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Nâng cao chương trình 
chăm sóc sức khỏe 
cơ bản của bạn bằng
DỊCH VỤ CHĂM SÓC 
ƯU VIỆT VÀ TOÀN DIỆN

• Bảo hiểm chi phí chữa trị các bệnh hiểm nghèo phức tạp và tốn kém

• Được chăm sóc bởi các bác sĩ, tại các bệnh viện hàng đầu ở Mỹ với phương pháp điều trị tiên 
tiến nhất

• Chi phí khiêm tốn so với  giá trị nhận lại lớn chưa từng có

• Tiết kiệm hơn các chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn cầu đắt đỏ

• Hỗ trợ theo dõi bệnh và quản lý chăm sóc cá nhân cho nhân viên hoặc người thân của bạn 
khi mắc bệnh

• Gia tăng gói phúc lợi dành cho nhân viên để thu hút, giữ chân và chăm sóc cho các nhân tài 

• Bảo hiểm gần như trọn đời: được tái tục lên đến 99 tuổi.
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BẠN CÓ NGHĨ MÌNH CÓ 
NGUY CƠ MẮC BỆNH 
HIỂM NGHÈO?

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới:

• Các bệnh lý về tim-mạch đang là nguyên nhân số 1 gây nên các ca tử vong trên toàn thế giới, hàng năm số 
người chết vì bệnh tim-mạch nhiều hơn hẳn so với bất kể bệnh nào khác. Ước tính có 17.5 triệu người tử vong 
do bệnh tim trong năm 2012 chiếm 31% trong tổng số các ca tử vong trên toàn cầu.

• Riêng năm 2015, có 8.8 triệu người tử vong do Ung thư trong đó khoảng 70% ca tử vong tại các nước có thu 
nhập thấp và trung bình.

Lưới an toàn của bạn có thể có những lỗ hổng:
Bạn sẽ làm gì khi gia đình bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim-mạch? Khi đó bạn sẽ có đặt cược sức khỏe của 
họ vào những phương pháp điều trị không phải tốt nhất? 

Đối với một số người, bảo hiểm sức khoẻ chính là câu trả lời. Đây là giải pháp tối ưu cho các vấn đề sức khỏe thông 
thường hàng ngày, nhưng không phải cho các bệnh tật nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng. Chương trình bảo hiểm 
sức khỏe có những hạn chế mà không thể có được những điều trị tốt nhất. Những chương trình này yêu cầu đối với 
những chi phí điều trị vượt quá mức chuẩn cần phải được phê duyệt, hoặc các mức trách nhiệm bảo hiểm đều không 
đủ chi trả hết chi phí điều trị. Bảo hiểm sức khỏe chỉ hoàn lại các chi phí mà bạn đã phải thanh toán trước, do vậy 
không giúp được bạn chủ động chuẩn bị tài chính trước khi điều trị và khiến bạn phải làm các thủ tục bồi thường tốn 
thời gian, công sức. 

Hơn thế nữa, các chương trình này thường có ít hoặc không hỗ trợ trong việc tìm kiếm các chuyên gia tốt nhất, không  
hướng dẫn bạn hoặc gia đình bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng các thông tin hữu ích, quyết định phù hợp 
hay các việc hậu cần.

Còn với một một số người, việc có tài chính vững mạnh có thể khiến họ tự tin, hoặc vì họ  biết ai đó đã từng điều trị 
ung thư hay tim-mạch. Việc giới thiệu truyền miệng hay thông qua các mối quan hệ cá nhân có thể giúp bạn có được 
những thông tin tham khảo ban đầu. Nhưng những sự giới thiệu này chỉ giới hạn trên kinh nghiệm chủ quan từ phía 
gia đình hay bạn bè mà không phải căn cứ theo đánh giá khách quan nào về chất lượng y tế.

Số còn lại, câu trả lời là chỉ cần một chương trình bảo hiểm cho các bệnh hiểm nghèo thanh toán một lần là đủ. 
Nhưng thông thường những khoản tiền này chỉ hữu ích để trang trải các khoản vay thế chấp chứ không phải chi trả 
cho việc điều trị. Chỉ tiền bạc không thôi không thể cải thiện cơ hội sóng sót của bạn hay giúp bạn trở lại khỏe mạnh 
bình thường. Chỉ có những phương pháp chữa trị tốt nhất mới có thể giúp bạn.

