


  Em meio a pandemia que enfrentamos
surge a necessidade de criar novas formas
de estarmos próximos e ainda assim nos
mantermos seguros. 
   Pensando nisso, e conforme a normativa
do Ministério da Saúde, que libera e
estimula a prática da telemedicina para
consultas de rotina durante a crise
provocada pelo coronavírus, surge a Health
Tech Doutor Call.
   Somos uma plataforma de Telemedicina
que oferece agendamentos online,
pagamentos e videoconferência entre
paciente e profissional da saúde.
 

QUEM SOMOS?

 



O QUE
OFERECEMOS?

 

   Criamos uma plataforma virtual para
aproximar profissionais da saúde e pacientes.
   Oferecemos serviço de agendamento
online, pagamento das consultas via cartão
de créditos e link para a teleconsulta.
         Além disso, criamos um manual com as
instruções de como prescrever e enviar
receituário e atestados online. Respeitando
as normas do Ministério da Saúde e Conselho
Federal de Medicina.



AGENDAMENTOS ONLINE



   O profissional fornece os dias da semana e horários que
pretende atender por telemedicina. 
Os horários são disponibilizados na página de perfil do
profissional, podendo ser pública ou de acesso apenas
para seus pacientes do consultório.
   O profissional recebe um e-mail com a data e horário da
teleconsulta agendada, além dos dados do paciente, após
confirmação do pagamento.
 
    Possibilidade de sincrozinar com a Google Agenda do
profissional, opcional.

COMO FUNCIONA?



PAGAMENTO ONLINE



COMO FUNCIONA?

Visa
Mastercard
American Express
EloHipercard

    Após o paciente efetuar a escolha da data e horário,
será encaminhado para a aba de pagamento da consulta.
      Os pagamentos são aceitos por cartão de crédito, com
aprovação quase instatânea, garantindo segurança e
agilidade no agendamento.
      Atualmente a plataforma aceita as seguintes bandeiras
de cartão de crédito:

 
 

Diners
Discover
Aura
 JCB

  

 



TELECONSULTA



   O profissional receberá um e-mail com o link para
acessar a teleconsulta, após confirmação do pagamento
realizado pelo paciente.
      O paciente receberá um e-mail com as informações do
horário, data da consulta e o link da teleconsulta.
     O profissional receberá no e-mail os dados do paciente:
nome, e-mail e telefone. 
  As prescrições e atestados orientamos utilizar a
plataforma do CREMERS, pois tem certificação A3 e
possui segurança evitando fraudes e falsificações.
       Criamos um manual com o passo a passo para utilizar
a ferramenta.
 

COMO FUNCIONA?



REGULAMENTAÇÃO DA TELEMEDICINA

HTTP://WWW.IN.GOV.BR/EN/WEB/DOU/-/PORTARIA-N-467-DE-20-
DE-MARCO-DE-2020-249312996

**Lembramos que o uso da Telemedicina ainda possuí limitações. Dessa
forma, tanto o paciente quanto o profissional devem estar cientes disso.
Principalmente quanto a ausência de exame físico nessa modalidade de
atendimento.



CUSTOS PARA USAR A
PLATAFORMA

      O cadastro na plataforma é 100% gratuito.
    Adotamos uma forma de pagamento de acordo com o
uso da plataforma. Ou seja, somente pagará após
agendamento confirmado.
    Trabalhamos com a cobrança de um percentual do
valor da consulta.
       O valor da consulta é definido pelo profissional.
       Repasse dos pagamentos das consultas em até 30 dias
após data do agendamento/pagamento pelo paciente.
 
 



Sem assinaturas! 
Sem pagamentos mensais!

Pague se usar! 



NOSSOS CONTATOS

www.doutorcall.com

PLATAFORMA

(54) 98165-2135

TELEFONE/WHATSAPP

doutorcall@gmail.com

E-MAIL 


