விவா ட ாமாஸ் பற்றி
விவா
ட ாமாஸ்
என்பது
சுவிட்சர்லாந்தில்
டதா ர்ச்சியாக வளர்ந்துவரும் நீர்பிடிப்பு பகுதியான
தன்-னினன (Thun) தனலனமயி மாகக் டகாண்
ஒரு
டவளிநநாயாளி சுகாதார அனமப்பு (வட்டு
ீ
பராமரிப்பு)
ஆகும். எங்கள் கவனிப்பு நசனவகள் உங்கள் உ ல்நல

அடிப்பன பராமரிப்பு
தனிப்பட்
சுகாதாரம், ஊட் ச்சத்து மற்றும் இயக்கம்,
அன்ைா
வாழ்க்னகயின்
கூடுதல்
அம்சங்கள்
ஆகியவற்ைின் ஒரு பகுதியாக ந த்தப்படும் அனனத்து
பராமரிப்பு ந வடிக்னககனளயும் அடிப்பன பராமரிப்பு
குைிக்கிைது - வட்டிநலநய
ீ
24 மணி நநரம் வனரயிலான

வட்டு
ீ
பராமரிப்பு நிறுவனங்கள்
உறுப்பினராக உள்நளாம்.

▪
▪

காப்பீட்டு வழங்குநரால் மற்றும் கான் ன் சுகாதாரத்
துனையினரால்
அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நமலும்,
நாங்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் அங்கீ கரிக்கப்பட்
தனியார்
சங்கங்களின்

(ASPS)

பராமரிப்பு.
▪
தனிப்பட்
சுகாதாரத்திற்கு உதவுதல்
▪
ஆன கனள அணியவும் கனளயவும் உதவுதல்

எழும்புவது மற்றும் படுக்கனவப்பதில் உதவுதல்
…

துனை லசனவகள்
துனண நசனவகள் என்பது தினசரி வாழ்க்னகயில்
உங்களுக்கு
உதவுகின்ைன
நமலும்
உங்களுக்கு
நதனவப்படும்நபாது சமூக ஆதரவு வழங்குகின்ைன.
எங்கள் வாடிக்னகயாளராக இது உங்களுக்கு சிைப்பாக
கூடுதல் மதிப்பினன தருவநதாடு உங்கள் தனிப்பட்
நதனவக்நகற்ப டநகிழ்வுத் தன்னமயு ன் தனித்தனிநய
தனிப்பயனாக்கிக் டகாள்ளலாம்.
▪
உைவினர்கனள
கஷ் ப்படுத்துவதிலிருந்து
விடுவிக்கின்ைது
▪
இயக்கங்கள்,
நன ப்பயிற்சி,
வருனககள்,
வினளயாட்டுகள்
▪
▪

Bälliz 12 | CH-3600 Thun ல் எங்கள் தனலனமயகம்
வட்டு
ீ
பராமரிப்பு
ஒற்னை ஆதாரத்திலிருந்து அனனத்னதயும் டபைலாம் விவா ட ாமாஸ் உங்களுக்கு விரிவான நிபுணத்துவ
சுகாதார, துனண, வட்டு
ீ
மற்றும் முதிநயார் பராமரிப்பு
நசனவகனள வழங்குகிைது. எங்களால் அல்லது எங்கள்
கூட் ாளிகளால் நநரடியாக வழங்கப்படும் கூடுதல்
மருத்துவ நசனவகனளப் பற்ைிய தகவல்கனளயும்
நீங்கள் நகாரலாம்.
மதிப்பீ டு மற்றும் ஆல ாசனை
உங்கள் பராமரிப்பு நசனவ வழங்குநரின் மதிப்பீடு
மற்றும் ஆநலாசனனயானது, முழுனமயான ஆர் ர்
திட் மி ல்
டசயல்முனை
மற்றும்
அதன்
டதா ர்ச்சியான ந வடிக்னககளுக்கு அடிப்பன யாக
அனமகிைது.
▪
சுகாதார நினல மதிப்பீடு
▪
வாடிக்னகயாளர்களுக்கும்
உைவினர்களுக்கும்
ஆநலாசனன

