
Подобрете качеството на медицинската си грижа 
чрез нашата дигитална платформа и се радвайте на 

доволни пациенти по всяко време.

Болница Здраве
София, България
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Платформа за телемедицина
Healee е телемедицинска платформа, която помага на болниците лесно да 
предоставят онлайн консултации на пациенти, независимо от тя�ното 
географско положение. С Healee, болниците постигат по-ефективно 
ангажиране на пациентите в те�ните собствени грижи за здравето им, 
като същевременно елиминират някои от раз�одите си, свързани с 
медицинската грижа.

Healee улеснява всички аспекти на общуването между пациент и лекар. 
Платформата помага на лекарите да разширят об�вата на медицинските 
консултации, както в болничното звено, така и онлайн. По този начин 
осигуряват на пациентите гъвкавост и удобство.



Предимства

По-доволни пациенти
Чрез Healee, вие създавате сигурна и 
достъпна онлайн среда за консултация 
между вашите настоящи и нови пациенти, 
и вашите лекари. Всеки един от тя� може да 
използва платформата през своя 
смартфон, лаптоп или таблет.

С Healee, вие мотивирате вашите 
пациенти да водят по-здравословен и 
по-пълноценен начин на живот, като им 
предоставяте онлайн достъп, независимо 
къде се намират.

По-високи при�оди
Чрез иновативните те�нологии вие 
осигурявате достъпна грижа за своите 
пациенти извън болницата. 
Телемедицината дава възможност да 
предоставяте медицински услуги по-бързо, 
без раз�оди за консултация на място и 
следователно по-високи при�оди. Онлайн 
консултациите не само намаляват броя на 
отменени часове и непоявили се нациенти, 
но с тя� получавате и изцяло нов поток от 
при�оди.

По-малко приети 
пациенти в болницата
Телемедицината предоставя удобство за 
вас и вашите пациенти - както те, така и 
те�ните семейства, могат да получават 
инструкции за постоперативна грижа или 
лекарски насоки по-всяко време от вашите 
лекари.

По този начин те предотвратяват 
евентуален последващ болничен престой. 
Лекарите могат да отговорят на 
запитвания на пациенти и те�ните 
семейства, докато те са вкъщи, на работа, 
на училище, и т.н.

3



Предимства

Обучение на вашия екип
Healee предлага подробно видео обучение на 
лекарите, запознавайки ги с функциите и 
интерфейса на платформата. 
Впоследствие, екипът ни винаги е на 
разположение за допълнителни въпроси.
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Лесно интегриране 
Интегрирането с Healee е лесно и бързо. В 
рамките на по-малко от ден ние съставяме 
индивидуален профил за вас и вашия екип от 
лекари. Настройваме всичко, без никакви 
усилия от ваша страна. 

Заедно с тази интеграция предоставяме и 
специален Healee бутон, който да 
поставите на страницата си, за да могат 
пациентите да бъдат пренасочени и да 
започнат консултациите си с едно 
натискане.

Проследяване на потока 
от пациенти
Healee ви позволява да наблюдавате всички 
аспекти на телемедицинския трафик - от 
началото до края на една онлайн 
консултацията. Вие можете да проследите 
потоците от при�оди и управлявате 
по-добре дори и най-натоварените дни



Редовни уебинари
Healee също така провежда редовно 
уебинари, за да предостави достъп на 
вашите лекари до всички новости в 
платформата. Също така, тези срещи 
стават среда за споделяне на знания и опит 
на експерти от различни области и по този 
начин вашите лекари разширяват своите 
познания.

Функционалности

Засилено онлайн 
присъствие
Healee ви спестява всички проблеми, 
свързани със създаването на нова страница 
за онлайн консултации на вашия уебсайт. 
Ние създаваме уникален Healee профил за 
вашия екип, който можете да публикувате 
навсякъде - социални медии и други уеб 
страници.

