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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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Hizmet Sağlayıcı Kaydı Yapma

1. Kayıt olmak için ilgili bilgileri giriniz

2. Kullanım koşullarını, bağımsız servis
sağlayıcılar hizmet koşullarını ve
gizlilik politikasını okuyup
onaylamanız gerekmektedir

3. Bu düğmeye bastıktan sonra
kaydınız gerçekleşecektir. Ancak hasta 
kabulüne başlayabilmek için lütfen
yöneticinize başvurun
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Doktorhatta Uygulaması Sağlık Çalışanı Ekranı
Uygulamaya giriş yaptığınızda ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır

Profil fotoğrafınız

AdınızHesap numaranız
Aranabilme
durumunuz

Menüler

Menü alt 
başlıkları

Dr. Adınız Soyadınız

Bilgileriniz



Dr. Adınız Soyadınız
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Hesap İşlemleri Menüsü

Bu ikona tıklandığında hesap işlemleri
menüsüne giriş yapılır

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

Hesap bilgilerinizi (e-posta, öz
geçmişiniz, görüşme tercihleriniz, 
randevu zamanları, görüşme ücreti, 
görüşme süresi, şifreniz, profil
resminiz) değiştirebilirsin. Hastaların
size bıraktığı değerlendirmeleri
okuyabilirsinizGörüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz
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Sağlık Personeli Arama Menüsü

Bu ikona tıklandığında sağlık personeli
arama menüsüne giriş yapılır

Sağlık personeli arayabilirsiniz. Burdan
kullanıcı numarasını aratarak ilgili
hastayı da bulabilirsiniz

Uygulama üstünden hizmet veren
diğer sağlık personellerini
gözlemleyebilirsiniz. Eğer bu sağlık
personelleri hesap ayarlarından izin
verdilerse, ücretsiz görüş alışverişinde
bulunmak için arayabilirsiniz.

Dr. Adınız Soyadınız

Dr. Ad Soyad
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Hasta Ekranında Sizin Bilgileriniz

Genel bilgiler

Detaylı bilgiler

Sağlık bilgi ve
verilerinizi paylaşma

(E-posta ile
bilgilendirileceksiniz) Randevu alma

(Randevu talebi oluştuğunda E-posta ile bilgilendirileceksiniz)

Değerlendirmeleri okuma
veya değerlendirme yapma

E-posta yoluyla mesaj gönderme

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

Dr. Adınız Soyadınız
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Canlı Görüşme

1. Eğer çevrimiçi iseniz, hasta 
aşağıdaki belirtilen canlı görüşme
ikonlarından (canlı mesajlaşma, sesli
görüşme, görüntülü görüşme) birine
tıklayarak görüşmeyi başlatabilir

Canlı Mesajlaşma

Sesli Görüşme

Görüntülü Görüşme

2. Hasta daha önce görüşme ücretini
ödemediyse, ödeme ekranına
yönlendirilecektir

3. Hasta ödemeyi başarılı bir şekilde
gerçekleştirdiğinde e-posta ile
bilgilendirileceksiniz. Bu aşamada
hasta tekrar canlı görüşme
ikonlarından birine tıklayarak sizinle
görüşme gerçekleştirebilecektir

Dr. Adınız Soyadınız
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Gelen Çağrı

Çağrıyı yanıtlamak içinÇağrıyı sonlandırmak için

Kimin aradığını, hangi
yöntemle aradığını
gözlemleyebilirsiniz

Arayanın profil resmi

Ad Soyad sizi görüntülü arıyor

© 2020 - Saniber Ltd.
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Görüntülü Görüşme
Görüştüğünüz

hastaKalan görüşme
süresi (Çağrı, 

görüşme süresi
bittikten sonra

otomatik
sonlandırılacaktır) Görüşmeyi

sonlandırma tuşu

Görüntünüz

Hasta
görüntüsü

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
yaptığınız çağrıların ödemelerini
onaylayabilirsiniz, ödemeleri iptal
edebilirsiniz

Sağlık verilerini sizinle paylaşan
hastaları görebilir ve paylaşılan verilere
ulaşabilir ve bu verilere takip uyarı
değerleri atayabilirsiniz

Randevu taleplerini görebilir, talepleri
onaylayabilir, talepleri iptal edebilirsiniz

Dr. Adınız Soyadınız

Sağlık veri girişlerinde oluşan takip uyarı
mesajlarını gözlemleyebilirsiniz



12

Ödeme Onaylama/İptal Etme

Dr. Adınız Soyadınız

Görüşmeden sonra
ücreti onaylamanız
gerekmektedir. Aksi
takdirde siz ücreti
onaylayana kadar
hasta sizi ücretsiz

arayabilir

Ad Soyad

Fatura bilgileri

Ödeme
yapan
hasta 

detayları

Sadece canlı mesajlaşma, sesli görüşme ve görüntülü
görüşme için ödeme alabilirsiniz. Ödeme aldığınızda

e-posta yoluya bilgilendirileceksiniz.
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Randevu Talebi Onay/İptal

Dr. Adınız Soyadınız

Onaylandıktan sonra

Ad Soyad

Ad Soyad

Randevu talep
eden hasta 
detayları

Ücret ödemesi aldığınızda e-posta ile
bilgilendirileceksiniz

Randevu talebi aldığınızda e-posta ile
bilgilendirileceksiniz
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Uygulamadan Çıkış

Bu ikona tıklandığında uygulamadan
çıkış yapılır

Dr. Adınız Soyadınız



Sınırsız Sırasız Sağlık

Saniber Yazılım Mühendislik ArGe ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gülbahçe Mah.

A1 Binası No: 53, İYTE Kampüsü
35430 Urla/İzmir

www.saniberltd.com
saniber@saniberltd.com

http://www.saniberltd.com/
mailto:saniber@saniberltd.com