சிகிச்னச கவைிப்பு
சிகிச்னச கவனிப்பு — வட்டில்
ீ
கவனிப்பு — என்பது ஒரு
மருத்துவரால் பரிந்துனரக்கப்படும் அனனத்து பராமரிப்பு
ந வடிக்னககனளயும் குைிக்கிைது மற்றும் மிக உயர்ந்த
தகுதி டகாண் இதற்டகன இருக்கும் டசவிலியர்களால்
வழங்கப்படுகிைது.
▪
காயத்திற்கான சிகிச்னச
▪
சிக்கலான சிகிச்னசகள்
▪
▪

மருந்துகள் நமலாண்னம
…

info@vivadomus.ch

நிகழ்வுகள்
மற்றும்
துனணயாகப்நபாவது
…

நியமனங்களுக்கு

துனையாக இருப்பது
காய்கைிகள் வாங்கும்நபாது, நபசிக்டகாண்ந
ந க்க,
சுற்றுலாவிற்குப் நபாக, அல்லது மருத்துவர்கள் /
மருத்துவமனன வருனகக்குச் டசல்ல நபான்ைவற்ைிற்கு
நாங்கள் உங்களு ன் துனணக்கு வருகிநைாம். நீங்கள்
டதா ர்ந்து
சமூக
டதா ர்புகனள
பராமரிக்கவும்,
டவவ்நவறு இ ங்கனளப் பார்னவயி வும், டபாதுவாக
இயக்கத்து ன் இருப்பது அவசியம்.
▪
தனிப்பட்
நியமனங்களுக்கு துனண வருதல்
▪
சமூக டதா ர்புகனள பராமரிக்க
▪
…

வட்டுன
ீ
னம
ஒருவருன ய அன்பு நினைந்த டசாந்த வட்டின்
ீ
நான்கு
சுவரிகளில் தான் மகிழ்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பான
உணர்வு
டதா ங்குகிைது.
ஆனால்
நன்ைாக
–
பராமரிக்கப்படும் வட்டின்
ீ
நதனவநயாடு நவறுபடுகிைது.
விவா
ட ாமஸ் உங்களுக்காக
வட்டு
ீ
நவனலகள்
அனனத்னதயும் கவனித்துக்டகாள்கிைது.
▪
சாப்பாடு தயார் டசய்வது
▪
காய்கைிகள்
மற்றும்
இதர
டபாருட்கனள
வாங்குவது
▪
சுத்தம் டசய்வது
▪
…
காப்புநின
வவா
ீ
ட ாமஸ் ஒரு வட்டு
ீ
பராமரிப்பு வழங்குநனர
என்பனத வி
நமலானது. ஒரு வாடிக்னகயாளர்
ஒவ்டவாரு நாளும் சந்திக்க நவண்டிய பல சவால்கனள
ஒரு விரிவான சுகாதார நசனவ வழங்குனராக, நாங்கள்
அைிந்திருக்கிநைாம்.
தகுதி
வாய்ந்த
நிபுணர்களின்
குழுவானது உங்களுக்கு நிர்வாக மற்றும் காப்புநினல
டதா ர்பான பணிகளில் உதவியாக இருக்கும் - உங்கள்
வட்டிலும்.
ீ
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கண்டிப்பான இரகசியத் தன்னம: உங்கள் தரவு மற்றும்
தகவல்
நிறுவனத்திற்குள்
கண்டிப்பான
இரகசியத்தன்னமயு ன் னகயாளப்படும் மற்றும் வட்டு
ீ
பராமரிப்பு
ந வடிக்னககளில்
இருந்து
தனித்து
னவக்கப்படும்.
▪
அஞ்சல் தனலகனள நன முனைப்படுத்துதல்
▪
ரசீதுகனள தயார் டசய்து டசலுத்துதல்
▪
கடித பரிமாற்ைம்
▪

…

வட்டு
ீ
பராமரிப்பு கன
வட்டு
ீ
பராமரிப்பு நசனவகள் மற்றும் பலவற்ைிற்கான

முதல் கன ! ஆன்னலனில் உங்கள் விருப்பமான
நசனவனய வசதியாக பதிவு டசய்யவும். தற்நபாது,
கன யானது காண் ன் ஆஃப் டபன்-ல்
மட்டுநம
நசனவ வழங்கப்படுகிைது.

