Καταγράφω τα φάρμακά μου, Ενημερώνω το γιατρό μου,
Αυξάνω την επιτυχία της θεραπείας μου
Οδηγίες Χρήσης για τον Ασθενή
1. Επισκεπτόμαστε την σελίδα https://curecancer.gr/ και πατάμε στο μενού Εγγραφή πάνω δεξιά.
2. Επιλέγουμε το πεδίο Ασθενής και συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση (Email) και έναν κωδικό
της επιλογής μας (Κωδικός) με 8 χαρακτήρες εκ των οποίων ο ένας είναι αριθμός.
3. Διαβάζουμε τους όρους χρήσης και πατάμε Αποδέχομαι.
4. Πατάμε στο Δεν είμαι ρομπότ. Ένα νέο μήνυμα θα μας έρθει στην διεύθυνση email που καταχωρίσαμε.
5. Στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μας (email) βρίσκουμε το email που έχουμε λάβει με θέμα : Επιβεβαίωση
δημιουργίας λογαριασμού και ακολουθούμε τις οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού μας (αν δεν
βρίσκεται στο φάκελο με τα εισερχόμενα, κοιτάμε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία - spam).
6. Πατώντας στον σύνδεσμο του παραπάνω μηνύματος μας ανοίγει νέο παράθυρο για να εισάγουμε το
Όνομα Χρήστη - USERNAME. Γράφουμε το username της επιλογής μας και πατάμε ΥΠΟΒΟΛΗ
7. Κάνουμε ΣΥΝΔΕΣΗ πατώντας πάνω δεξιά στην σελίδα

https://curecancer.gr/ χρησιμοποιώντας την

διεύθυνση email και τον κωδικό που καταχωρίσαμε κατά την εγγραφή μας.
8. Στην κεντρική μας οθόνη συμπληρώνουμε με τα στοιχεία μας ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ πατώντας το βελάκι δεξιά
και πατάμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ για να μας ανοίξει την επόμενη ενότητα και να γράψουμε τις
θεραπείες μας.
9. Ομοίως συμπληρώνουμε τις καρτέλες ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΟΥ και ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΥ, πατάμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ για να μας βγάλει το ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας μας.
10. Πατάμε στο κουμπί ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ύστερα ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ και από το μενού που θα μας ανοίξει
επιλέγουμε το προτελευταίο Αναρτημένα αρχεία / Σημειώσεις και ανεβάζουμε τα ηλεκτρονικά μας αρχεία
(πχ εξετάσεις, συμπτώματα, κλπ).
11. Από το μενού ΙΑΤΡΟΙ (πάνω δεξιά δίπλα στην ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ) πατάμε το κουμπί ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ώστε
να εγκρίνουμε στον ιατρό που μας παρακολουθεί να έχει πρόσβαση στα αρχεία μας και στο Ιατρικό
Ιστορικό μας.

