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pierwszorzędna opieka medyczna

Gdy Maria i Marcello Oviedo z Asucióniu dowiedzieli się,
że ich 7 miesięczny syn choruje na Hiperinsulinizm (CHI),
zapytali siebie: Jak możemy powiększyć szansę naszego
syna na zdrowe życie?
Zaczęli szukać specjalistów w internecie i znaleźli Hyperinsulinism Germany International.

“... oczywiście
było nam ciężko żyć w obcej kulturze i obcym kraju [...]
ale zostaliśmy serdecznie przywitani
i zawsze ktoś był i nam pomagał [...]
mieliśmy nawet własnego tłumacza ...”

Dlaczego akurat
podróżować do Niemiec?

Muhammad i Nasra Azbarga z Beer-Sheva, Israel, rodzice Rahmy,
4 miesięczna dziewczynka, która wróciła zdrowa do domu.

Hyperninulinism Germany International oznacza:
• żarliwi lekarze z doświadczeniem i zaangażowaniem w
leczeniu zachorowań na tą rzadką chorobę
• bardzo dobrze zorganizowana sieć specjalistów różnych
dyscyplin (endokrynologiczna pediatria, gentyka, PET-KT,
chirurgia i patologia)
• bardzo duże szanse i  dobre wyniki w leczeniu schorzenia
oraz uniknięcie cukrzycy dzięki selektywnej operacji
• doświadczenie w leczeniu zagranicznych pacjentów,
tzn. potwierdzona logistyka, pomoc w całej organicacji
pobytu w klinice, np. podróż i przyjazd do Greifswaldu,
wiza, nocleg dla osób towarzyszących, transport do
kliniki, ubiezpieczenia, finansowe aspekty (kosztorys),
język itd.
Syn Marii i Marcella poddał się operacji i został skutecznie
wyleczony. 14 dni póżnej był znowu w domu w Paragwaju.

“... ten chirurg
dokładnie wie co robi
[…] ufamy mu bo zawsze
był solidny i rzetelny ...”
Regula i Christian Müller z Zugu, Szwajcaria,
rodzice Ciana, 15 miesięcznego chłopca,
który wyleczył się całkowicie.

„... jesteśmy pewni, że
to była najlepsza decyzja,
wybrać was jako lekarzy dla
naszego dziecka ... !”
Maria Paz i Marcello Oviedo z Asuncionu, rodzice Danty,
7 miesięczny chłopiec, który został wyleczony.

„... moje rodzice nie mogliby
życzyć sobie lepszego lekarza jak
tego, który mnie operował ...”
Zeiljka i Igor Krajnovic z Zagrebu, Chrowacja, rodzice Loty,
9 miesięcznej dziewczynki, która została wleczona
przez laproskopię.

napędzana przez zdrowie

Uniknięcie cukrzycy przez wysoko selektywną operację

