3030 S. Gessner Road, Suite 150
Houston, Texas 77063
(713) 587-0909

www.pec-tx.com
Hướng Dẫn Đánh Giá Trên Mạng Trước Khi Làm Thủ Thuật
Chào mừng quý vị đến với Physicians Endoscopy Center. Chúng tôi rất vui vì quý vị và bác
sĩ của quý vị đã chọn chúng tôi làm nơi chăm sóc cho quý vị. Để bắt đầu thủ tục đánh giá
trước khi làm thủ thuật, PEC yêu cầu quý vị điền bản tiểu sử sức khỏe trực tuyến với
One Medical Passport.
Quý vị nên điền tiểu sử sức khỏe trên mạng trực tuyến ngay khi thu xếp ngày giờ cho
buổi thủ thuật đó. Sau khi quý vị làm xong, Y Tá Đánh Giá Tiền Phẫu của chúng tôi sẽ có
thể truy cập thông tin mà quý vị đã nhập vào trên mạng trực tuyến. Thông tin này sẽ giúp
y tá sắp xếp và lưu hồ sơ toàn bộ tiểu sử sức khỏe của quý vị để chuẩn bị cho buổi thủ
thuật của quý vị.
Vui lòng làm theo các bước sau đây để giúp quý vị sử dụng trang mạng:
1) Xin viếng: www.pec-tx.com
2) Bấm “Pre-Register Online” trong ô màu nâu.
3) Bấm vào đường liên kết "One Medical Passport" trong đoạn đó.
4) Đánh dấu ô đó để chấp nhận Các điều khoản sử dụng và bấm "Register"
5) Điền các trang đăng ký và tiểu sử sức khỏe; bấm vào “Finish” để gửi Medical Passport
của quý vị cho PEC.
Vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau đây trước khi bắt đầu Medical Passport của quý
vị:
• Thông tin về bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
• Tên, địa chỉ và số điện thoại của các bác sĩ của quý vị.
• Danh sách tất cả các loại thuốc mà quý vị đang dùng, liều lượng và mức độ
thường xuyên dùng.
• Danh sách các cuộc giải phẫu mà quý vị đã từng có và ngày tháng ước chừng.
Nếu quý vị không thể điền tiểu sử sức khỏe của quý vị trên mạng trực tuyến, vui lòng
gọi Y Tá Đánh Giá Tiền Phẫu từ 8 giờ sáng tới 4 giờ 30 chiều tại 713-587-0909 X 108
càng sớm càng tốt để điền tiểu sử sức khỏe của quý vị. Nếu không gặp chúng tôi khi
quý vị gọi tới, vui lòng để lại tin nhắn và chờ khoảng 48-72 giờ để chúng tôi gọi lại.
Quý vị vẫn sẽ cần phải chuẩn bị sẵn thông tin ở trên khi gọi tới. Vui lòng dành 20-30
phút cho cuộc gọi này. Xin cám ơn quý vị.
Về One Medical Passport
Việc điền bản tiểu sử sức khỏe One Medical Passport trên mạng trực tuyến rất đơn giản. Đa số các bệnh nhân, chỉ mất chưa tới 30 phút để điền toàn
bộ bản câu hỏi. Vui lòng điền bản câu hỏi chính xác, và xin quý vị an tâm vì tất cả các thông tin của quý vị đều được giữ kín và sẽ được nhóm y khoa
của quý vị xem xét kỹ. Quý vị có thể tạm ngừng điền bản câu hỏi bất cứ lúc nào và trở lại điền phần còn lại khi thuận tiện.
One Medical Passport là một trang mạng cho phép quý vị nhập thông tin bất cứ lúc nào ở bất kỳ đâu. Quý vị cũng có thể in ra một bản tiểu sử sức khỏe
của quý vị sau khi lập trên mạng trực tuyến và mang theo nguưòi hoặc lưu cùng với các giấy tờ y tế khác của quý vị, cũng như được truy cập tài liệu
này trên mạng trực tuyến bất kỳ khi nào cần hoặc muốn cập nhật