Không ai trong chúng ta muốn nghĩ rằng mình 
có thể mắc phải bệnh hiểm nghèo. Nhưng 
thực tế cho thấy nguy cơ mắc bệnh hiểm 
nghèo đang ngày càng gia tăng. Chỉ riêng 
ung thư và bệnh tim-mạch đã có khả 
năng hủy diệt một nửa nhân loại. 

Nhưng điều ngạc nhiên và đáng lo ngại là có rất nhiều yếu tố dẫn đến thất bại trong quá 
trình điều trị ung thư và tim mạch:

• 15% trong số các chuẩn đoán đầu tiên đều không chính xác dẫn đến sai lệch lớn trong quá trình điều trị

• Tư duy cục bộ - Những gì tốt nhất ở nước sở tại đã là những gì tốt nhất có thể có.

• Đặt nặng vấn đề chi phí – khi người ra quyết định (bệnh nhân và bác sĩ) quá chú trọng vào vấn đề chi phí mà 
không phải kết quả điều trị

• Cơ hội sống sót cao hơn 30% nếu bạn được chẩn đoán và điều trị đúng ngay từ đầu1

Kết quả là quá nhiều mạng sống mất đi vì những lí 
do không đáng cóNguyên nhân đến không phải do 
bản thân căn bệnh mà do cách điều trị căn bệnh.

1 Khi so sánh với phương pháp điều trị chuẩn và tiêu chuẩn tại các bệnh viện 

Sai sót nghiêm trọng.
Một số sai sót phổ biến dẫn đến tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn bao gồm:

Chẩn đoán sai.
Lập kế hoạch điều trị chưa phù hợp.
Điều trị không chính xác.
Sai lệch trong quá trình trao đổi thông tin giữa các chuyên gia.
Kiểm soát chất lượng rời rạc.

Thiếu sự tham gia của bệnh nhân.
Tập trung vào chi phí.
Các phương thức điều trị tốt nhất không có tại địa phương.
Đội ngũ điều trị thiếu kinh nghiệm.
Không ai chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình điều trị.
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Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim-mạch mang 
đến một tầm nhìn mới trong việc điều trị hai căn bệnh này. Với chi phí 
thấp hơn nhiều so với những gói bảo hiểm toàn diện phạm vi toàn cầu, 
và thậm chí còn thấp hơn một số chương trình bảo hiểm nội địa, 
nhưng chương trình này sẽ đem lại những lợi ích không thể tìm thấy 
được trong bất cứ gói bảo hiểm truyền thống nào: đó là bạn sẽ có cơ 
hội tốt nhất để chữa khỏi các căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới một 
cách nhanh chóng và toàn diện.

Các bệnh viện hàng đầu. Những phương pháp điều trị tốt nhất. Những 
công nghệ tiên tiến nhất. Người quản lý chăm sóc cá nhân. Chương 
trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim-mạch mang đến tất cả 
những điều này với mức phí phải chăng, như một sự bổ sung lý tưởng 
cho đơn bảo hiểm sức khoẻ cơ bản của bạn. Với sứ mệnh mang đến 
một tầm nhìn mới, Bảo hiểm Bảo Việt đã hợp tác với Preferred Global 
Health (PGH) là một tổ chức độc lập của các bệnh nhân trên toàn cầu, 
chuyên phát triển và quản lý các chương trình y tế xuyên biên giới 
nhằm mục tiêu đạt được các kết quả điều trị y tế tốt nhất có thể.

Khi tham gia Chương trình Bảo hiểm bệnh ung thư và tim mạch ưu việt, bạn sẽ có được 
những quyền lợi sau:

• Xác minh Chẩn đoán bệnh và lập kế hoạch điều trị bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới.

• Điều trị ở những Cơ sở y tế xuất sắc được xếp hạng 1% các bệnh viện hàng đầu ở Hoa Kỳ.

• Không yêu cầu kê khai giấy yêu cầu bồi thường do các hóa đơn y tế đã được bảo lãnh trực tiếp lên tới
US$ 2,000,000 một năm

• Chi trả chi phí đi lại và ăn ở lên đến US$ 20,000 cho mỗi đợt điều trị cho người được bảo hiểm và một 
người đi kèm.

