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H Care Life προσφέρει τις υπηρεσίες της από το 1993, σε εκείνους που επιθυµούν να λάβουν 
∆εύτερη Γνώµη ή/και Νοσηλεία στο εξωτερικό, είτε σε συνεργαζόµενα νοσοκοµεία, αλλά 
και της απολύτου προσωπικής  επιλογής του ενδιαφεροµένου ή προτάσεως του θεράποντος 
ιατρού.  

Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες µετάφρασης ιατρικών εγγράφων (εξετάσεις, γνωµατεύσεις, 
βιοψίες κτλ)  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τους πελάτες-κατόχους του «Προνόµιο µε κάρτα» 

� 50% έκπτωση  στις υπηρεσίες διαχείρισης ιατρικού φακέλου* 
(τελική τιµή € 95,32) 

 
*∆ιαχείριση ιατρικού φακέλου, σηµαίνει:   

• Ορθή και γρήγορη προετοιµασία του ιατρικού σας φακέλου 
• Άµεση προώθηση στον φορέα περίθαλψης 
• Επικοινωνία µε το νοσοκοµείο του εξωτερικού για την παρακολούθηση της πορείας εκτίµησης του 

φακέλου 
• Άµεση (εντός 24ωρου) παροχή της τελικής του γνωµάτευσης στον ενδιαφερόµενο (µε ταυτόχρονη 

ενηµέρωση του θεράποντος ιατρού, εφόσον έχει ζητηθεί). 
Σε περίπτωση πρότασης θεραπείας και αποδοχής της από τον ενδιαφερόµενο: 

• Παρέχουµε τα απαραίτητα έγγραφα για τον ασφαλιστικό (ιδιωτικό ή δηµόσιο) φορέα για την έγκριση 
της δαπάνης νοσηλείας 

• ∆ιευθέτηση ραντεβού νοσηλείας, διερµηνευτικές υπηρεσίες, κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων, 
ξενοδοχείων, µεταφορά από/προς αεροδρόµιο κτλ.  

• Επικοινωνία µε το νοσοκοµείο του εξωτερικού για την παρακολούθηση της πορείας εκτίµησης του 
φακέλου 
Κατά την επιστροφή σας από το εξωτερικό: 

• Επικύρωση από την αρµόδια προξενική αρχή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την αποζηµίωση 
από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα (δηµόσιο ή ιδιωτικό) 

• Επίσηµη µετάφραση των απαραίτητων εγγράφων 
• Αποστολή φακέλου επανέλεγχου (εφόσον η περίπτωση το απαιτεί) 

  

� 10% έκπτωση  στις υπηρεσίες µετάφρασης ιατρικών εγγράφων (γνωµατεύσεων, 
εξετάσεων, βιοψίας, ιστορικού κτλ) 
 
• Οι µεταφράσεις στον τοµέα της υγείας και της ιατρικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και παίζουν πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην ορθή εκτίµηση ενός ιατρικού φακέλου που αποστέλλεται στο εξωτερικό. Για 
τον λόγο αυτό, συνεργαζόµαστε µε µεταφραστές που έχουν πολύχρονη εµπειρία στην µετάφραση 
κειµένων ιατρικού περιεχοµένου, πολλοί από τους οποίους είναι και οι ίδιοι γιατροί, για ένα 
εγγυηµένο, ποιοτικό και γρήγορο αποτέλεσµα.  
 
Παρακαλούµε σηµειώσατε, ότι η παροχή µεταφραστικών υπηρεσιών ∆ΕΝ απαιτεί περαιτέρω 
διαχείριση του ιατρικού φακέλου από το γραφείου µας.   


