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Doktorunu Ara

Takip Et

Map2heal ile dilediğiniz
anda dünyanın her
yerindeki sağlık kuruluşlarına tek bir tuşla ulaşabilirsiniz!

Sağlık Uzmanlarından oluşan
kendi Sağlık İletişim Ağınızı
oluşturup, en güncel
gelişmelerden haberdar
olun!

HIPAA

Görüş Al
Map2heal ile tetkiklerinizi
doktorunuzla paylaşıp
görüş alabilir yada online
randevu talebinde
ulunabilirsiniz.

Panik
Buton
Yanınızda

Panik Button Yanınızda
Dünyanın neresinde olursanız olun, kendi dilinizde, sağlık
noktaları hakkında araştırma yapabilir, direkt iletişime geçebilirsiniz. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınız anda cep telefonunuzdaki Hızlı Arama “Panik Düğmesini” kullanarak, size en yakın
ve sizin dilinizi konuşan ’Sağlık Profesyonelinize’ ulaşabilirsiniz.
Seyahatlerinizde size her yerde rehber olacak mobil uygulamamızdan faydalanabilir ve sağlığınızı her an güvence altında
tutabilirsiniz.
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Map2heal
Apple Store’da

map2heal
sağlığın haritası

Dünyanın her yerindeki sağlık
profesyonelleri ile buluşun.

Map2heal
“Sağlığın Haritası”
Sağlıkla ilgili en geniş kapsamlı rehberiniz,
map2heal „Sağlığın Haritası“ hizmetinizde.
Aradığınız Doktor, Hastane, Diş Hekimi, Tıp
Merkezi ve Eczane gibi sağlığınızı ilgilendiren
tüm merkezlere buradan ulaşabilirsiniz.
Olası bir sağlık problemi ile karşılaştığınız anda
bulunduğunuz noktaya yakın Sağlık Profesyonellerini branşına veya konuştuğu yabancı dile göre

seçip, harita üzerinden tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.
Şikayetiniz ile ilgili herhangi bir tıbbi kelimeyi,
tedavi yöntemini veya hastalık ismi gibi anahtar
kelimeler kullanarak, kendiniz için en uygun ve
en doğru Sağlık Profesyonelini veya merkezini
bulabilirsiniz. Tüm bu fonksiyonlardan yurt
dışında da kendi dilinizde yararlanabilirsiniz.

Profesyonel Sağlık
Ağınızı oluşturun.
Kendinize bir „Sağlık İletişim Ağı“ oluşturup,
takipçisi olduğunuz Doktor, Hastane, Diş Hekimi,
Tıp Merkezi ve hatta Eczane’niz ile anında
mesajlaşabilirsiniz. Anlık iletişimde olduğunuz
Doktorunuz ile kendinizi daha güvence altında
hissedeceksiniz.
Sizin için hazırlayıp geliştirdiğimiz mobil uygulamamız ile yurt dışında da, kendi alanında uzman

doktor/sağlık merkezleri ile ücretsiz iletişime
geçebilir, kendi dilinizde sağlık araştırması
yaptırabilir, online randevu alıp, uzmanınızla
görüşebilirsiniz.
Bu kurduğunuz iletişim ağında, sağlığınız
hakkında en güncel gelişmelerden haberdar
olunuz „Doktorunuz ayağınıza gelsin...“.

Hızlı ve Güvenli
Doküman Transferi
Sağlıkta iletişimin sınırlarını kaldıran bu sisteme
siz de katılın. Bilgisayarlı Tomografi, Koroner
Anjiyografi, MR, Röntgen, Ekokardiyografi ve
buna benzer tüm tetkikleri saniyeler içerisinde
Doktorunuza gönderip, yorumunu ve önerilerini
alabilirsiniz.
Sadece bir iki tıklama ile göndereceğiniz tüm
veriler, %100 bilgi güvenliği sağlanarak direkt
Doktorunuzun bilgisayarında veya hatta cep
telefonunda da görüntülenir. İvedi durumlarda
bazen hayat kurtarıcı olabilecek bu sistemimizden siz de faydalanın.

Kolay kullanımı ile
DICOM verilerinizi Doktorunuzla
hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Sağlık Rehberi
Yazacağınız bir anahtar kelime ile Sağlık Profesyonellerinin bilimsel makalelerine, ilginç vaka tecrübelerine ve hatta aynı konudaki hastaların
yaşadıklarına kadar tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Takipçisi olduğunuz Doktorun veya Sağlık Kurumlarının yayınlarını, haberlerini, kitapçıklarını anında
okuyabilirsiniz. Merak ettiğiniz yenilikler size en

kısa yoldan duyurularak, güncel bilgilerle aydınlatılacaksınız.
Paylaşılan tecrübeler, kendi sağlığınız ile ilgili
bilincinizi arttırır. Sizin veya çevrenizdekilerin
sağlık sorunlarının aynısını veya bir benzerini
yaşayanların deneyimlerini sağlık rehberinizden
takip edebilirsiniz.

