Perguntas frequentes
P: Quem é a Castle Connolly Private Health Partners (CCPHP)?
R: A CCPHP é uma organização que trabalha com médicos independentes para
capacitar e proteger a relação médico-doente através de um modelo de medicina de
aconselhamento privado e personalizado, ajudando os médicos a praticar da forma
pretendida e os doentes a receber os cuidados que merecem. A organização irmã da
CCPHP, a Castle Connolly Medical Ltd., identifica os médicos de topo, tanto a nível
nacional como regional, com base num processo de nomeação extenso, e seleciona
aqueles que são considerados os prestadores de cuidados de saúde mais
extraordinários do país. A Dra. Gilban é um dos melhores médicos regionais da Castle
Connolly.
P: Qual é a afiliação da Dra. Gilban com a CCPHP?
R: A CCPHP e a Dra. Gilban formaram uma entidade comercial denominada Gilban
CCPHP, LLC, que é responsável por fornecer comodidades e melhorias aos Membros,
conforme descrito no seu website, www.gilbanccphp.com. A prática médica da Dra.
Gilban continuará a ser uma prática privada independente. A sua colaboração com
a CCPHP proporciona-lhe oportunidades para lhe oferecer as comodidades descritas
no seu website e a sua abordagem especial e personalizada aos cuidados de saúde.
P: A afiliação da Dra. Gilban com a CCPHP irá mudar a sua rede de
reencaminhamento?
R: A Dra. Gilban continuará a reencaminhá-lo para especialistas na área de Nova
Iorque que conhece e confia, em muitos casos, há décadas. Também será capaz de
facilitar a conectividade a mais de 60.000 Castle Connolly Top Doctors em todo o país,
se for necessário.
®

P: A afiliação hospitalar da Dra. Gilban irá mudar?
R: Não. A afiliação da Dra. Gilban com o Mount Sinai Hospital e o Lenox Hill Hospital
permanecerá a mesma. Como sempre, trabalhará com todos os hospitais onde os seus
doentes estejam a receber cuidados, na área da cidade de Nova Iorque ou noutro local,
e de facto, terá mais tempo para o fazer com o seu novo modelo de cuidados para a
sua prática clínica.
P: Como posso pagar pela inscrição Gilban CCPHP
R: Pode pagar a Taxa de Adesão num pagamento anual, ou dois pagamentos
(semianuais), ou trimestrais, ou mensais. Os pagamentos devem ser feitos à Gilban
CCPHP por débito automático da sua conta bancária ou cartão de crédito. Irá

*Nos casos em que a Dra. Gilban não consiga comunicar devido a férias, doença ou outro
motivo, será agendada a comunicação com outro médico ou médico assistente.

selecionar o seu método e momento de pagamento quando se inscrever. Podem ser
aplicadas determinadas taxas de processamento.
P: A Dra. Gilban continuará a aceitar o meu seguro para serviços médicos
prestados?
R: O seguro continuará a aplicar-se da mesma forma que se aplica no passado. Os
serviços médicos e profissionais serão prestados inteiramente através da prática
médica da Dra. Gilban e a prática continuará a cobrar esses serviços a si ou ao seu
plano de seguro de saúde. Se participar num plano não aceite pelo consultório (por
exemplo, Cigna), contacte diretamente o consultório para obter informações sobre a
taxa de consulta.
P: O meu seguro, plano de saúde ou FSA/HSA cobrirá a Taxa de Adesão?
R: As taxas de adesão são pagas à Gilban CCPHP, LLC, pelas comodidades e
melhorias associadas ao programa de Adesão, que não são serviços profissionais.
Como tal, as taxas de adesão não são cobertas pelo seu plano de seguro de saúde e
são da sua responsabilidade individual. No entanto, a seu critério, pode enviar a Taxa
de Adesão para qualquer conta de gastos flexíveis, conta de reembolso de saúde ou
conta de poupança médica em que participe, mas o programa de Adesão não faz
nenhuma declaração de que qualquer parte da Taxa de Adesão será qualificada para
ser reembolsada de qualquer conta. É da responsabilidade do Membro receber a
aprovação do seu administrador de benefícios quanto ao montante que pode ser
reembolsável.
P: Quem cobre a Dra. Gilban quando está de férias?
R: Um médico qualificado cobrirá a Dra. Gilban quando necessário, mas ela estará
quase sempre disponível por telefone ou através da aplicação de mensagens, para
responder às suas preocupações médicas*.
P: A Dra. Gilban irá mudar o seu consultório?
R: Não. A Dra. Gilban irá permanecer no mesmo consultório na 899 Park Avenue em
Nova Iorque.
P: O pessoal do consultório irá permanecer o mesmo?
R: Sim. O atual pessoal administrativo da Dra. Gilban continuará a atender chamadas e
a agendar marcações para Membros.

*Nos casos em que a Dra. Gilban não consiga comunicar devido a férias, doença ou outro
motivo, será agendada a comunicação com outro médico ou médico assistente.

