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P odobno zgodbo ima Jodie. 
Njenemu komaj nekaj te-
dnov staremu sinu se je na 

glavi pojavil rdeč madež. Pediater 
je težavo diagnosticiral kot vrojeno 
znamenje, ki bo samodejno izginilo 
v nekaj letih, zato so strahovi odveč, 
poleg tega mu naj ne bi bilo mogo-
če odstraniti znamenja z  operacijo. 
Ne dolgo zatem je Jodie zalotila sina, 
kako nemočno joče v zibelki, glavo 
pa ima prekrito s krvjo. Na srečo je 
tudi ona članica organizacije Best 
Doctors in zaprosila jo je za pomoč. 
Našli so več medicinskih ustanov, ki 
opravljajo tak poseg. Otroku so od-
stranili madež in danes je popolno-
ma zdrav. 

Dostop do najboljših mimo ča-
kalnih vrst. Tovrstne zgodbe so za 
družbo Best Doctors vsakdanja pra-
ksa. Njihova naloga je članom zago-
toviti hitro in najboljšo možno zdra-
vstveno oskrbo, ne glede na zahtev-
nost obolenja, zdravstveno področje 
ali morebitne stroške, ki bi ob tem 
nastali. Ideja se je rodila leta 1989 v 
glavah dveh profesorjev s harvard-
ske medicinske fakultete. Želela sta 
približati kakovostno zdravstveno 
oskrbo tudi tistim, ki si je sicer ne bi 
mogli privoščiti ali se ob zdravstve-
nih težavah nimajo na koga obrniti. 
Zamislila sta si, da bosta pod svoje 
okrilje pridobila najboljše zdrav-
nike, ki bodo mimo čakalne vrste 
obravnavali bolnike. Člani bodo za 
to plačevali le nizek pavšalni znesek.

Začela sta tako, da sta najbolj ce-
njene zdravnike vprašala, kateremu 
izmed svojih kolegov bi se prepustili, 
če bi sami zboleli. Imenovane zdrav-
nike sta povabila v organizacijo in 
jim zastavila enako vprašanje. Po 
tem ključu je organizacija Best Doc-
tors pod svoje okrilje pridobila več 
kot 53.000 vodilnih svetovnih zdrav-
nikov specialistov z vseh ključnih 
zdravstvenih področij. 

Njihove storitve sta ponudila obi-
čajnim ljudem, ki bi si želeli zagoto-
viti dostop do vodilnih specialistov 
mimo čakalnih vrst ter bi bili za to 
pripravljeni plačevati mesečno čla-
narino. Nastala je neodvisna med-
narodna organizacija, ki danes slo-
vi celo v strokovnih krogih kot naj-
boljša zdravstvena oskrba na svetu. 
Med drugim so prejeli priznanje za 
tri najboljše inovacije s področja iz-
boljšanja zdravstva. 

Sedež družbe Best Doctors je v 
Bostonu. S svojimi izpostavami in 
pooblaščenimi družbami v sedem-
desetih državah sveta skrbi za več 
kot trideset milijonov članov.  V Slo-
veniji je sedež pooblaščene družbe 
Eureko d.o.o. na Brnčičevi ulici v 
Ljubljani. Družba uživa veliko zau-
panje med člani, saj je z njenimi sto-
ritvami zadovoljnih med 90 in 95 od-
stotki uporabnikov. Pomemben po-
datek je, da smo Slovenci obravna-
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Tom je imel srečo. 
Pred operacijo srčne 
zaklopke je poklical 

organizacijo Best 
Doctors (najboljši 

zdravniki), ker 
je želel slišati še 
drugo mnenje o 

diagnozi.  »Našli bomo 
kardiologa, ki bo 

pregledal vaš primer 
… Ne skrbite, imamo 
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s tega področja,« so 

mu povedali. Izvide je 
pregledala zdravnica 

Patricia C. Come, 
izredna profesorica na 
harvardski medicinski 

univerzi. Na šestih 
straneh je napisala 
poročilo in v njem 

Tomu odgovorila tudi 
na vsa vprašanja. 
Svetovala mu je, 

naj poročilo pokaže 
svojemu zdravniku, 
saj se ni strinjala z 

diagnozo. Z zaklopko 
naj bi bilo vse v redu. 

