
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].

IU Health Virtual Visits:  
Hướng dẫn thăm khám theo lịch

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

Tải xuống và đăng ký lần đầu

(tiếp tục ở trang sau)

Lưu ý
Nếu văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực 
hiện việc ghi danh cho quý vị, quý vị sẽ nhận được ba email với tên 
người dùng, mật khẩu tạm thời và thông báo cuộc hẹn, và quý vị sẽ 
không cần phải hoàn tất quy trình đăng ký được mô tả ở trên.

iuhealth.org/virtualvisits



Bước 3
Chọn biểu tượng lịch ở dưới cùng 
của màn hình.

Bước 1
Kết nối với cuộc hẹn của quý vị bằng 
cách nhấp vào ứng dụng Thăm Khám 
Ảo hoặc bằng cách nhấp vào nút bắt 
đầu trong email xác nhận của quý vị.

Bước 5
Chọn Get Started [Bắt đầu]

Bước 6
Xác thực tên và số điện thoại của quý 
vị là chính xác trên màn hình này. Quý 
vị cũng có tùy chọn mời ai đó cùng 
tham gia buổi thăm khám này. Chọn 
Continue [Tiếp tục].

Bước 2
Đăng nhập bằng email và mật khẩu 
đã dùng trong quá trình đăng ký.

Bước 4
Cuộc hẹn của quý vị với nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sẽ được liệt 
kê ở trên đầu màn hình. Chọn cuộc 
hẹn để bắt đầu thăm khám.

Kết nối với một cuộc thăm khám ảo từ thiết bị thông minh

(tiếp tục ở trang sau)



Kết nối với một cuộc thăm khám ảo từ thiết bị thông minh, tiếp theo

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 8
■ 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.
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