PREVENȚIA
PRIMUL PAS
PENTRU SĂNĂTATEA TA

30%
1 5 PERSOANE

DINTRE ADULŢI

au mers la medic
preventiv în ultimul an

au mers la medic în ultimul an
doar când au prezentat
simptome/dureri

8x

3,5%
DINTRE ADULŢI
au descoperit o nouă afecțiune
în ultimele 12 luni, după o vizită
de prevenție la medic

7-8 ani este decalajul dintre România
și alte state din Europa de Vest
în ce privește speranța de viață

*conform studiului GfK Omnibus, derulat în perioada 25 ianuarie - 12 februarie 2016,
în rândul populației urbane cu vârsta peste 18 ani

De ce este importantă prevenţia?
Contribuie la dezvoltarea unor

OBICEIURI SĂNĂTOASE DE VIAŢĂ
Ajută la

DEPISTAREA TIMPURIE

a mai multor tipuri de afecțiuni grave

Pe termen lung, contribuie la

CREȘTEREA SPERANŢEI DE VIAŢĂ
REDUCE CHELTUIELILE

suportate pentru tratamente sau intervenții
care puteau fi preîntâmpinate

Pentru companii, înseamnă

EFICIENŢĂ ȘI PRODUCTIVITATE

sporite, dar și costuri mai mici generate
de concediile medicale

Ce asigură pachetele de prevenţie?

O RELAŢIE DIRECTĂ

cu furnizorul de sănătate

ÎNGRIJIRE MEDICALĂ PRIMARĂ DE CALITATE
la standarde internaționale

ACCES CONTINUU ȘI NERESTRICŢIONAT
la servicii, specialități și tehnologie medicală,
chiar dacă ești sănătos

ISTORIC MEDICAL MONITORIZAT
prin dosar electronic la care are acces
medicul curant
Acces la un

SISTEM MEDICAL INTEGRAT

ce acoperă toate nevoile pacientului

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE
din România, prin investițiile realizate
de furnizorii medicali

SOLUŢII MEDICALE PERSONALIZATE
în funcție de specificul industriei, bazate pe
o experiență de piață de 20 de ani

Ce oferă asigurările de sănătate?

PROTECŢIE PENTRU UN RISC POTENŢIAL

POTRIVITE ÎN CAZURI MEDICALE GRAVE

care implică spitalizare și cheltuieli mari

UN INSTRUMENT FINANCIAR

ce poate fi accesat în cazul unui eveniment
medical grav și neprevăzut

PRIVAT

PUBLIC

ACCESAREA ORICĂRUI SISTEM
MEDICAL (PUBLIC SAU PRIVAT)
Posibilitatea de

ASIGURARE INTERNAŢIONALĂ
Cum ne asigurăm
că abonaţii noștri sunt sănătoși?

ACCES PERMANENT LA SERVICII
indiferent dacă există sau nu o afecțiune medicală

DEZVOLTAREA DE PROIECTE DE MANAGEMENT
AL BOLILOR ȘI DE CAMPANII DE
EDUCAŢIE MEDICALĂ
MONITORIZAREA ȘI OPTIMIZAREA
PERMANENTĂ A EXPERIENŢEI PACIENTULUI
DISPONIBILITATEPENTRU PACIENŢI

24/7

DEZVOLTAREA DE INSTRUMENTE EDUCATIVE
care facilitează accesul rapid la conținut medical relevant:

INFOGRAFICE
APLICAŢIA DE SARCINĂ

PLATFORMA ”ÎNTREABĂ UN MEDIC”
HOTLINE MEDICAL 24/7

Ce e mai potrivit pentru mine?
În funcție de nevoile medicale,
pot exista mai multe
situații:

a.

PREVENŢIE
monitorizare și evaluare constantă a stării de sănătate,
pentru a reduce riscurile de apariție a unor probleme grave
de sănătate și/sau pentru depistarea timpurie a unor
potențiale probleme de sănătate

b.

EVALUAREA ȘI REZOLVAREA
UNOR PROBLEME DE SĂNĂTATE
MINORE SAU MEDII
monitorizare și evaluare medicală, tratamente, investigații,
acces la tehnologie medicală de ultimă generație, cu
costuri mici sau medii

c.

EVALUAREA ȘI REZOLVAREA
UNOR PROBLEME MAJORE
DE SĂNĂTATE, SITUAŢII GRAVE
presupune evaluări, tehnologii și intervenții chirurgicale
costisitoare, recuperare lungă sau asistență medicală
costisitoare prin medicația necesară sau prin durata
presupusă

PACHET DE PREVENȚIE
Pacientul beneficiază de un pachet de servicii medicale de
bază, care aduce avantaje majore prin efectul de prevenție și
identificare timpurie a unei potențiale probleme de sănătate

PACHET DE PREVENȚIE
Asigură pacientului acces permanent la servicii medicale de
calitate, cu posibilitatea activării sau nu a unei asigurări
medicale (în cazul apariției unor complicații care necesită
spitalizare sau chirurgie)

ASIGURARE DE SĂNĂTATE
Oferă soluția financiară necesară în cazuri medicale grave,
care necesită spitalizare sau intervenții chirurgicale costisitoare

NE PASĂ DE OAMENI

