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Hitreje  
Tradicionalen način naročanja (telefon) je za današnji čas neprikladen (še posebej za mlajše generacije).  
- Če želi pacient v rednem delovnem času priklicati ambulanto in se naročiti, mora to naredi
najverjetneje znotraj svojega delovnega časa ali drugih obveznosti (kar zdravnika/sestre na prvi pogled
ne zanima).  
- Tu je še težava čakanja na prosto linijo (kar zdravnika/sestre na prvi pogled ne zanima). - Težava s
porabljenim časom potrebnim za uskladitev ustreznega termina. Najslabši del? Postopek se začne
znova, če se je potrebno prenaročiti ali termin preklicati (zanima tudi zdravnika/sestro zaradi dodatnega
dela). 
- Zadovoljstvo in odnos pacienta je boljši, če ni obravnavan kot številka in ima dovolj samostojnosti pri
naročanju ter takojšen dostop.



Manj napak
Tudi dobro usposobljeni zaposleni lahko naredijo napako pri komuniciranju s pacientom in
zabeležijo napačen termin. Napačen pritisk tipke ali napačno razumevanje želje pacienta lahko
pripelje do napačne razporeditve termina.  
Rezultat ?  
Nezadovoljstvo in nestrpnost pacienta, ki je prišel ob napačnem času, z zamudo ali mora čakati
predolgo v čakalnici. Omogočanje pacientom, da sami izberejo termin ali naročijo obrazec preko
spleta, znatno zmanjša možnost napak pri rezervacijskem postopku. 



Online naročanje zagotavlja osebno izkušnjo in občutek
samostojnosti. Tehnologija naročanja preko spleta lahko upošteva

raznolike in edinstvene potrebe vaših pacientov.  
Da lahko kadarkoli opravijo rezervacijo, izbirajo med številnimi

prostimi termini in v miru izberejo najugodnejšega, ne da bi imeli
občutek nelagodja in frustracije zaradi čakanja na liniji ali čakanja

na prosto linijo ter izbiro kar jim je ponujeno, jim vliva občutek
samostojnosti in zmanjša stres, ki je mnogokrat že tako ali tako

velik zaradi misli na pregled (saj ljudje ponavadi nimamo veselja
do pregleda pri zdravniku ali zobozdravniku). 



Prihranek časa: Glavni razlog
priljubljenosti spletnega naročanja je, da
pacientom pomaga prihraniti čas. Danes
so ljudje preveč zasedeni z delom in zato
nimajo dovolj časa čakati v dolgi vrsti ali v
čakalnici. Poleg tega z enostavno in hitro

rezervacijo prihranijo čas čakanja na
prosto linijo ali večkratnega klicanja. 



Za paciente je enostavno
prenaročanje ali prekinitev

rezervacije:  
Če pacient želi prestaviti ali

spremeniti rezervacijo, lahko to
preprosto stori preko spleta. Na ta
način ponovno prihrani čas, ki ga

izgubi s klicanjem. 



Program pošilja
samodejni opomnik 

Program za naročanje pošilja opomnik o rezervaciji,

česar ni v tradicionalnih načinih naročanja. V

primeru nerazpoložljivosti zdravnika ali kakršnega

koli nepredvidljivega stanja, program obvesti o

stanju. To je še en razlog, da ljudje raje uporabljajo

rezervacije preko spleta. 



ZDRUŽENA GOSPODAR ZDRAVJA IN HIPOKRAT

Preizkusite danes in
uporabljajte vedno

#Začnite svojo revolucijo z 1 mesečno brezplačno verzijo#


