Hambaravipuhkus
kompleksprogrammiga
Läti elanikele

www.implanttihoito.com

Kompleksprogramm Läti elanikele
EUROGRANT
SIHTRÜHM JA OSALEMISTINGIMUSED

Transfeer kliinikust bussi- või raudteejaamani

Mehed ja naised alates 18. eluaastast

Ravi ajal tehtud sõidu- ja majutuskulude hüvitamine

Naturaliseerimis- või legaliseerimisprotsessi läbivad
välismaalased – elamisloa olemasolu kinnitamin

Personaalse arsti kättesaadavus 24/7 online-režiimis

Läti elanikud – registreerimise/passi kinnitamine

Kompleksprogramm hõlmab
järgmisi teenuseid:
OPTG-ülesvõte (hammaste panoraamröntgenid
TASUTA konsultatsioon interneti vahenduse
Raviplaan koos eeldatava maksumusega pärast
röntgenpildi kättesaamis
Abi kohalesõiduks vajalike dokumentide vormistamise
Bussijaamast kliinikusse transfeeri korraldaminе
Raudteejaamast kliinikusse transfeeri korraldamine

Personaalne mänedžer kliinikus liikumise
Majutuse broneerimine (või patsient broneerib ise
majutuskohta soovitatud piirkonnas ja tänavatel
kliiniku läheduses)
1. Linnaekskursioon

Sõidukulude hüvitamine
BUSS (4,5 tundi)

kuni 20 €

RONG (5–10 tundi)

kuni 30 €

LENNUK (35 min)

kuni 30 €
(osaliselt)

Majutuskulude hüvitamine
APARTEMENDID

(ööpäeva kohta)

2. Muuseumide ja näituste külastamine
3. Teatrietenduste külastamine
4. Toitlustamine
EESMÄRK
Kõrgkvalifitseeritud stomatoloogiline abi
tasku-kohaste hindadega mõnusa puhkuse raames.

kuni 50 €

Sõidu- ja elukoha
kompensatsioon lepingu
sõlmimisel
Sõidu- ja elukoha
kompensatsioon kogu ravi/
implantaatide paigaldamise
perioodil lepingu sõlmimisel

alates 1000 €

alates 5000 €

Infotugi
TASUTA teejuht koos avalike söögikohtade, poodide,
kaubanduskeskuste, kinode, teatrite, taksofirmadega
ja kõigi muude vajaminevate kontaktidega.
Alalise vahendaja otsing veebisaitide kaudu, nt
Booking.com, Airbnb.com jne koos SOODUSTUSEGA
omanikult pideva majutamise korral.
Isikliku kontoga veebisait, kus on kirjeldatud
meditsiiniturismi tingimused, leping, majutuskoha
aadress, kultuuriprogramm, personaalse mänedžeri
ees- ja perekonnanimi, personaalne arst, kontaktid,
info hüvitamise või osalise raha tagastamise
(CASHBACK) kohta.

Miks just meie?
Oleme ettevõttete IMPLANTIUM ja OSSTEM ametlik esindaja.
Kliinikul on olemas oma hambalabor.
Üldnarkoosi võimalus.
Individuaalne lähenemine igale kliendile.
Röntgenpildi, transpordi- ja majutuskulude hüvitamine
mittekoha-likele patsientidele.
Paindlik maksesüsteem.

Põhilised suhtluskeeled:

Kliinikus on kasutusel kaasaegne
patsientide haldus-süsteem ZOHO
tarkvara baasil. Kõik patsiendiand-med
on kaitstud vastavalt Isikuandmete
kaitse üld-määrusele (Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL)
2016/679, 27. aprill 2016 või GDPR General Data Protection Regulation)

Transfeeri korraldamine

Sõidukulude eelarve

Eelarve kooskõlastamine

Patsient ostab ise piletid Eestisse ja

Kliiniku töötaja tuleb

määratle-mine

pat-siendiga

tagasi (eelarve piires) või mänedžer

patsien-dile bussi- või

broneerib varakult piletid

raudteejaama vastu

Patsient läbib raviprogramm

Patsient saabub kliini-kusse

Patsiendile hüvita-takse sõidukulud

Patsient osaleb kultuurip-rogrammis

sõidupiletite alusel (koopiad). Patsient

personaalse mänedžeri saatel

tasub sõidukulud üheskoos prog-rammi
eest tasumi-sega

Tasuta majutuse korraldamine
Määratakse eelarve. Patsiendile teatatakse majutuse eelarve.

