
CONTACTS: 

    
ADDRESS: 
270 Esna Park Drive, Unit 15,   
Markham, ON,  
Canada L3H 1H3   

OUR SPECIALITIES: 

Phone: 1-905-415-0260  
Fax: 1-905-415-0265 
Website: www.Pk-Plus.com  
Email:  info@tcegroup.com   



 المتقدمة لخدمة الطب االتصاليالتقنيات  
ر  تطبيقعبارة عن    +PK“ الرعاية المتكاملة” تعتبر وف ث ي ة، حي متكامل للمرضى ولمزودي الرعاية الصحي

 .مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية للحفاظ على استقاللية المرضى قدر اإلمكان ألطول فترة ممكنة
   

االت  . ح ل ة ل ع س يتضمن مراقبة المؤشرات الحيوية باستخدام أجهزة اختيارية ، وتعليم مختص باألمراض الت
ري،  CAD  ،CHFالربو ، :  المزمنة االكثر انتشارا ك اب ، الس ئ ت ن ، االك زم ، مرض االنسداد الرئوي الم

  .الدم ، ارتفاع ضغط الدم ، وآالم أسفل الظهرزيادة دهون 
 

 .ويشمل أيًضا إخطارات وتنبيهات وإرسال تذكير بخطة الرعاية 

  إيمجموعة تي سي  

 ؟ +PK “الرعاية المتكاملة”لماذا تطبيق  
 
 بين أفضل العلوم وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتدريب السلوكي والتعليم  “الرعاية المتكاملة”تطبيق  يجمع

الصحي واتصاالت مهام الرعاية والتعاون في رعاية المرضى وبرامج الرعاية والبرامج الغذائية المصممة 

والرعاية      IOT لعالج األمراض وإدارة األدوية وبرامج التمارين المصممة لمعالجة األمراض وأجهزة

وبرامج إدارة التنسيق المصممة لتحويل البيئة المنزلية إلى مركز رعاية صحية وريادة كأول منصة خدمية  لـ 

 AMaaS ِ:إدارة االلتزام الصحي  في العالم 

 

 ضعف التزام المريض: المشكلة 
  

 إدارة االلتزام: الجواب       
 

 ولذلك  يتطلب . إذا لم تقم بتغيير البيئة ، فلن تغير السلوك ، وإذا لم تغير السلوك ، فلن تغير نتائج المريض

 .إدارة االلتزام بتغيير بيئة المريض  والسلوك والنتائج 
 

إن فريق رعاية . األسرة هي الحلقة المفقودة للرعاية الصحية: الرعاية الصحية التي تركز على األسرة

 .المريض واألسرة المتصل والمدرب والمتعلم والمجهز والمعتمد هو الحل ألزمة التزام المريض اثناء مرضه
 

   صرفيشمل أيًضا البرنامج التعليمي للمريض واألسرة، التخطيط الغذائي وإدارة مهام الرعاية الذاتية وإدارة 

 .األدوية

  تجريبي للتطبيقالرجاء  طلب عرض 

TCE 
 مجموعة المستشارون   

 التقنيون  والخبراء انك

 

 تخصصاتنا 
 أدوات رقمية لـلرعاية الصحة  √ 

 التجارة اإللكترونية  √

 تطوير شبكات االنترنت  √

تكامل وادمادج التطبيقات √ 

 االليكترونية  

 وسائل األعمالاتتمة √ 

 البنية التحتية لنظم المعلومات√

 تطبيقات الجوال الصحية√ 

 )المحمول(  

 

 :لالتصال
 0260-415-905-1:  هاتف

 0265-415-905-1: فاكس

 :   العنوان
270 Esna Park Drive, Unit 15,   

271 Markham, ON, Canada 
L3H 1H3   

:موقعنا  
 

www.pk-plus.com 

 الرعاية المتكاملة 

  www.Pk-Plus.com 
الموقع: البريداإللكتروني: 

 info@tcegroup.com 
    


