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1. A Virtuális Ambulancia működésének folyamata
Engedje meg, hogy röviden bemutassuk a Debreceni Egyetem Egészségügyi e-Szolgáltatások
Virtuális Ambulanciájának működését.
Ha egészségügyi problémája merül fel, mely nem akut, nem igényel sürgős orvosi
beavatkozást, azonban szeretne róla egy szakorvossal konzultálni, hívja a +36 52 512 990-es
telefonszámot.
Munkatársunk készséggel áll majd rendelkezésére, meghallgatja problémáit, kérdéseit,
mindenben igyekszik segíti Önt. Egészségügyi problémájával kapcsolatban szükséges lehet,
hogy megválaszoljon egy szakmai kérdéssort, mely annak eldöntését támogatja, hogy mely
szakrendelés orvosához irányítsuk Önt.
A kérdéssor megválaszolása és a megfelelő szakrendelés kiválasztása után munkatársunk
felveszi adatait és telefonos konzultációs időpontokat ajánl Önnek. Amennyiben találnak
megfelelő időpontot, azt munkatársunk lefoglalja Önnek.
Az adatai rögzítésével Önnek létrejön egy felhasználói fiókja az https://eportal.udmed.hu
online felületen, melynek segítségével különböző e-szolgáltatásokat vehet igénybe. A
későbbiekben az online felület elérhető funkciói is bemutatásra kerülnek.
Kérjük, hogy a lefoglalt időpont előtt negyed órával már várja munkatársunk hívását. Ha
esetleg mégsem megfelelő Önnek a lefoglalt időpont, lemondhatja azt telefonon, vagy az
online felületen felhasználói fiókját használva is törölheti foglalását. Kérjük, legkésőbb a foglalt
időpont előtt 24 órával mondja le foglalását, ha mégsem alkalmas az időpont, hogy másoknak
is lehetőséget tudjunk biztosítani a telefonos szakorvosi konzultációra!
Munkatársunk a lefoglalt időpont előtt negyed órával felveszi Önnel a kapcsolatot és egy rövid
adategyeztetést követően kapcsolja a szakorvost. A konzultációt követően szakorvosa
tanácsokkal láthatja el, foglalhat időpontot egy újabb telefonos konzultációra vagy akár
személyes megjelenést igénylő rendelésre is.
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2. Egészségügyi e-szolgáltatások online felület
2.1 A felhasználói fiók aktiválása
Az első hívásakor az adatrögzítés során Önnek létrejön egy felhasználói fiókja az
https://eportal.udmed.hu online felületen, amennyiben egy aktív, használatban lévő e-mail
címet ad meg. A fiók létrejöttéről e-mailben kap értesítést. Kérjük, az adatrögzítés során
mindig valós adatokat adjon meg!
A regisztrációkor megküldött e-mailben pontos utasításokat kap arra vonatkozóan, hogy
hogyan tudja aktiválni felhasználói fiókját. Kérjük, végezze el az aktiválást!
Sikeres aktiválás után az e-mail üzenetben kapott linkre kattintva (vagy közvetlenül a
https://eportal.udmed.hu/login felületen) tud bejelentkezni az e-mailben kapott
felhasználónév és az aktiválás során Ön által megadott jelszó segítségével.

1. ábra: Bejelentkező felület
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Sikeres bejelentkezést követően az alábbi képernyő fogadja.

2. ábra: UD Egészségügyi e-szolgáltatások kezdőképernyő
Az Időpontfoglalás funkció egyelőre inaktív, kizárólag telefonon tud időpontot egyeztetni.

2.2 Saját adatok megtekintése, módosítása
Saját adatainak megtekintéséhez, szükség esetén módosításához kattintson a fejlécben a neve
melletti ikonra.

3. ábra: Páciens saját adatainak megtekintése, módosítása
Ekkor megjelenik egy újabb ablak, melyben szerepelnek az Ön által már telefonon megadott
adatai.
A szürke színnel jelölt mezők adatai nem módosíthatók, ha ezekben az adatokban szeretne
módosítást végezni, kérjük, vegye fel munkatársunkkal a telefonos kapcsolatot.
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A fehér hátterű mezők adatai szabadon módosíthatók, ha elvégezte a módosítást, kattintson
a Mentés gombra.

4. ábra: Páciens saját adatok módosításának mentése

Lehetősége van a jelszó módosítására is, ehhez kattintson a Jelszó változtatás lehetőségre.

5. ábra: Jelszó változtatása
A mezők elnevezésének megfelelően töltse ki azokat, majd nyomja meg az Új jelszó mentése
gombot!
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6. ábra: Új jelszó megadása
Ez csupán akkor végezhető el, ha:





a régi jelszó már begépelésre került,
az új jelszó minimum 6 karakter,
a két új jelszó megegyezik,
az új jelszó eltér a régitől.