Seejärel patsienti registreeritakse apartementidesse / ho-telli.

Antakse soovitusi majutuskoha valimiseks. Vali-kuvõimalused:
linnaosad / tänavad / hotellid / apartemen-did / majad eelarve
piires.
Majutuse variandi ja ajavahemiku kooskõlastamine
pat-siendiga. Patsient valib kokkulepitud summa piires maju-tuse,
broneerib, maksab kinni (sageli on vaja ettemaksu).
Broneerimist, lepingu sõlmimist ja valitud majutuskoha eest tasumist
võib teostada ka kliiniku mänedžer. Patsient võib kliinikut täielikult
usaldada. Dokumentide vormistami-sel personaalne mänedžer
teavitab patsienti, et majutus on kliiniku kulul. Kõikide vormistamise ja
korraldamisega seotud küsimustega tegeleb personaalne mänedžer.

Kliiniku töötaja tuleb patsiendile iga päev vastu ja vajadu-sel
saadab ta kliinikusse ning tagasi.
Patsiendil on kogu programmi vältel personaalne mäned-žer.
Mänedžeri teenuseid giidina osutatakse TASUTA, ük-sikasjalik
teejuht on TASUTA. Valitud kultuuriprogramm on ette makstud,
patsient ei pea iga kord maksma.
Patsient saab valida kultuuriprogrammide variantide vahel,
tasudes kogu paketi eest, mitte eraldi teenuste eest.

Peale selle on võimalik lisatasu eest tõsta majutuskoha
mugavustaset, kuna selle tase on kõigil erinev.
Patsiendi toitlustamine toimub tema kulul. Patsiendi soovil
Kui makse tegi patsient, siis kliinikusse saabumisel maks-takse
see summa maksekviitungi esitamisel tagasi. Kui majutuskoht on
kokkulepitud eelarvest kallim, on patsien-dil õigus hinnavahe ise
tasuda.

saab teatuid toiduaineid osta teatud summa eest, mis vas-tavalt
lepingule tuleb kliinikule hüvitada.

Kutse saamise etapid raviks kliinikus
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Avalduse esitamine

Nõustamine

Dokumentide esitamine

Raviprogrammi koostamine

Te sisestate oma kontaktandmed ja

Kliiniku mänedžer võtab teiega ühendust

Konsultatsiooni käigus mänedžer loetleb

Konsulteeriv arst kooskõlastab Teiega

kirjeldate lühidalt oma probleemi

täiendava info saamiseks nii kiiresti kui

meditsiinilisi dokumente, mida tuleb

läbivaatus- ning raviprogrammi. Kui

tagasiside vormi kaudu või võtate

võimalik.

esitada hindamaks patsiendi tervislikku

pakutud programm sobib Teile,

ühendust otse meie mänedžeriga

sei-sundit ning ravi väljavaateid. Seejärel

personaalne mänedžer teavitab Teid

veebisaidil esitatud telefoninumbrite või

mänedžer edastab Teie dokumente

meditsiiniteenuste osutamise korrast ja

e-posti aadressi vahendusel.

erialaspetsialistidele.

hinnast.

Te saate alati tellida tagasihelistamist teie
telefoninumbrile.
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Raviprogrammi maksumus

Tasumise kord

Kutse ja saabumine

Nimetatud hinna sees on ravi maksumus,

Programmi eest tasumine toimub

Teile saadetakse ametlik kutse kliinikus ravi

Registreerimine kliinikus
ja ravi läbiviimine

kõik korralduslikud teenused,

toimingute teostamise ajal otse kliinikus

läbimiseks, leping meditsiiniteenuste

Dokumentide allkirjastamine, programmi

professionaalse planeerimise teenused

vastavalt kokkulepitud maksumusele (ilma

sõlmimiseks, transporditeenuste leping,

eest tasumine, korralduslike küsimuste ja

ning programmi läbiviimise teenused,

in-ternetis tehtud ettemaksuta)

