P R E M I U M

S Z O L G Á L T A T Á S C S O M A G O K

Azonnali megoldás egészségügyi problémákra
Eseti térítés ellenében igénybe vehetô szolgáltatások (Fee for Service)
Eseti térítés ellenében szolgáltatásainkat ajánljuk mindazoknak, akik
egészségügyi problémájukra gyors, magas színvonalú megoldást keresnek.

PREMIUM SZOLGÁLTATÁSOK
A KÚTVÖLGYI KLINIKAI TÖMBBEN

Egészségmegôrzés
Szûrési csomagok
A szakorvosi szrvizsgálatok minden Premium-kártyacsomag részét
képezik, de önállóan is igénybe vehetôek.
Foglalkozás-egészségügyi szûrések
Foglalkozás-egészségügyi csomagjaink segítségével, rövid idô alatt,
valamennyi, a hatályos jogszabályban rögzített, a munkáltató által
finanszírozandó egészségügyi tevékenységet elvégzünk.
Egyéni és vállalati szûrési csomagok
Speciális igények szerint összeállított, különbözô tartalmú szûrési
csomagjaink megbízható megoldást jelenthetnek a betegségek
megelôzésében és a problémák idôben történô felismerésében.
Életkorhoz kötôdô szûrések
Az életkorhoz kapcsolódó rizikófaktorok figyelembevételével kialakított
szûrési csomagjaink alkalmasak az adott korosztály jellemzô egészségügyi
problémáinak célzott, korai felismerésére.

További információ:
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Ügyfélszolgálat: Tel: 06 1 325-12-04
E-mail: jarobeteg@kut.sote.hu
www.kutvolgyi.hu

A Kútvölgyi Klinikai Tömb neve szorosan
összekapcsolódik a kiemelkedô színvonalú
egészségügyi szolgáltatások fogalmával.
A Semmelweis Egyetem tudományos és klinikai
háttere, magasan képzett szakorvosaink és
szakdolgozóink, valamint jól szervezett
munkafolyamataink együttesen biztosítják, hogy
Ön az egészségével kapcsolatos kérdéseire
megfelelô választ, problémáira megnyugtató
megoldást találjon.
Ennek jegyében ajánljuk most szíves figyelmébe
az OEP által finanszírozott ellátásokon felül,
térítés ellenében igénybe vehetô, emelt szintû
Premium-szolgáltatásainkat.
További információért, illetve az aktuális
árlistákkal kapcsolatban forduljon bizalommal
munkatársainkhoz a feltüntetett elérhetôségeken, illetve keresse fel honlapunkat:
www.kutvolgyi.hu
Akármelyik szolgáltatásunk mellett is dönt,
a Kútvölgyi Klinikai Tömbben Önt mindig
professzionalizmus és személyes odafigyelés
veszi majd körül.

Mi jellemzi a Premium-szolgáltatásainkat?
-

Korszerû, esztétikus környezet
Egyetemi tudományos és klinikai háttér
Járó- és fekvôbeteg ellátás egy helyen
Személyes igények fokozott figyelembe vétele
Kiszámítható, tervezhetô egészségügyi ellátás és szûrés
Minimális várakozási idô
Kedvezô árak, rugalmas konstrukciók

Tervezhetô öngondoskodás
Kútvölgyi Premium Kártyák
A Kútvölgyi Premium Kártyákat ajánljuk
mindazoknak, akik elôrelátóan szeretnének
dönteni az egészségügyi szolgáltatások
igénybevételérôl. A szolgáltatáscsomagok
segítségével, egy évre elôre, szükség esetén
azonnal, kiemelt körülmények között
biztosíthatja az Ön és családja számára
fontos szûréseket, orvosi vizsgálatokat.
A Gold, Platinum és Diamond elnevezésû
kártyák komfortosított szakorvosi vizsgálatokat, 24 órás közvetlen szakorvosi elérhetôséget, foglalkozás-egészségügyi szûrést,
fogászati ellátást és számos egyéb egészségügyi ellátás igénybevételét teszik lehetôvé,
a megvásárlás napjától számított egy évig. A kártyacsomagok tartalmával
és áraival kapcsolatban a megadott elérhetôségeken tájékozódhat.

Milyen célokra és élethelyzetekre ajánljuk Önnek
kártyaszolgáltatásainkat?

Ha Önnek az egészség érték és az idô számít…
Premium szolgáltatásainkat ajánljuk mindazoknak, akik számára az
egészség megôrzése értéket jelent, és egészségügyi problémáikra gyors,
magas színvonalú megoldást keresnek.
Ha kiemelt figyelemmel gondoskodik hozzátartozói
egészségérôl…
A Premium szolgáltatásoknak köszönhetôen, családtagjai számára egy
évre elôre megtervezheti és biztosíthatja az egészségügyi ellátást, illetve
a betegségek megelôzését elôsegítô szûréseket.
Ha fontos Önnek a munkában töltött idô…
Premium szolgáltatásaink fontos célja, hogy pácienseink a javasolt
vizsgálatok és kezelések miatt a lehetô legrövidebb idôt töltsék távol
munkahelyüktôl. A jól szervezett, gyors ellátás lehetôvé teszi a kiesô
munkaidô minimalizálását.
Ha Ön egy látogatással szeretne teljes egészségügyi
ellátáshoz hozzájutni…
Premium szolgáltatásainkkal, a Kútvölgyi Klinikai Tömbben, egy épületen
belül biztosítjuk Önnek a járó- és fekvôbeteg ellátás szinte minden
szakterületét.
Ha Önnek különleges elvárásai vannak…

