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Aplicatiile Alini Patient si Alini 
Med au culori diferite, albastru si
verde. Le gasiti in GooglePlay si
AppStore. Doctorii folosesc
culoarea verde



Atat doctorii cat si pacientii vor
accepta termenii si conditiile de 
utilizare daca vor sa foloseasca
aplicatia. Pacientii o vor face si de 
fiecare data cand se programeaza.



Imediat dupa instalare va veti
inregistra folosind numarul de 
telefon



Veti primi un cod pe SMS pe care 
il veti introduce in ecranul
urmator. Pe unele telefoane
Android acest lucru nu mai este
necesar.



Ecranul “Autentificare cu success” 
confirma faptul ca telefonul s-a 
inregistrat cu success in platforma
Alini



Ecranul principal are 5 sectiuni in 
partea de jos: programari, 
pacienti, calendar, indicatori si
setari.



Sectiunea Setari permite
configurarea profilului de medic, 
a tarifelor practicate si o serie de 
alte functionalitati utile.



Profilul de medic este cel mai
important in acest moment. 
Atasati o poza clara de preferat in 
halat alb si completati detaliile
cerute in fiecare camp.



Sectiunea Tarife practicate este
urmatoarea ca importanta dupa
profil. Doar tarifele cu valoare mai
mare ca 0 vor fi afisate
pacientilor.



Cele 4 servicii afisate sunt cu 
character informativ, fiecare doctor 
isi stabileste propriile preferinte. 
Recomandam sa aveti cel putin un 
serviciu cu tarif mic si fara optiune de 
calendar.



Bifa de calendar este pentru
programarile pe disponibilitatea
doctorului. Fara calendar 
inseamna ca doctoral va contacta
pacientul cand are timp.



Chestionarul este important 
pentru a pune pacientului o 
intrebare imediat dupa ce el se 
programeaza.



Notificari

• Orice sedinta planificata de catre un pacient va
notifica doctorul.

• Orice nota adaugata de pacient pe perioada unei
consultatii deschise va notifica doctorul. Daca sunt 
mai multe sedinte deschise simultan la mai multi 
doctori, toti vor fi notificati daca este o nota 
generala.

• Orice “Reply” (Raspuns) la o nota a doctorului de 
scrisa de catre un pacient va notifica doctorul.

• Orice nota adaugata de un doctor in dosarul unui
pacient va notifica pacientul atat in consultatie cat 
si in afara.



Asa arata ecranul medicului dupa
ce a fost planificata o programare
de catre un pacient.



Cand apasa pe o programare un 
doctor vede ecranul pacientului cu 
cele 4 zone: Recomandari, 
Recomandari alti doctori, Informatii
pacient si Dosar medical. 



Sectiunea Informatii Pacient
prezinta notitele pacientului. 
Notitele cele mai recente apar cel
mai sus in lista. 



Apasand pe o poza veti vedea
varianta la rezolutie maxima si
veti putea face ZOOM



Din aplicatia Alini Med puteti
consulta documentele din dosarul
medical in acelasi fel ca si pozele



Doctorul poate adauga o 
recomandare imediat ce s-a facut
o programare.



Folositi sabloanele de 
recomandari, va fi usor sa va
organizati lucrul pe telefon.



In timpul unei sedinte puteti sa
puneti mai multe intrebari pe 
chat sau puteti sa sunati pacientul
folosind apelul voce sau video.



Dupa ce ati terminat consultatia
asigurati-va ca pacientul nu mai
are intrebari si inchideti sesiunea
folosind butonul rosu apoi cel
verde.
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O sedinta terminata poate fi 
oricand redeschisa la nevoie.

Redeschide



Apelul telefonic se face printr-o 
centrala Telefonica Alini. Numarul dvs
de telefon nu va fi cunoscut de 
pacient. Nu va putea suna inapoi, 
doar pe chat va poate contacta.



In continuare vom prezenta
modul de lucru colorand fundalul
cu verde sau albastru in functie
de care aplicatie o explicam.

Alini Med Alini Patient


