The Medical
Second Opinion
that can save lives

Did you know that your MetLife insurance
policy brings you medical second opinions
from “America’s Best Hospitals1”?
Importance of Medical Second Opinion


Misdiagnosis and treatment errors are
common.



Second opinions confirm diagnosis and
help identify alternative treatments.



Second opinion services can improve
healthcare outcomes.



The practice of medicine is becoming
more specialized. A multidisciplinary
approach enables specialists in different
medical fields to collaborate to ensure
the most effective management options.

WorldCare Medical Second Opinion
in Numbers:


Operations in Over 40 countries.



Over 20,000 doctors and well-known
specialists in the WorldCare Consortium®.



Over $4 billion in annual research funding
at the Consortium institutions.



Over 25 years of experience.



Over 25,000 Second Opinion studies
completed.

WorldCare partnering with “America’s Best Hospitals” to provide
Healthcare you can trust
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Source: “US News & World Report”

WorldCare | Expert Medical Second Opinion E-consultation

Benefits of Medical Second Opinions from WorldCare

Sample Covered
Conditions
 Alzheimer’s Disease
 Amputations



Peace of Mind: Expert Medical Second Opinions tailored
to your specific situation.



Ease of Access: Second opinions delivered without the
hassle of arranging appointments or travel.



Physician Interaction: Audio conferences arranged
between local physician and consulting specialists.



Reinforce Local Physician Relationship: Second opinions
that complement established local physician-patient
relationship.



Enhance Quality of Care: Second opinions help ensure
correct diagnosis and most effective treatment when you
need it most.

How does it work?

Contact MetLife

 Cancer
 Coma
 Emphysema
 Kidney Failure

Medical Record collection

 Multiple Sclerosis
 Major Organ Transplant
 Neuro-degenerative
Disease

WorldCare triages
case to Hospital(s)

 Paralysis
 Parkinson’s Disease
 Rheumatoid Arthritis
 Stroke
 Sudden Blindness due to
illness

Contact us at 800 9711
for the full list of covered
illnesses.

Multi-disciplinary
Review by Specialists

WorldCare sends comprehensive
reports to patient

To obtain Medical Second Opinion, please contact:

800 9711

EB-MSO-WC-QAT-0120-M

للحصول على الرأي الطبي الثانيُ ،يرجى االتصال:

800 9711

EB-MSO-WC-QAT-0120-M

ورلد كير

الستشارات الخبراء بالرأي الطبي الثاني عبر اإلنترنت

مزايا الرأي الطبي الثاني من ورلد كير:
ً
رأئيا
راحة البال :حيث يُ قدم الرأي الطبي الثاني من الخبير
يتناسب بحالتك
سهولة المنال :حيث يُ قدم الرأي الطبي الثاني دون االنشغال
بترتيب المواعيد أو السفر.
التفاعل بين األطباء :حيث يجري الترتيب للمؤتمرات السمعية
بين األطباء المحليين واألخصائيين المستشارين.
تعزيز العالقات مع األطباء المحليين :حيث يُ كمِّ ل الرأي الطبي
الثاني العالقة القائمة بين المريض والطبيب المحلي.
تحسين جودة الرعاية الصحية :حيث يُ ساعد الرأي الطبي الثاني
في ضمان التشخيص الصحيح وتوفير العالج األكثر فاعلية عندما
تستدعي حالتك ذلك.

عينة من الحاالت التي تم
شفاؤها:
مرض آلزهايمر
حاالت البتر

طريقة العمل؟

االتصال بشركة متاليف

السرطان
الغيبوبة
انتفاخ الرئة

جمع السجالت الطبية

الفشل الكلوي
التصلب اللويحي
عمليات زراعة أعضاء كبيرة
المرض التنكسي العصبي

نقل ورلد كير الحالة
إلى المستشفى

الشلل
مرض باركنسون
مرض الروماتويد
السكتة الدماغية

مراجعة الحالة من جميع
التخصصات على يد أخصائيين

العمى المفاجئ نتيجة مرض ما

اتصل بنا على  800 9711للحصول على
قائمة كاملة باألمراض

ترسل ورلد كير تقارير
شاملة إلى المريض

هل تعلم أن وثيقة تأمين متاليف تأتيك بالرأي
الطبي الثاني من “أفضل مستشفيات أمريكا”1؟
أهمية الرأي الطبي الثاني

إنجازات الرأي الطب الثاني من ورلد كير
في أرقام:

 ُتعد حاالت التشخيص الخاطئ وأخطاء العالج من
األمور الشائعة.

موجوده في  40دولة

يعمل الرأي الطبي الثاني على تأكيد التشخيص
والمساعدة في تحديد بدائل العالج.

توفير ما يزيد عن  20،000طبيب وأخصائي من
البارزين للعمل في ورلد كير كونسورتيوم.

تتمكن خدمات الرأي الطبي الثاني من تحسين نتائج
الرعاية الصحية.

إنفاق أكثر  4مليار دوالر على تمويل األبحاث
السنوية في معاهد االتحاد.

يتزايد مستوى التخصص في ممارسة الطب ،حيث
يتمكن األخصائيون في مختلف المجاالت الطبية
عن طريق اتباع منهج متعددة التخصصات من
التعاون بغية ضمان خيارات اإلدارة األكثر فاعلية.

ً
عاما.
توفير خبرات تفوق 25
إنجاز دراسات تزيد عن  25،000دراسة بشأن
الرأي الطبي الثاني.

ورلد كير تتشارك مع “أفضل مستشفيات أمريكا” لتوفير الرعاية
الصحية التي تحظى بثقتكم

 1المصدر :مجلة يو أس نيوز آند ورلد ريبورت

الرأي الطبي الثاني يُنقذ
حياة ا�لكثيرين

