Ένα παγκόσµιο δίκτυο γιατρών
στη διάθεσή σας
H INTERAMERICAN, µε την ανανέωση του συµβολαίου
σας MEDISYSTEM*, σας προσφέρει εντελώς δωρεάν
µια πολύτιµη συµβουλευτική υπηρεσία.
Σας εξασφαλίζει µια δεύτερη ιατρική γνώµη για θέµατα
διάγνωσης και θεραπείας από το παγκόσµιο δίκτυο
κορυφαίων γιατρών Best Doctors.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εντελώς δωρεάν,
σε εσάς και στα µέλη της οικογένειάς σας που είναι
ασφαλισµένα στο συµβόλαιό σας.
Τι κάνει το δίκτυο των Best Doctors ξεχωριστό;
Οι Best Doctors αποτελούν ένα παγκόσµιο δίκτυο
µε περισσότερους από 53.000 κορυφαίους και απόλυτα
εξειδικευµένους γιατρούς, σε 430 ειδικότητες
και υποκατηγορίες.
Επιπλέον, οι Best Doctors χρησιµοποιούν ένα εξελιγµένο
σύστηµα για την ανάλυση και κωδικοποίηση
των παθήσεων, το οποίο συµβάλλει στην ασφάλεια
της διάγνωσης και την επιλογή της κατάλληλότερης
θεραπείας.
Το σύστηµα αυτό βοηθά και εσάς να αξιοποιήσετε
στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τη δεύτερη ιατρική
γνώµη που θα πάρετε.
Γιατί χρειάζεστε µια δεύτερη ιατρική γνώµη;
Σε ένα σηµαντικό πρόβληµα υγείας, πάντα
αναρωτιόµαστε αν υπάρχει κάτι άλλο που θα
µπορούσαµε να κάνουµε για την υγεία µας.

Οι γιατροί των Best Doctors επιλέγονται και αξιολογούνται
συνεχώς, διασφαλίζοντας ότι ο καθένας τους είναι
κορυφαίος στην ειδικότητά του και γνωρίζει σε βάθος
τις εξελίξεις στον τοµέα του στην ιατρική, µια επιστήµη
που εξελίσσεται ταχύτατα.
Έτσι µπορείτε να αισθάνεστε βέβαιοι ότι πράγµατι κάνετε
το καλύτερο δυνατό για την υγεία σας.
Ποια είναι η διαδικασία;
Η διαδικασία είναι πολύ απλή.
Καλέστε τη «Γραµµή Υγείας 1010» και αναφέρετε
το πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζετε.
Ο γιατρός του «1010» θα ελέγξει αν πληρούνται
οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση του προβλήµατος
και αν ναι, θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία.
Μέσα σε µια εργάσιµη µέρα από την ενεργοποίηση
της διαδικασίας, οι Best Doctors θα σας καλέσουν
στο τηλέφωνο που θα δηλώσετε.
Oι Best Doctors
καλούν τον ασθενή
και συγκεντρώνουν
τις απαραίτητες
πληροφορίες

Aσθενής

H τελική ιατρική έκθεση
παραδίδεται στον ασθενή
12-16 εργάσιµες ηµέρες
από τότε που παραδόθηκαν
όλα τα απαραίτητα στοιχεία
στους Best Doctors

Oι Best Doctors
αναλύουν σε βάθος τις
ιατρικές πληροφορίες,
τις κωδικοποιούν και
τις οργανώνουν

Eιδική
µεθοδολογία
ανάλυσης
δεδοµένων

Oι Best Doctors µεταφράζουν
την έκθεση στα ελληνικά
και ετοιµάζουν την τελική
ιατρική έκθεση που θα
παραλάβει ο ασθενής

Oι Best Doctors
επιλέγουν ποιος από τους
γιατρούς του δικτύου τους
είναι ο καταλληλότερος για
τη συγκεκριµένη περίπτωση

Eιδικοί
παγκόσµιου
κύρους

O εξειδικευµένος γιατρός
εξετάζει την περίπτωση και
συντάσσει έκθεση για
τη διάγνωση και την
καταλληλότερη θεραπεία

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρετε µια δεύτερη
ιατρική γνώµη από τους Best Doctors;
Οι προϋποθέσεις είναι:
Να έχετε εξεταστεί από γιατρό, ο οποίος σας έχει δώσει
και γραπτή γνωµάτευση.
Να µπορείτε να δώσετε στους Best Doctors τα ιατρικά
στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για να στοιχειοθετηθεί
µια διάγνωση.
Να συµπεριλαµβάνεται το συγκεκριµένο νόσηµα στον
κατάλογο των παθήσεων που καλύπτονται για δεύτερη
γνώµη (στην πράξη καλύπτονται όλες οι σοβαρές
παθήσεις που δεν απαιτούν άµεση αντιµετώπιση του
προβλήµατος, γιατί η επεξεργασία των ιατρικών στοιχείων
απαιτεί χρόνο 12-16 εργάσιµων ηµερών).
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