Težava je resnejša, 
gre za srčno mišico. 

Predlagala je dodatne 
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»Neizmerno srečen 

sem, da je imel nekdo 
potrebno znanje in 

me je usmeril v pravo 
smer,« je povedal in 

dodal, da ni denarja, ki 
bi to odtehtal.

Tekst: Boris Vene *

na svetu?
vani popolnoma enako kot prebival-
ci drugih držav oziroma nas zdravijo 
isti zdravniki, po enakih kriterijih in 
postopkih.

Zdravstvene storitve na naj-
višji ravni. Družba ponuja več 
zdravstvenih programov. Največ po-
nuja program Odločilna prednost 
(orig. Critical Advantage), ki je na 
voljo tudi pri nas. Sestavljata ga dva 
ključna sklopa: preverjanje diagnoze 
pri enem najbolj priznanih strokov-
njakov, ki predlaga tudi načrt zdra-
vljenja, ter kompletno zdravljenje, ne 
glede na ceno. Vse storitve, vključno 
z operacijami in drugimi zdravstve-
nimi postopki, za člane krije članari-
na. Iz te krijejo tudi stroške potova-
nja in namestitve. Član nikoli ne za-

laga svojega denarja, saj vse plačuje z 
vavčerji. Ob zdravljenju v tujini dobi 
spremljevalca, ki ureja vse postopke, 
zato članu ni treba poznati niti jezika 
dežele, v kateri se bo zdravil.

In kakšen je postopek, če zbolite? 
Ko dobi član Best Doctors kateroko-
li diagnozo, pokliče brezplačno tele-
fonsko številko (v Sloveniji je ta 080 
88 12 – 2.) Takoj mu dodelijo skrb-
nika, ki zbere vso dokumentacijo in 
jo posreduje v zdravstveni center. Iz 
mednarodne podatkovne zbirke se 
izbere najprimernejši strokovnjak, 
ki je visoko specializiran za posta-
vljeno diagnozo. Po podrobni preu-
čitvi zadeve poda svoje mnenje in iz-
dela načrt zdravljenja. Odgovor na-
piše tudi v poljudnem (laičnem) jezi-
ku, ki je razumljiv vsakomur.  FO
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navo, preverjanje diagnoze in načrt 
zdravljenja, vse potrebne postop-
ke ter kompletno zdravljenje hujših 
bolezni – znaša med 15  (plačilo le-
tne premije v višini 180 evrov) in 19 
evrov, če se plačuje mesečno. Glav-
na pogoja za včlanitev sta starost 
do šestdeset let in relativno dobro 
zdravje v zadnjih desetih letih (brez 
diagnoz hujših bolezni), kar ugota-
vljajo z nekaj zdravstvenimi vpraša-
nji. Več informacij o včlanitvi je na 
voljo na brezplačni telefonski števil-
ki 080 88 12 – 1. 

Postopek včlanitve poteka tako, 
da se po izpolnjeni vlogi – v poseben 
obrazec se vpiše osebne podatke ter 
odgovori na zdravstvena vprašanja – 
podatki takoj pošljejo v elektronski 
obliki na glavno evropsko izpostavo. 
Od tam navadno že naslednji dan 
pride potrditev ali zavrnitev vloge, 
o čemer je interesent tudi obveščen. 
Ob odobritvi se članstvo avtomatič-
no podaljšuje do dopolnjenega pet-
insedemdesetega leta starosti. Član 
lahko tudi kadar koli izstopi. 

ozadje delovanja organizacije 
Best Doctors. Vsak, ki se vključi v 
program Odločilna prednost, lahko 
začne uveljavljati svoje pravice po še-
stih mesecih od sprejema, v tem času 
pa mora ohraniti dobro zdravje. Ta 
vmesna doba oziroma karenca je za-
ščita organizacije, da v svoje vrste ne 
privabi bolnikov, saj bi ti drastično 

povišali znesek članarine. Organiza-
cija namreč deluje po zakonu statisti-
ke: določeno število članov uporabi 
storitev drugo mnenje, določeno šte-
vilo pa še zdravljenje. Če bi se včla-
njevali bolniki, bi se članarina tako 
podražila, da si je ne bi mogel več pri-
voščiti vsak – s tem pa bi se poruši-
la osnovna ideja Best Doctors, to je 
zagotavljanje vrhunske zdravstvene 
oskrbe za vse družbene sloje. »Zaradi 
karence toplo priporočam, da intere-
senti oddajo svojo vlogo čim prej ozi-
roma takoj,« je opozoril Iztok. 

