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Volem oferir-te el millor 
perquè ho aconsegueixis!

• Amb més serveis  
de telemedicina

• Amb els nous serveis 
franquiciats

• Amb les nostres novetats  
en hospitalització i cirurgia

• Amb la millora de prestacions 
terapèutiques 

 
NOVETATS

2021

MÉS MANERES  
DE CUIDAR-SE!

 MENYS  
 PROMESES,



MITJANS  
DE DIAGNÒSTIC

PRESTACIONS 
TERAPÈUTIQUES

HOSPITALITZACIÓ 
I CIRURGIA

PET - RM EN ONCOLOGIA
Nova tecnologia híbrida d'imatge per a una correcta 
determinació de l'extensió i de la gravetat de les lesions 
oncològiques, principalment en glioblastomes, tumors de 
cap i coll, tumors ginecològics, de pròstata i en el sarcoma 
musculoesquelètic. A més, en substituir la PET/TC per la 
PET/RM es redueix entre un 70-80 % la radiació, la qual 
cosa és especialment beneficiosa per a pacients infantils 
oncològics que s'han de sotmetre a diversos estudis 
d'imatge.

AMPLIACIÓ A 20 SESSIONS DE LA TERÀPIA 
RESPIRATÒRIA DOMICILIÀRIA EN LA SÍNDROME 
D’APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SON 
(SAHOS)
El nombre de sessions cobertes amb CPAP/BiPAP passa 
de 10 a 20 per assegurat i any natural (en pòlisses de 
reemborsament, computen conjuntament les fetes en 
mitjans propis i en mitjans aliens) quan l'índex d'apnea-
hipopnea per hora (IAH) sigui superior a 30.

REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA: S'INCLOU EN 
ELS NENS DE MENYS DE 10 ANYS, AMB UN LÍMIT 
MÀXIM ANUAL DE 10 SESSIONS/ASSEGURAT,  
I EN ELS ADULTS, AMB UN LÍMIT ANUAL  
DE 3 SESSIONS
En pòlisses de reemborsament, computen conjuntament 
les sessions fetes en mitjans propis i en mitjans aliens. La 
seva finalitat és millorar la capacitat ventilatòria en nens 
amb bronquitis o bronquiolitis, i en adults amb malalties 
pulmonars obstructives cròniques, pneumònia o seqüeles 
de la infecció per coronavirus o COVID-19. 

PRÒTESIS. INCLUSIÓ DELS TAPS LACRIMALS  
O OCLUSORS PUNTALS  
(MÀXIM 2 PER ULL)
Poden ser de diversos tipus: 
• Taps perforats per al tractament de l'epífora o llagrimeig 

constant (puntoplàstia) per l'estenosi dels punts 
palpebrals.

• Taps temporals per a la síndrome de l'ull sec després de la 
cirurgia de la cataracta (incidència 30 %).

• Taps permanents en la síndrome de Sjögren (origen 
autoimmunitari), que eviten el drenatge ràpid de les 
llàgrimes de l'ull.

DISSECCIÓ SUBMUCOSA ENDOSCÒPICA (DSE)
Cirurgia mínimament invasiva que permet, segons el protocol 
acceptat comunament, l'extirpació de tumors malignes de 
manera completa en tota la via digestiva i sense haver de 
necessitar cirurgia oberta.

AMPLIACIÓ DEL MONITORATGE  
NEUROFISIOLÒGIC INTRAOPERATORI (MNIO)
En la cirurgia de fusió o artròdesi de la columna a dos nivells 
intervertebrals o més. Actualment s'exigeix una afectació 
mínima de tres nivells o espais intervertebrals.



PREVENCIÓ SALUT DIGITAL

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CÀNCER  
DE CÈRVIX EN DONES D'ENTRE 25 I 65 ANYS
Inclou la presa d'una mostra en medi líquid que es 
destinarà per a la citologia o per al test del virus del 
papil·loma humà d'alt risc (VPH-AR), segons l'edat de la 
dona i el protocol establert en el programa de cribratge 
del càncer de cèrvix del Sistema Nacional de Salut (ordre 
SCB/480/2019). A les dones d'entre 25 i 34 anys se'ls farà 
una citologia i, si és negativa, es repetirà cada tres anys. 
Quan les dones tinguin entre 35 i 65 anys, se'ls oferirà la 
determinació del virus del papil·loma humà (VPH) cada  
cinc anys i, si el resultat del test és positiu, es confirmarà  
el diagnòstic amb una citologia. 

