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Dlaczego mielibyśmy inwestować w opcje
dodatkowej konsultacji medycznej (DOM)?

Nietrudno sobie wyobrazić dalekoidące konsekwencje złej diagnozy lub  
proponowanego leczenia które nie jest najbardziej efektywne. Niewłaściwe  
rozpoznania oraz nieskuteczne terapie zdarzają się częściej niz większość z nas 
sobie uzmysławia prowądzac do:

• Pogorszenia stanu zdrowia (obnizonej jakości zycia, a w niektórych przypadkach,  
 do niepełnosprawności lub śmierci)
• Niepotrzebnych, ryzykownych i kosztownych zabiegów operacyjnych
•  Wyższych wskazników nieobecności pracownikow i niższej wydajności
•  Wyższych lub podwyższonych stawek ubezpieczenia zdrowotnego i roszczeń 
 ubezpieczeniowych związanych z ochroną dochodów

DOM zapewnia uzyskanie właściwych diagnoz i odpowiedniego leczenia co
prowadzi do: 

•  Mniejszej liczby komplikacji i lepszego stanu zdrowia (przedłuzonej długości  
 życia, lepszej jakości życia)
•  Unikania skomplikowanych i kosztownych zabiegów chirurgicznych
• Szybszej rehabilitacji - szybszego powrotu do pracy i rodziny
• Niższych stawek ubezpieczenia zdrowotnego i roszczeń ubezpieczeniowych
 związanych z ochroną dochodow
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Korzyści z DOM  | Firmy ubezpieczeniowe
 i pracodawcy

3 główne korzyści płynące z DOM dla firm ubezpieczeniowych 
i pracodawców

Lepsza kontrola
kosztów, znaczące
obniżenie kosztów
i ich unikanie

Percepcja firmy
jako dbającej o
pracowników 

Zaufanie w
stosunku do firmy
zapewniającej DOM

Unikanie skomplikowanych i kosztownych zabiegów 
chrurgicznych

Zmniejszenie liczby powtarzanych testow i badań Lepsze 
przestrzeganie przez pacjentow zalecanych terapii (jasne 
odpowiedzi, lepsze zrozumienie schorzenia, wybór
odpowiedniego leczenia)

Znacznie zróżnicowane protokoły leczenia

Skrócenie czasu przebywania na zwolnieniu
- wyższa wydajność

Niższe roszczenia związane z zabezpieczeniem dochodów
Niższe roszczenia zwiaząne z ochroną zdrowia

Firmy ubezpieczeniowe potencjalnie przyciagną więcej 
klientów

Pracodawcy zatrzymują lojalnych, bardziej wydajnych 
pracowników

Świadomość iż zaznając pomocy i wsparcia na każdym 
kroku, zdrowie twojego cenionego pracownika lub  
członka organizacji jest w ręku najlepszych specjalistów 
medycznych i placówek medycznych świata
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PROCES  |  Jak to dziala

Mówiąc w skrócie, druga opinia medyczna jest poradą od innego lekarza uzyskiwaną 
aby potwierdzić lub zmodyfikować diagnozę i/lub plan leczenia. W ramach usług 
drugiej opinii medycznej MediGuide jest dostęp do światowej sieci lekarzy 
specjalistów praktykujących w wiodących placówkach opieki zdrowotnej znanych 
z przełomowych badań naukowych w dziedzinie medycyny, zaawansowanych terapii, 
i osiągnięć klinicznych. 

KROK 1

Po zdiagnozownaniu jednostki chorobowej, członek naszej
organizacji dzwoni do MediGuide. Nasz proces jest szybki i 
wydajny. Prowadzimy i wspieramy pacjenta na każdym etapie.

KROK 2

Wysyłamy członkowi naszej organizacji/pacjentowi do podpisu 
formularz zgody, który pozwala nam na zebranie i dzielenie się 
informacjami medycznymi.

KROK 3

Aby uzyskać pełny obraz przypadku, przeprowadzamy 
telefoniczną rozmowę z naszym członkiem w celu 
uzyskania obrazu jego historii medycznej oraz 
aktualnego stanu zdrowia.
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KROK 5

Medyczne wyniki pacjenta są przeglądane przez zespół 
specjalistów w wybranym centrum medycznym lub 

przez wybranego lekarza specjalistę.

KROK 6

W ciągu 10 dni pracy od otrzymania danych medycznych
pacjent otrzymuje historię choroby MediGuide

(szczegółowy opis przypadku).

