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W zarządzaniu ubezpieczeniem zdrowotnym lub 
ubezpieczeniem na życie jeden z podstawowych 
aspektów dotyczy świadczenia opieki 
medycznej. W związku z tym Future Healthcare 
gwarantuje zarządzanie zestawem usług, które 
umożliwiają dostęp do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej i zapewniają dobre samopoczucie 
wszystkim swoim klientom – czy to poprzez 
opracowanie programów, które wzbogacają ich 
plany świadczeń, czy też poprzez rozwój sieci 
medycznych zapewniających dostęp do 
wiodących dostawców opieki zdrowotnej.

Jeden z podstawowych aspektów tej usługi to 
silne relacje, które należy rozwijać z 
pracownikami służby zdrowia, w szczególności z 
lekarzami, klinikami lub dużymi szpitalami. 
Dlatego jedną z naszych głównych kompetencji 
jest tworzenie dużych sieci medycznych i 
zarządzanie nimi.

USŁUGI MEDYCZNE
Cały proces zawierania umów, negocjowania i 
utrzymywania relacji finansowych z dostawcami 
usług opieki zdrowotnej opiera się na naszej 
platformie technologicznej umożliwiającej 
rygorystyczne i przejrzyste zarządzanie 
wszystkimi procesami, co sprzyja relacjom 
opartym na zaufaniu ze wszystkimi partnerami.

▶ Druga opinia lekarska

▶ Sieć usług medycznych

▶ Zapewnianie transportu pacjenta w celu
   podjęcia leczenia

▶ Psychologia, Sieć usług poprawy sposobu
   odżywiania i samopoczucia
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Firma Future Healthcare będzie mogła włączyć 
do planów świadczeń dla Beneficjentów usługę, 
która oferuje klientom możliwość skonsultowania 
się z najlepszymi lekarzami w celu uzyskania 
drugiej opinii medycznej dotyczącej określonej 
choroby lub nawet opinii specjalisty na temat 
diagnozy lub konkretnego leczenia. Celem tej 
usługi jest pomoc w uzyskaniu wszystkich 
istotnych informacji medycznych, w 
szczególności weryfikacji diagnozy, propozycji 
leczenia, identyfikacji alternatywnych metod 
leczenia i szczegółowych zaleceń dotyczących 
omawianego problemu.

Objęte choroby
Wszystkie choroby, które po analizie 
przeprowadzonej przez Dyrekcję Kliniczną w 
Future Healthcare, zostaną uznane za 
kwalifikujące się są wymienione poniżej:

DRUGA OPINIA LEKARSKA
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• HIV

• Alzheimer

• Utrata wzroku

• Nowotwory

• Choroby sercowo-naczyniowe

• Śpiączka

• Głuchota i utrata słuchu

• Niewydolność nerek

• Utrata mowy

• Transplantacja narządów

• Choroby neurologiczne

• Stwardnienie rozsiane

• Paraliż

• Parkinson

• Poważne oparzenia

• Udar mózgu

• Choroby terminalne

• Uraz



W zakresie zarządzania dostawcami głównym 
celem Future Healthcare jest zapewnienie 
ścisłego monitorowania każdego z podmiotów 
objętych umową, począwszy od ich zatrudnienia, 
poprzez ciągłe negocjowanie uzgodnionych 
kwot, po monitorowanie poziomu użytkowania. 
W tym celu wdrożono zestaw procedur 
umożliwiających ciągłe monitorowanie i 
kontrolowanie każdego z dostawców sieci 
medycznej:

• Ciągła renegocjacja uzgodnionych kwot;

• Zarządzanie reklamacjami razem z Dostawcami 
Sieci Medycznej;

• Regularne wizyty u głównych Dostawców Sieci 
Medycznej, zapewniające utrzymywanie 
bliskich relacji;

• Linia Wsparcia Dostawców;

• Monitorowanie poziomu aktywności każdego 
Dostawcy;

• Ciągłe szkolenie i komunikacja z objaśnianiem 
głównych procedur.

SIEĆ USŁUG MEDYCZNYCH 

USŁUGI MEDYCZNE

PORTFOLIO USŁUG



W ostatnich latach zmieniające się model 
podróży i komunikacji międzyludzkiej stworzyły 
znaczące możliwości dla usług zdrowotnych na 
całym świecie. W niektórych krajach dostęp do 
opieki zdrowotnej, zarówno podstawowej, jak i 
zaawansowanej, jest ograniczony. W takich 
przypadkach idealnym sposobem na poprawę 
stanu zdrowia populacji jest podróż do krajów 
bardziej rozwiniętych, z bardziej 
zaawansowanymi systemami opieki zdrowotnej.

W przypadku innych krajów największe 
wyzwanie wiąże się z kosztami. Pomimo faktu, że 
dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
nie stanowi problemu, ich koszty są coraz 
wyższe. W rezultacie dostęp do odpowiedniej 
opieki zdrowotnej dla dużej liczby osób jest 
ograniczony.

 Opracowaliśmy platformę zapewniającą dostęp 
do naszej sieci medycznej w Portugalii, która 
zapewnia dostęp do międzynarodowych 
klientów po bardzo konkurencyjnych kosztach.
Stworzyliśmy partnerstwa ze 
świadczeniodawcami i grupami szpitali, aby 
umożliwić dostęp do wysokiej jakości usług 
medycznych, w tym chirurgii ogólnej, 
szczękowo-twarzowej i okulistycznej. Ponadto 
współpracujemy z dwoma najbardziej znanymi 
ośrodkami onkologii, które korzystają  z 
najnowszych technologii i praktyk 
onkologicznych.

ZAPEWNIANIE TRANSPORTU
PACJENTA W CELU
PODJĘCIA LECZENIA
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W ramach Sieci Dostawców firma Future 
Healthcare opracowała sieć „Zdrowie i Dobre 
Samopoczucie”, której głównym celem jest 
uzupełnienie tradycyjnej sieci medycznej, 
umożliwiając klientowi wypoczynek oraz 
realizowanie zabiegów i leczenia przy użyciu 
alternatywnych leków i kosmetyków po bardzo 
atrakcyjnych cenach.

• Dietetyka

• Psychologia

• Akupunktura

• Homeopatia

• Siłownie i Kluby Zdrowia

• Kursy przygotowawcze do Porodu i 
Przechowywania Komórek 
Macierzystych

• Optyka

PSYCHOLOGIA, SIEĆ USŁUG
POPRAWY SPOSOBU ODŻYWIANIA
I SAMOPOCZUCIA

Główne punkty związane z siecią Zdrowie i 
Dobre Samopoczucie to:
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EUROPA

  Lizbona | Portugalia
Siedziba

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

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

Madryt | Hiszpania

Warszawa | Polska

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

Zurych | Szwajcaria

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

Bukareszt | Rumunia

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

AMERYKA POŁUDNIOWA

Quito | Ekwador

Av. Amazonas E4-69 y Patria, 

[+593-2] 2540-985 

Bogota | Kolumbia

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

Avenida de Asturias nº 6
local
C.P. 28029

Kontakty

Edificio COFIEC, Piso 14 Quito



www. future-health.care
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