GIẢI THÍCH CHỨC NĂNG TRÊN WEBVIEW/WEBVIEW FUNTIONAL GUIDANCE
Thanh chức năng/
Funtional bar

Dịch tiếng Việt

Giải thích chức năng/ Functional guidance

Messaging

Tin nhắn

Trao đổi tin nhắn giữa Bác sĩ và bệnh nhân/To exchange messages between Physicians and Patients

Inbox

Hộp thư đến

Chứa các tin đã gởi đến từ phòng khám/ To view messages that we have been sent to you

New message

Tạo thư mới

Soạn thư mới gửi cho phòng khám/ To compose & send new messages to us
* Lưu ý/ Notice : Nhấp chuột vào " TO" để chọn tên những bác sĩ cần gửi thư đến (chỉ chọn một hoặc hai bác sĩ)/ Click " TO" to choose the person you want to send message to (choose
one or two person only).

Sent

Thư đã gửi

Chứa các thư đã gửi đi/ To view your messages that have been sent to us

Deleted

Thư đã xóa

Chứa các tin đã xóa/ To view your messages that have been deleted

Appointments

Đặt hẹn

Xem hẹn mới và check in khi vào khám/ To view historical and currently scheduled appointments and web checkin

Appointments

Xem hẹn

Xem lịch hẹn tại phòng khám và thông báo với BS khi BN đến khám/ To view historical and currently scheduled appointments & Web Check-in

Chart

Bảng biểu

Dùng để xem các chẩn đoán và đánh giá về bệnh lý/ To view Doctor's diagnosis and pathological assessments.

Major Problems

Vấn đề chính

Other Problems

Vấn đề khác

Diagnosis

Chẩn đoán

Allergies

Dị ứng

Xem dị ứng thuốc (nếu có)/ To view your medication allergies (if any)

Vital Signs

Chỉ số sinh hiệu

Xem các chỉ số sinh hiệu: chiều cao, cân nặng, nhiệt độ, mạch, huyết áp,…/ To view vital signs: height, weight, body temperature, respiration rate, pulse rate,…

Health Maintenance Bảo vệ sức khỏe

Xem chẩn đoán và đánh giá về bệnh lý của BS / To view Doctor's diagnosis and medical assessments (ICD code)

Xem các việc cần thiết thực hiện để bảo về sức khỏe (chủng ngừa, nội soi,…)/ To view your health maintenance and to do list

Prescriptions

Toa thuốc

Xem toa thuốc đã và đang sử dụng/ To view your most recent reconciled medication list

Rx-Current

Thuốc đang sử dụng Xem toa thuốc đang sử dụng/ To view your current prespcriptions

Rx-Historical

Các thuốc đã dùng

Xem các thuốc đã kê toa/ To view your historical prescriptions

Lab

Kết quả Xét nghiệm

Xem kết quả xét nghiệm/ to view your labs & tests results

Lab results

Kết quả Xét nghiệm

Xem các kết quả xét nghiệm tại phòng khám/ To view your results for labs & tests done at our clinics

Notes

Hồ sơ bệnh án

Xem chi tiết các hồ sơ bệnh án/ Your medical records in detail

X-Ray

X-quang

Xem kết quả X-quang/ To view your X-Ray results

GE Report

Báo cáo tổng quát

Xem kết quả khám tổng quát/ To view your Gereral Exam Report

Letters

Thư từ

Xem các thư liên quan tới bệnh lý (giấy chứng nhận sức khỏe,giấy chuyển viện)/ To view the letters related to your diagnosis (Health certificates, Medical refferal letters,..)

ECG

Điện tim

Xem kết quả điện tim/ To view your Eletrocardiogram results

Pathology

Kết quả giải phẩu bệnhXem kết quả giải phẫu bệnh/ To view your Pathology results

Special studies

Các khảo sát khác

Xem các khảo sát khác (đo lõang xương,đo thính lực..)/ To view your results for others labs & tests (Bone destiny, hearing check,…)

Endoscopy

Nội soi

Xem kết quả nội soi/ To view your Endoscopy results

Ultrasound report

Kết quả siêu âm

Xem kết quả siêu âm/To view your Ultrasound results

Comments

Đánh giá

Xem ghi chú,đánh giá của BS cho bệnh nhân về kết quả XN,phân tích tại phòng khám/ To view Physicians' notes & evaluation about your medical results

Download My
Health Information

Tệp tin Thông Tin
Xem tất cả các thông tin khám chữa bệnh của bạn tại Phòng Khám/ To view all the information of your healthcare in our clinics
Sức Khỏe Bệnh Nhân

