MEDLATEC - Ch.trình miễn phí xét nghiệm tầm soát ung
thư đại trực tràng (CEA) tại Hà Nội
Từ ngày 1-11/11/2018, nằm trong chuỗi chương trình “Chung tay vì sức
khỏe cộng đồng”, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC MIỄN PHÍ 5.000 xét nghiệm
tầm soát ung thư đại trực tràng (CEA) cho tất cả người dân tại Hà Nội.
MEDLATEC xin trân trọng thông tin tới Quý đối tác Nội dung chương trình như sau:
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01.11 đến hết ngày 11.11.2018
2. Nội dung miễn phí:
+ Tặng 5.000 suất miễn phí xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng cho

người dân tại Hà Nội.
+ Giảm phí 20% gói tầm soát ung thư đại trực tràng sử dụng tại 42 Nghĩa Dũng,
Ba Đình hoặc 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.
3. Phạm vi áp dụng:
+ Dịch vụ lấy mẫu tận nơi của MEDLATEC
+ Tại Bệnh viện, Phòng khám và các Văn phòng của MEDLATEC tại Hà Nội:
- Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC: 42 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội;
- Phòng khám Đa khoa MEDLATEC: 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
- Các văn phòng MEDLATEC tại Hà Nội
4. Cách thức tham gia chương trình:
+ Cách 1: Đặt lịch qua tổng đài 1900 56 56 56 và nhận mã ưu đãi
+ Cách 2: KH đặt lịch tham gia chương trình qua ứng dụng iCNM, với mỗi tài
khoản KH được nhận tối đa 02 mã khuyến mại (mỗi mã khuyến mại áp dụng cho 01
người).

Lưu ý: Khách hàng Đăng ký sử dụng dịch vụ tối thiểu 4 giờ trước khi sử dụng
dịch vụ hoặc đặt lịch qua tổng đài 1900 56 56 56 để nhận mã miễn phí.

5. Hướng dẫn đặt lịch trên ứng dụng iCNM:
Bước 1. Khách hàng tải miễn phí ứng dụng iCNM về smart phone (trên apstore với HĐH
iOS hoặc trên CHPlay với HĐH Android) (đối với khách hàng chưa cài đặt phần mềm),
khảo sát và đăng ký thông tin tham gia chương trình;
Bước 2. Hệ thống gửi tin nhắn mã tham gia chương trình, mỗi tài khoản sẽ nhận được
duy nhất 01 mã khuyến mại (mã khuyến mại chỉ áp dụng cho 01 người).
Bước 3. Khách hàng sử dụng dịch vụ và cung cấp mã ưu đãi để được thanh toán.
Bước 4. Khách hàng nhận kết quả, được tư vấn, kê đơn điều trị bệnh (nếu có).
Chi tiết chương trình Quý đối tác vui lòng tham khảo link: https://medlatec.vn/chitiet/uu-dai-dac-biet/tu-1-11-11-2018-hang-nghin-nguoi-duoc-mien-phi-xet-nghiem-tamsoat-ung-thu-dai-truc-trang-cea-tai-ha-noi-120-10701.aspx

Kính mong quý đối tác chia sẻ giúp MEDLATEC thông tin chương trình tới Cán bộ nhân
viên đơn vị mình và Các khách hàng bảo hiểm được biết để nhận được ưu đãi tối đa tại
MEDLATEC.

-------------------------------------Thông tin liên hệ:
Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC
Địa chỉ: 42 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội | 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
Tổng đài: 1900 56 56 56
Website: medlatec.vn * Email: info@medlatec.com
----------------------------------------------------Thông tin thêm về ứng dụng iCNM (informatic Care Net of Medicine): iCNM là một
ứng dụng về chăm sóc sức khỏe được vận hành bởi bệnh viện Đa khoa MEDLATEC với
những tính năng vượt trội cho phép người dùng: Đặt lịch khám tại MEDLATEC, tra cứu
kết quả khám chữa bệnh, tìm kiếm phòng khám, hỏi đáp cùng chuyên gia y tế, cập
nhật tin tức mới nhất về y tế… ngay trên thiết bị di động.
iCNM chắc chắn sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm hoàn toàn mới về sức
khỏe và y tế.
Xin trân trọng cảm ơn!

