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e multe ori, diagnosticul inițial nu
e și cel corect, iar investigațiile cu
aparatură de ultimă generație îți
A doua părere
oferă o garanție în plus. Aici interEste un concept nou
vin serviciile medicale din străinăîn România și constă
tate, însă, întrebarea este cum ai
în consultarea și
acces la ele.
evaluarea de către
un al doilea specialist
Mai nou, poți apela la serviciile de consiliere,
în vederea stabilirii
care te pun în legătură cu specialiști din cadrul
unui diagnostic clar.
marilor spitale din străinătate, astfel încât tu să
obții o părere avizată despre afecțiunea ta. Sau,
mai exact, încă o părere, pe lângă cea primită de
la medicul tău de casă. E foarte posibil ca tu, din
România, să nu ai acces la medicii străini care-ți
pot oferi cele mai bune soluții pentru cazul tău,
așa că un ajutor din partea serviciului second opinion este de apreciat. Mai multe detalii despre
cum funcționează sistemul am aflat de la Eva Pavel, consilier în cadrul spitalestrainatate.ro.
„Second opinion e un concept comun și eficient
în străinătate - este unul oarecum nou în România,
dar este folosit de tot mai mulți pacienți. Înseamnă
consultarea unui nou medic și reevaluarea stării
de sănătate, cu scopul confirmării diagonisticului inițial sau punerii unui alt diagnostic. Avantajul
principal pe care îl oferim noi, consultanții medicali, este acela că reevaluarea se face în clinici dotate
la cele mai înalte standarde, care beneficiază de cei
mai buni specialiști și de cele mai moderne tehnici
de investigare“, spune Eva.
Tot ea ne dezvăluie că,�������������������
din
������������������
experiența ultimilor ani, a observat că românii apelează
din ce în ce mai des la servicii medicale din străinătate pentru că, adesea,
cotațiile financiare sunt apropiate.
Cum ajută un consultant pacientul care vrea să se trateze în
afară? Cum se desfășoară treaba
asta de la A la Z?
Consilierul
ajută
gratuit
pacienții români să primească,
Eva Pavel
tot gratuit, opiniile specialiștilor
face carieră
unor clinici de renume din străiîntr-un
domeniu
nătate, procedura fiind una rapidă și
sensibil
comodă.
„Pacientul, pentru a primi opinia unui
profesor de la un spital din străinătate, nu se
deplasează propriu-zis acolo. Acesta transmite consilierului toată documentația sa medicală, informații
despre starea actuală, urmând apoi să primească rapid
și gratuit opinii despre cazul lui de la mai mulți medici
specialiști, din spitale și țări diferite“, completează Eva
Pavel.
În plus, pacientul primește de la consilier toate
informațiile necesare unui eventual tratament în străinătate: schema de investigații, programările medicale,
transferul de la aeroport, cazarea, timpii necesari șederii
în țara respectivă și persoana de contact vorbitoare de
Când vine vorba despre sănătatea noastră, o nouă părere
limba română, pe perioada șederii în spitalul respectiv.
medicală este binevenită înainte de a începe o terapie
Costurile se stabilesc în funcție de tipul de tratament
de care este nevoie și de tipul de cazare ales. Pacientul
de florentina iana
este informat în prealabil despre cheltuieli. 
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