MediGuide | Antroji medicininė nuomonė

1

ANTROJI MEDICININĖ NUOMONĖ | Kas tai ir kodėl
tai svarbu
Jei jums diagnozuotas vėžinis susirgimas, sprendimai, kuriuos priimsite po
pradinės diagnozės nustatymo, turės esminę įtaką jūsų sveikatai ir gyvenimo
kokybei ateityje.
Antroji medicininė nuomonė gali suteikti jums aiškius atsakymus, padėsiančius
ramiai ir užtikrintai priimti sprendimus. Pavyzdžiui, kaip įsitikinti, kad jums
nustatyta diagnozė teisinga? Ar jus supažindino su visais galimais ligos gydymo
būdais ir ar visi jie buvo apsvarstyti?
„MediGuide“ siūloma antroji medicininė nuomonė gali įvertinti ar patikslinti
jūsų diagnozę, gydymo planą ir jo įtaką jūsų sveikatai. Į jūsų ligos atvejį gilinsis
geriausi pasaulyje tos srities medikai, dirbantys vėžio gydyme pirmaujančiuose
medicinos centruose, priklausančiuose mūsų pasauliniam tinklui.
Ši antrosios nuomonės paslauga yra greita, efektyvi ir jums, kaip „Compensa
Life“ klientui, suteikiama nemokamai kaip papildoma nauda jūsų draudimo
nuo vėžinių susirgimų „OncoDrop“ sutarties galiojimo metu.
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PROCESAS | Kaip tai veikia
Jei jums diagnozuotas vėžinis susirgimas...
1 ŽINGSNIS

Paskambinkite „MediGuide“ telefonu
8 800 80084. Bendrausime ir visą jums
reikiamą informaciją suteiksime lietuvių
kalba.
2 ŽINGSNIS

Atsiųsime jums pasirašyti sutikimą, kuris
suteiks mums leidimą rinkti ir pasidalinti
informacija apie jūsų ligą su specialistais.

3 ŽINGSNIS

Surinksime visus reikiamus su susirgimu
susijusius dokumentus.

4 ŽINGSNIS

Atsižvelgdami į jūsų ligos atvejį, pasitarę su jumis, parinksime tris
tinkamiausius pasaulyje pirmaujančius medicinos centrus ir gydytojus,
kurie galėtų peržiūrėti jūsų medicininę informaciją. Pasikonsultavus su
savo gydytoju, galėsite pasirinkti, kuriame iš jų norėtumėte peržiūrėti
jūsų ligos atvejį.
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5 ŽINGSNIS

Jūsų medicininę informaciją išanalizuos specialistų
komanda jūsų pasirinktame medicinos centre.

6 ŽINGSNIS

Per 10 darbo dienų po to, kai jūsų pasirinktas medicinos centras
gaus visą reikalingą medicininę informaciją, pateiksime išsamią
jūsų ligos atvejo ir gydymo plano apžvalgą, kuria galėsite
pasidalinti su savo gydytoju.

Pateikus jums antrąją medicininę nuomonę, „MediGuide“ vadybininkas susisieks
su jumis ir, jums pageidaujant, suteiks papildomą informaciją apie jums tinkamas,
didelę patirtį turinčias vėžio gydymo klinikas užsienyje, jose dirbančius geriausius
gydytojus specialistus, galimybes gauti gydymą jose, organizuoti kelionę ar
suteikti kitas paslaugas. Šios paslaugos yra mokamos ir teikiamos pagal atskirą
sutartį su „MediGuide“.
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REZULTATAI | Ką rodo surinkti duomenys
Neteisinga diagnozė ar netinkamas gydymo planas lemia blogą rezultatą, kuris kai
kuriais atvejais gali kelti pavojų gyvybei.
„MediGuide“ suteikia galimybę gauti naujausią medicininę informaciją iš garsiose
pasaulio medicinos klinikose dirbančių vėžinių susirgimų specialistų. Tai ženkliai
sumažina neteisingų diagnozių ir neveiksmingo gydymo tikimybę.
Iš sukauptos patirties matome, kad mūsų antrosios medicininės nuomonės
paslauga suteikia geresnę ligos vertinimo kokybę ir teigiamus gydymo rezultatus
į mus besikreipiantiems. Pastaraisiais metais pastebime dramatiškai išaugusį atvejų
skaičių, kai nereikalingų procedūrų ir su jomis susijusių rizikų bei komplikacijų
buvo išvengta dėl patikslintos diagnozės arba sužinojus apie tinkamesnius ligos
gydymo būdus.
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ĮŽVALGOS | Dažnai užduodami klausimai
Kada galiu kreiptis dėl antrosios medicininės nuomonės?
Jei esate apdraustas „Compensa Life“ pagal galiojančią draudimo nuo vėžinių
susirgimų „OncoDrop“ sutartį ir jums diagnozuotas vėžinis susirgimas.
Ar visais atvejais gausiu antrąją medicininę nuomonę?
Daugumoje atvejų ji bus suteikta, išskyrus šias išimtis:
• neturite oficialiai patvirtintos diagnozės;
• turimi medicinos dokumentai ar gydytojų vertinimai yra senesni nei 12 (dvylika)
mėnesių;
• jums reikalinga skubi medicininė pagalba ar sveikatos būklė kelia pavojų gyvybei;
• antrajai medicininei nuomonei suteikti reikalinga paciento fizinė apžiūra.
Ar mano gydytojas įsižeis, jei paprašysiu antrosios nuomonės dėl savo ligos?
Mes teikiame antrosios medicininės nuomonės paslaugą ne dėl to, kad abejotume
jūsų gydytojo profesionalumu ir kompetencija. Dauguma gydytojų sutinka, kad
antroji nuomonė suteikia pridėtinės vertės išsamaus jūsų sveikatos būklės ir gydymo
galimybių įvertinimui.
Kas „MediGuide“ teikia antrąją medicininę nuomonę?
Jūsų ligos atvejį peržiūri specialistai iš tų pasaulinių medicinos centrų, kuriuos
atrenkame atsižvelgdami į atliktų medicinos tyrimų pažangą, moderniausius
gydymo metodus ir bendrą klinikinių rezultatų kokybę.
Jei mano vaikams, kurie taip pat apdrausti „OncoDrop” draudimu, būtų
diagnozuotas vėžinis susirgimas, ar galime kreiptis antros medicininės
nuomonės į jus?
Taip, ši paslauga suteikiama ir jūsų vaikams.
Ar galite užtikrinti mano medicininių dokumentų privatumą ir saugumą?
Taip. Visos diskusijos ir susirašinėjimai tarp jūsų, „MediGuide“ ir jūsų pasirinktos
medicinos klinikos lieka konfidencialūs, o visi elektroniniai jūsų medicininių
dokumentų perdavimai yra apsaugoti.
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KONTAKTAI | Paskambinkite ir pasinaudokite
„MediGuide“ paslauga
t 8 800 80084
info@mediguide.com
www.mediguide.com
MediGuide International, LLC
4001 Kennet Pike Suite 218
Greenville, DE 19807 USA
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