
Bước 1
Truy cập App Store* và tải xuống  
IU Health Virtual Visits.
Lưu ý: Khuyến cáo nên dùng kết nối 
Wi-Fi để tải xuống.
*Cũng có sẵn cho các thiết bị Android 
trên cửa hàng Google Play.

Bước 3
■ Nhập tất cả các thông tin nhân khẩu 

học cần thiết và chọn Continue 
[Tiếp tục].

■ Nếu quý vị đã sẵn sàng cho một 
buổi hẹn khám ngay bây giờ, hãy 
tới Bước 4 và chọn một nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc. 

■ Nếu quý vị chưa sẵn sàng cho một 
buổi hẹn khám ngay bây giờ, hãy 
đợi tới khi sẵn sàng và chọn một 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Bước 4
■ Không chọn nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc cho đến khi quý vị đã sẵn 
sàng hẹn khám.

■ Sau khi đăng ký, quý vị sẽ thấy danh 
sách các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc hiện có. Các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc có hình tròn vàng và 
xanh lá ở bên phải sẽ sẵn sàng cung 
cấp dịch vụ theo yêu cầu. Tất cả các 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc được 
liệt kê bên dưới chỉ cung cấp dịch vụ 
khi đã hẹn khám. 

■ Nếu quý vị muốn xem hồ sơ của 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, hãy 
nhấn vào ảnh của họ.

■ Để thăm khám với một nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc ngay lập tức, vui 
lòng chọn một trong các nhà cung 
cấp có hình tròn vàng hoặc xanh lá ở 
bên phải ảnh của họ.

Ứng dụng IU Health Virtual Visits

Bước 2
Chọn Sign Up [Đăng ký] ở góc dưới 
bên phải. 

Hướng dẫn tải xuống và ghi danh

(tiếp tục ở mặt sau)

iuhealth.org/virtualvisits



Bước 7
Vui lòng tiếp tục điền thông tin về 
lần thăm khám sắp tới của quý vị.
1. Mô tả lý do của lần thăm khám 

hôm nay.
2. Thêm hình ảnh để nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc xem trước buổi 
thăm khám (tùy chọn).

3. Thêm nhà thuốc mà nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc nên dùng 
để gửi bất kỳ thuốc nào cần 
thiết.

4. Xác nhận các thực hành về quyền 
riêng tư và chấp thuận có hiểu 
biết.

Bước 5
■ Sau khi đã chọn một nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc, quý vị sẽ chuyển 
tới một trang có thể đọc thông tin 
về nhà cung cấp đó. 

■ Để tiếp tục hẹn thăm khám với 
người này, vui lòng chọn I’ll Wait 
[Tôi sẽ đợi].

Bước 9
■ Nếu quý vị có mã phiếu giảm 

giá, hãy nhập mã trên màn hình 
thanh toán và nhấp Apply  
[Sử dụng].

■ Nếu phải thanh toán thêm, hãy 
nhấp vào Add a card [Thêm thẻ] 
và nhập thông tin của quý vị.

■ Nếu quý vị đã có sẵn thông tin 
thẻ tín dụng trong hồ sơ, hãy 
chọn Continue [Tiếp tục].

Quan trọng: Nếu quý vị đang chờ 
vào một phòng chăm sóc ảo tại 
một trong các phòng khám của 
chúng tôi, đừng nhấn Continue 
[Tiếp tục] cho đến khi quý vị đã ở 
trong phòng.

Bước 10
■ Bước này sẽ đưa quý vị vào một 

phòng chờ ảo. Nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sẽ kết nối với quý vị.

■ Sau buổi thăm khám, quý vị hãy nhớ 
đánh giá trải nghiệm của mình.

■ Nếu quý vị cần một xác nhận để đi 
làm hoặc đi học, hãy nói với nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trong khi 
thăm khám.

Bước 6
Sau khi tới màn hình Get Started 
[Bắt đầu], quý vị sẽ phải điền một số 
thông tin.
1. Chọn thăm khám cho ai.
2. Nhập số điện thoại để nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc có thể dùng 
để khám theo dõi quý vị nếu cần.

3. Mời khách tham gia thăm khám ảo 
cùng quý vị (tùy chọn).

Bước 8
Tiếp tục bằng cách 
điền bệnh sử và 
các loại thuốc của 
quý vị.

iuhealth.org/virtualvisits
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