SERVICIUL
A DOUA OPINIE MEDICALĂ

A DOUA OPINIE MEDICALĂ
Pe parcursul vieții, cu toții trebuie să luăm decizii medicale cruciale.
Indiferent că este vorba de noi sau de persoane dragi, emoțiile și incertitudinea
îngreunează luarea deciziei. În astfel de momente, sfaturile unei echipe de
medici experți internaționali sunt de mare ajutor.
Allianz-Țiriac îți facilitează accesul la ”A Doua Opinie Medicală”, un serviciu
oferit de Teladoc Health. Poți beneficia astfel de un sprijin competent în luarea
deciziei medicale corecte.
”A Doua Opinie Medicală” îți oferă suport printr-o echipă de medici
internaționali, care te va ajuta la găsirea celor mai bune soluții alternative de
diagnostic și tratament pentru cazul tău.

MEDIC CONSULTANT DEDICAT PENTRU TINE
Pentru orice întrebare legată de o problemă de sănătate, de un tratament
prescris sau de rezultatele examenelor medicale, medicii noștri îți stau la
dispoziție. Vei fi pus în legătură cu un profesionist în domeniul sănătății care te
va asista și îți va răspunde la toate întrebările.
În cazul bolilor grave sau al intervențiilor chirurgicale, dosarul tău va fi examinat
de către cei mai buni experți medicali la nivel internațional. Medicul tău
consultant te va îndruma pe tot parcursul procesului.

ECHIPĂ DE MEDICI EXPERȚI INTERNAȚIONALI

Vei avea acces rapid la un medic expert internațional, care va urmări cu atenție
dosarul tău, îți va clarifica îndoielile medicale și te va îndruma pe tot parcursul
procesului, susținut de o echipă de experți internaționali.

GESTIONAREA DOSARULUI TĂU MEDICAL

Compari diagnosticul și planul de tratament prescris și obții o a doua opinie
medicală de la cei mai buni medici internaționali, experți în domeniul lor. În doar
câteva zile, vei primi un raport clar, care te va ajuta în luarea deciziei potrivite.

IDENTIFICAREA INSTITUȚIEI SANITARE POTRIVITĂ CAZULUI TĂU
Echipa medicală poate sa îți ofere și îndrumare spre cele mai experimentate și
adecvate centre medicale pentru tratarea cazului tău.

Pentru a accesa serviciul ”A Doua Opinie Medicală”, accesează platforma
www.allianz-tiriac-advance.com

