Best Doctors
безкоштовне лікування за кордоном

Кожен четвертий чоловік та кожна п’ята жінка
ризикують захворіти на рак!
Щороку в Україні реєструються
більше 130 000 нових випадків раку.
Частка пацієнтів, що зберігає життя більше 5 років від діагностування:

Меланома шкіри
Рак молочної залози
Рак простати

США
92%
90%
99%

Європа
86%
79%
78%

Україна
50%
56%
45%

Наші програми допоможуть
при лікуванні найскладніших захворювань!
Організуємо лікування та оплатимо всі витрати
★ Експерти складуть план лікування та перевірять
правильність діагнозу встановленого в Україні
★ Ми надамо три клініки на вибір пацієнту (покриваємо
клініки Ізраїля, Іспанії, Південної Кореї)
★ Придбаємо авіаквитки, оплатимо готель для
пацієнта та супроводжуючого
★ Оплатимо медичні послуги та медикаменти
★ Чек-апи в Україні.

Онкологія

Розширена

500 000 € (річний ліміт)

1 000 000 € (річний ліміт)
✓ Лікування раку
✓ Операції на серцевих клапанах
✓ Аортокоронарне шунтування

✓ Лікування раку

✓ Нейрохірургічне втручання

● план лікування від експертів
● контрольні огляди (check-up) в Україні
● період обслуговування випадку - 3 роки
● авіаквитки та проживання на три поїздки
(в ліміті 20 000 €)

✓ Пересадка органів від донора
✓ виплата за день госпіталізації 100 €
✓ оплата медикаментів придбаних в
Україні до 50 000 €
● план лікування від експертів
● контрольні огляди (check-up) в Україні
● період обслуговування випадку - 3 роки
● авіаквитки та проживання на три поїздки

Тільки кращі перевірені клініки
Ізраїлю, Іспанії, Південної Кореї

Кращі перевірені клініки
Ізраїлю, Іспанії, Південної Кореї

до 18 років

до 65 років

до 18 років

до 65 років

80 €

195 €

120 €

300 €

Програма Best Doctors оплатила
українським пацієнтам на лікування

більше 1 мільйону євро
Виплати, євро

Країна лікування

Діагноз

91 216

Іспанія

Рак матки

17 522

Іспанія

Рак шейки матки

110 613

Германія

Рак яєчнику

325 418

Германія

Рак молочної залози

308 846

Ізраїль

Рак бронхів та легенів

130 731

Ізраїль

Рак шлунку

105 958

Ізраїль

Рак матки

130 731

Іспанія

Рак сечового міхуру

Найкращі лікарі у світі!

5 кроків до лікування:
Первинна реєстрація випадку
з пацієнтом

1.

Дзвінок в Оберіг

2.

Звонок від Асистансу

впродовж робочого дня з клієнтом
проводять медичне інтерв’ю

3.

Кур’єр

Забираємо медичні документи та
зразки біоматеріалу

4.

План лікування

за 14 днів складаємо план
лікування та перевіряємо діагноз

5.

Подорож та лікування

Віза. Паспорти. Квитки. Готель.
Перекладач. Оплата витрат.

Фінансовий гарант програми в Україні

найвища надійність
підтверджена рейтингами авторитетних світових аналітиків

Arch Re – частина величезної світової групи компаній
у сфері страхування, перестрахування та супутніх
послуг у страховій галузі.

20 років
досвіду групи
Arch Capital

топ

50

перестраховиків
світу

35 млрд. $
активів для гарантії
виплат

Кращі клініки та лікарі:
обрані клієнтами

Quiron Hospital, Madrid, Іспанія
Кращі клініки та лікарі: їх обрали наші клієнти
Університетська лікарня Quirón Madrid – сучасна приватна лікарня, сертифікована
за стандартами ISO, була відкрита у 2006 році.
Це спеціалізований медичний центр, у якому працюють 400 лікарів, сертифікованих
Іспанською медичною асоціацією.
Обладнання лікарні надає можливість проводити складні операції, включаючи
кардіохірургію, нейрохірургію, онкологічні операції та операції на мозку.
Госпіталь Quirón Madrid обслуговує за 39 медичними та хірургічними напрямами, що
робить його провідним центром. Госпіталь має 21 хірургічну залу. Всі пацієнти
розміщуються в індивідуальних палатах. Обмеження щодо відвідувань відсутні, за
виключенням медичних протипоказань.

Доктор Хав’єр Орнедо Мугиро - заступник начальника відділу медичної онкології в
університетській лікарні Кірон, керівник інтегрального блоку онкології.
Доктор входить до ТОП-5 переліку Forbes кращих онкологів Іспании.

Herzliya Medical Centre, Herzliya, Ізраїль
Кращі клініки та лікарі: їх обрали наші клієнти
Медичний Центр Герцлія засновано у 1989 році з повним діапазоном медичних послуг
та можливістю доступу до послуг будь-якого фахівця з іншої клініки.
Суттєві інвестиції в новітні технології гарантують високі стандарти лікування та
догляду пацієнтів Герцлії:
•
•
•
•

Комплексне медичне обстеження
Своєчасне діагностування
Комплексне лікування, включаючи хірургічне втручання
Малоінвазивні процедури

Спеціалізація Медичного центру Герцлія: онкологія, кардіохірургія та нейрохірургія.
Професор Цви Рам — один з самих кваліфікованих в Ізраїлі нейрохірургів, cтарший
нейрохірург в "Герцлія Медикал Центр“. Профессор Рам спеціалізується на мініінвазивних
операціях по видаленню пухлин головного мозку.
Професор Рам є генеральним секретарем Асоціації нейрохірургів Ізраїля, а також є
учасником великих міжнародних організацій - Конгрес нейрохірургів США, Європейський союз
нейрохірургів. Професор автор 110+ публікацій у наукових медичних виданнях.