TELEMEDICINA AMB GARANTIES,  
A QUIERO CUIDARME MÁS
Gràcies a Digital Doctor, disponible a l'app Quiero cuidarme 
Más, gaudirà dels nostres serveis de telemedicina amb 
els màxims criteris de qualitat i totes les garanties de 
confidencialitat. Podrà fer consultes virtuals via xat, 
videotrucada o telèfon amb metges generals, especialistes 
i psicòlegs, entre d'altres, sigui on sigui i des d'una 
plataforma segura.
Aquest any incorporem nous serveis de telemedicina  
per fer-li la vida més fàcil, amb els quals podrà: 
• Rebre la recepta electrònica al seu telèfon mòbil 

per poder anar directament a la farmàcia. Per a això 
fem servir un sistema de prescripció i de dispensació 
homologat per l'Organització Mèdica Col·legial (OMC).

• Rebre a la seva carpeta de salut les peticions de proves 
analítiques i d'imatge que el metge generi durant 
la consulta.

• Rebre els seus resultats i informes mèdics a la carpeta 
de salut personal.

• Consultar amb metges de cada cop més especialitats 
disponibles i amb més marge d'horaris perquè l’atenguin 
quan vulgui i on vulgui. 

A més, a través de l'app també tindrà accés als descomptes 
i a les seves reserves de DKV Club Salud y Bienestar i podrà 
visualitzar la seva targeta Medicard digital.
I recordi, també continuen estant disponibles la resta 
de serveis de salut digital, com ara la possibilitat de 
sol·licitar cita en línia a cada cop més centres, gestionar  
els seus indicadors de salut, apuntar-se a reptes per 
millorar-los i continuar comptant amb l'ajuda dels nostres 
coach i llevadora digital.
Tot això, ja disponible per al seu iPhone, Android o a 
dkv.es/qcmas.



 
         NOVES COBERTURES I SERVEIS 2021

PÒLISSES DE QUADRE MÈDIC PÒLISSES DE REEMBORSAMENT
DKV Modular / DKV Profesional DKV 

Integral
DKV Mundisalud DKV 

Residentes
DKV Top 
Health®

As. primària Espec. i  
mitjans diagn.

Hospit. i 
interv. quir.

Complet 
Plus

Classic  
Hosp.

Classic
Élite Premium

NOVES COBERTURES

Mitjans de diagnòstic

Alta tecnologia diagnòstica: PET/RM en oncologia. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Prestacions terapèutiques          

Ampliació a 20 sessions de la teràpia respiratòria domiciliària en la síndrome d'apnea-hipopnea obstructiva del son (SAHOS)  
greu amb CPAP/BIPAP. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Rehabilitació respiratòria en les malalties pulmonars obstructives cròniques i per seqüeles de la infecció  
per coronavirus o COVID-19: màxim 10 sessions/any en els nens < 10 anys, i 3 sessions anuals en els adults. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Hospitalització i cirurgia

Pròtesis. Inclusió dels taps lacrimals (màxim 2 per ull) per al tractament de l'ull sec i llagrimeig constant. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Alta tecnologia terapèutica: dissecció submucosa endoscòpica (DSE), segons protocols acceptats comunament. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Ampliació del monitoratge intraoperatori (MNIO) en la cirurgia de la columna a dos nivells intervertebrals o més. 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Prevenció

Programa de prevenció del càncer de cèrvix entre 25 i 65 anys: mitjançant citologia o test del virus del papil·loma humà  
d'alt risc (VPH-AR), depenent de l'edat de la dona. 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Altres aspectes de cobertura

