
 Një platformë 
globale në 
turizmin 
shëndetësor



 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Bëra 
mbjellejen 
e flokëve 
në Turqi.

U mjekuam 
në Turqi dhe 
tash kemi një 
bebe.

Zgjodha Turqinë 
për transplantim 
të mëlçisë.

Turqia posedon 
teknologjinë 
e fundit për 
okulistikë, këtë 
e pash me sytë 
e mi.

Pata një 
operacion 
bajpas 
shumë të 
suksesshëm 
në Turqi.

Duhej të prisja  
3 muaj në vendin  
tim për të bërë 
skanim me 
rezonancë 
magnetike (MRI), 
në Turqi e bëra 
menjëhere.

E keni konsideruar Turqinë 
si vend për tu mjekuar?

Turqia është destinacioni i 
saktë për tu mjekuar!

Vitin e kaluar 520.000 pacient dhe të afërmit e tyre 
zgjodhën Turqinë si destinacion për tu mjekuar.*

* Raporti vjetor 2012, Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Turqisë

 

 

Përveç të qënit një vend ekzotik ku 300 ditë në vit mund ta shijoni diellin, Turqia është e 
theksuar edhe ndër vendet me potencial më të lartë në turizmin shëndetësor nga ana e 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO). Gjithashtu, Turqia është vendi i parë në 
botë pas SHBA-ve me numër të spitaleve të akredituara nga JCI. Turqia ofron mjekime 
me çmim të përshtatshëm në spitale me cilësi më të lartë dhe me pajisje diagnostike 
dhe terapeutike të teknologjisë së fundit, me mjekët me të mirë botërorë në fushat  
e tyre dhe me departmante speciale për pacientët ndërkombëtarë.

Shërbim mjekësor kualitativ në spitale 
të pajisura me teknologjinë më të fundit

Çmime të përshtatshme

Fshehtësi profesionale

Parqe termike

Mundësi për pushime para ose 
pas mjekimit



Fushat mjekësore nga të cilat mund 
të merrni shërbime mjekimi në Turqi

Lookingcare do të jetë me 
ju gjatë gjithë procesit!

 

  

Nga ardhja e deri te vajtja; siguria dhe komforti juaj është i garantuar 
përmes shërbimeve mbështetëse të kompanive me të cilat bashkëpuno-
jmë. Ne do t’ju qëndrojmë në krah për shëndetin tuaj gjatë çdo problemi 
të mundshëm në këtë proces.

Onkologji
Mjekime të kancerit

Kirurgji e 
përgjithshme

Fertilizim in vitro (IVF)
Mjekime të sterilitetit

Okulistikë
Vesh, hund dhe fyt

Diagnostikë
Sisteme skanimi

Kujdes dentar Transplantim të 
organeve

Trajtim termik & SPA 
Shëndetësi

Kujdes për 
të moshuarit

Gjeriatri

Kardiologji Ortopedi
Mjekësi sportive

Mbjellje të flokëve
Estetikë



Qasje etike dhe skencore

Lookingcare ofron zgjedhje 
më efektive dhe të besueshme 
për trajtim me çmime të 
përshtatshme... Veçanërisht 
planifikuar për ju!

Pacientët dhe të afërmit e 
tyre mund të marrin oferta për 
‘shërbime me cilësi më të lartë 
dhe çmim më të mirë’ dhe të 
përfitojnë nga shërbimi informativ 
duke u regjistruar falas në sistemin 
tonë: www.lookingcare.com

Ekipi ynë i mjekëve specialist 
në lookingcare ju ofron shërbim 
mbështetës që t’i merrni trajtimet 
më të përshtatshme dhe 
ekonomike.

lookingcare.com është një platformë shëndetësore, e cila synon 
të sjellë risi në industrinë e turizmit shëndetësor, fushë kjo që 
ka shënuar një zhvillim të shpejtë në vitet e fundit, në drejtimin e 
mjekut Kerim Koray Kebir, një ndër pionerëve të turizmit mjekësor 
në Turqi. Në këtë sistem ku përfshihen përfaqësues individual 
dhe korporata nga e gjithë bota, informacioni rreth shërbimeve 
shëndetësore të veçanta dhe të përqëndruara tek njeriu qëndron 
brenda kufijve të etikës mjekësore.

Në platformën lookingcare, ekzistojnë qendra për 
trajtim dhe diagnostikim për degë specifike, turizëm 
shëndetësorë termik dhe shërbime të larta të kujdesit 
së bashku me spitale superiore të akredituara nga JCI.

Procesi i mjekimit në 7 hapa

Hapi Hapi Hapi Hapi Hapi Hapi Hapi1 2 3 4 5 6 7
Regjistrohuni 
në sistemin 
tonë

Plotësoni 
informacionin

Sistemi ynë do 
t’ju rekomandojë 
spitalet më të 
përshtatshme 
dhe ekonomike 
për ju

Siptali të cilin do 
ta zgjedhni do t’ju 
kontaktojë dhe 
do ta planifikojë 
mjekimin tuaj

Çdo detaj do 
të organizohet 
nga ardhja juaj 
në spital deri te 
vajtja juaj

Sipas dëshirës 
mund të bëni 
pushim të shkurtër, 
të shijoni bukuritë 
e Stanbollit dhe 
Turqisë

Return home 
healthy, 
peaceful  
and happy

7 ditë 24 orë
Kujdes shëndetësor 



Lookingcare ofron zgjedhje më efektive dhe të 
besueshme për trajtim me çmime të përshtatshme...  

Veçanërisht planif ikuar për ju!

Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B Blok Kat: 9
Balmumcu - Beşiktaş 34349 İstanbul / Türkiye

Phone: +90 212 274 94 08  Fax: +90 212 347 21 11
 info@lookingcare.com