• Quy trình chăm sóc toàn bộ được quản lý bởi Người quản lý chăm sóc riêng của bạn

• Xác định chẩn đoán trong vòng 7-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Không có sự chậm trễ 
trong việc điều trị.

• Quản lý chăm sóc hiệu quả để giảm các sự cố y khoa có thể phòng ngừa. 

Quyền lợi được bảo hiểm

Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim-mạch bao gồm các phương pháp điều trị 
cho những căn bệnh nghiêm trọng và hiểm nghèo nhất:

• Điều trị ung thư, đối với tất cả các loại ung thư ngoại trừ các trường hợp không ác tính.

• Phẫu thuật tim mạch để điều chỉnh các động mạch vành bị hẹp hoặc bị tắc nghẽn bằng cách bắc cầu động
mạch vành hoặc điều chỉnh các bất thường ở van.

• Quy trình can thiệp tim mạch (tạo hình mạch vành) để mở thông các động mạch bị hẹp bằng nong mạch vành 
hoặc mở các mạch máu.

• Quy trình phẫu thuật mạch máu chủ yếu để sửa chữa các động mạch chủ, động mạch cảnh, động mạch chậu,
động mạch đùi, và động mạch não.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
BẢO HIỂM ƯU VIỆT CHO 
BỆNH UNG THƯ VÀ TIM-MẠCH 
Không phải là một đơn bảo hiểm chi trả một số tiền cố định. 
Đât là một giải pháp điều trị y tế trị giá US$ 2,000,000
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Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim-mạch đưa ra tiêu chuẩn 
mới cho việc chăm sóc bệnh tim-mạch và ung thư đối với bạn và gia đình của bạn

Chương trình mang lại cho sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt dành riêng cho bạn và 
gia đình khi bạn cần đến nhất. Chương trình còn giúp giảm gánh nặng tài chính, vì 

mọi chi phí điều trị đều được Bảo hiểm Bảo Việt chi trả trực tiếp và đầy đủ.

CHƯƠNG TRÌNH GỒM 3 DỊCH VỤ TÍCH HỢP:

1Tư vấn y tế và 
lập kế hoạch điều trị 2 Hỗ trợ và điều trị

cho Người được bảo hiểm 3 Bảo đảm 
tài chính



• Thu xếp đi lại và ăn ở, cũng như các dịch vụ đưa đón sân bay cho bạn và một người đi kèm.

• Hỗ trợ những nhu cầu của bạn, tiếp nhận những câu trả lời về cách điều trị của bạn và đảm bảo rằng
bạn sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tối ưu.

• Sắp xếp các cuộc hẹn với bác sĩ, lập kế hoạch và đi kèm với bạn trong các cuộc hẹn và làm việc như
một cầu nối liên lạc cho bạn và gia đình bạn.

• Thay mặt bạn liên tục kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng tất cả các ưu tiên y tế được đáp ứng và
tất cả các nguồn lực y tế có sẵn và được phối hợp.
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• Tiếp cận với hệ thống các bệnh viện hàng đầu tại Mỹ để xác minh chẩn đoán tình trạng
bệnh, lập kế hoạch điều trị và tiến hành điều trị.

• Có một người quản lý chăm sóc cá nhân, là một người y tá có trình độ chuyên môn cao sẽ
làm việc với bạn, gia đình bạn và đội ngũ bác sĩ của bạn để hiểu rõ hơn các lựa chọn của bạn
và điều phối quá trình điều trị bệnh.

• Đơn vị tư vấn y khoa tại Việt Nam sẽ hướng dẫn và quản lý thu thập tất cả các thông tin cần
thiết và điều phối cuộc đối thoại giữa các chuyên gia y tế có liên quan trong và ngoài nước

Xác minh chẩn đoán bệnh và lập kế hoạch điều trị
Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim-mạch cung cấp đánh giá toàn diện về chẩn đoán ban đầu và 
các lựa chọn của bạn cho phương pháp điều trị tốt nhất được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ  các bệnh 
viện thuộc nhóm top 1% các bệnh viện hàng đầu ở Mỹ để bạn có thể đưa ra quyết định.

Khi có được những thông tin này, bạn có thể quyết định có nên điều trị tại Mỹ theo Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho 
bệnh ung thư và tim-mạch, hay ở nơi khác theo một đơn bảo hiểm khác.