Analítiques al domicili en situacions de dependència grau 3. Accés únicament a través de la Xarxa DKV de Serveis Sanitaris  
(MP= mitjans propis), prèvia autorització.
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Fisioteràpia al domicili en situacions de dependència grau 3 després d'hospitalització: fins a un límit anual màxim de 20 sessions. 
Accés únicament a través de la Xarxa DKV de Serveis Sanitaris (MP), prèvia autorització. 6
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NOUS SERVEIS FRANQUICIATS DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

Assistència domiciliària per a gent gran. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tractament dels trastorns de conducta i de les addiccions en un centre ITA. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ergodinámica, centres mèdics esportius. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nannyfy: cangur i activitats en línia per a nens. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(MP): mitjans propis, cobertura exclusivament als centres concertats per DKV Seguros.



NOUS SERVEIS FRANQUICIATS  
DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

976 814 983 (reemborsament)
976 506 000 (resta de pòlisses)

areadelcliente.dkvseguros.com

ATENCIÓ AL CLIENT INFORMACIÓ PERSONALITZADA
INFORMACIÓN PERSONALIZADA
PERSONALIZED INFORMATION
PERSONALISIERTE INFORMATIONEN

ATENCIÓ A LES XARXES SOCIALS

ATENCIÓ WHATSAPP NOU CANAL D'ATENCIÓ AL CLIENT 
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h

960 160 602

CUIDEO: ATENCIÓ  
DOMICILIÀRIA 24 H

Cuideo és l'empresa líder i pionera del sector 
dels serveis d'atenció domiciliària per a gent 
gran, gràcies a la seva gran plataforma de 
cuidadors professionals a domicili. 
• Atenció domiciliària per hores.
• Atenció domiciliària 24 hores, els 7 dies 

de la setmana.
• Si ja té un cuidador o una cuidadora  

de confiança, Cuideo l’ajuda amb  
les gestions laborals i sociosanitàries  
i amb les cobertures de vacances.

AIUDO: SERVEI 
D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA  
PER A GENT GRAN

Aiudo selecciona cuidadors adaptats a 
les necessitats de cada família. L'objectiu 
principal és reduir la rotació de cuidadors  
i que la persona gran estigui satisfeta  
amb el seu cuidador de confiança. 
• Es fa una selecció de candidats, segons 

les necessitats estipulades.
• La família rep un informe i tria el perfil  

de cuidador que més els convé.
• Aiudo configura el contracte i l'alta  

a Seguretat Social. En fa el seguiment, 
ofereix garantia de substitució  
i elabora les nòmines cada mes.

NANNYFY: CANGUR I ACTIVITATS EN LÍNIA  
PER A NENS

Amb Nannyfy trobarà la seva cangur de confiança per deixar els més petits  
de la casa en les millors mans. 
• Entri a la seva pàgina web i afegeixi filtres per a la cerca de la mainadera.
• D'entre tots els perfils disponibles, triï el que millor s'adapti a les seves 

necessitats. 
• Tindrà el suport 24/7 de l'equip de Nannyfy per a la seva seguretat  

i tranquil·litat a cada moment.

ITA: ESPECIALISTES EN TRACTAMENTS DE SALUT MENTAL 
Ita és una xarxa integrada per recursos especialitzats en el tractament dels 
trastorns de conducta i de les addiccions. Disposen d'un model únic i integral  
que treballa totes les àrees afectades per la malaltia.
• El tractament se centra en la persona i en el seu entorn, i la família és una 

peça clau en el procés de recuperació.
• Tots els centres estan dotats de les instal·lacions necessàries per a cada  

tipus de tractament.

ERGODINÁMICA: CENTRES MÈDICS ESPORTIUS
Ergodinámica és una xarxa de centres mèdics esportius especialitzats en 
medicina i fisioteràpia esportiva, fisioestètica, nutrició i en valoració,  
readaptació i preparació física.
• Disposa de 18 centres repartits pel territori nacional.
• Estan equipats amb la maquinària i l'instrumental mèdic i esportiu més 

avançat.
• Equip de professionals del més alt nivell que fa un seguiment personalitzat  

als seus pacients.


