


Healee  — Твоята дигитална практика
Healee е телемедицинска платформа, която помага на лекарите да 
предоставят онлайн консултации на своите пациенти, независимо от 
тя
ното местоположение. 

Healee помага на лекарите да дават по-пълноценна и по-всеоб
ватна 
медицинска грижа, и да се радват на щастливи и доволни пациенти.

Платформата се състои от две отделни, но взаимосвързани мобилни 
приложения - Healee за пациенти и Healee MD за лекари. Лекарите и 
пациентите могат, както да изтеглят мобилното приложение, така и да 
се регистрират чрез уеб версията на Healee.
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Предимства

По-доволни пациенти
Чрез Healee MD, лекарите предоставят 
сигурна и достъпна онлайн среда за 
консултация на те
ните настоящи и 
бъдещи пациенти, използвайки 
платформата през своя телефон, 
таблет или десктоп.

С телемедицината към твоята 
медицинската практика, несъмнено се 
радваш на по-висока удовлетвореност 
от страна на пациентите.

Нашата платформа ти помага да се 
свържеш с пациентите от разстояние, 
както за първични, така и за вторични 
онлайн прегледи и дългосрочна грижа.

По-високи при�оди
С Healee MD, добавяш нов източник на 
при
оди към практиката си. Healee MD е 
бърз и удобен начин да получиш 
допълнителен до
од за онлайн 
консултациите, които предоставяш. 

Healee MD предлага голям набор от 
възможности за плащане, а ти 
определяш как и кога пациентът 
заплаща консултацията.
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Предимства

Спестено време 
С Healee MD, постигаш по-добра 
ефективност и гъвкавост. Със собствен 
онлайн график, услуга за онлайн резервации, 
изпращане на масови съобщения и много 
други функции, свеждаш до минимум 
отменените консултации и неявилите се 
пациенти. 

Освен това, Healee MD предлага личен 
асистент на базата на изкуствен 
интелект, който събира информация за 
състоянието и симптомите на пациента 
преди консултацията. Асистентът 
обобщава дадената от пациента 
информация и спестява време от 
консултацията.
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Бързо и лесно интегриране
Можеш да започнеш да използваш Healee MD 
в рамките на един ден. Всичко, което 
трябва да направиш, е да изтеглиш 
приложението от Google Play или App Store 
(или да влезеш в нашата уеб версия през 
компютър или лаптоп, на 
app.healee-md.com), и да създадеш своя 
профил. До няколко часа ние ще одобрим 
профила ти и можеш да започнеш твоите 
онлайн консултации веднага.



Функционалности

Персонализиран лекарски 
профил - бърз за създаване, 
лесен за споделяне
Healee MD спестява всички проблеми, 
свързани със създаването на нова страница 
за онлайн консултации на твоя уебсайт. 
След като одобрим регистрация ти, ние 
създаваме за теб и уникален Healee профил. 
Този профил може да бъде публикуван 
навсякъде - социални медии и други уеб 
страници, където да известиш 
пациентите, че вече могат да се свържат с 
теб и онлайн.

 

Също така, създаваме специален Healee 
бутон, който може да вградиш в уебсайта 
си, така че и новите и настоящите 
пациенти да започнат своята онлайн 
консултация с един клик. 

Няма нужда от допълнителни усилия за 
интеграция, ние предоставяме всичко 
необ
одимо.
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Лесен достъп до данните 
на пациента
С Healee, пациентите могат да изпращат 
както статични, така и динамични 
медицински изображения, лабораторни 
резултати и други данни. 

Healee MD ти позволява по всяко време да 
разгледаш медицинската история на 
своите пациенти (минали и настоящи 
симптоми, лечения, предписани лекарства и 
др.). 

Функционалности

Удобна комуникация с 
пациенти
Изгради по-силни връзки с пациентите и се 
свържи с тя
 чрез сигурни видео и аудио 
разговори, или чат. Пациентите могат да 
изпращат аудио и видео съобщения преди 
или по време на консултацията. 

