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LECZENIE, KTÓRE NIE MA GRANIC

DRUGA DIAGNOZA
I DO 2 MLN EURO
NA LECZENIE ZA GRANICĄ
Zdiagnozowanie poważnej choroby to jedna
z najbardziej krytycznych sytuacji, jakie mogą
pojawić się w życiu. W takiej chwili dobrze mieć
po swojej stronie zespół światowej klasy
ekspertów i dostęp do najlepszych klinik
na świecie. Z Best Doctors to możliwe!

Best Doctors to m.in.
50 000 ekspertów
dostępnych na całym
świecie

KIEDY SKORZYSTASZ Z POMOCY
Pomożemy Ci w przypadku wystąpienia jednego ze zdefiniowanych poważnych stanów
chorobowych:
–	nowotwór (teraz nawet w przypadku zmian
przednowotworowych i nowotworów przedinwazyjnych in situ) – NOWOŚĆ;
–	operacja neurochirurgiczna;
–	operacja naczyń wieńcowych;
–	zabieg kardiochirurgiczny, wymiana lub naprawa zastawek;
–	przeszczep organów od żywego dawcy narządów (w tym przeszczep szpiku kostnego).
CO ZYSKASZ Z BEST DOCTORS*
–	Poczucie bezpieczeństwa i realne wsparcie
w przypadku najczęściej występujących poważnych stanów chorobowych.
–	Pewność, że zajmą się Tobą najwyższej klasy
specjaliści w danej dziedzinie – Best Doctors
współpracuje z ponad 50 tysiącami ekspertów na całym świecie.
–	Potwierdzenie poprawności diagnozy oraz
weryfikacja, czy zaproponowano najbardziej
odpowiednie sposoby leczenia.
–	Możliwość wyboru miejsca leczenia spośród
3 precyzyjnie wyselekcjonowanych placówek
medycznych specjalizujących się w leczeniu
danego schorzenia.

–	Szybki dostęp do placówek medycznych na
całym świecie bez konieczności czekania.
–	Wysoka suma ubezpieczenia – do 1 mln euro
w roku, co pozwoli na przeprowadzenie pełnego leczenia.
–	Możliwość ubezpieczenia siebie i dzieci.
–	W razie zachorowania dziecka, możliwość towarzyszenia mu podczas pobytu w zagranicznej klinice przez dwie osoby (np. rodziców).
WYBIERZ BEST DOCTORS, JEŚLI
–	chcesz mieć pewność, że otrzymasz precyzyjną diagnozę i propozycję najbardziej skutecznego sposobu leczenia za granicą w razie poważnego zachorowania;
–	chcesz skupić się na dochodzeniu do zdrowia
bez konieczności martwienia się o organizację
leczenia i znalezienia specjalistycznej zagranicznej kliniki;
–	chcesz móc skorzystać z wysokospecjalistycznego leczenia i być pod opieką najlepszych
światowych ekspertów medycznych;
–	chcesz zabezpieczyć na wypadek poważnej
choroby zarówno siebie, jak i swoje dzieci;
–	nie posiadasz wystarczających oszczędności,
aby pozwolić sobie w razie czego na sfinansowanie leczenia za granicą.

* 1 mln euro w roku polisowym i 2 mln euro w przypadku przedłużenia umowy na kolejne okresy, z tym, że w pierwszym roku koszty do miliona Euro, a od drugiego
roku za wszystkie zdarzenia w sumie pokrycie kosztów do dwóch milionów Euro

HISTORIA
BRYGIDY
Eksperci Best Doctors
to doświadczeni lekarze
z najlepszych światowych
ośrodków. W moim przypadku
ich zalecenia pomogły mi
uniknąć efektów ubocznych
terapii.

