


Ismerjen meg minket közelebbről!

„AZ ORVOSOKÉRT, AZ ORVOSOKKAL DOLGOZUNK!”

ÉV TAPASZTALAT

FŐS KITERJEDT 
KAPCSOLATRENDSZER 

ORVOSKKAL, EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKEMBEREKKEL

SIKERES PROJEKT

Az a célunk, hogy az egészségügy és a gyógyítás iránt elkötelezett csapatunk olyan technikai 
vívmányokkal, IT eszközökkel segítse az orvosok munkáját, amely nemcsak szakmailag, de az 
élet minden területén megteremti annak lehetőségét, hogy ők a gyógyításra, valamint szakmai 
fejlődésükre tudjanak koncentrálni mindenek előtt. Törekszünk az orvos-orvos kapcsolatokat 
hatékonyabbá tenni, eljuttatni hozzájuk a napi szinten frissülő információkat a szakterületükkel 
kapcsolatosan.

Rólunk

10 23 000 1250
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MAGAS PRESZTÍZSŰ ORVOS-SZAKMAI WEBOLDAL 

A MAGYAR ORVOSI KAMARA ÉGISZE ALATT

REGISZTRÁLJON ÖN IS
a www.econsilium.hu oldalon!

”
FOLYAMATOSAN

FRISSÜLŐ TARTALOM ESETISMERTETÉSEK

RENDSZERES ÉRTESÍTŐ
AZ ÚJ CIKKERŐL

CIKK MEGJELENTETÉSI 
LEHETŐSÉG

SZAKMAI ROVATOK MOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT 
TÉRÍTÉSMENTES KÉPZÉSEK
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AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

ÉLJEN ÖN IS A LEHETŐSÉGGEL!
Regisztráljon a www.econsilium.hu oldalon,

vagy keressen minket az info@evisit.hu e-mail címen

Különálló akkreditált 
képzések orvosok és eü. 

szakdolgozók számára

Felhasználóbarát online 
felületet biztosítunk a 
kurzusok elvégzéséhez

Regisztrációt követően 
e-mailben értesítjük a 
szakemberaeket az új 

kurzusokról

A teljesítést követően a 
megszerzett kreditpontokról 
értesítjük partnereinket

eLEARNING
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Információ, egyenesen a rendelőből

HAZAI BETEGEK TÖBB MINT

VÁRAKOZNAK MIRE SORRA 
KERÜLNEK

LEGALÁBB

Új generációs kutatási és információközlési csatorna, melyen keresztül elérhetjük azon 
várakozó pácienseket, akik okos eszközzel rendelkeznek. 
A várakozók számára ingyenes Wifizési lehetőséget biztosító kommunikációs rendszer. 

Az MIT kognitív 
pszichológiai tanszékének 

kutatásai szerint a 
várakozást haszontalan, 

időpazarló tevékenységnek 
gondoljuk, melyre az 
egyetlen gyógyír, ha 

hasznosan tudjuk tölteni.

20%-a

30 PERCET
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Az eVisit adherencia programjai

VEGYEN RÉSZT ÖN IS BETEGEDUKÁCIÓS PROGRAMJAINKBAN!

PATIENT SUPPORT PROGRAM

A Patient Support Programok 
keretein belül az orvosok
számára alkalom nyílik arra,
hogy betegeiket edukálják, 
valamint segítsék őket az 
egészséges és egyben tudatos 
életmód követésében. 

Az adherencia program során lehetőség van arra is, hogy egy bizonyos 
betegség terápiája során végigkövessük a páciens egészségének 
alakulását, így átfogóbb képet kapva az adott terület kezelési 
lehetőségeiről, módjairól.

BETEGEDUKÁCIÓ

TERÁPIA 
NYOMONKÖVETÉSE

EGYRE JOBB ORVOS-BETEG 
KAPCSOLATOK
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A MediPhone szolgáltatás egy exkluzív lehetőség orvosok és egészségügyi szakemberek 
számára, mely telekommunikációs és egyéb full service szolgáltatásokat nyújt.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A MEDIPHONE.HU OLDALON

Exkluzív szolgáltatás egészségügyi 
szakemberek számára

6.000 FŐS KÖZÖSSÉG

ORVOSSZAKMAI 
HÍVÓCSOPORT

KORLÁTLAN 
MOBILCSOMAGOK

SZEMÉLYES VIP 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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Ezúton szeretném jelezni, hogy az eVisit Kft. szolgáltatása 
felkeltette az érdeklődésem és szeretném ha felvennék 
velem a kapcsolatot.

Nevem: 

Munkahelyem neve és címe:

Kapcsolatfelvételhez elérhetőségem:

A felkeresésre preferált időszak
(pl. péntekenként délelőtt):

Dátum:

Aláírás: 

Ezúton hozzájárulok, hogy az eVisit Kft. és a részéről eljáró személyek a fenti 
személyes adataimat szakmai és kereskedelmi kapcsolattartás céljára - így kül-
önösen: közvetlen szakmai és kereskedelmi megkeresések, ajánlatok, tájékoz-
tató anyagok küldése – kezeljék. 
Tudomásul veszem, hogy e hozzájárulásom határozatlan időre szól, azt bármikor,  
az eVisit Kft. címére (2626. Dózsa György út 13.) küldött levélben, illetve az info@
evisit.hu címre küldött elektronikus levélben visszavonhatom.
 
Tájékoztatást kaptam arról, hogy az eVisit Kft. adatkezelési szabályzatáról a www.
evisit.hu weboldalon található részletes tájékoztatás, amely magában foglalja a 
tájékoztatáskérési lehetőséggel, tiltakozási és jogorvoslati joggal kapcsolatos  
információkat. Jelen felhatalmazásom megadása előtt lehetőségem volt az eVisit 
Kft. adatkezelési szabályzatának megismerésére, az abban foglaltakat tudomá-
sul veszem, elfogadom.

info@evisit.huwww.evisit.hu
1134 Budapest
Róbert Károly körút 66.
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