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VIRTUAL VISIT GUIDE FOR OUTPATIENTS 
HƯỚNG DẪN THĂM KHÁM QUA MẠNG CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ 

 

Đội ngũ Y tế qua mạng đang sử dụng kỹ thuật mới nhất để triển khai các cuộc thăm khám cho bệnh nhân nội trú, cấp 
cứu và ngoại trú ; đây là các cuộc thăm khám giúp cho quý vị nhận được sự chăm sóc tuyệt vời thông qua sử dụng máy vi 
tính hoặc thiết bị di động. Tài liệu hướng dẫn này cung cấp các chi tiết để hỗ trợ việc lập kế hoạch và tham dự cuộc 
khám. Các cuộc thăm khám qua video trên giao diện này được bảo mật/tuân thủ qui định HIPAA và có thể tiếp cận qua 
cả hai ngã là điện thoại di động và kết nối wifi. Các cuộc thăm khám qua Video được chạy tốt nhất trên truy cập giao dịch 
văn phòng Google Chrome và/hay qua sử dụng ứng dụng AW Touchpoint cho điện thoại thông minh và and iPhones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Quý vị sẽ nhận được một thư điện tử hay tin nhắn từ văn phòng nhà cung cấp với các hướng dẫn cách tham 
gia thăm khám 

Thư điện tử mà quý vị nhận được       HAY                Tin nhắn mà quý vị nhận (không phải từ bệnh viện UMass Memorial):  

                     

Nhấp chuô ̣ t vầô “Thâm gia 
hộp (Joint meeting) ” trông 

thư đie ̣n tử hây đường dẫn đẻ 
két nối với  cuô ̣ c thăm khấm 

ẩo qua video 
 

Tại cuộc khám lần đầu của Nhà cung cấp 
hay Nhân viên hỗ trợ 

• Bệnh nhân nhận đường dẫn có nội 
dung cuộc thăm khám dưới dạng tin 
nhắn SMS hay thư điện tử 

• Tin nhắn qua thư điện tử sẽ đến từ địa 
chỉ thư điện tử: 
operator.message@avizia.com. 

• Tin nhắn văn bản  đến từ số điện thoại 
văn phòng bác sỹ 

 

Bệnh nhân kết nối với giao dịch thăm 
khám ảo 

• Bệnh nhân kết nối bằng điện thoại 
thông minh sẽ tải ứng dụng và sử 
dụng ứng dụngAW Touchpoint. 

• Bệnh nhân kết nối bằng thư điện 
tử sẽ đi thẳng vào phân mềm truy 
cập sau khi nhấp chuột vào đường 
dẫn mời đăng nhập 

 

Bệnh nhân nhận chăm sóc từ Nhà cung cấp 
• Bàn bạc kế hoạch chăm sóc cho quý 

vị với nhà cung câp giống như khi 
đến thăm khám trực tiếp 

• Màn hình chức năng  video  cho 
phép nha cung câp hoàn tất mọi 
cuộc thăm khám ảo 
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Bí quyết hữu ích : phải đoan chắc là địa chỉ thư điện tử: operator.message@avizia.com được lưu lại trong sổ 
địa chỉ thư điện tử hay trong danh sách chấp nhận thư đến để không bị rơi vào bộ lọc tin rác và bị lọt vào hộp 
thư rác. Kiểm tra hộp thư rác nếu không tìm được thư điện tử cần tìm.  

 
2. Kết nối với giao diện thăm klhám ảo từ điện thoại thông minh 

 
Trên điện thoại thông minh: Người sử dụng lần đầu phải tải ứng dụng “AW Touchpoint”  (Bước 1-2 dưới đây) 
 

Bước 1: Tìm hộp trữ Ứng dụng hay or      Bước 2: Tải Ứng dụng          Bước 3: Đi đến hộp thư điện tử hay tin nhắn  
  Hôp trữ Google Play                       “AW Touchpoint”               SMS bạn vừa nhận và nhấp vào đường dẫn   

                       

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bước 4: Đến hẹn, nhấp vào Open để mở               Bước 5: Nhập tên của quý vị và chọn      Bước 6: Quý vị đã sẵn sàng cho 
Đường dẫn trong ứng dụng AW Touchpoint        Bệnh nhân, xong gõ Kết nối                           cuộc hẹn! 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

Nhấp  “Open” trên đie ̣n 
thoậi thông minh đẻ mở 
ứng dụng Amwell  AW 
Touchpoint sau khi tẩi 
ứng dụng lên đie ̣n thoậi 

của bận 
 

1)Nhâ ̣p tên quý vi ̣
 2) Nhấp mục “Pâtient”  

3) Nhấp nút “Cônnect” đẻ 
đăng nhâ ̣p vầo buồng 

khấm ẩo 
 

Khi nhà cung cấp gia 
nhập vào buồng 
khám ảo, ảnh khuôn 
mặt sẽ xuất hiện trên 
Màn hình trung tâm 
(Bước 6) 

 

Sử dụng các nút: 
1/Để lộ/Không lộ bàn chân  
2/Đảo đầu máy chiếu 
3/ tắt âm thanh 
4/Ngưng chiếu phim 
5/ Ngưng cuộc gọi 
 

mailto:operator.message@avizia.com
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3. Kết nối với giao diện thăm khám ảo từ máy vi tính  
 

Trên máy tính: Xin hãy dùng truy cập “Google Chrome” để đạt hiệu quả tốt nhất 

 
Bước 1: Mở thư điện tử       Bước 2: Nếu cần chuyển sang truy câp Google Chrome   
    Và nhấp Kết nối bây giờ (Join Now).    

 

 
 

 
4. Hoàn tất phần thăm khám của nhà cung cấp. Nhấp vảo biểu tượng ngưng cuộc gọi để ngưng cuộc gọi. 

a. Nếu do lý do bất khả kháng cuộc gọi bị ngưng trước khi hoàn tất, nhấp lại vào điạ chỉ thư điện 
tử hoặc đường dẫn vào buồng khám ảo. Nhà cung câp của quý vị cũng có thể làm tương tự 

b. Các người khác cũng có thể được mời vào buồng khám  

CÁC BÍ QUYẾT CHỈNH SỬA LỖI KỸ THUẬT 
Không màn hình video hay Audio trên máy tính bàn?  
Bước 1: Xác định tất cả các thành phần tham dự sử dụng Chrome  
Bước 2: Xác định Máy Chiếu phim & Microphone đã chọn chế độ “Cho phép (Allow)” trong Chrome bằng cách làm các 
bước dưới đây.  

• Mở Chrome, chọn https://virtualmd.avizia.com  

• Nhấp một lần vào hình ổ khoá (pad lock) ở góc trên bên trái URL  

• Nhấp một lần vào Thiết kế vị trí (Site Settings) 

•Nhấp Cho phép (Allow) sử dụng đầu chiếu phim và Microphone  

 
 

1)Nhâ ̣p tên quý vị 
 2) Nhấp mục “Pâtient”  

3) Nhấp nút “Cônnect” đẻ 
đăng nhâ ̣p vầo buồng 

khấm ẩo 
 
. 

Néu Chrome không lầ 
phân truy câ ̣p mâ ̣ c định, 
quý vị cần sao chép đường 
dẫn  buồng khấm ẩo vầo 
Chrome 
Néu được hổi cố cho phép 
microphone vầ mấy chiéu 
phim thi ̀nhấp vầo “cho 
phép” 

Vietnamese 