KROK 4

Pracujemy z członkiem naszej organizacji nad wybraniem z naszej światowej sieci 
najbardziej odpowiedniego ośrodka medycznego lub lekarza specjalisty, który

zająłby się przejrzeniem jego/jej przypadku. Może on/ona również skonsultować
się ze swoim lekarzem w celu wybrania odpowiedniej placówki lub specjalisty.

Po uzyskaniu oceny DOM, opiekun przypadku MediGuide kontaktuje się z 
pacjentem, aby pomóc mu w poruszaniu się w systemie opieki zdrowotnej 
podczas procesu leczenia. Pacjent może też się z nami kontaktowac jeżeli 
wynikną jakieś pytania. Możemy również umożliwić kontakt rejonowego 
lekarza pacjenta z lekarzami specjalistami oceniającymi jego przypadek.



WYNIKI DOM  |  Statystyka uzyskanych zmian

Oceniamy wartość naszej usługi wynikającej z drugiej opinii medycznej, i nasze 
dane wskazują, że wczesne wykrycie i właściwe określenie jednostki chorobowej, 
zoptymalizowane podejście diagnostyczne, oraz zaawansowany protokół terapeutyczny 
obniżają ryzyko naszych klientów i członków organizacji.

Kluczowe Wskaźniki
Efektywności (KPI) 2018 2019 2020 2021 2022
   COVID

Średni czas realizacji (dni) 9.61 8.75 6.61 7.30 5.65 

Wpływ MSO 89% 95% 60% 86% 91.43%

Zmiana postawionej diagnozy 5% 4% 2% 2.60% 3.20%

Zmiana w planie leczenia 84% 77% 53% 79.50% 88.23%

Uniknięcie operacji    14% 5% 4.20% 2.50%

Ocena lojalności klientów 97% 99.13% 99.04% 99.60% 99.70% 
(Net Promotor Score)
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Przykładowy przypadek
Objawiający się szumem w uszach. Skan pacjenta wykazał oponiak, wolno-rosnący 
guz, który rozwija się w oponach/błonach otaczających mózg i rdzeń kręgowy. 

Zdiagnozowany jako guz stopnia 1 (łagodny). Zespoł lekarski pacjenta jest zaniepo-
kojony wzrostem guza i potencjalną przemianą w stopień 2. W konsekwencji zaleca 
terapię nożem cybernetycznym, rodzajem radioterapii.

Wahając się czy poddać się tej terapii, pacjent kontaktuje się z MediGuide, ktore  
przekazuje przypadek specjaliście neurologii w Centrum Medycznym Cedars-Sinai w 
USA. Neurolog zgadza się z diagnozą oponiaka, jednak nie widzi zmian jego rozmiarow 
i stwierdza, ze nie jest on przyczyną szumu w uszach. Nie widząc potrzeby pilnej  
interwencji, zaleca zmianę terapii na kontrole co 2-3 lata. Jego raport stwierdza takze, 
ze jezeli w przyszłości pojawią się zmiany i zostanie podjęta decyzja leczenia, zaleca 
się interwencję chirurgiczną. 

Pacjent jest zadowolony z decyzji.

PRYWATNOŚĆ  |  Ochrona i poufność danych
Dane osobowe i medyczne są niezbędne do zapewnienia optymalnych  
warunków dla uzyskania najlepszych wyników DKM. Nasi pacjenci powierzają 
nam te informacje, ponieważ wiedzą, że zapewnimy ochronę i zgodne  
z rozporządzeniami zabezpieczenie danych dotyczących ich stanu zdrowia. 
Wszystkie rozmowy i korespondencja pomiędzy ubezpieczonym, MediGuide 
a wybranym lekarzem specjalistą lub centrum medycznym są poufne. Również 
wszystkie elektroniczne przekazy dokumentacji medycznej podlegają ochronie 
danych.

Dane zabezpieczone zgodnie z wymogami
• HHIPPA (Ustawa o Przenoszeniu i Odpowiedzialności za Ubezpieczenia 
 Zdrowotne)
• Ocena A+ wg BBB (ocena Biura d/s Poprawy Usług Konsumenta wskazuje 
 stopień w jakim przedsiebiorstwo działa w sposób godny zaufania) 
• GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych UE)
• Certyfikaty Tarczy Prywatności UE-US oraz Szwajcaria-US (wymogi ochrony 
 danych i ich przekazu)
• Cyberprzestępczość Ubezpieczona (zabezpiecznie przeciwko przestępczości  
 komputerowej i w sieci)



KONTAKT  | Porozmawiajmy
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