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30+ krajów

200 międzynarodowych pracodawców

3.5+ ubezpieczonych
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CHINA

Rosnąca globalna obecność Further
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BDU International 
wypuszcza produkt 

C r i t i c a l  
A d v a n t a g e ®

w Europie

Wejście do UK i 
nagroda za 
najbardziej 

innowacyjny 
produkt

Wejście 
do Chin

Luty,
management 
Buyout, BDU 
International 

staje się 
niezalezne od 
Best Doctors

Wejśćie do 
południowo-
wschodniej 

Azji

BDU 
International 

staje się

Further
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Jak się rozwijaliśmy 
Nasza owocna wspólpraca na terenie Polski
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3,5 milionów 
ubezpieczonych

Fuzja z

2021



Podróż
pacjenta

ZEBRANIE

INFORMACJI MEDYCZNYCH

IDENTYFIKACJA

& ZAPEWNIENIE NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIEJ OPCJI

LECZENIA ZA GRANICĄ

PŁATNOŚĆ

Z GÓRY PEŁNEGO KOSZTUU LECZENIA

ORGANIZACJA

I PŁATNOŚĆ Z GÓRY ZA KOSZTY PODRÓŻY I

ZAKWATEROWANIA

wsparcie

KONTYNUACJA BADAŃ KONTROLNYCH PO LECZENIU ZA

GRANICĄ
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Proces szkodowy: Wszystko od początku do końca.

2nd Medical 
Opinion 

Nawigacja w 
szpitalu

Pokrycie 
kosztów

Znalezienie
najlepszej opcji medycznej

Potwierdzamy 
Diagnozę i plan leczenia

Zapewniamy 
jasnośc i pewnośc co do 

diagnozy i leczenia

Radzimy w 

wyborze
Najlepszej opcji

Organizujemy
Leczenie, Pobyt i Podróż

Znajdź najlepsze specjalistyczne, 
medyczne centrum na świecie

Płatności

koszty związane z leczeniem, 
zakwaterowaniem i podróżą 
są pokrywane.
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Krok 1 jest tak 

prosty dla 

ubezpieczonego, 

jak wykonanie 

połączenia 

telefonicznego

Druga opinia medyczna
Krok po kroku

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6

Zbierane są 

raporty 

medyczne i 

wykonane 

badania

Further tworzy 

podsumowanie 

kliniczne

Wybór 

ekspertów i 

analiza sprawy

Raport

ekspertów

Końcowy raport 

medyczny, jest 

przetłumaczony i 

dostarczony 

ubezpieczonemu
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Further przedstawia listę 
Centrów Medycznych w 
oparciu o:

● naszą wiedzę
medyczną

● preferowane miejsca
docelowe

● ograniczenia wizowe

Wybór centrum 
medycznego

● Przetłumaczona 
dokumentacja 
medyczna

● Umówiona wizyta w 
szpitalu 

● Podróże i 
zakwaterowanie 

● Wniosek wizowy 

● Transfery

Przygotowanie do 
leczenia

● Asystujemy 
ubezpieczonemu 
podczas przyjęcia do 
szpitala i zapewniamy 
wsparcie tłumacza gdy 
jest to potrzebne.

● 24/7 wsparcie infolinii 
podczas leczenia za 
granicą. 

● Badania kontrolne 
(przyjazd, umówienie 
wizyt itp.)

Podczas leczenia
za granicą

● Further zapewnia, że 
kontynuacja planu 
leczenia jest jasna.  

● W konkretnych 
przypadkach, Further 
zapewni kontynuację 
programu 
przesiewowego po 
zakończenia leczenia za 
granicą

Powrót do domu

Medical concierge
Krok po kroku

Rekomendowana 

placówka medyczna
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Dlaczego my?

PLFurther

Opieka
Kompleksowa opieka, 1 case manager, 

konsultacje z top specjalistami, 

Pomoc w powrocie do zdrowia
Kompleksowe konsylia lekarskie, 

dostęp do nowoczesnych leków i 
narzędzi 

Służba zdrowia
Najlepsze prywatne szpitale na całym 

świecie

Procedury

Brak kompleksowej opieki nad chorym, 
niepewność, niedoinformowanie

Leczenie dostępnymi środkami

Niska/nierównomierna dostępność do narzędzi 
diagnostycznych, Opóźnienie w dostępie do 
nowoczesnych leków

Służba zdrowia
Państwowe szpitale ze starszą infrastrukturą, 
często przestarzały sprzet 
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Nasze doświadczenie we wspólpracy z TOP szpitalami

https://www.youtube.com/watch?v=3E7ACqLC1j0
https://www.youtube.com/watch?v=3E7ACqLC1j0
https://www.youtube.com/watch?v=UQjzp8_zaQg
https://www.youtube.com/watch?v=UQjzp8_zaQg
https://youtu.be/rUv54tRW3GQ
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Co oferują szpitale za granicą?
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Destynacje wybrane do leczenia za granicą – TOP 5 i wybrane 

szpitale
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GERMANY
•Helios Klinikum Berlin-Buch

•The University Hospital Munich

SPAIN
•MD Anderson Cancer Center

•Teknon Medical Center

TURKEY
•Anadolu Medical Center

•Istanbul Florence Nightingale Hospital

ISRAEL
•Hadassah Medical Center

•Sheba Medical Center

SWITZERLAND
•University Hospital Zurich

•Triemli Hospital

EMEA, RUSSIA POLAND

SPAIN •MD Anderson Cancer Center

GERMANY •Helios Klinikum Berlin-Buch

UNITED 
KINGDOM

•The Royal Marsden Hospital

•The London Clinic

UNITED
STATES

•The Mount Sinai Hospital

ISRAEL •Hadassah Medical Center

*Na podstawie danych 2017- 28 października 2021

Miejsca docelowe leczenia zależą od kraju pochodzenia ubezpieczonego. Istotnymi czynnikami są obszar 

specjalizacji szpitala i jego położenie geograficzne.
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Jak Further dobiera szpitale?
• Uznanie i dorobek szpitali, które czynią z nich 

centra doskonałości (np. Joint Comission)

