ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘MYVUE’

1. Εφόσον ο ασθενής σας δηλώσει ότι επιθυμεί να σας σταλούν η/οι εξέταση/εις
ηλεκτρονικά, θα παραλαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email)
ενημέρωση της παρακάτω μορφής: (ελέγχετε και τα ανεπιθύμητα ή spam
μηνύματα).
2. Με θέμα exams και τίτλο Access a radiology exam.

3. Πατάτε το «link to exams».

4. Την πρώτη φορά θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στο σύστημα μας ως
ακολούθως:
5. Εμφανίζεται η πλατφόρμα του My Vue και καταχωρείτε τα προσωπικά σας
στοιχεία (όνομα, επίθετο, κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας, ερώτηση
ασφαλείας). Μόνο τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά!

6. Η ερωτήσεις ασφαλείας εμφανίζονται όταν πατήσετε πάνω στο βελάκι και είναι
ήδη συμπληρωμένες.
7. Γράφετε μια απάντηση.

8. Πατάτε ‘καταχώρηση’ και ο χρήστης σας είναι έτοιμος.

9. Στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) σας έχει αποσταλεί ένα νέο μήνυμα
το οποίο παραπέμπει:

10. Συμπληρώνετε τους κωδικούς τους οποίους δημιουργήσατε πατάτε
‘σύνδεση’.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ EMAIL ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ. ΜΕΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ!

11. Από εδώ και στο εξής μπορείτε να επισκεφθείτε απευθείας την πλατφόρμα
μας από την ηλεκτρονική διεύθυνση ‘mv.magnitikipatron.com’. Δεν χρειάζεται

να ανοίγετε συνέχεια το link από το e-mail σας. Επαναλαμβάνουμε η
διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται μόνο την πρώτη φορά που λαμβάνετε
e-mail από την μαγνητική. Το πλήρες ιστορικό του ασθενούς βρίσκεται στο
αριστερό μέρος της εφαρμογής και οι γνωματεύσεις στο δεξιά μέρος.

12. Στο κάτω αριστερά μέρος μπορείτε να επιλέξετε τις ακολουθίες που θα
εμφανίζονται στην οθόνη. Οι ακολουθίες αλλάζουν και με τα βέλη όπως
φαίνεται παρακάτω.

13. Αν επιθυμείτε να κάνετε άλλου είδους επεξεργασία στις εικόνες όπως: zoom,
μετακίνηση εικόνας, μετρήσεις κ.α, χρησιμοποιείτε την γραμμή εργαλείων που
βρίσκεται στο κεντρικό κάτω μέρος της οθόνης.

14. Για τις εξετάσεις του μικροβιολογικού μας εργαστηρίου ακολουθούν επιμέρους
οδηγίες:
Αριστερά εμφανίζονται οι μικροβιολογικές εξετάσεις σαν ‘OT’. Πατώντας
επάνω σας εμφανίζονται οι απαντήσεις τους.

15. Για να δείτε τις υπόλοιπες εξετάσεις πατάτε τα βελάκια στο κάτω μέρος.

16. Για τις κοινοποιημένες εξετάσεις υπάρχει το χρονικό όριο των 30 ημερών. Σε
περίπτωση επέκτασης αυτού, επικοινωνήστε μαζί μας. Για αναλυτικότερες
οδηγίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας στην κατηγορία ‘My Vue’.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο
support@magnitikipatron.gr ή τηλεφωνικώς από τις 8 μέχρι τις 4 στο
τηλέφωνο 2610-361100.

