Social Distancing Bukan Berarti
Anda Sendirian!
Terjadinya wabah COVID-19 menjadikan situasi yang
menantang bagi kita semua.
Karena itulah team medis kami membuat layanan yang
didedikasikan khusus untuk customer AIA agar mereka
bisa mendapat akses & implementasi perawatan yang
terbaik di situasi yang tidak biasa ini.

Kembali Beraktifitas

Baru

Manajemen Rehabilitasi untuk COVID-19
Sembuh dari COVID-19? Ingin memastikan Anda
segera sehat dan pulih seperti sediakala?
Meskipun kasus COVID-19 harus segera ditangani segera di
fasilitas kesehatan untuk memastikan gejala diatasi dengan baik,
begitu Anda melewati masa akut, sangat penting untuk mengikuti
rencana rehabilitasi yang dikhususkan untuk Anda agar Anda
segera pulih,lebih kuat dan terhindar dari efek samping serta
komplikasi lebih lanjut.

Layanan manjemen COVID-19 yang komprehesif akan memastikan
Anda mendapatkan dukungan sampai Anda pulih kembali.
Layanan khusus untuk customer yang memenuhi syarat akan mencakup:
Perawat Koordinator dan Dokter Pribadi yang akan mendukung Anda
selama perjalanan Anda menuju kesembuhan
Asesmen awal untuk mengetahui situasi Anda dan kebutuhan Anda.
Konsultasi dengan pakar medis terkemuka di seluruh dunia untuk mengembangkan
rencana perawatan yang personal dan komprehensif
Dukungan jarak jauh dalam pengaplikasian rencana perawatan tanpa Anda perlu keluar rumah
Rujukan kepada dokter dan fasilitas kesehatan terbaik dimanapun Anda tinggal

Baru

Layanan ini mencakup, sesuai kebutuhan:
Rehabilitasi Paru-Paru – membangun kembali fungsi dan kapasitasnya
Rehablitasi Fisik
Konsultasi dengan pakar medis multispesialis
Dukungan Emosional
Dukungan untuk kondisi penyakit yang sedang diderita, termasuk:
Diabetes
Tekanan Darah Tinggi Penyakit
Paru (mis. Asthma, PPOK)
Penyakit Autoimun
Penyakit Rematologi
Penyakit Jantung
Kelayakan:
Layanan Manajemen Rehabilitasi COVID-19 tersedia untuk customer AIA yang memenuhi syarat yang telah
didiagnosa positif COVID-19 dan diijinkan rawat jalan. Mereka harus sudah melewati masa akut, dan hanya
memiliki gejala ringan atau minimal.
Silahkan hubungi +62-2150858850, aiaindonesia-cs@medix-asia.com untuk info lebih lanjut.

Layanan Jarak Jauh
secara Digital

Dokter dan
Perawat Pribadi

Minimum 3 bulan
masa layanan

Lebih dari 4,000
Spesialis Terkemuka

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

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.