POWÓD SKORZYSTANIA Z UBEZPIECZENIA
–	Brygida (44 l.) przeszła operację usunięcia
złośliwego guza z prawej piersi.
–	Po wykonaniu biopsji pooperacyjnej okazało
się, że było to pierwsze stadium inwazyjnego
raka drobnobrodawkowatego, nietypowego
rodzaju nowotworu piersi. Nie było jednak
oznak przerzutów raka.
–	Onkolog Brygidy zalecił połączenie chemioterapii, radioterapii i terapii hormonalnej.
–	Brygida martwiła się możliwymi skutkami
ubocznymi chemioterapii oraz nie była pewna, czy terapia ta jest w ogóle konieczna.
SZYBKA REAKCJA BEST DOCTORS
–	Zespół Best Doctors zebrał pełną dokumentację medyczną Brygidy i skontaktował się ze
światowej sławy specjalistą w dziedzinie raka
piersi, by poprosić go o zapoznanie się z jej
przypadkiem.
–	Specjalista uspokoił Brygidę: dobre wyniki badań guza oraz wynik operacji wskazywały na
dobre prognozy.
–	Nie był on przekonany co do konieczności
przeprowadzania chemioterapii i zachęcił
Brygidę do poddania się specjalnym badaniom zwanym Oncotype DX. Wyniki tych badań mierzą prawdopodobieństwo nawrotu
choroby. Mogą więc pomóc w podjęciu decyzji odnośnie zasadności leczenia
chemioterapią.
–	Ekspert zalecił także co najmniej pięcioletnią
terapię hormonalną, lecz odradził przeprowadzanie jej w tym samym czasie co
chemioterapii.

–	Zalecił również wykonywanie specjalnych badań hormonalnych w trzecim i szóstym miesiącu terapii, by sprawdzić jej skuteczność,
oraz przekazał informacje na temat innych
skutecznych metod leczenia.
SPECJALISTYCZNA DIAGNOZA
–	Zespół Best Doctors potwierdził, że polisa
Brygidy pokryje koszty badań Oncotype, więc
pacjentka zdecydowała się im poddać.
–	Zespół Best Doctors wysłał próbki pobrane
w trakcie biopsji do renomowanej kliniki leczenia nowotworów w Stanach Zjednoczonych,
by wykonać badania Oncotype.
–	Zgodnie z podejrzeniami specjalisty, wyniki
wykazały niską możliwość nawrotu choroby,
co oznaczało, że chemioterapia nie była
konieczna.
–	Brygida przyjęła pierwszą serię leczenia chemią dożylną i doświadczyła bardzo uciążliwych efektów ubocznych. Dzięki opinii specjalisty z Best Doctors uniknęła kontynuacji tej
wyniszczającej terapii.

75%

analizowanych
przypadków wymaga korekty w lediagnoz lub eksperczeniu
tyz medycznych okazuje się być niedokładna

37%

źródło: Best Doctors 2012 U.S. data; consistent with findings
of The American Journal of Medicine, The Journal of the American
Medical Association and numerous other scholarly publications.
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HISTORIA
IANA

POWÓD SKORZYSTANIA Z UBEZPIECZENIA
–	Ian (32 l.) zauważył, że pogarsza mu się słuch
w prawym uchu.
–	Rezonans magnetyczny wykazał obecność
nerwiaka nerwu słuchowego, rzadkiego łagodnego jeszcze nowotworu, który zaatakował nerw łączący ucho środkowe z mózgiem.
–	Ian poczuł się zaniepokojony i zdezorientowany, ponieważ nie zalecono mu operacyjnego
usunięcia guza. Uzasadnieniem było to, że
oprócz pogorszenia się słuchu, nie doświadcza żadnego bólu ani innych symptomów.
SZYBKA REAKCJA BEST DOCTORS
–	Po skompletowaniu dokumentacji medycznej
dotyczącej Iana, zespół Best Doctors składający się z lekarzy wykształconych na
Harvardzie, przygotował szczegółowe podsumowanie badań klinicznych, które zostało wysłane do światowej klasy eksperta specjalizującego się w neurotologii i chorobach podstawy czaszki.
–	Ekspert zgodził się z diagnozą. Jego zdaniem
to był duży guz, który powodował ucisk na
pień mózgowy, co mogło wywoływać całą listę symptomów: utratę słuchu, zawroty głowy,
zaburzenia równowagi, drętwienie twarzy.
–	Ekspert Best Doctors zdecydowanie zarekomendował przeprowadzenie operacji ze
względu na ryzyka związane z innymi sposobami leczenia.