• Specjalizacja w zakresie stanu zdrowia 

Ubezpieczonego

• WU- ograniczenia w polisie (jeśli istnieją)

• Stan zdrowia - Ubezpieczeni, którzy są bardzo 

chorzy, czasami leczeni są bliżej domu

• Pacjenci mają wybór - nie tylko w ramach 

zaproponownych 3 szpitali, ale także wtedy, 

gdy przychodzą do nas przed wysłniem do nich 

naszej propozycji szpitala, do którego chcą się 

udać.

..\..\procesyprocedury\Further_Hospit
al list_022021_Master_Eng.pdf

../../procesyprocedury/Further_Hospital list_022021_Master_Eng.pdf
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Koszty leczenia za granicą według rodzaju

13

Medical 

Expenses 

Group

Travel and 

Accomodation 

Group

Other 

expenses 

73%

19%

8%

POLAND

*Based on data 2017- 28th of Oct 2021 

Medical 

Expenses 

Group; 

Travel and 

Accomodation 

Group; 

Other 

expenses 

77%

17%

6%

EMEA,  RUSS IA
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https://europacolonpolska.pl/wp-content/uploads/2020/09/every-
day-counts-improving-time-to-patient-access-to-innovative-
oncology-therapies-in-europe.pdf

Oncoindex Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
Czy mamy równe szanse?

https://europacolonpolska.pl/wp-content/uploads/2020/09/every-day-counts-improving-time-to-patient-access-to-innovative-oncology-therapies-in-europe.pdf
https://oncoindex.org/pl/polska
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Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
Statystyki europejskie 

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-
All$4-1,2$3-0$6-0,85$5-2008,2008$7-
7,8$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-
No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-
1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-
No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-
AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27
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Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
Dane wg rapoortu NIK, UE, OECD

Raport NIK 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,16371,vp,18897.pdf
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Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
Informacje o leczeniu w Polsce

Przepaść dzieli nas w dostępie do 
nowoczesnych leków onkologicznych. W 

Austrii i Niemczech na innowacyjne 
terapie lekowe przeznacza się niemal 100 

euro na osobę. W Polsce 13-16 euro.

Fundacja Alivia, która monitoruje dostęp 
do leków, wyliczyła, że obecnie na 101 

terapii lekowych stosowanych przy 
najbardziej złośliwych nowotworach w UE 

aż 44 w ogóle nie są dostępne dla 
polskich pacjentów. Gdybyśmy mieli do 
dyspozycji te same leki, udałoby się co 

roku ocalić 30 tys. osób – szacuje 
organizacja.

Toksyczność finansowa w przypadku 
poważnej choroby  wynosi 1000 EUR 
miesięcznie na osobę w Europie bez 

uwzględnienia współpłatności w 
badaniu. Jest to o wiele więcej, jeśli kraj 

ten ma duży udział w prywatnych 
płatnościach za leczenie. Wydatki na 

prywatną opiekę zdrowotną w Polsce są 
wysokie i wynoszą 22% w porównaniu do 

13% średniej w UE

80,6% respondentów 

stwierdziło, że ponosi 

wyższe koszty 
związane z chorobą.

utrata dochodów związana z rakiem -
poniesione straty przekraczały 800 euro 

miesięcznie w prawie połowie 
przypadków. Wynikały one głównie z 

faktu, że pacjenci byli niezdolni do pracy 
lub zmuszeni do skrócenia czasu pracy.
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Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
Wpływ COVID na leczenie w Polsce

Dane z NFZ – 21.09: od początku 
2020 roku wykonano, w 

porównaniu do analogicznego 
okresu w 2019 roku: 15% mniej 

świadczeń w chirurgii 
onkologicznej, • 5% mniej 

świadczeń w radioterapii, • 1% 
mniej świadczeń w chemioterapii, 

• 23% więcej świadczeń w 
programach lekowych.

W okresie styczeń-październik 
wydano 22 tys. kart DiLO mniej niż 

w analogicznym okresie roku 
ubiegłego.

ogromne kolejki przed Centrum Onkologii

23.11.2020

Dane Fundacji Alivia: Co trzeci ankietowany pacjent potwierdza, że jego wizyty odroczono lub przełożono ze względu na epidemię koronawirusa. Aż 40% ankietowanego personelu medycznego potwierdziło, 
że z powodu epidemii szpital odwoływał lub przekładał procedury u pacjentów, którzy ze względów medycznych powinni zostać obsłużeni bez opóźnień. Ponadto prawie 30% ankietowanych nie otrzymało w 
ogóle informacji w jakiej placówce i w jakim terminie ich leczenie będzie kontynuowane w sytuacji, gdy ich leczenie odwołano. Aż 39% ankietowanych odpowiedziało, że otrzymało taką informację 
„częściowo”. Pacjentów często skazywano na “turystykę” medyczną lub wstrzymywano leczenie. Brak wdrożenia procedur koordynacji leczenia pacjenta, w przypadku niemożności udzielenia mu świadczeń z 
przyczyn epidemicznych, potwierdziło aż 60% ankietowanego personelu medycznego. 
https://alivia.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Alivia_RAPORT_ONKOOBRONA_DRUGAFALA.pdf


