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От днес до 30 септември 2020 г, клиентите със включена услуга Второ Медицинско Мнение ще могат 
да се възползват от безплатна консултация по телефона (Телемедицина) със сертифицирани лекари 
от САЩ, в случай че ко са с диагноза Covid-19. 
  
Тази консултация може да ви помогне да разберете по-добре вашето състояние и да вземете най-
правилните решения за  лечение, преглеждайки вашето здравословно състояние и медицински 
нужди. 
 
Ако сте диагностицирани с COVID – 19, просто се обадете на телефона на MediGuide за България 
008002100020, за да се възползвате от новата ни услуга. 
 
Междувременно всички услуги от Второ медицинско мнение от MediGuide остават достъпни за Вас 
в случай, че сте били диагностицирани с друго медицинско заболяване. 
 
Правила и условия: 
Тази услуга се предоставя от MediGuide International, LLC от Delaware USA и нейния партньор 
MediOrbis. 
Всеки член ще има право, без заплащане, на телемедицинска консултация със сертифицирани 
лекари от САЩ, специалисти в  консултация на Covid 19 състояния. Членовете споделят всички свои 
медицински документи с избрания от тях лекар - специалист и трябва да дадат съгласие за 
проучване на медицинската им документация. Тези консултации не могат да бъдат направени за 
друго лице. Всички лекари, които предоставят консултации чрез платформата за Телемедицината, 
са сертифицирани от Американския Лекарския съюз на САЩ. Всеки лекар е обучен да работи с 
платформата за Телемедицина и може да изпълнява всяка от Услугите компетентно.  
 
Лечебните грижи и услуги включват: 
а) оценка на здравословното състояние на клиента; 
б) преглед на медицинските нужди на клиента; 
в) определяне дали е необходимо незабавна и спешна реакция; 
г) препоръка за най-подходящите действия, които трябва да бъдат предприети от клиента. Тези 
препоръки и действия може да включват: лечение, ако е необходимо, да се направят лабораторни 
изследвания или препоръка клиентът да се свърже незабавно с личния си лекар или лечебно 
заведение, в съответствие с действащите закони на  територията, на която пребивава. 


