En Global
Plattform För

Hälso
turism

Har du övervägt Turkiet för
dina sjukvårdsbekymmer?
Förra året valde 520.000 patienter och deras
anhöriga Turkiet för sina sjukvårdsproblem. *
Jag var tvungen att
vänta i 3 månader
för en MRI i mitt
eget land, jag
kunde utföra en
direkt i Turkiet.

Jag utförde
en hårtransplantation i
Turkiet.

Jag hade en
väldigt lyckad
bypassoperation i Turkiet.

Turkiet har
det senaste i
oftalmisk teknik,
jag såg det
med mina egna
ögon!

Jag valde
Turkiet för min
levertransplantation.

* Republiken Turkiets Hälsoministeriums årsrapport 2012

Turkiet är det rätta resmålet
för hälsoproblem!
Turkiet är inte bara ett ovanligt resmål där du kan njuta av solen 300 dagar
i året men är också utpekat som ett högpotentialland för hälsoturism av
WHO (Världshälsoorganisationen) Dessutom har Turkiet fler JRI-godkända
hälsovårdsanläggningar än något annat land förutom USA. Turkiet tillhandahåller
behandlingsalternativ till överkomliga priser i JRI-godkända A-klass-sjukhus
tillsammans med den senaste diagnostik- och terapitekniken, de bästa läkarna globalt
erkända i deras områden samt kvalitetsservice i de internationella
patientavdelningarna.

Kvalitetshälsovård i sjukhus utrustade
med den senaste tekniken
Överkomliga priser
Sekretesskrav
Termiska anläggningar
En semester efter din behandling

Vi fick fertilitetsbehandling i Turkiet
och nu kan
vi krama vår
bebis.

De medicinska områden där du kan
få behandling inom i Turkiet
Onkologi
Cancerbehandlingar

Allmänkirurgi

IVF
Fertilitetsbehandling

Kardiologi

Oftalmologi
ENT

Diagnostik
Imaging Systems

Tandvård

Organ
transplantation

Ortopedi
Idrottsmedicin

Termiskt & Spa
Wellness

Hårtransplantation
Estetik

Äldrevård
Geriatrik

Lookingcare är med dig
längs med hela vägen!
Från din ankomst till din avresa är din säkerhet och bekvämlighet garanterad
av våra sjukhus stödtjänster. Under denna period står vi vid din sida då du
stöter på problem med din hälsa.

7 Dagar 24 Timmar
Online sjukvård
Lookingcare erbjuder de mest
effektiva och tillförlitliga
behandlingsmetoderna
till överkomliga priser...
Uttryckligen planerat för dig!
Patienter och deras anhöriga
kan få ‘högsta kvalitets service till
förmånligaste priserbjudande och
dra nytta av informationsservicen
genom att skriva in sig i vårt system
på www.lookingcare.com utan
kostnader.
Vårt team av specialistläkare
på lookingcare erbjuder
supportservice för dig så du kan
få tillgång till till de lämpligaste
och ekonomiskt mest fördelaktiga
behandlingarna.

Etiskt och vetenskapligt
tillvägagångssätt
lookingcare.com är en hälsoplattform för turister och har
som mål att förbättra hälsoindustrin för turister, som har
utvecklats snabbt under senare år. Den grundades under
ledning av Dr. Kerim Koray, en av pionjärerna inom medicinsk
turism i Turkiet. I detta system som inkluderar individer
och företagsrepresentanter runtom i världen presenteras
specialiserad och människofokuserad sjukvårdsservice
i enlighet med medicinsk etik.
På lookingcare-plattformen finns det behandlings- och
diagnostikcenter för specifika grenar, termisk hälsoturism
samt äldrevårdsservice utöver JCI-certifierade ledarsjukhus.

Läkningsprocessen i 7 dagar

1

STEG

Registrera dig
i vårt system

STEG

2

Fyll i informationsblanketten

STEG

3

Vårt system
kommer rekommendera de
lämpligaste och
mest ekonomiskt
fördelaktiga
sjukhusen för dig

STEG

4

Sjukhuset du
väljer kommer att
ta kontakt med
dig och planera
din behandling

STEG

5

Varje detalj kommer organiseras
från din ankomst
till din avfärd
från sjukhuset

STEG

6

Om du önskar
kan du ta en kort
semester för att
upptäcka Istanbuls och Turkiets
skönhet

7

STEG
Återvänd
hem frisk,
lugn och
lycklig

Lookingcare erbjuder de mest effektiva och tillförlitliga
behandlingsalternativen till ekonomiskt fördelaktiga priser...
Specifikt planerat för dig!
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