ORVOSI IDŐPONTFOGLALÁS
Online és telefonon keresztül

TELEFONON KERESZTÜL ORVOSI
IDŐPONTFOGLALÁS
 Ha önnek megvan az orvosa telefonszáma, hamar elérheti. Egyszerűen felhívja,
amikor rendel.
 Így telefonon tudnak konzultálni arról, hogy mikor tudja önt fogadni.

ONLINE ORVOSI IDŐPONTFOGLALÁS
(HA MÁR VAN ORVOSA)
 Ezt az Erodium rendszeren keresztül teheti meg. (https://erodium.hu/paciens)
 A főoldalon, balra, található QR-kóddal ellátott kártya alatt töltse ki az adatokat.
Kártyakód szükséges (amit az ön orvosa adott), illetve a TAJ száma, majd a belépésre kell
kattintani.

 Amennyiben az adatok helyesek, a „Rendelések” menüpontra kattintva rendelési időket
jeleníti meg a rendszer.
 A jobb oldalon a hirdetmények alatt látszanak a rendelési idők a következő egy hónapban.
 Különböző színek reprezentálják az egyes szolgáltatásokat, míg a színek erőssége a
foglalható időpontok számáról tanúskodik: a halvány színnel jelölt rendelésekre már nem
foglalható időpont, amíg az élénk színű rendeléseken még van szabad hely.
 Ha kiválasztotta, hogy melyik nap melyik szolgáltatásra szeretne időpontot foglalni, akkor
az időbeosztásban kattintson az adott szolgáltatást jelölő színes téglalapra!

ERODIUM

ONLINE ORVOSI IDŐPONTFOGLALÁS
(HA MÁR VAN ORVOSA) FOLYTATÁS
 A nap kiválasztása után megjelennek az adott nap foglalható időpontjai.
 A szürke hátterű időpontok nem foglalhatók, a piros hátterűek már foglaltak, a zöldek
még szabadok. Ha Önnek van foglalt időpontja, akkor az kék színnel szerepel.
 A kattintás hatására megjelenik egy megerősítő képernyő.

 Ezen a képernyőn lehetőségünk van további megjegyzést fűzni a foglaláshoz, vagy
bepipálni, hogy csak receptet kérünk.
 A megerősítés gombra kattintva a rendszer nyugtázza a foglalást.
 A fenti képernyő alján megadhatunk egy e-mail címet, melyre a foglalt időpont előtt
legalább 24 órával egy emlékeztető levelet kapunk.
 Szintén a fenti képernyőn van lehetősége törölni a foglalt időpontot, amennyiben ez
szükségessé válik.
 Az időpontfoglalás ezen a ponton lezárult, a felső rendszerből a menüsor jobb szélső
Kilépés elemével léphetünk ki.

ONLINE ORVOSI IDŐPONTFOGLALÁS
(HA MÉG NINCS ORVOSA)
 Ha egyelőre nincs önnek orvosa, keresnie kell.
 Erre van nagyon sok weboldal, de egyet kiemelnék. Ez a https://foglaljorvost.hu/
 A főoldalon egyből kereshet is szakterületet, szolgáltatást és települést. (Ha pedig
már megvan az orvos neve, akkor a gyorskeresést veheti igénybe.)
 Amennyiben megtalálta az önnek megfelelő orvost, időpontot kell foglalnia.
 Az orvos adatlapját látja, hogyha rákattintott. Elolvashatja a bemutatkozást,
véleményeket. Illetve megnézheti, hol dolgozik.

 Lejjebb görgetve nézheti meg az orvos időpontfoglalási lehetőségeit.
 Amint megtalálta az önnek alkalmas dátumot, rá kell nyomnia.
 Amennyiben még nem foglalt időpontot, kattintson a „nem, nem foglaltam még”
mondat előtti négyzetre.

 Ezután meg kell adnia az adatait, regisztrálnia kell és véglegesítenie időpontját.

FOGLALJ ORVOST

EMLÍTETT OLDALAK
 Az alábbi oldalak, melyek meg lettek említve, nem központi oldalak. Ezek
szakrendelők oldalai leginkább.
 Nincsen benne minden orvos, minden rendelő.

 Viszont a legtöbb rendelőnek van egy hasonló, saját online időpontfoglalási
rendszere.

