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Kedves Ügyfelünk!
Ismerje meg az Affidea Páciensportált, amelyen keresztül
egy biztonságos online felületen megtekintheti, tárolhatja,
vagy akár meg is oszthatja kezelőorvosával affideás képalkotó diagnosztikai vizsgálatainak felvételeit és leleteit.

Kezelőorvosa így elérheti az MR-, CT-, röntgen, vagy
mammográfia képanyagát, amelyek a vizsgálatok
elvégzését követően 1-2 napon belül, automatikusan
bekerülnek az Ön személyes profiljába.

A portálra számítógépéről vagy mobileszközéről tud belépni. Fiókjának
beállítását az e-mailen kapott linkre kattintva tudja elvégezni.

Fiókbeállítás
és új jelszó
megadása

A linkre kattintva az sms-ben kapott hatjegyű kód beírása után tudja elvégezni
a fiók beállítását. Az új jelszó beírása után fiókja érvényes lesz és bármikor be
tud lépni a lelet.affidea.hu oldalra.
Állítsa be fiókját! Az új jelszavának legalább nyolc karakterből (betűk és
számok) kell állnia és tartalmaznia kell minimum egy nagybetűt (pl.: Budapest2020). Új jelszavát a belépési kód érvényesítése után tudja használni.

1. Itt lehetősége van jelszavát módosítani és a nyelvet kiválasztani.

Belépés
a portálra

2. A kezdőlapon találja meg értesítéseit, amelyek az előjegyzett vizsgálati
időpontjait jelzik. Idővonalára kattintva eléri vizsgálata részleteit.

Az Idővonalra kattintva eléri elkészült affideás leleteit és képalkotó diagnosztikai vizsgálatainak felvételeit is, amelyeket a Képmegtekintő segítségével tud
letölteni, megtekinteni, valamint szakorvosával biztonságosan megosztani.

Elfelejtett
jelszó és
jelszóváltoztatás

Ha elfelejtette jelszavát, vagy cserélni kívánja, akkor azt „Elfelejtett jelszó”
gombra kattintva tudja megtenni, vagy a jobb felső sarokban az emberalakú
ikonra kattintva a „Beállítások”-ban.

Vizsgálat
megosztása

Köszönjük!

A „Megosztás”-ra kattintva orvosának név és e-mail cím adatait kell beírnia,
valamint egy 4 jegyű PIN kód létrehozásával tudja személyes megadva tudja
biztonságosan megosztania. Azt is meg tudja határozni, hogy mennyi ideig ad
hozzáférést az orvosának. Az Ön által létrehozott PIN kódot juttassa el orvosához (e-mail, sms, stb), aki ezzel meg tudja nyitni az Affidea Páciensportálon
az Ön vizsgálati dokumentumait.

Ha az Affidea Páciensportál használata során bármilyen probléma
merülne fel, vagy segítségre lenne szüksége, kérjük, írjon nekünk
bizalommal a patientportal.hu@affidea.hu e-mail címre!