Подробен 
административен панел 
Чрез специален административен панел, 
можете да наблюдавате всички в�одящи 
заявки за онлайн консултации, плащания и 
прегледи на пациенти. Имате възможност 
да проследите всички данни, от които се 
нуждаете, за да намерите лесно ниши за 
подобрение на управлението и 
ефективността си.
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Лесен достъп до данните 
на пациента
Лекарите имат лесен достъп, както до 
статични така и до динамични медицински 
изображения, лабораторни резултати и 
други данни, които пациентите могат да 
изпращат. Те могат да разгледат 
медицинската история на своите пациенти 
(минали и настоящи симптоми и състояния, 
лечения, предписани лекарства и др.)
Ние предлагаме и функцията да се абонират 
за известия, когато пациентите въвеждат 
различни здравни данни в Healee профила си, 
и по този начин да реагират бързо при 
нужда. 

Функционалности

Удобна комуникация с 
пациенти
Изградете по-силни връзки със своите 
пациенти като се свързвате с тя� чрез 
сигурни видео или аудио разговори, или чат. 

Телемедицината често преодолява 
бариерите, които са видими при 
консултациите лице в лице, като например 
према�ва тревожността при някои 
пациенти, които не се чувстват 
комфортно да споделят симптомите си 
пред лекаря. 

Затова аудио и чат функциите имат 
способността да према�ват подобни 
пречки и пациентите се чувстват 
по-свободни в представянето си.
По същия начин, лекарите могат да 
изпращат и получават аудио и видео 
съобщения или да използват инструмента 
за разпознаване на речта на Healee, който 
им позволява да диктуват на глас 
съобщения, които да изпращат след това 
на пациентите си.
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Възможности за плащане
Healee дава възможност на болниците да 
предоставят на пациентите набор от 
възможности за плащане - чрез 
застра�ователна полица, чрез директен 
превод или чрез абонаментни пакети.

Пациентите могат да плащат директно 
или чрез предплатени ваучери, 
предоставяни от застра�ователи или 
работодатели. Освен това пациентите 
могат да купуват абонаментни пакети, 
които вие създавате, с включена 
персонализирана цена, продължителност и 
брой консултации.
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Функционалности

Онлайн услуга за 
резервации
Healee дава на болниците и лекарите 
гъвкавост в планирането и резервирането 
на час за консултация. Платформата 
Superdoc помага на лекарите да изградят 
своя онлайн график и дава възможност на 
пациентите да си записват онлайн 
консултация или час за посещения в 
болницата. 

В Healee, лекарите могат да задават и 
редактират своите графици и по този 
начин да спомагат за управлението на 
потока от пациенти. Предстоящите 
срещи са видими във виртуална чакалня и 
когато лекарят е готов, той приема 
пациента за консултация.

Superdoc улеснява достъпа до здравни 
грижи с няколко клика и спестява време на 
лекарите и пациентите, като предлага 
утвърдено решение за правилно 
менажиране на времето на лекари и 
пациенти.



Функционалности

Персонализирано 
брандиране
Като част от профила на Healee, ние ще 
предлагаме уникалния бранд на ващата 
болница да бъде приложена и на вашата 
персонализирана страница на Healee, така 
че логото, цветове и идентичността на 
марката на болницата да бъдат видими за 
пациентите.

Групови видео и аудио 
разговори
За удобство на вашите лекари ще 
предлагаме групови видео и аудио 
разговори, които лекарите ще могат да 
провеждат помежду си, да обсъждат 
сложни случаи, да обменят знания и опит. 
Освен това лекарите ще могат да 
провеждат и групови разговори, както със 
своите пациенти, така и с грижещите се за 
тя�.

8

Очаквай скоро Очаквай скоро

Специализирана 
поддръжка
Екипът ни от експерти е тук, за да ви 
помогне по всяко време. За нас е приоритет 
да бъдем ваш партньор в предоставянето 
на висококачествена медицинска помощ и 
винаги сме насреща, ако имате нужда от 
насоки или помощ.



www.healee.com