Dịch vụ Bác sĩ đối thoại Bác sĩ
Dịch vụ này và việc lên báo cáo xác minh chẩn đoán bệnh và lập kế hoạch điều trị dành cho các trường hợp được chấp 
thuận nếu bạn lựa chọn điều trị trong nước và nằm ngoài phạm vi bảo hiểm của Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho 
bệnh ung thư và tim-mạch. Đối với các trường hợp phức tạp, khi mà phương án điều trị tại nơi cư trú là lựa chọn tốt nhất, 
Người Quản lý Chăm sóc cá nhân của bạn sẽ điều phối cuộc đối thoại giữa các bác sĩ điều trị tại nơi cư trú và các chuyên 
gia tại Mỹ để chia sẻ kinh nghiệm về kế hoạch điều trị của bạn, ý kiến chuyên môn và phương án chăm sóc toàn diện tốt 
nhất ở ngay chính tại nơi bạn đang sinh sống. 

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN Y TẾ VÀ LẬP KẾ HOẠCH
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN NGHIỆP MANG ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ
Nếu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hoặc bệnh tim-mạch, 
Người được bảo hiểm sẽ được:

1

Việc luôn có được những lời khuyên đáng tin cậy về chuyên môn cùng với sự hỗ trợ chăm sóc tích cực có thể giúp bạn 
giảm thiểu những căng thẳng trong giai đoạn khó khăn này. Người quản lý chăm sóc cá nhân của bạn cũng sẽ hỗ trợ tất 
cả các dịch vụ cần thiết khi đi đến Mỹ để điều trị.

Lời khuyên đáng tin cậy, hỗ trợ chăm sóc tận tâm

Hàng năm, những tiến bộ y học đều được phát triển để làm giảm nguy cơ biến chứng hoặc tàn tật và tăng cơ hội sống 
sót cho bệnh nhân.

Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim-mạch cho phép bạn tiếp cận với đội ngũ các bác sĩ, chuyên gia 
y tế hàng đầu tại hệ thống các bệnh viện chất lượng cao tại Mỹ. Đây là những bệnh viện có ngân sách lớn nhất và những 
công nghệ mang tính đột phá, hội tụ các tài năng hàng đầu quốc tế và có những kết quả điều trị thành công nhất cho 
người bệnh.

HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH 

Đội ngũ y tế phù hợp, bệnh viện hàng đầu

2 BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH, 
LẤY CHẤT LƯỢNG LÀM TRỌNG TÂM
Sự chăm sóc đẳng cấp thường đi kèm với chi phí không hề nhỏ. Tuy nhiên, chi phí không nên trở thành điều 
cản trở  và việc điều trị nên được tiến hành dựa trên  các tiêu chí y tế, không phải các tiêu chí chi phí, hoặc danh 
sách dài các trường hợp loại trừ để đạt được kết quả tốt nhất.

Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim-mạch quan tâm đến việc hỗ trợ tài chính, cung cấp 
quyền lợi tế và dịch vụ hàng năm lên đến US$ 2,000,000 bao gồm khoản trợ cấp đi lại và chỗ ở US$ 20,000 
đối với mỗi lần điều trị cho bệnh nhân và một người đi kèm. Trách nhiệm duy nhất của bạn là trả một khoản 
phí rất phải chăng.

Tất cả các chi phí y tế cần thiết ở Mỹ được chi trả toàn bộ và trực tiếp bởi Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - 
không cần có mẫu đơn yêu cầu bồi thường hoặc khoản khấu trừ - để bạn không phải lo lắng về gánh nặng tài 
chính, hoặc phải trả trước cho việc điều trị của bạn.

3
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12 CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ƯU VIỆT CHO BỆNH UNG THƯ VÀ TIM-MẠCH

Đối với chúng tôi, phương pháp tốt nhất có nghĩa là:

- Chẩn đoán đúng.

- Kế hoạch điều trị và các quy trình y tế chuẩn xác.

- Thực hiện tại các bệnh viện tốt nhất.

- Đội ngũ bác sĩ hàng đầu.

- Nhóm quản lý chăm sóc chuyên nghiệp, mang đến sự hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn cho người bệnh.

