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În gestionarea asigurărilor de sănătate sau de 
viață, unul dintre aspectele fundamentale este 
furnizarea de asistență medicală. În acest sens, 
Future Healthcare garantează gestionarea unui 
set de servicii care permit accesul tuturor 
clienților săi la servicii de sănătate și wellness de 
înaltă calitate, fie prin dezvoltarea acoperirii 
astfel încât să îmbunătățească beneficiile lor de 
sănătate, fie prin dezvoltarea de rețele medicale 
care să permită accesul la furnizorii de servicii 
medicale de referință.

Unul dintre aspectele fundamentale ale acestui 
serviciu este relația puternică care trebuie 
dezvoltată cu furnizorii de servicii medicale, și 
anume cu medici, clinici sau grupuri mari de 
spitale. Prin urmare, una dintre principalele 
noastre competențe este de a stabili și gestiona 

SERVICII MEDICALE
rețele medicale mari. Tot procesul de angajare, 
negociere și menținere a relațiilor financiare cu 
furnizorii de servicii medicale se bazează pe 
platforma noastră tehnologică, permițând astfel 
o gestionare riguroasă și transparentă a tuturor 
proceselor, ceea ce favorizează o relație de 
încredere cu toți partenerii.

▶ A doua opinie medicală

▶ Rețeaua medicală

▶ Turism medical

▶ Rețeaua de psihologie, nutriție și wellness
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Future Healthcare poate include în planurile de 
beneficii oferite un serviciu care conferă clienților 
posibilitatea de a consulta pe unii dintre cei mai
buni medici pentru a obține o a doua opinie 
medicală cu privire la o anumită boală sau chiar o 
opinie a unui specialist cu privire la un diagnostic 
sau tratament specific. Scopul acestui serviciu 
este de a ajuta la obținerea tuturor informațiilor 
medicale relevante, și anume revizuirea 
diagnosticului și a propunerii terapeutice, 
identificarea tratamentelor alternative și 
recomandări specifice privind patologia asociată.

Boli acoperite
Toate bolile care, în urma analizei efectuate de 
Direcția Clinică a Future Healthcare,  sunt 
considerate eligibile, și anume:

• VIH

• Alzheimer

• Orbire

• Cancer

• Boli cardiovasculare

• Comă

• Surditate și pierderea auzului

• Insuficiență renală

• Pierderea vorbirii

• Transplant de organe

• Boli neurologice

• Scleroză multiplă

• Paralizie

• Parkinson

• Arsuri grave

• Accident vascular cerebral

• Boli în faze terminale

• Trauma

A DOUA OPINIE MEDICALĂ
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În contextul gestionării furnizorilor, Future 
Healthcare are ca obiectiv principal asigurarea 
unei monitorizări strânse a fiecăreia dintre 
entitățile convenite, de la angajarea acesteia 
până la monitorizarea nivelului de utilizare, 
printr-o negociere constantă a serviciilor 
acordate. În acest sens, au fost implementate un 
set de proceduri care permit suportul și 
monitorizarea continuă a fiecăruia dintre 
furnizorii rețelei medicale:

• Renegocierea continuă a serviciilor 
convenite;

• Gestionarea reclamațiilor privind furnizorii de 
rețele medicale;

• Vizite regulate la principalii furnizori ai rețelei 
medicale, creând astfel o relație strânsă cu 
aceștia;

• Linie de asistență pentru furnizorii de servicii;

• Monitorizarea nivelului de activitate pentru 
fiecare furnizor;

• Instruire și comunicare continuă cu explicații 
privind principalele proceduri

REȚEAUA MEDICALĂ
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În ultimii ani, schimbările privind modul în care 
oamenii călătoresc și a comunicațiilor personale 
au creat oportunități semnificative pentru 
serviciile de sănătate din întreaga lume. Pentru 
unele țări, există acces limitat la asistență 
medicală, fie că este vorba de asistență medicală 
primară sau de îngrijire acută. În aceste cazuri, 
modalitatea ideală de a îmbunătăți starea de 
sănătate a populației este de a călători în țările 
mai dezvoltate cu sisteme de sănătate mai 
avansate.

Pentru alte țări, cea mai mare provocare este 
legată de costuri. În ciuda faptului că accesul la 
servicii de sănătate de înaltă calitate nu este o 
problemă, costul asistenței medicale este în 
creștere. Ca urmare, accesul la sănătate este 
limitat pentru un număr mare de persoane.

Am dezvoltat o platformă pentru a oferi acces la 
rețeaua noastră medicală din Portugalia, care 
oferă acces clienților internaționali la un cost 
foarte competitiv. Am încheiat un parteneriat cu 
furnizorii de servicii medicale și grupurile de 
spitale pentru a oferi acces la servicii medicale 
de înaltă calitate, inclusiv chirurgie generală, 
oftalmologie și medicină orală. În plus, lucrăm cu 
două dintre cele mai respectate centre 
oncologice pentru tratamentul cancerului, cu 
cele mai noi tehnologii și practici în domeniul 
oncologiei.

TURISM MEDICAL
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În cadrul rețelei de furnizori, Future Healthcare a 
dezvoltat o rețea de sănătate și wellness al cărei 
obiectiv principal este de a completa rețeaua 
medicală tradițională, permițând clientului să 
efectueze tratamente în domeniul medicinei 
alternative, frumuseții și recreerii la prețuri foarte 
atractive.

• Nutriţie

• Psihologie

• Acupunctura

• Homeopatie

• Săli de sport și centre de sănătate

• Cursuri pentru pregătirea nașterii și  
crioconservarea celulelor stem

• Optică

REȚEAUA DE PSIHOLOGIE,
NUTRIȚIE ȘI WELLNESS

Principalele servicii asociate cu rețeaua de 
sănătate și bunăstare sunt:
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EUROPA

  Lisabona | Portugalia
Sediul central

Birou

Birou

Birou

Birou

Birou

Birou

Av. Marechal Craveiro Lopes 
Nº 6 1700 - 284 Lisboa
(+351) 217 218 280

Madrid | Spania

Varșovia | Polonia

ul. Wiejska 17 lok. 13 00-480 
Warszawa (+48) 88 308 3008

Zurich | Elveția

Dreikönigstrasse 31 A 8002 
Zürich
(+41) 44 208 36 15

Bucuresti | România

Piata Montreal Nr. 10, Etaj 1, 
Birou 1.13, Sector 1 Bucuresti
(+40) 759 067 019

AMERICA DE SUD

Quito | Ecuador

Av. Amazonas E4-69 y Patria, 

[+593-2] 2540-985 

Bogotá | Columbia

Carrera 9 No. 74-08, Of. 504 
Bogotá D.C., 110221

Avenida de Asturias nº 6
local
C.P. 28029

Date de contact

Edificio COFIEC, Piso 14 Quito
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