Best Doctors zatroszczyli
się o każdy szczegół
dotyczący mojego
leczenia i pobytu
w Niemczech. Jedyną
rzeczą, na której
miałem się skupić, było
dochodzenie do zdrowia.
Wróciłem do domu
ze świadomością, że
odzyskałem życie rodzinne
i zawodowe.

SPECJALISTYCZNE LECZENIE
–	Aby przeprowadzić operację potrzebny był
zespół składający się z neurotologa, neurochirurga, wyspecjalizowanego personelu monitorującego podczas operacji oraz zespołu, który
zajmie się rehabilitacją po zabiegu.
–	Zespół specjalistów Best Doctwors zajmujący
się sprawą Iana wybrał i zarekomendował mu
najbardziej odpowiednie kliniki, które były w
stanie przeprowadzić taką operację. Ian w ścisłej współpracy z dedykowanym sobie zespołem wybrał najlepszą dla siebie opcję.
–	Best Doctors zatroszczyli się o wszystkie formalności związane z leczeniem w wybranej
klinice, transportem oraz zakwaterowaniem.
–	Zespół upewnił się, że Ian jest świadomy każdego szczegółu związanego z przeprowadzeniem operacji i procesem dochodzenia do
zdrowia. Ian miał do dyspozycji tłumacza, który towarzyszył mu podczas konsultacji
medycznych.
–	Operacja zakończyła się sukcesem. Zanim Ian
wrócił do domu, wziął udział w pełnym programie rehabilitacji.

NOWOTWORY
ZŁOŚLIWE
SĄ W POLSCE
(PO CHOROBACH
UKŁADU
KRĄŻENIA)

2.
NAJCZĘSTSZĄ
PRZYCZYNĄ
ZGONÓW

W WYNIKU
TYCH SCHORZEŃ
UMIERA ROCZNIE

96 000
POLAKÓW

Źródło: Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski

CO
STANOWI

25%

WSZYSTKICH
ZGONÓW
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BEST DOCTORS
LECZENIE, KTÓRE
NIE MA GRANIC
Druga opinia medyczna
od lekarza konsultanta

Ustalenie najlepszej
dostępnej metody
leczenia i wybór
właściwej kliniki za
granicą

DO
1 MLN EURO
na diagnozę i leczenie
za granicą (2 mln
euro w ciągu całego
okresu ubezpieczenia)

Organizacja i pokrycie
kosztów podróży
i zakwaterowania za
granicą dla Ciebie,
osoby towarzyszącej
i/lub dawcy

Ochrona nawet
do 85. roku życia
NOWOŚĆ

DO
50 000 EURO
za koszt leków

100 EURO
za dzień pobytu
w szpitalu przez maks.
60 dni (na każdą
rozpoznaną
chorobę)

Organizacja i pokrycie
kosztów leczenia
za granicą*

Organizacja i pokrycie kosztów podróży
i zakwaterowania dla dwóch osób
i dziecka (gdy jest ono ubezpieczonym)
NOWOŚĆ

Zwrot kosztów leków
zakupionych po powrocie
do Polski
NOWOŚĆ

Wypłata świadczenia pieniężnego za każdy
dzień pobytu w szpitalu za granicą
NOWOŚĆ

* Best Doctors pokryje koszty: pobytu w szpitalu za granicą (zakwaterowanie i wyżywienie), opieki anestezjologicznej i znieczulenia, przeprowadzenia
operacji i opieki pooperacyjnej, leków i środków opatrunkowych podczas hospitalizacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, radioterapii i chemioterapii,
badania laboratoryjnego i diagnostycznego, dodatkowego łóżka w szpitalu dla osoby towarzyszącej, jeśli ta chce pozostać z chorym w szpitalu, pobytu
w szpitalu dawcy w przypadku przeszczepu, tłumacz itp.