Danh sách các bệnh viện được xếp hạng bao gồm: 

• Boston Children’s Hospital; Boston, Massachusetts
• Brigham and Women’s Hospital; Boston, Massachusetts
• Dana-Farber Cancer Institute; Boston, Massachusetts
• Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts Children’s Hospital of Philadelphia; Philadelphia,

Pennsylvania
• Cleveland Clinic; Cleveland, Ohio
• Johns Hopkins Hospital; Baltimore, Maryland
• Mayo Clinic; Rochester, Minnesota
• Memorial Sloan-Kettering Cancer Center; New York, New York
• New York-Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell; New York, New York
• UCSF Medical Center; San Francisco, California
• UCLA Medical Centre; Los Angeles, California
• University of Texas MD Anderson Cancer Center; Houston, Texas

Đối với chúng tôi, kết quả tốt nhất có nghĩa là:

• Mang đến sự phục hồi sức khoẻ và chất lượng cuộc sống đầy đủ và nhanh chóng

• Hệ thống các cơ sở y tế ưu việt cho bệnh ung thư và tim mạch của  PGH được lựa chọn từ danh sách xếp hạng 1%

bệnh viện hàng đầu được vinh danh ở Mỹ theo đánh giá hàng năm của tạp chí US News & World Reports* , căn cứ

vào chuyên ngành điều trị của họ và xác suất thấp nhất về những sai sót y khoa.

CÓ THỂ BẠN CÓ ĐƯỢC DỊCH VỤ CHĂM SÓC 
TỐT NHẤT TRONG NƯỚC. NHƯNG BẠN CÒN CẦN 
SỰ CHĂM SÓC TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

ĐIỀU TRỊ TẠI NHỮNG BỆNH VIỆN 
QUỐC TẾ THUỘC 

* Gần 5.000 bệnh viện được đánh giá mỗi năm. Để có tên trong danh sách, các bệnh viện phải đạt được vị trí đầu bảng về ít nhất 6 trong số 16 chuyên ngành y tế, bao gồm ung 
thư, tim mạch và phẫu thuật tim. Tiêu chí đánh giá bao gồm cả chất lượng điều trị, tỷ lệ tử vong, sự an toàn của người bệnh và danh tiếng trong lĩnh vực y khoa.



Tại sao chúng tôi lại khẳng định chương trình bảo hiểm này có mức phí hợp lý. Khi mọi người nghe nói 
đến Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim mạch, họ luôn luôn giả định rằng chắc 
chắn phí bảo hiểm sẽ cao hơn từ 4 đến 5 lần so với mức phí lẽ ra được tính toán. Trên thực tế, chúng tôi 
đã tính mức phí bảo hiểm rất hợp lý. làm được điều này nhờ việc tiếp cận  việc điều trị bệnh hiểm nghèo 
từ một góc độ hoàn toàn mới, sau đó chứng minh rằng sự chăm sóc tốt nhất cũng có thể là hiệu quả 
nhất về chi phí.

Bằng cách đảm bảo mọi bước trong toàn bộ quy trình điều trị đều đạt chất lượng cao nhất, người được 
bảo hiểm khi tham gia chương trình bảo hiểm này sẽ gặp ít biến chứng, hồi phục nhanh hơn và ít gặp 
phải tổn thương dài hạn.  Kết quả nhận được chính là mức phí bảo hiểm bỏ ra không hề đắt đỏ.

Hơn thế nữa, Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim mạch được thiết kế đặc biệt như 
là một chương trình bảo hiểm suốt đời kể cả khi bạn đã nghỉ hưu, khi mà ở độ tuổi này nguy cơ mắc 
bệnh ung thư và bệnh tim là cao nhất và cũng là khi hầu hết các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác 
đều chấm dứt hiệu lực. Chương trình này được thiết kế để bảo vệ và mang đến sự ổn định cho người 
được bảo hiểm với mức phí hợp lý. Quy định về độ tuổi cho những người tham gia mới là từ 1-74 tuổi, 
tuy nhiên với các trường hợp tái tục có thể được chấp nhận lên đến 99 tuổi.
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CHI PHÍ
KHÔNG PHẢI LÀ YẾU TỐ CHÍNH
PHÍ BẢO HIỂM CHO CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ 
ĐIỀU TRỊ BỆNH HIỂM NGHÈO VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT 
TRÊN THẾ GIỚI CHẮC CHẮN SẼ RẤT ĐẮT ĐỎ. TUY NHIÊN, 
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ƯU VIỆT CHO BỆNH UNG THƯ VÀ 
TIM MẠCH LẠI KHÔNG THEO XU HƯỚNG ĐÓ.
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Cuộc phẫu thuật của anh đã được tiến hành bởi một bác sĩ phẫu thuật tiết niệu hàng đầu
thế giới, người đã thực hiện thành công hơn 2,000 ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt bằng
robot theo công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất trong 5 năm qua.

