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NOI SOLUȚII DE
TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE
Pentru pacienții români

PARTENERIAT CU
INSTITUT CURIE
PARTNERI LOCALI ÎN
FRANȚA ȘI GERMANIA
PENTRU ACCES RAPID

EXCELENȚĂ MEDICALĂ
TEHNOLOGIE DE TOP
PREȚURI ACCESIBILE
by Meditravel
Cine suntem și ce facem?
Meditravel

este

o

agenție

de

travel

medical

ce

facilitează accesul pacienților români la tratament în
străinătate în spitale și clinici de top.
Cui se adresează serviciile noastre?

SOLUȚII DE FINANȚARE

Pacienților care au nevoie sa acceseze tehnologii
medicale care nu sunt disponibile în România.
Pacienților care doresc să fie tratați în cele mai

SECOND OPINION
O ABORDARE ETICĂ

bune spitale din lume, de către cei mai reputați
specialiști medicali.
Persoanelor care vor sa acceseze servicii de checkup și prevenție medicală în străinătate.
Tuturor celor care își doresc servicii medicale mai
bune, acces mai rapid, tehnologii medicale mai
moderne și o abordare integrată.

WWW.MEDITRAVEL.RO
CONTACT@MEDITRAVEL.RO
0751.180.180.

NOI SOLUȚII DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE

O abordare mai etică, centrată pe pacient
Căutăm cu adevărat cea mai bună soluție medicală
pentru pacienții noștri. Nu facem doar revânzare
pentru

anumite

spitale,

ci

aducem

valoare

adăugată și îi tratăm pe pacienții noștri ca și cum
ar fi vorba de propria noastră familie.
Oferim o soluție completă și integrată
Traducem documentele și pregătim dosarul
medical
Identificăm cea mai bună soluție medicală
pentru pacienții noștri
Intermediem soluții de finanțare prin credit
Oferim consultanță permanentă

CE ADUCEM NOU?

"M-am simțit așa cum ar trebui să se simtă
orice pacient: înțeleasă și importantă pentru
cel cu care se consultă. Pot afirma că
experiența mea cu Meditravel mi-a depășit
așteptările. Vă mulțumesc tuturor și vă
asigur că oricărui cunoscut care o să îmi
spună că are o problemă de sănătate, o să îi
recomand din tot sufletul să vă contacteze!"
Dna Marina I., Constanța, 49 de ani, s-a tratat în Turcia
printr-o intervenție de embolizare anevrism cerebral
nerupt, prin tehnica Flow Diversion. Tehnica de care a
beneficiat este puțin sau chiar deloc disponibilă în

Un parteneriat cu Institut Curie, Franța, #nr. 1 în

România, iar prețul obținut în Turcia a fost considerabil

Europa

mai mic decât prețul primit de la un spital privat din

după

numărul

pacienților

oncologici

tratați anual.
Institut Curie este unul dintre liderii mondiali în
cercetarea și tratamentul cancerului.
Pacienții români pot beneficia acum fie de servicii
de second opinion și plan de tratament pe care îl
pot urma și în țară, fie de tratament complet în
străinătate și acces la tehnologii medicale care nu
sunt disponibile în România (terapie cu protoni,
imunoterapie de ultimă oră, etc.)

Acces facil la spitale de top din Franța și
Germania pe baza parteneriatelor locale pe care
le avem. Acces și la spitale din Austria, Turcia ,
Israel și UK.
WWW.MEDITRAVEL.RO
CONTACT@MEDITRAVEL.RO
0751.180.180.

România, pentru o tehnică mai veche de intervenție.