Delovanje družbe predstavlja do-
datno možnost za ljudi, ki želijo naj-
bolje poskrbeti za svoje zdravje. Gre 
za prostovoljno odločitev, ki sodi v 
kategorijo nadstandardne zdravstve-
ne oskrbe. Član natančno ve, kaj pla-
čuje in kaj za to dobi. Seveda še ve-
dno uporablja obstoječi zdravstveni 
sistem, pri ključnih zadevah, ki ogro-
žajo njegovo zdravje, pa se obrača na 
največje svetovne strokovnjake. Tako 
je njegova možnost za hitro in popol-
no ozdravitev občutno večja. 

*Boris Vene je bivši poslovnež in 
avtor več knjižnih uspešnic. Danes 
velja za eno izmed vodilnih avtoritet 
na področju celostnega zdravja. Bi hoteli

najboljše zdravnike 
na svetu?

načrt zdravljenja lahko ključ-
no prispeva k ozdravitvi. Član se 
lahko tudi odloči, da se ne bo zdravil 
v priporočenih ustanovah, temveč v 
sklopu državnega zdravstvenega sis-
tema. V tem primeru seznani svoje-
ga zdravnika s poročilom Best Doc-
tors, ki vključuje drugo mnenje in 
načrt zdravljenja. Dejansko je že ta 
storitev lahko odločilna, saj zdrav-
niške napake bistveno vplivajo na 
razplet zdravljenja. Revija Forbes je 
maja letos celo objavila, da je tretji 
največji vzrok umrljivosti v Ameriki 
– takoj za srčno-žilnimi obolenji in 
rakom – malomarnost oziroma ne-
strokovnost zdravnikov.

 »Generalna statistika kaže, da je 
tretjina zdravniških diagnoz napač-
nih, 38 odstotkov operacij naj ne bi 
bilo potrebnih in da so v 68 odstot-
kih naši specialisti predlagali dru-
gačno zdravljenje od načrtovanega. 
Podatki se ujemajo tudi z uradnimi 
poročili ameriških zdravstvenih or-
ganizacij,« je povedal Iztok Pečnik, 
ki je odgovoren za izpeljavo projek-
ta. »Razveseljiv podatek pa je, da 
zdravniki v več kot v 95 odstotkih 
primerov upoštevajo mnenja speci-
alistov Best Doctors oziroma njihov 
načrt zdravljenja,« je dodal. 

nizka mesečna članarina, a 
ni sprejet vsak. Članarina za pro-
gram Odločilna prednost, ki vklju-
čuje vse storitve – urgentno obrav-

Ob hujši bolezni (rak, hujše srčno 
obolenje, operacije znotraj lobanje 
…) članu pripada zdravljenje, ka-
kršno je predlagal zdravnik specia-
list. Spisek ustanov, ki so na voljo, 
zajema tudi vodilne ameriške kli-
nike (po oceni U.S. News&World 
Report): University of Texas MD 
Anderson Cancer Center kot vo-
dilno onkološko kliniko, Cleveland 
Clinic kot številko ena na področju 
kardioloških in srčnih operacij, naj-
boljšo ustanovo za nevrološke pose-
ge Johns Hopkins Hospital in tako 
naprej.

Predlog specialista navadno vklju-
čuje ustanovo, ki bi po njegovem 
mnenju najbolje opravila potreben 
poseg – lahko je kjerkoli v svetu – ter 
še eno bliže domu. Ko član izbere, 
kje se želi zdraviti, se takoj organizi-
ra zdravljenje.

 Za postopke skrbi in jih v celoti 
izvaja družba Best Doctors, člana 
pa sproti obvešča o dogajanju. Vse 
se odvija zelo hitro, saj se zdravlje-
nje lahko začne že po treh tednih ali 
enem mesecu od prijave bolezni.

Zgodbi sta povzeti  
z uradne spletne strani  
www.Bestdoctors.com