நபாக்குவரத்து நசனவ
அடிப்பன

கட் ணம்

CHF 8

ஒரு கிமீ க்கான கட் ணம்

CHF 1.80

காத்திருக்கும் நநரத்திற்கு
மணிநநர கட் ணம்

CHF 40

டதா ர்புக்கு

உங்களி மிருந்து
அனழப்பு
வந்தவு ன்,
நாங்கள்
உங்கள் வட்டில்
ீ
ஒரு சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு டசய்நவாம்,
க னம - இல்லாமல்.
Upon hearing for you, we will arrange for a meeting at your home, obligation-free.

இலவச எண் | 0800 883 884
Info@vivadomus.ch

கட் ைம்

நாங்கள் உயர் தரத் நதனவகளுக்கு உட்பட்டுள்நளாம்
நமலும்
மருத்துவர்களால்
பரிந்துனரக்கப்பட்
பராமரிப்பு
நசனவகள்,
அனவ
மதிப்பி ப்பட்
நதனவகளு ன்
டதா ர்புன யனவயாக
இருப்பின்
அனத வழங்கி சுகாதார காப்பீட்டு வழங்குநர்களுக்கு
இரசீது
வழங்க
அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்நளாம்
இது
மதிப்பீடு, ஆநலாசனன, சிகிச்னச பராமரிப்பு மற்றும்
அடிப்பன கவனிப்பு ஆகியவற்ைிற்கு டபாருந்தும்.
துனண காப்பீட்டு டகாண்டுள்ள நபர்களுக்கு, சுகாதார
காப்பீட்டு வழங்குநர் வட்டுச்
ீ
நசனவகளில் ஒரு சதவத
ீ

CHF ஒரு
மணிநநரத்திற்கு

வலுவான கூட்டு

மானியத்னத வழங்குவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.

கவனிப்பு | வட்டுன
ீ
னம | துனண
மதிப்பீடு மற்றும் ஆநலாசனன
சிகிச்னச கவனிப்பு
அடிப்பன கவனிப்பு

CHF ஒரு
மணிநநரத்திற்கு
அதிகபட்சம் CHF
15.95/நானளக்கு*

துனணச் நசனவகள்

CHF 49.50

வட்டுன
ீ
னம

CHF 49.50

தகுதிவாய்ந்த துனண நசனவகள்
(டிடமன்ஷியா)

CHF 53.50

இரவு கவனிப்பு
அடிப்பன

பயணக் கட் ணம்

ஒரு கிமீ க்கான கட் ணம்

CHF 53.50
பயன்படுத்துதல்
ஒன்றுக்கு CHF 8
CHF 0.85

லபாக்குவரத்து லசனவ
ஒரு நவன
ீ
மற்றும்
வனலபின்னப்பட்
உலகில்,
இயக்கம்
முன்டனப்நபானதயும்வி
முக்கியமானது.
நபாகும்நபாக்கில், நிகழ்வுகளுக்குச் டசல்வது, சமூக
டதா ர்புகனள
பராமரிப்பது,
அல்லது
நவறு
இ ங்களுக்கு பயணிப்பது என்பது நம் வாழ்வின் ஒரு
பகுதியாக
மாைிவிட் ன. நீங்கள்
எங்கு
டசல்ல
விரும்புகிைீர்கநளா அங்டகல்லாம் நாங்கள் உங்களு ன்
வருநவாம்.
மருத்துவரி நமா
அல்லது
மருத்துவமனனக்நகா,
எங்கு
நவண்டுமானாலும்
உங்களு ன் வர நாங்கள் மகிழ்ச்சியன கிநைாம்.
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