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NEATKARĪGS MEDICĪNISKAIS ATZINUMS 
Kas tas ir, un kāpēc tas ir svarīgi?

Ja jums tiks diagnosticēta onkoloģiska slimība, lēmumi, ko pieņemsiet pēc diagnozes 
noteikšanas par ārstēšanu, rehabilitāciju u. c., nākotnē var būtiski ietekmēt jūsu veselību un 
dzīves kvalitāti. Saslimšanas gadījumā mūsu partneris “MediGuide” nodrošinās jums iespēju 
bez maksas saņemt neatkarīgu medicīnisko atzinumu (“second opinion” jeb otro viedokli) par 
jums noteikto diagnozi un ieteicamo ārstēšanu. 

Neatkarīgais medicīniskais atzinums var sniegt jums plašāku ieskatu par slimības ārstēšanas 
iespējām, kas pieejamas gan Latvijā, gan ārvalstīs. Atzinumu sniegs pasaules vadošo 
onkoloģisko klīniku speciālisti. 

Neatkarīgā medicīniskā atzinuma sagatavošana notiek attālināti, un to sniedz ārsti, kas 
specializējas onkoloģisko slimību ārstēšanā un strādā pasaules vadošajos onkoloģijas centros. 
Jums tiks izveidots ārstēšanas plāns, kas balstīts uz jaunākajām zinātniski apstiprinātajām 
ārstēšanas metodēm atbilstoši jūsu diagnozei. Neatkarīgais medicīniskais atzinums un 
ārstēšanas ieteikumi tiks sniegti latviešu valodā. Turklāt jums būs iespēja sazināties ar ārstiem, 
kuri snieguši šo medicīnisko atzinumu. “MediGuide” savu darbību sāka 1999. gadā Delavērā un 
šobrīd ir izaugusi par starptautiska mēroga organizāciju neatkarīgu medicīnisko atzinumu 
nodrošināšanā, kura darbojas vairāk nekā 60 valstīs.

“MediGuide” atzinums Compensa Life klientiem tiek nodrošināts bez maksas kā papildu 
ieguvums jūsu “OncoDrop” apdrošināšanas līgumam. Vai izvēlēties iespēju saņemt neatkarīgu 
medicīnisko atzinumu – tā ir katras apdrošinātās personas brīva izvēle. Klients pats sazinās ar 
“MediGuide” par atzinuma saņemšanu bez Compensa Life starpniecības.
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PROCESS  |  Kā saņemt neatkarīgu medicīnisko atzinumu?

Ja jums ir diagnosticēta onkoloģiska slimība…

1. SOLIS

Sazinieties ar “MediGuide” pa tālruni 
80005795, un “MediGuide” jums sniegs 
visu nepieciešamo informāciju latviešu 
valodā.

2. SOLIS

“MediGuide” nosūtīs jums parakstīšanai 
piekrišanas veidlapu, kurā jūs 
apliecināsiet, ka piekrītat nodot 
informāciju par jūsu diagnozi “MediGuide” 
speciālistiem. 

3. SOLIS

“MediGuide” apkopos jūsu iesniegto ar 
slimību saistīto medicīnisko informāciju – 
iepriekš veiktos izmeklējumus, analīzes, 
ārstu slēdzienus u. c.

4. SOLIS

Izvērtējot jūsu iesniegto medicīnisko 
informāciju, “MediGuide” ieteiks 
piemērotākos onkoloģijas centrus un 
ārstus atzinuma sniegšanai. To, kurus 
ārvalstu onkoloģijas centrus vai 
speciālistus izvēlēties atzinuma 
sniegšanai, jūs varat izvēlēties kopā ar 
savu ārstējošo ārstu Latvijā.
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5. SOLIS

Izvēlētā medicīnas centra ekspertu komanda vai 
konkrēts ārsts izskatīs jūsu iesniegto medicīnisko 

informāciju.

6. SOLIS

10 darbdienu laikā pēc tam, kad jūsu izvēlētais medicīnas centrs 
saņems visu nepieciešamo medicīnisko informāciju, jums tiks 

sniegts neatkarīgs medicīniskais atzinums par jūsu diagnozi, kuru 
varēsiet iesniegt arī savam ārstējošajam ārstam. Vai atzinumu 

izmantot turpmākajā ārstēšanas procesā, ir jūsu brīva izvēle. 
Atzinuma pieprasīšana neuzliek nekādas juridiskas saistības vai 

pienākumus attiecībā uz jūsu izvēlēto ārstēšanu.

