PHR sắp ra mắt
PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT!
TRUY CẬP KHẨN CẤP!
QDWOIDPSH/emergency
CẢNH BÁO Y KHOA!
Dị ứng với đậu phộng

HỒ SƠ SỨC KHỎE CÁ NHÂN (PHR)
Quản lý Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân của bạn và hơn thế nữa! Giờ đây MË một phần trong chương trình bảo
hiểm sức khỏe của bạn với PaciGJc Cross Việt Nam!
PaciGJc Cross Việt Nam và HealthCare 365 đã hợp tác nhằm cung cấp quyền truy cập hồ sơ sức khỏe cá
nhân của bạn được an toàn và bảo mật.
Một công cụ trao cho bạn quyền quản lý hồ sơ, các cuộc hẹn, các tài liệu quan trọng và hơn thế nữa từ
bất kỳ thiết bị nào kết nối với internet ... máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện
thoại thông minh – hệ điều hành Android, iOS hoặc Windows.
Trong thời gian bạn được bảo vệ với chương trình bảo hiểm sức khỏe của Pacific Cross Việt Nam, bạn sẽ
tự động có quyền truy cập vào tiện ích PHR của HC365.

BẠN LÀM NHỮNG VIỆC CÒN LẠI!

NHIỀU HAY ÍT LÀ DO BẠN QUYẾT ĐỊNH!

Thêm thông tin Liên Hệ Khẩn Cấp và Cảnh Báo Y Khoa
Cho phép Truy Cập Khẩn Cấp
Đặt lịch hẹn và thêm vào lịch của bạn
Thêm các phương thuốc
Thêm các tài liệu
* Ghi chú của bạn hoặc Ghi chú lâm sàng
* Tài liệu quan trọng
* Các kết quả kiểm tra

Hồ sơ và thông tin của bạn được bảo mật và
bảo vệ an toàn với HealthCare 365.

Chụp ảnh tài liệu bằng thiết bị di động của
bạn và lưu lại!

Không có bất cứ thông tin nào bạn lưu trữ trên
PHR của bạn có khả năng bị xâm phạm!

Máy chủ HealthCare 365 hoàn toàn tách biệt
và an toàn với Pacific Cross Việt Nam và do đó
Pacific Cross Việt Nam không thể truy cập
bằng bất cứ hình thức nào.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của các khách hàng.
https://pc.hc365.org/privacy/

BẮT ĐẦU ... dễ như 1.2.3
Ngay khi bảo hiểm sức khỏe của bạn với Pacific Cross Việt Nam được phát hành hoặc tái tục:
 Vào đường dẫn QDWOIDPSH/ register
 Nhập số hợp đồng và số Thành viên được in trên Thẻ Bảo hiểm PaciGJc Cross Việt Nam của bạn.
 Làm theo từng bước để đăng ký và bắt đầu thêmUIÙOHUJO vào!

Một thẻ bảo hiểm bằng giấy của Pacific
Cross Việt Nam đã có sẵn bao gồm
đường dẫn truy cập khẩn cấp

Những câu hỏi thường gặp ...
Tôi được truy cập đến khi nào?
Nếu tôi không muốn sử dụng tiện ích này thì sao?
Thông tin của tôi có được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác không?
Nếu tôi gặp vấn đề khi sử dụng tiện ích thì sao?
Làm thế nào để thêm vào/chỉnh sửa thông tin của tôi?

... và nhiều tính năng sẵn có nữa tại 1$7/)$03(
Với Pacific Cross Việt Nam cung cấp bảo hiểm sức khỏe không chỉ đơn thuần là bồi
thường bảo hiểm, mà còn là cung cấp cho bạn các công cụ giúp bạn quản lý sức
khỏe của mình!

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của các khách hàng.
https://pc.hc365.org/privacy/

