
עמדת בדיקות רפואיות 

בשרות עצמי



מטרות וערכים

המכונה שעימה אנחנו חיים היא הבסיס לקיומינו ועלינו לזכור תמיד , גוף האדם"

" שבבדיקה פשוטה ניתן לגלות ולפתור, שלמכונה זו יש גבולות ורגישויות

עמדת בדיקות רפואיות בשירות עצמי הינה עמדה לבדיקות גופניות שלא דורשות מאמץ רב כדי  

.להיבדק וביכולתה לעזור להאיר אחר מצב בריאותינו ולעקוב על שינויים ברצף ציר הזמן

זאת הדרך לאפשר להם להיות חלק פעיל  , במתן כלים לעובדים לבדיקות אישיות זמינות"

"בניהול הבריאות האישית שלהם

עמדת הבדיקות הרפואיות בשירות עצמי  , כחלק משירותי הרווחה שניתן להנגיש לעובדים

תשפר את איכות בריאות העובדים ותייעל את תפוקתם לאורך זמן, תהיה לעזר לפרט



בדיקות רפואיות בשירות עצמיעמדת –תאור העמדה 

אזורי שירות ציבורי, חדרי כושר, העמדה יכולה להיות מוצבת במרכזים ארגוניים.

מילוי פרטים אישיים

 עובד–זיהוי באמצעות כרטיס אישי

 אקראי–זיהוי אורח

זיהוי על פי ברקוד

זיהוי על פי מספר טלפון

  יש אפשרות לקבל פלט בדיקות אישיות

מודפס

במייל האישי
יכולת מעקב על תוצאות בדיקות על רצף הזמן

אפשרות מילוי שאלון אישי

 (פעילות ספורטיבית, עישון)על הרגלי התנהגות...

לבנות טפסי המלצות

ממשק תצוגה ידידותי ואינטואיטיבי שמתופעל בצורה נוחה ופשוטה.

אפשרות הודעות ארגוניות ופרסום דינמי  ( גם סרטוני ווידאו ), מסכי פרסום



60%

40%

20%

90%

40%

.פעולה פשוטה וקלה, זיהוי של מגוון פרמטרים פיזיולוגים משולבים במכשיר אחד

אפשרויות מדדים



דוגמאות לדוחות
טווח  

מומלץ

טווח  

מומלץ

טווח  

מומלץ



דוגמאות לדוחות



דוגמאות לדוחות



תכולת ההצעה
תכולת הבדיקות בעמדה:

דיווח למשתמש

יכולת מעקב על תוצאות בדיקות על רצף הזמן

ממשק תצוגה ידידותי ואינטואיטיבי שמתופעל בצורה נוחה ופשוטה.

אפשרות הודעות ארגוניות ופרסום דינמי( גם סרטוני ווידאו ), מסכי פרסום

מילוי פרטים אישיים

 OXYGENלחץ דם משקל  גובה

שיעור שומן BMIחום  דופק

חלבוןמסת מים  מסת שריר  מסת שומן  

מינרליםתכולת מים  מסת עצם  

הדפסה על פתקיתח במייל"דו

טלפון' מסאקראי-אורח עובד-כרטיס אישי 



יתרונות לארגונכם
חדרי שירות בריאות וספא, חדרי כושרייעודי ל.

 אפשרות רישום חברים חדשים עם בדיקה רפואית ראשונית–מילוי פרטים אישיים

 פלט מודפס, למייל האישי, חיבור למערכות הארגון–אפשרות לקבל פלט בדיקות אישיות

יכולת מעקב על תוצאות בדיקות על רצף הזמן

(פעילות ספורטיבית, עישון)על הרגלי התנהגות . אפשרות מילוי שאלון אישי...

אפשרות בניית טפסי המלצות לשימוש חבר המועדון

ממשק תצוגה ידידותי ואינטואיטיבי שמתופעל בצורה נוחה ופשוטה.

(  גם סרטוני ווידאו ), מסכי פרסום

  אפשרות הודעות ארגוניות ופרסום דינמי
חדשנות ותדמית לארגון



ריאות    לב
THANK YOU