Pēc neatkarīgā medicīniskā atzinuma saņemšanas “MediGuide” 
pārstāvis sazināsies ar jums un pēc jūsu vēlēšanās sniegs papildu 
informāciju par iespēju saņemt ārstēšanu jums piemērotākajās 
onkoloģisko slimību klīnikās ārvalstīs pieredzējušu speciālistu 
uzraudzībā, par brauciena noorganizēšanu vai citiem pakalpojumiem. 
Šie ir maksas pakalpojumi, kas tiks sniegti, noslēdzot atsevišķu līgumu 
ar “MediGuide”.
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REZULTĀTS  | Ko jūs iegūsiet?

“MediGuide” nodrošina iespēju iegūt neatkarīgu medicīnisko atzinumu no vadošajiem 
onkoloģisko slimību speciālistiem, kas strādā slavenās medicīnas klīnikās pasaulē. 
Tas palīdzēs jums labāk izprast savu veselības stāvokli un izvēlēties piemērotākās 
ārstēšanas metodes, lai uzlabotu savu veselību un dzīves kvalitāti.  

Jūs saņemsiet:
• neatkarīgu medicīnisko atzinumu par jūsu slimību un ieteikto ārstēšanu;
• datu avotus, uz kuru pamata speciālisti snieguši savu atzinumu;
• informāciju par atzinumu sniegušajiem speciālistiem un viņu profesionālajiem 

sasniegumiem;
• “MediGuide” kontaktinformāciju.

Pateicoties “MediGuide” neatkarīgajam medicīniskajam atzinumam, ir arvien vairāk 
gadījumu, kad, precizējot diagnozi vai uzzinot par piemērotākajām slimības 
ārstēšanas metodēm, ir izdevies panākt sekmīgāku ārstēšanu. 
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NOVĒROJUMI  |  Biežāk uzdotie jautājumi

Kad es varu pieteikties neatkarīgam medicīniskajam atzinumam (“second 
opinion” jeb otrajam viedoklim)?
Ja jums ir noslēgts onkoloģisko slimību apdrošināšanas “OncoDrop” līgums ar 
Compensa Life un jums ir diagnosticēta onkoloģiska slimība.

Kādos gadījumos nav iespējams sniegt neatkarīgu medicīnisko atzinumu?
Vairumā gadījumu tas tiks sniegts, izņemot šādus gadījumus:

• ja jums nav oficiāli apstiprinātas diagnozes;
• ja pieejamie medicīniskie dokumenti vai ārstu vērtējumi ir vecāki par 12

(divpadsmit) mēnešiem;
• ja jums nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība vai veselības stāvoklis

ir dzīvībai bīstams;
• ja neatkarīgo atzinumu nav iespējams sniegt attālināti un nepieciešama pacienta

fiziska pārbaude.

Vai man informēt savu ārstējošo ārstu, ja lūgšu neatkarīgu atzinumu par savu 
slimību? 
“MediGuide” sniedz neatkarīgu medicīnisko atzinumu ne tāpēc, lai apšaubītu kāda 
ārsta profesionalitāti un kompetenci. Lielākā daļa ārstu piekrīt, ka neatkarīgais atzinums 
piešķir pievienoto vērtību jūsu veselības stāvokļa un ārstēšanas iespēju visaptverošam 
novērtējumam. Jums tiks sniegts medicīniskais atzinums, kuru varēsiet iesniegt arī 
savam ārstējošajam ārstam.

Kas “MediGuide” sniedz neatkarīgu medicīnisko atzinumu?
Jūsu iesniegtos medicīnas dokumentus izskata un atzinumu sniedz ārsti, kas 
specializējas onkoloģisko slimību ārstēšanā un strādā pasaules vadošajos 
onkoloģijas centros. “MediGuide” , pamatojoties uz medicīnisko pētījumu 
progresu, ārstniecības metodēm un klīnisko rezultātu vispārējo kvalitāti, ieteiks 
piemērotākos onkoloģijas centrus un ārstus atzinuma sniegšanai. To, kurus 
ārvalstu onkoloģijas centrus vai speciālistus izvēlēties atzinuma sniegšanai, jūs 
varat izvēlēties kopā ar savu ārstējošo ārstu Latvijā.

Ja maniem bērniem tiek diagnosticēta onkoloģiska slimība, vai mēs varam 
lūgt neatkarīgu medicīnisko atzinumu?
Jā, šis pakalpojums ir pieejams arī jūsu bērniem. 

Vai “MediGuide” nodrošinās manu medicīnisko dokumentu privātumu un 
drošību? 
Jā. Visas diskusijas un sarakste starp jums, “MediGuide” un jūsu izvēlēto 
medicīnas klīniku ir konfidenciālas, un visa jūsu medicīnisko dokumentu nodošana 
elektroniski ir aizsargāta. 
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