Kết quả: Nhờ quy trình đánh giá thông tin hiệu quả, Matthias đã trải qua ca phẫu thuật mà
không có phản ứng phụ nguy hiểm nào. PGH luôn luôn đồng hành cùng anh ấy trong 
suốt quá trình điều trị bệnh và kết quả là anh ấy đã bình phục và trở về nước trong khoảng 
thời gian rất nhanh chóng. 

LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH TỪ NHỮNG
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
“Khi bị chẩn đoán ung thư, bạn không cần một danh 
sách chờ, điều bạn cần là gặp được đúng bác sỹ và 
được điều trị tức thời”

 “Tôi còn sống đến giờ vì tôi đã yêu cầu PGH kiểm tra chấn đoán bệnh 
và lên kế hoạch điều trị cụ thể. Tôi đã được điều trị tại nơi tốt nhất trên 
thế giới… và tôi đã không phải rời khỏi nơi tôi sinh sống”.

Hồ sơ y tế cuả Jan đã được các chuyên gia Harvard là những người đã điều trị cho hàng trăm ca u não hiếm 
mỗi năm xem xét.

Kết quả: Thật đáng kinh ngạc. Jan vẫn sống và sống tốt trong khoảng thời gian 6 năm kể từ chẩn đoán bệnh đầu tiên. 
Kể cả khi không phải rời khoải Nauy, Jan vẫn nhận được dịch vụ tư vấn và phương pháp điều trị có chất lượng 
tốt nhất trên thế giới.

Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tất cả nhân viên của bộ phận quản lý chăm sóc của PGH vì sự chăm sóc 
tuyệt vời mà các bạn dành cho tôi trong suốt quá trình tôi di chuyển tới Boston. Dịch vụ chăm sóc tuyệt vời này tôi 
đã cảm nhận được ngay từ trước khi đặt chân đến Mỹ vì các bạn đã thu xếp cho tôi được điều trị bởi bác sĩ tại bệnh 
viện hàng đầu về bệnh ung thư (theo xếp hạng bởi tạp chí US News and Report).

Hơn nữa, tôi đã cảm thấy thoải mái và rất dễ chịu khi liên hệ với các bạn từ khi còn ở Hồng Kông. Đội ngũ quản lý 
chăm sóc của PGH đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi, khẩn trương thu xếp các thủ tục cho chuyến đi của tôi và đón vợ 
chồng tôi chu đáo khi đến sân bay. Hơn thế nữa chúng tôi rất hài lòng khi các bạn còn có cả phiên dịch Tiếng Trung.

Các bạn đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong toàn bộ quá trình, từ ca phẫu thuật đến các lần điều trị ngoại trú. Tôi đánh giá 
cao những nỗ lực của các bạn trong việc chuẩn bị cho chuyến đi của tôi: lên kế hoạch đặt hẹn sớm, sắp xếp nơi ăn ở 
và đảm bảo rằng tôi có Người quản  lý chăm sóc cá nhân tận tâm – người đã hiểu rất rõ tình trạng bệnh của tôi.

Tôi không thể tưởng tượng sẽ khó khắn thế nào nếu chúng tôi phải tự lo lắng thu xếp các thủ tục mà không có nhiều 
thời gian tập trung vào việc tiến hành điều trị bệnh ung thư vú. 

Tôi đã có kết quả điều trị thật tuyệt vời và tôi thự sự nhẹ nhõm, hạnh phúc về sự thành công của ca phẫu thuật! Cám 
ơn sự chăm sóc, hỗ trợ, quan tâm tận tình tới từng chi tiết nhỏ nhất của các bạn và quan trọng nhất là các bạn đã 

Trân trọng!

MJ 

Với kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia, một kế hoạch điều trị chi tiết đã được thiết lập để các bác sĩ tại 
Nauy thực hiện các liệu trình điều trị. 

Trường hợp điều trị ung thư tuyến tiền liệt của ông Matthias P  

• Được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt trong môt cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, Matthi-
as đã lo lắng về các phản ứng phụ phát sinh khi được tư vấn điều trị.