Healee MD предоставя и инструмент за 
разпознаване на речта, който ти позволява 
да диктуваш на глас съобщения, които след 
това да изпратиш на пациентите.
Платформата позволява създаването на 
масови кампании за съобщения, които може 
да изпращаш наведнъж до всичките си 
пациенти, за да ги уведомиш за важни 
промени в графика, предстоящи имунизации 
и други. 
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Функционалности

Богати възможности за 
плащане 
Healee прави монетизацията 
изключително лесна. 
Платформата предоставя на 
пациентите набор от възможности за 
плащане - чрез директен превод или 
чрез абонаментни пакети.

Пациентите могат да плащат и чрез 
предплатени ваучери, предоставяни от 
застра
ователи или работодатели. 
Освен това, можеш да съставяш 
предплатени абонаментни пакети, с 
включена персонализирана цена, 
продължителност и брой консултации. 
Така пациентите могат да закупят и да 
се абонират за тези пакети с онлайн 
консултации, на по-ниска цена.
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Телемониторинг  

С Healee MD, проследяваш промени в 
състоянието на своите пациенти по 
всяко време (жизнени показатели, 
симптоми, текущо лечение, лекарства, 
алергии и т.н.), като се абонираш за 
те
ните здравни данни в приложението. 

Проследяването на тези промени 
помага на лекарите да предоставят 
по-информирани насоки и по-добра 
грижа, както и да реагират на спешни 
случаи при нужда.



Функционалности

Медицински формуляри и 
личен асистент, базиран 
на изкуствен интелект
Спестяваш време и се фокусираш вър
у 
самите консултации чрез нашия личен 
асистент, ръководен от изкуствен 
интелект, и нашите персонализирани 
медицински форми. 

Личният асистент събира подробности за 
общото състояние на пациента преди 
консултация и ти предоставя обобщение на 
разговора, както и предложения от страна 
на асистента относно състоянието на 
пациента.

Другата функция, която дава възможност 
за по-лесен достъп до медицинската 
история на твоите пациенти и пести 
време, са медицинските формуляри. Можеш 
да приготвиш тези формуляри 
предварително, с избрани от теб въпроси, и 
да ги изпращаш на пациентите за 
попълване преди всяка консултация.

Онлайн услуга за 
резервации
Healee дава възможност на пациентите да 
резервират час с лекари, чрез нашата 
онлайн услуга за резервации - Superdoc.

В платформата Superdoc, можеш да 
създадеш свой график и пациентите да си 
записват онлайн консултация или час за 
посещения в твоя кабинет. 

В Healee MD, имаш възможност да задаваш и 
редактираш своя график и по този начин да 
помагаш за управлението на потока от 
пациенти. Предстоящите срещи са видими 
във виртуална чакалня.
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Функционалности

Категоризация на 
пациентите
Healee MD ти позволява да групираш 
пациентите в различни категории 
(бременни, диабетици, 
ипертоници, 
подложени на ре
абилитация и др.). Можеш 
да поставиш бележки за всеки един от тя
 
за твое удобство и да използваш 
категориите, за да намериш лесно 
конкретен пациент.

Поверителност на 
данните
Healee поставя като приоритет 
поверителността и сигурността на 
данните, които разменяш с твоите 
пациенти. Платформата е съвместим с 
HIPPA стандартите и отговаря на 
изискванията на Европейската директива 
по защита на личните данни на 
потребителите (GDPR).
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Healee гарантира конфиденциалността 
и защитата на всички данни, споделяни 
от пациенти в приложението. Всяка 
информация, предоставена по време на 
регистрация, както и всяка информация 
от медицинската история, резултати 
от лабораторията, изображенията, са 
криптирани на нашите сървъри и само 
ти и пациентите имате достъп до тя
.



www.healee.com


