Termos de adesão
O Sinergya é um programa de suporte à pacientes com LMC - Leucemia Mieloide
Crônica - da BristolMyers-Squibb. O nosso objetivo é prover serviços e apoio
assistencial e educacional aos seus pacientes, somando forças para auxiliar na melhoria
contínua do tratamento da doença.

Suporte Assistencial e Educacional
Os pacientes inscritos no Sinergya poderão também receber contatos periódicos de
nossa central de relacionamento para acompanhamento do seu tratamento e contam com
serviços diferenciados:





Orientações quanto ao acesso ao tratamento de acordo com a sua necessidade
(Este serviço é meramente de orientação, com base em informações públicas.
Não é permitido o preenchimento de formulários ou qualquer outro suporte
direta ou indiretamente para processos administrativos ou judiciais);
Recebimento de materiais de apoio educacionais via correios e e-mail com
informações gerais sobre a LMC e os seus direitos de paciente;
0800 disponível para suporte a dúvidas e informações.

Suporte ao diagnóstico e monitoramento
O programa oferece suporte ao diagnóstico e monitoramento da LMC aos seus pacientes
de acordo com a sua indicação, ferramentas importantes para o monitoramento do
tratamento. As solicitações de diagnóstico são feitas exclusivamente através da
plataforma web para maior agilidade, controle e efetividade.

Área Restrita







A área restrita deste site é de uso exclusivo para médicos pré cadastrados em
nossa base de prescritores. Só será liberada a geração de login e senha àqueles
cujo o CRM se encontra em nossa base de consulta.
Ao preencher os campos CRM e Estado, siga os passos pra a conclusão do
cadastro. Você receberá um e-mail com o seu login e código de acesso;
Na área restrita, os profissionais da saúde cadastrados, poderão gerar
eletronicamente as solicitações de coleta de amostras para exames de caráter
diagnóstico e de monitoramento
Caso apareça a mensagem de que seu CRM não conta em nossa base de
cadastros, entre em contato pelo e-mail contato@programasinergyalmc.com.br

Informações gerais
As informações contidas no site são de caráter recomendatório e não substituem as
orientações passadas pelos médicos aos pacientes. Todas as recomendações passadas
aqui devem ser discutidas entre médico e paciente, tendo em vista as diferentes
características de cada paciente e seu respectivo tratamento.

A BRISTOL-MYERS SQUIBB se reserva ao direito de modificar ou retirar qualquer
conteúdo que esteja presente no site, independentemente de interferência ou não do
visitante. Não há a obrigatoriedade de a BRISTOL-MYERS SQUIBB atualizar as
informações e dados contidos no site.
Todas as imagens, vídeos, fotos, logotipos e textos do site foram disponibilizados pela
BRISTOL-MYERS SQUIBB, que reserva os direitos à mesma. Qualquer reprodução,
seja ela parcial ou total, do material contido no site é proibida.
Todas as recomendações e informações presentes neste site levam em consideração a
regulamentação e mercado brasileiro: "Não use nenhum medicamento sem o
conhecimento de seu médico. Pode ser prejudicial para sua saúde".