Az új jelszó kialakítása során az alábbiakat javasoljuk:






Legyen legalább 8 karakter hosszú.
Tartalmazzon legalább háromféle karakter típust az alábbiakból:
o kisbetű,
o nagybetű,
o szám,
o különleges karakter.
Ne tartalmazzon sorozatot.
Törekedjen arra, hogy az új jelszó ne hasonlítson az előző jelszavára!

A sikeres jelszóváltoztatást a

üzenet jelzi.
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2.3 Előjegyzéseim
A funkció segítségével megtekintheti, illetve törölheti már meglévő előjegyzéseit, ehhez a
főoldalon kattintson az Előjegyzéseim ikonra.

7. ábra: Már meglévő előjegyzések kezelése

Az ekkor megjelenő ablakban megtekintheti meglévő előjegyzéseit, és ha szükséges törölheti
is azokat, az adott előjegyzési sor végén található piros
időpontot azonban kizárólag telefonon tud egyeztetni.

ikon segítségével. Újabb

8. ábra: Már meglévő előjegyzések listázása, törlése
Arra is van lehetősége, hogy egy adott intervallumra szűrve listázza foglalt időpontjait. Ehhez
adja meg az Intervallum kezdete és az Intervallum vége dátumokat a naptár segítségével, majd
kattintson a Listáz gombra.

9. ábra: Már meglévő előjegyzések intervallumra történő szűrése

2.4 Dokumentumtár
Képeket, dokumentumokat tölthet fel, melyeket a telefonos konzultációban lévő szakorvos
megtekinthet a konzultáció alatt. Ehhez kattintson a kezdőképernyőn a Dokumentumtár
ikonra.

10. ábra: Dokumentumtár megnyitása
A megjelenő ablakban a feltöltéshez válassza a Dokumentum feltöltése lehetőséget.

11. ábra: Dokumentum feltöltése felület
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A megjelenő felületen válassza a Fájl kiválasztása gombot, majd keresse meg saját gépén a
feltölteni kívánt dokumentumot, képet. PDF, JPG, PNG kiterjesztésű fájlok feltöltése
megengedett.

12. ábra: Dokumentum kiválasztása a feltöltéshez
Kiválasztás után a dokumentum neve megjelenik a felületen, majd kattintson a Feltöltés
gombra.

13. ábra: Dokumentum feltöltése
Ezt követően kattintson vissza a Dokumentumok oldalra.

14. ábra: Feltöltött dokumentumok listázása felület
Az újonnan feltöltött dokumentuma is megjelenik a listában, amit így már a kezelőorvosa is
láthat.

15. ábra: Feltöltött dokumentumok megtekintése
Van arra is lehetősége, hogy egy adott intervallumra szűrve listázza feltöltött dokumentumait.
Ehhez adja meg az Intervallum kezdete és az Intervallum vége dátumokat a naptár
segítségével, majd kattintson a Listáz gombra.

10

16. ábra: Dokumentumok intervallumra történő szűrése
Alapértelmezetten az oldalon minden dokumentum legutolsó verziója jelenik meg.
Amennyiben az összes verziót szeretné megtekinteni, pipálja be az Összes dokumentumverzió
megjelenítése jelölőnégyzetet.

17. ábra: Összes dokumentumverzió megtekintése

2.5 Publikus dokumentumok
Elérhetők az adatkezeléssel és panaszkezeléssel kapcsolatos dokumentumok, ehhez a
kezdőképernyőn kattintson a Publikus dokumentumok ikonra.

18. ábra: Publikus dokumentumok
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A megjelenő ablakban a megfelelő dokumentum nevére kattintva megtekintheti és letöltheti
azt.

19. ábra: Publikus dokumentumok megtekintése

2.6 Kijelentkezés
Kijelentkezéshez a kezdőképernyőn kattintson a jobb felső sarokban lévő, az Ön nevével
ellátott piros ikonra.

20. ábra: Kijelentkezés
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3. Személyes megjelenéssel egybekötött felhasználói aktiválás
A járványhelyzet elmúltával lehetősége lesz arra, hogy az UD MED Szolgáltatópontokon
(és/vagy a Diszpécserközpontban) egyszeri személyes regisztrációval minden kétséget
kizáróan igazolja személyazonosságát és ezzel további egészségügyi e-szolgáltatások váljanak
elérhetővé az Ön számára.



Időpontfoglalás: lehetősége lesz online bonyolítani az időpontfoglalásait a
szakrendelésekre, melyeket törölhet és módosíthat is az online felületen.
Dokumentumtár: elérhetővé válnak a korábbi egészségügyi dokumentumai
(ambuláns lapok, zárójelentések), illetve minden újabb dokumentum
feltöltéséről e-mail értesítést kaphat.

Ezeknek a szolgáltatásoknak a megnyitásáról és elérhetőségéről értesítéssel leszünk és bízunk
benne, hogy segítik Önt gyógyulásában, egészségének megőrzésében!
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