
Social Distancing Bukan
Berarti Anda Sendirian!

 Dengan adanya wabah COVID-19, ini dalah waktu 
yang penuh tantangan bagi kita semua, lebih sulit 
lagi bagi orang yang sedang menderita kondisi 
kesehatan yang cukup parah

 Butuh bertemu dengan spesialis untuk saran medis?

 Punya rencana operasi atau tindakan medis?

 Anda tidak yakin apakah harus menunda atau 
membatalkan hingga situasi sudah lebih kondusif?

Baru



Tangan yang membimbing
Manajemen Medis Personal 

Selama krisis global ini, Medix memberikan Anda akses mudah dan cepat ke spesialis ternama di dunia, 

mendapat second opinion, dan saran medis tanpa perlu meninggalkan rumah. Jelas, di situasi seperti 

ini pergi ke klinik atau fasilitas kesehatan harus dihindari karena akan meningkatkan resiko terjadinya 

paparan virus COVID-19.

Layanan untuk customer yang memenuhi syarat mencakup:
 Perawat koordinator dan Dokter pribadi yang akan membantu mengambil keputusan medis  

berdasarkan bukti, mencarikan opsi perawatan yang terbaik dan mendampingi Anda 

selama perjalanan menuju kesembuhan

 Asesmen awal untuk mengetahui situasi dan kebutuhan khusus Anda 

 Konsultasi dengan spesialis terkemuka di seluruh dunia untuk Anda, untuk mengembangkan 

rencana rehabilitasi yang komprehensif 

Kelayakan:
Manajemen Medis Personal tersedia untuk customer AIA yang memenuhi syarat.

Silahkan hubungi +62-2150858850, aiaindonesia-cs@medix-asia.com untuk info lebih lanjut. 

Medix adalah perusahaan pihak ketiga. Informasi ini akurat pada tanggal dipublikasikan dan dapat berubah. Informasi yang diberikan hanya bersifat umum, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi 
setiap individu dan tidak dimaksudkan sebagai saran medis, kesehatan, atau lainnya. Kelayakan untuk Layanan Medix tunduk pada penilaian oleh AIA dan Medix dan layanan ini diberikan sesuai 
dengan T&C Medix. Tidak semua kondisi medis dilayani oleh Medix sebagai bagian dari penawaran ini. Jika Anda merasa kurang sehat atau mengalami gejala khusus, tetapi tidak terbatas pada: 
demam, batuk, sesak napas atau nyeri dada, silakan hubungi layanan darurat setempat atau segera kunjungi dokter yang merawat Anda untuk instruksi dan perawatan lebih lanjut.

Untuk melayani customer AIA, Medix menyediakan hotline untuk
pertanyaan tentang COVID-19: covid19-indonesia@medix-asia.com

Baru

Lebih dari 4,000

Spesialis Terkemuka

Minimum 3 bulan

masa layanan

Layanan Jarak Jauh 

secara Digital

Dokter dan  

Perawat Pribadi