• Anh đã liện hệ tới PGH để  được  nghe tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu đến từ Harvard.
Chẩn đoán bệnh lần đầu tiên và toàn bộ hồ sơ y tế của Matthias được các chuyên gia y tế
hàng đầu đã chữa trị rất thành công nhiều ca bệnh ung thư tuyến tiền liệt với xác suất xảy
ra lỗi thấp nhất xem xét và đánh giá.

• Phương án điều trị đề xuất được đưa ra và PGH đã thực hiện cuộc gọi cho Matthias để trao 
đổi, tư vấn cũng như giải đáp tất cả các thắc mắc của Matthias. Hai phương án chữa trị
được đưa ra.

• Sau  khi  được giải đáp tất cả mọi lo ngại, Matthias đã quyết định  tiến hành bằng phương
pháp phẫu thuật DaVinci đảm bảo ít xâm lấn nhất  bằng robot để cắt bỏ tuyến tiền liệt tại
Bệnh viện y khoa Harvard.

Trường hợp điều trị u não của ông Jan V 

• Jan V sinh sống ở Nauy. Ông được chẩn đoán có một khối u não hiếm gặp. Jan đã được bác sĩ thông báo là khả
năng duy trì sự sống cho ông chỉ còn khoảng 6 tháng. Bệnh viện tại Nauy có rất ít kinh nghiệm trong việc điều
trị các khối u ác tính hiếm hoi này vì vậy đã khuyên anh nên tận hưởng những tháng ngày còn lại vì không có
phương án điều trị nào khác.Thay vì chấp nhận với chẩn đoán này, Jan đã liên hệ với PGH.

• Bộ phận quản lý chăm sóc của PGH đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và gửi hồ sơ y tế của Jan tới các chuyên 
gia về ung thư não, bác sĩ chuyên khoa xạ trị ung thư, bác sĩ phẫu thuật ung thư và chuyên gia bệnh học  để xác
minh chuẩn đoán bệnh và lên kế hoạch điều trị.

Trường hợp điều trị ung thư vú cô Michelle J
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Trải qua chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt 
Nam, luôn khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường. Bảo hiểm Bảo Việt đã nỗ lực không ngừng để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm 
của nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trong công tác hỗ trợ, giải quyết bồi thường cho khách hàng cũng như trong công tác an 
sinh xã hội; nhằm bảo đảm phát triển bền vững và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Chương trình Bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư và tim - mạch được cung cấp bởi:

PGH (Công ty chăm sóc sức khỏe ưu việt toàn cầu) được thành từ năm 1997 với sứ mệnh giúp giảm thiểu nguy cơ ngày càng có 
nhiều người tử vong do không được điều trị bằng các phương pháp y khoa hiện đại và thiếu sự kiểm soát về chất lượng chăm 
sóc y tế. Tôn chỉ của công ty là đem lại cho khách hàng phương pháp điều trị ưu việt nhất để vượt qua những căn bệnh hiểm 
nghèo nghiêm trọng.  

Được biết đến là một tổ chức toàn cầu hướng tới người bệnh, PGH đã giúp đỡ bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới có được sự 
chăm sóc tốt nhất để điều trị các bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng nhất. PGH là một công ty tư nhân với các văn phòng trên toàn 
cầu và hoạt động độc lập với công ty bảo hiểm y tế và bệnh viện. Chương trình bảo hiểm ưu việt của PGH được phân phối trên 
toàn thế giới bởi các công ty bảo hiểm uy tín và dẫn đầu thị trường, bao gồm các công ty bảo hiểm tại Châu Âu, Châu Á, Trung 
Đông và Châu Mỹ.

Vui lòng liên hệ với Bộ phận giải quyết 
bồi thường theo thông tin dưới đây:

Ban Bảo hiểm Y tế - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Điện thoại: (84.24) 39343125 – Số máy lẻ. 8044
Fax: (84.24) 38257188
Email: tranthivananh@baoviet.com.vn
Hotline: +84 904 403 248
Địa chỉ: 104 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây
về tất cả các vấn đề liên quan khác:

Bộ phận quản lý chăm sóc khách hàng của PGH
Điện thoại: +1 617 369 7900
Email:  Info@pghworld.com
Địa chỉ: 2 Oliver St., Suite 701 Boston, MA 02109, USA






