
Second Medical Opinion has been created to enhance the quality of your 
care, ensuring the correct diagnosis and most e�ective treatment plan.
If you were diagnosed with one of the  covered  conditions, your case 
would be reviewed by renowned US multi-disciplinary specialists. 

Metlife Second
Metlife Opinion

Get an accurate diagnosis and 
the most effective treatment 

Make crucial medical decisions with more 
con�dence and peace of mind with Second 
Medical Opinion, built-in to select
MetLife Individual solutions. 

• Your local physician may not have access to 
 the latest medical treatments available.

• Many diseases share symptoms which a    
 multi-disciplinary review is more likely to pinpoint.

• There are many treatment options and your   
 doctor may only provide one.

Assess all your options
Diagnosis and treatment from one healthcare
provider alone can often be inadequate.

Get considered bene�ts
We provide treatment options based 
on broader access to medical 
research, new medical studies and 
trials, which allow you to assess all of 
your options and get a more accurate 
diagnosis, without needing to travel 
from your home country. 

We also encourage physician 
interaction between your local 
physician and consulting specialists, 
making sure to compliment your 
current physician-patient relationship.

1 https://www.worldcare.com/2017/07/31/powerful-impact-medical-second-opinions/

Speak to your MetLife Representative, Bank Relationship Manager
or Financial Advisor to �nd out more.

20% of patients who sought a second medical 
opinion had initially been misdiagnosed
by their primary care providers.1 

For more information Call MetLife on 800 6385433 or 
click the link - https://www.metlife.ae/who-we-are/contact-us/



الرأي الطبي الثاني منفعة تم ابتكارها من أجل تعزيز نوعية الرعاية، وبغرض 
خطة العالج األكثر فعالية. إذا تم تشخيصك  الحصول على التشخيص الصحيح

بأحد األمراض المغطاة، ستتم مراجعة حالتك من قبل فريق من األخصائيين 
األمريكيين متعدد التخصصات. 

تحّدث إلى ممثل متاليف الخاص بك، أو مدير عالقاتك المصرفية
أو مستشارك المالي للتعّرف على المزيد

1 https://www.worldcare.com/2017/07/31/powerful-impact-medical-second-opinions/

الرأي الطبي الثاني
من متاليف

احصل على التشخيص
الدقيق والعالج األكثر فاعلية

من المرضى الذين حصلوا على الرأي الطبي الثاني،  %٢٠
فعلوا ذلك بسبب سوء تشخيص حالتهم من قبل أطّبائهم 

األساسيين.١

قّيم جميع خياراتك
التشخيص والعالج الذي يوفره أخصائّي طبّي، 

غالبًا ما ال يكون مناسبًا.
أحدث العالجات الطبية قد ال تكون متوفرة عند 

طبيبك المحلي.
العديد من األمراض تتشارك أعراضًا ال يكشفها سوى 

األخصائي متعدد التخصصات.
قد يقدم لك الطبيب عالجًا واحدًا فقط من بين 

خيارات العالجات المتنوعة.

اتخذ أهم القرارات الطبية بثقة أكبر وبراحة بال تامة 
مع منفعة الرأي الطبي الثاني المدمجة في باقة 

مختارة من حلول متاليف الفردية.

احصل على منافع مدروسة
نقّدم لك خيارات عالج بما يفيدك من 

األبحاث الطبية، وأحدث الدراسات 
والتجارب الطبية، ما يسمح لك بتقييم 

جميع خياراتك والحصول على تشخيص 
دقيق بدون الحاجة للسفر خارج بلدك. 

كما أننا نشجع على قيام تفاعل ما بين 
طبيبك المحلي واألخصائيين 

االستشاريين، بغرض توثيق عالقتك 
الحالية مع الطبيبين. 

٨٠٠ أو قم بزيارة - لمزيد من المعلومات، اتصل بـ متاليف على ٦٣٨٥٤٣٣
/https://www.metlife.ae/who-we-are/contact-us