õnnetusjuhtumikindlustus, info transfeeri ja

kultuuriprogrammi küsimuste

välja arvatud need, mille eest tasutakse

majutuse kohta. Pärast vajalike

lahenda-miseks vajaliku personaalse

eraldi (kultuuriprogramm); transfeer

väljasõidudokumentide vormistamist

mänedžeri määramine, personaalse arsti

saabumis-kohast kliinikusse ja tagasi;

saabute ravile kliinikusse. Saame teie jaoks

ja meditsiiniõe kliinikus saatmiseks

olmeprobleemide lahendamine ja

broneerida piletid ja majutuskoht või

määramine.

linnaekskursiooni korraldamine.

tegelete antud teemaga iseseisvalt,
leppides kokku mänedžeriga eelarves.
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Dokumentide tõlkimine
Meditsiiniliste dokumentide tõlkimine

Patsiendi jälgimine
pärast ravi kliinikus

Teile vajalikku keelde ühe päeva jooksul

Ettevõtte arst-mentor (ning esimesel

pärast raviprogrammi läbimist.

vajadusel raviv arst-spetsialist) suhtleb
pidevalt patsiendiga; soovitused;
ravimiret-septide saatmine;
kontrolluuringute analüüs (antud teenuse
eest tasutakse eraldi patsiendi soovil
pärast raviprogrammi läbimist).

KLIENDID 12-ST RIIGIST
PUHKAVAD JA RAVIVAD
ENNAST MEIE JUURES!

SOOME
R O OT S I
NORRA

EESTI
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S U U R B R I TA N N I A

LEEDU
POOLA

SAKSAMAA
TŠEHHI

VA LG E V E N E

Dmitri Filippenko

Peaarst, arst-implantoloog
Mood mõjutab teatud määral ka meie tänase vestluse teemat, nimelt naeratuse
valikuvõimalust. Kuid sooviksin selgitada: toetan täielikult seda kauni naeratuse
moetrendi, nii et täna ei räägi me hammaste tervisest ja ravimeetoditest,
vaid ilust ja esteetikast, sest tänapäeval saate ise valida, kuidas teie naeratate.

Tööstaaž: 11 лет

Semjon Nemejev

Kirurg-implantoloog, hambaarst-ortopeed
Suurim erinevus on selles, et Eestis saab kliinikut avada vaid arst. Minu arvates on see
õige, kuna oma ala spetsialist palju paremini häälestab patsientide raviprotsessi. Samal
ajal on Eesti väike riik ja seetõttu on siin kõrge maine väga olu-line, millel on minu arvates
positiivne mõju meditsiiniteenuste kvaliteedile.

Tööstaaž: aastat

Maksim Kolyushko

ortodont, ortopeed, kirurg
Tere, mina olen teie personaalne arst. Ma armastasin lapsest peale naeratada ja tahtsin, et
kõik naerataksid ja oleksid õnnelikumad. See oli minu esimene unistus. Ja juba 10 aastat
tegelen ma professionaalselt naeratuse esteetikaga. Alates valgendamisest ja kergest
korrigeerimisest kuni keeruliste kirurgiliste juhtudeni välja.
Ma käin koolitustel üle kogu maailma ja pakun oma patsientidele kõige
uuendusmeelsemat kogemust stomatoloogias. Ma tean kuidas muuta naeratus ilusaks ja
anda inimesele terved hambad, valu ja stressita. Ootan teid rõõmuga oma kabinetti!

Tööstaaž: 10 aastat

Ajakirja toimetus.
Gloss 2019 aasta

www.gloss.ee

Kliendi tagasiside
4,5
4,5 из 5
123 inimese
arvamusele tuginedes

41 inimest soovitab

Kõik programmis
osalejad
Osalevad automaatselt LOOSIS,
mille auhind on nädalane reis
Taisse
kogu perega!
LOOSIMINE viiakse läbi 05.12.2020

Kristiine Keskus

Kontaktid:
+37128914917
Kotkapoja 2A, Tallinn (Eesti)
www.implanttihoito.com
https://www.instagram.com/implanttihoito2018/
https://www.facebook.com/Implanttihoito.rus/
https://vk.com/implanttihoito

Kotkapoja 2A