JAK TO DZIAŁA
1.	W przypadku zdiagnozowania poważnej choroby wystarczy zadzwonić do Best Doctors.
W rozmowie z członkiem zespołu medycznego dowiesz się, jakie informacje są potrzebne do
prawidłowego rozpoznania Twojego przypadku. Dotychczasową diagnozę, wyniki badań
oraz informacje o sposobie leczenia przekażesz bez konieczności wyjeżdżania z domu czy
odwiedzania jakiegokolwiek lekarza.
2.	Na podstawie zebranych informacji Best Doctors przygotuje dokumentację Twojego przypadku oraz skompletuje zespół najlepszych specjalistów w danej dziedzinie wybierając ich z sieci
ponad 50 tysięcy ekspertów na całym świecie.
3.	Zespół ekspertów po analizie przekazanej przez Ciebie dokumentacji przygotuje raport zawierający: diagnozę, rekomendacje, co do sposobu leczenia za granicą i odpowiedzi na dodatkowe pytania, które możesz zadać zagranicznym specjalistom.
4.	Jeśli zdecydujesz się na leczenie za granicą, wystarczy zadzwonić do Best Doctors, a firma zatroszczy się o resztę. Na początek zaproponuje 3 zagraniczne kliniki, które mają najlepsze doświadczenie i rezultaty w leczeniu danej choroby.
5.	Po wybraniu przez Ciebie kliniki Best Doctors:
- załatwi formalności związane z przyjęciem Cię na leczenie,
- zorganizuje podróż i zadba o zakwaterowanie za granicą dla Ciebie wraz z osobą
towarzyszącą.
6. Dodatkowo, za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą dostaniesz świadczenie w wysokości
100 euro.
7. Jeśli będzie konieczne dalsze leczenie w Polsce, zrefundujemy Ci koszty zakupu leków
do 50 000 euro.

Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel. (+48) 694-49-49-53
e-mail: akaminski@ubezpieczenia-gda.pl
www.ubezpieczenia-gda.pl

BEST DOCTORS to organizacja o międzynarodowym zasięgu,
założona w 1989 r. przez lekarzy Harvard Medical School.
Korzysta z usług ponad 53 000 światowej sławy lekarzy i specjalistów w ponad 450 specjalizacjach medycznych. Lekarze Ci cieszą się największym zaufaniem i najlepszą opinią w środowisku
medycznym. Na całym świecie z usług Best Doctors skorzystało
już ponad 40 milionów klientów.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA BEST DOCTORS – telefoniczne
centrum zgłoszeniowe pod numerem infolinii 800 365 867, czynne
przez całą dobę 365 dni w roku, za pośrednictwem którego Best
Doctors przyjmuje zgłoszenia roszczeń oraz koordynuje realizację
świadczeń z tytułu Umowy dodatkowej.

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie naleｿy odczytywa jako oferty w rozumieniu art. 66 ｧ 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca
umownego ani cz ci tre ci umowy ubezpieczenia. Materiaｳy prezentowane sｹ jedynie w celach informacyjnych.
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Opisane historie sｹ rzeczywistymi przypadkami przebiegu leczenia za po rednictwem Best Doctors. Ze wzgl du na szacunek oraz zachowanie prywatno ci pacjenta, dane osobowe zostaｳy
zmie
nione, a zdj cia zostaｳy uｿyte jedynie w celach ilustracyjnych. Usｳuga drugiej opinii medycznej nie ma na celu zastｹpienia profesjonalnych zalece lekarskich ani dostarczenia samodzielnej
dia
gnozy czy teｿ rekomendacji dotyczｹcych leczenia, a opisane rezultaty nie sｹ gwarancjｹ otrzymania podobnego efektu ze wzgl du na fakt, ｿe historie przebiegu leczenia r ｿniｹ si mi dzy sobｹ,
m.in. w zaleｿno ci od informacji dostarczonych do Best Doctors. Kopiowanie, uｿywanie oraz publikowanie tre ci lub cz ci tre ci opisanych przypadk w bez wyra nego przyzwolenia Best Doctors
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