
DOKTOR  ASİSTAN
DOKTOR VE  HASTA ARASINDA EN İY İ  İLETİŞ İM



H A K K I M I Z D A
Doktor Asistan olarak amacımız  hasta ilişkilerini en iyi

şekilde yönetmektir. Sağlık kurumu ve doktorlar ile

hastalar arasında iyi bir iletişim kurulmasını

sağlamak için araçlar geliştiriyoruz. 2018 yılı

başlarında çalışmalarına başlanan altyapımız iletişimi

güçlendiren araçlar içeriyor. Bizler bir teknoloji

firmasına bağlı olarak bu çalışmalara yürütsekte, sağlık

sektörüne çok yakın bir firmayız. 

Altyapımız ayrıca doktorun bağlı olduğu kuruma

hasta iletişimi için eşsiz faydalar sunuyor. Bizim

için birinci öncelik hastayı anlamak, iyi iletişim kurmak

ve sonuçta hastayı memnun etmek. Web ve mobil

teknolojileri ile doktora ve hastaya en iyi erişim

imkanlarını sağlayarak doktorun ve personelin iş

yoğunluğu içerisinde en hızlı şekilde dönüş yapmasını

kolaylaştıracak araçlar sunarak amacımızı en hızlı ve

iyi iletişim amacımızı gerçekleştirme çalışıyoruz.



VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; doktor hasta ilişkisinde iletişim

seçeneklerindeki öncü rolümüzü, yenilikçi teknolojiler

üzerinde yapılacak çalışmalar ile sürdürerek doktor ve

hastalara dünya standartlarında özel çözümler sunmak

ve küresel pazarlara açılmaktır.



MİSYONUMUZ

Misyonumuz, doktor ve hasta iletişiminde en iyi hizmeti

online olarak sunabilmektir. Bu misyon için web ve mobil

teknolojiler dışında doktorun hızlı dönüş yapabilmesi ve

iyi iletişim kurabilmesi için sesli ve videolu iletişim

altyapıları ve ayrıca masaüstü yazılımlar ile

uygulamalarımıza zenginlik katarak çalışıyoruz. 

Doktor ve hasta arasında en iyi iletişim

Hasta ilişkisi ve bunun iyi yönetilmesi bizim en

önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bir hasta

bizim üzerimizden kuruma, tüm doktorlara veya sadece

seçtiği doktorlara sorular sorabiliyor, iletişime

geçilmesini talep edebiliyor. Randevu sistemleri ile

entegre olabiliyoruz. Sitemiz ve mobil uygulamalarımız

üzerinden verilen cevapları takip ediyor ve

bilgilenebiliyor. Ayrıca doktorların yazdığı makaleleri

okuyarak ve videoları izleyerek hastalığı hakkında daha iyi

bilgi sahibi oluyor. Kuruma veya doktora gitmeden önce

çok iyi şekilde bilgi almış oluyor.



F A Y D A L A R I

 Hasta memnuniyetini arttırır.

 Hastanın tekrar size gelmesi için düzenli hatırlatmalar yapar.

 Hasta yorumlarını alarak diğer hastaların görmesini sağlar.

 Çalışan verimini arttırır.

 Yöneticilerin her iletişimi görmesini ve raporlar almasını sağlar.

 İletişim performansını en üst seviyeye taşır.

 Profesyonel ve kaliteli bir hizmet vermenize yardımcı olur.

Sağlayacağımız faydalar şu şekilde özetlenebilir.
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DoktorAsistan portalından gelen kayıtlarda DPRMe aktarılır ve
çalışanlar sadece DPRM arayzüne girip işlem yaparlar.

DPRM YAZILIMI

HASTANE

N A S I L  Ç A L I Ş I R

PORTAL

Soru Soran ve
Bilgi Almak

isteyen 
Hasta

Hastane Çalışanları
Sadece DPRM arayüzüden hem

birbirleri ile hem de hasta ile
iletişim kurarlar 

Farklı Kanallardan İletişime Geçerse

Hasta farklı kanallardan iletişime geçerse entegrasyonlar ile veya
manuel ekleme ile tüm kayıtlar DOKTORASİSTAN DPRM de
toplanır ve takip edilir. 

Kaliteli ve Hızlı İletişim Sağlanmış Hasta

İÇERİK TİPLERİ
SORU

RANDEVU
BENİ ARA
ŞİKAYET

MEMNUNİYET
FİYAT

....

ilk dönüş
görevler
teklif
randevu
genel bilgilendirme

uzman görüşü
görevlendirme

ilk dönüş
görevler
randevu
genel bilgilendirme

Yönetim 
Raporları

Çift Yönlü
Entegrasyon

İmkanı



Ü Y E L İ K  Ç E Ş İ T L E R İ

Doktor profilini oluşturup hastalar ile
iletişimini daha iyi hale getirir. PRM

yazılımı ile verimini artırır. Makale ve
videolar ile profilini zenginleştirir.

100 TL / Ay , 1000 TL / Yıl

DOKTOR STANDART
Standart özelliklere ek olarak web

sitesi ve seo açısından güçlü
özellikleri ile tanıtımına güç katar.

300 TL / Ay , 3000 TL / Yıl 

DOKTOR EKSTRA

Ekstra özelliklere ek olarak sosyal
medya açısından da doktor desteklenir
ve her açıdan tam ve sürekli bir tanıtım

yapılmış olur. 
500 TL / Ay , 5000 TL / Yıl

DOKTOR PREMIUM
Kurumsal abonelikte seçilen doktor
paketine göre tek abonelik fiyatları

üzerinden indirimler yapılır. 
2-25 doktor %20 indirim

26-50 doktor %30 indirim
51 - 100 doktor %40 indirim

100 doktor üzeri %50 indirim

KURUMSAL ÜYELİK



100%

100%

Memnuniyet garantimiz sayesinde ilk 30

gün içinde memnun kalmazsanız tüm

abonelikleriniz iptal edilip tüm

ödemelerinizi iade ediyoruz.

Kendimize ve vereceğimiz hizmetin kalitesine sonsuz

güveniyoruz. Bu durumda sizlerin kaybedecek hiçbir

şeyi yok. DoktorAsistan sayesinde;

iç personelde verim artışı, hasta memnuniyeti artışı

ve en üst seviyede raporlama ile performans

değerlendirrmesi yapabileceksiniz.

MEMNUNİYET GARANTİSİ



D A H A  F A Z L A  B İ L G İ  V E  Ü Y E L İ K  İ Ç İ N  S İ T E M İ Z İ  Z İ Y A R E T  E D İ N

W W W . D O K T O R A S I S T A N . C O M

DOKTOR ASİSTAN

Biz doktor ve hasta
ilişkisinde en iyi
iletişimi sağlamak için
yola çıktık. Bizimle bu
yolculuğa çıkar mısınız?

https://doktorasistan.com/

