmişinizi görebilirsiniz

Cevapsız çağrıları görebilirsiniz

Ödeme geçmişini görebilir, görüşmesini
yapmadığınız ödemeleri iptal edebilirsiniz

Sağlık verilerinizi paylaştığınız sağlık
personelini görebilir, dilerseniz
paylaşımı iptal edebilirsiniz

Yaptığınız randevu taleplerini görebilir, 
onaylanmış talepler için ödeme
yapabilir, taleplerinizi iptal edebilirsiniz

Adınız Soyadınız
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Uygulamadan Çıkış

Bu ikona tıklandığında uygulamadan
çıkış yapılır

Adınız Soyadınız
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