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DR.OH – Bác Sĩ Nhà Tôi
Ứng dụng được xây dựng dựa trên nền tảng áp dụng những vấn đề thực tiễn trong
việc tạo ra các giá trị cho ngành y, Dr. OH – Bác Sĩ Nhà Tôi sẽ giúp bạn biết được
tình trạng sức khỏe bản thân mọi lúc mọi nơi.
Đây là một ứng dụng giúp người dùng dễ dàng gọi và tư vấn Bác sĩ, giải đáp nỗi lo
lắng, thắc mắc kịp thời về sức khoẻ. Giúp người dùng hạn chế các tiềm ẩn rủi ro về
việc sử dụng phải thuốc kém chất lượng tại các tiệm thuốc tây không đảm bảo chất
lượng.
Ứng dụng cho phép bạn tự do hỏi đáp tất cả các thắc mắc về sức khỏe, cách phòng ngừa bệnh, cách
chữa trị bệnh... Bên cạnh đó, người dùng có thể nhắn tin chat, video call cùng bác sĩ mọi lúc mọi nơi.
Ngoài ra, Dr. OH – Bác Sĩ Nhà Tôi còn có nhiều tính năng quan trọng khác như theo dõi tình trạng sức
khỏe, đặt lịch hẹn khám chữa bệnh tại nhà, giúp khách
hàng chăm sóc sức khoẻ cho gia đình toàn diện thông
qua các dịch vụ khám tại nhà, tầm soát ung thư,…
Chỉ cần một cú chạm tay, bạn có thể gặp các Bác sĩ
chuyên khoa đầu ngành 24/7 mà không cần phải đến
bệnh viện chờ đợi như truyền thống.
App Dr. OH – Bác Sĩ Nhà Tôi mong muốn cải thiện sức
khoẻ cho khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm
chi phí và nâng cao sức khoẻ hàng ngày. Chi phí minh
bạch, hợp lý 6 Credit/1 Phút gọi, 25k/1 Phiên chat cùng
Bác sĩ đầu ngành. Người dùng chỉ cần ở nhà, ở nơi làm
việc hay ở bất kỳ nơi đâu, không gian nào cùng chiếc điện
thoại có kết nối 3G, 4G, Wifi là được …
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