Medline Acil Sağlık Hizmetleri Neleri Kapsar?
Tıbbi Danışmanlık:
İhtiyaç duyduğunuz her an 365 gün /24 saat kesintisiz hizmet veren Medline Alarm Merkezi’ne
444 1212 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Medline Alarm Merkezi’nde görev yapan hekimler, acil
olan veya olmayan durumlar için sağlık probleminiz ile aydınlatıcı sağlık bilgileri verir ve yapılması
gerekenler konusunda yönlendirir.

Acil Kara Ambulansı Hizmeti:
Uluslararası standartlardaki donanımlı, yüksek iletişim teknolojisi ve uzman personeli ile Medline
üyelerine acil ambulans hizmeti sunulur.

İlaç ve Sarf Malzemesi:
Medline tarafından hastaya acil müdahale ve transfer aşamasında kullanılan ilaç ve rutin malzemeler
Medline üyelerine ücretsiz hizmet olarak sunulur.

Medikal Bilgi Köprüsü:
Medline ileri bilgisayar donanımı ve mobil iletişim teknolojisiyle hasta, tedavi kurumu (hastane ve
benzeri kurum), ambulans, hasta yakını ve hekim arasında Medikal Bilgi Köprüsü oluşturur. Böylece
en hızlı sağlık çözümü için en etkin bilgi paylaşımı ve yönlendirme sağlanır.

Sağlık Kuruluşlarında İndirim:
Üyeler, Medline’ın anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarından indirimli olarak faydalanır. Medline
üyelerine, hizmet bedelinin kendileri tarafından ödenmesi durumunda anlaşmalı sağlık
kuruluşlarından %5 ila %20 oran aralığında indirim uygulanır.

Asistans Hizmetleri hangi hallerde geçerlidir ?
Suda boğulma, trafik kazası, terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga ve benzeri, intihar
girişimi, tecavüz, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uzuv kopması, elektrik çarpması, donma, soğuk
çarpması, ısı çarpması, ciddi yanıklar, ciddi göz yaralanmaları, zehirlenmeler, ciddi alerji, anaflaktik
tablolar, omurga ve alt ekstremite kırıkları, dekompresyon (Dalgıç) hastalığı, aritmi hipertansiyon krizi
nedeniyle kan basıncının beyin kanaması ve benzeri ciddi durumlara yol açabilecek derecede
yükselmesi, astım krizi, akut solunum problemleri, şuur kaybına neden olan her türlü durum, ani
felçler, ciddi genel durum bozukluğu (Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır
hastalık ve benzerleri nedeniyle), yüksek ateş, diabetik ve üremik kanama, genel durum
bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz hastalığı, akut batın, akut masif kanamalar, menenjit, ensefalit, beyin
absesi, renal kolik, akut psikotik tablolar, migren ve/veya kusma, şuur kaybıyla beraber baş ağrıları,
yeni doğan komaları, başlamış doğum faaliyeti.

