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تشكيل پرونده پزشكي و سالمت
يك جلد كتاب «تندرستي ،بيماري ،پزشكي»
تاريخچه و شرح حال جامع پزشكي همراه با معاينات دقيق توسط تيم پزشكي
تجويز آزمايشها و بررسيهاي فراباليني ضروري
دريافت مستقيم نتايج آزمايشگاهي و تصويربرداري از مركز پاراكلينيك طرف قرارداد موسسه
ارزيابي عمومي تندرستي ()General Health Questionaire: GHQ
ارزيابي دستگاههاي بدن در صورت نياز مانند دستگاه تنفسي ،قلبي و عروقي و  ..از طريق پرسشنامه هاي ويژه
ويزيتهاي دورهاي رايگان توسط تيم پزشكي داخل موسسه
ويزيتهاي موردي رايگان توسط تيم پزشكي داخل موسسه
ويزيت هاي موردي داخل موسسه با كسر دو سوم حق ويزيت پزشك عمومي
مشاوره و ويزيتهاي اوليه و دوره اي تنظيم وزن و تغذيه سالم توسط كارشناس تغذيه
ارزيابي و مشاوره اوليه روانشناسي و برنامه ريزي در صورت نياز به جلسات مشاوره
ويزيت اوليه و دوره اي و موردي زنان و زايمان و مامايي براي هموندان خانم
مقدمه بسته سيب و چارتهاي عالئم و اندازههاي بدن و پيگيري آن
ارائه توضيحات اوليه در مورد مسائل پزشكي بيمار
ارائه اطالعات عمومي و ساده مكتوب پزشكي مرتبط با وضع بيمار
برنامه مكتوب بررسيهاي فراباليني و بازبيني (چك آپها) متناسب با شرايط هموند سالمت
برنامه شفاهي و مكتوب تنظيم وزن متناسب با شرايط بدني ،جنسيتي و سني
برنامه شفاهي و مكتوب تغذيه سالم و متناسب با ذائقه و فرهنگ غذايي فرد
برنامه مكتوب و شفاهي ورزشي و فعاليت بدني به صورت هوازي و غير هوازي و ورزش درماني
برنامه مكتوب و شفاهي ارتقاي سالمت روان
برنامه مكتوب اصالح موارد ديگر سبك زندگي
برنامه شفاهي پيشگيري و درماني ويژه فرد
برنامه مكتوب پيشگيري و درماني ويژه بيمار
نسخه دارويي
دستورالعمل مكتوب دارويي ويژه بيمار
برنامه مكتوب استراحت و فعاليت
برنامه مكتوب پيگيريها در منزل و يا پس از ترخيص از بيمارستان و زمانبندي ويزيتهاي دورهاي
خدمات نوبت گرفتن براي ارجاع تخصصي و فوق تخصصي
ارجاع و مشاوره به پزشكان طرف قرارداد اعم از متخصص و فوق تخصص با خالصه پرونده و معرفي نامه
شركت رايگان در كارگاه آموزشي تغذيه
شركت رايگان در كارگاه آموزش كمكهاي اوليه
شركت رايگان در همايشها و كارگاه هاي آموزشي روانشناسي ( 3دوره مهارت زندگي به مدت  18ساعت)
شركت رايگان در كارگاه مراقبت از پوست و مو
شركت رايگان در كارگاه مراقبتهاي اوليه زنان و زايمان و مامايي براي هموندان خانم
پوشش رايگان حق ويزيت پزشكان متخصص يا فوق تخصص ارجاع داده شده.
پوشش رايگان حق ويزيت پزشك عمومي در موارد اورژانس در خارج از موسسه
ارائه خدمات ويزيت در منزل با تخفيف  11درصد تعرفه رسمي
مشاوره پزشكي حضوري و تلفني در ساعات فعاليت موسسه بطور رايگان
كارت يا برگه شناسنامه سالمت و اطالعات و سوابق پزشكي (خالصه پرونده پزشكي(
پي گيري هاي فعال (حضوري و غيرحضوري) تيم پزشكي موسسه
ارسال كليه موضوعات مرتبط با مسائل پزشكي به ايميل بيمار
بيمه حوادث شخصي (انفرادي) و بيمه طرح حوادث خانواده هموند سالمت بطور رايگان
بيمه تكميل درمان و حوادث و عمر بر اساس تعرفه مناسب
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