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DOM  | Czym jest DOM i dlaczego ma takie 
 duże znaczenie

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie chorobę, decyzje, które podejmiesz oraz następstwa tej  
diagnozy będą miały duży wpływ na Twój stan zdrowia w przyszłości oraz na jakość  
Twojego życia.

Uzyskanie drugiej opinii medycznej (DOM) może dostarczyć jasnych odpowiedzi, może 
zapewnić Ci spokój i pewność siebie, abyś mógł  świadomie dokonać wyboru. 
Na przykład - skąd masz pewność, że Twoja diagnoza jest prawidłowa?
Czy zostałeś poinformowany o wszystkich dostępnych opcjach leczenia?
Skąd wiesz, czy rozważono wszystkie możliwe opcje leczenia? 

Druga opinia MediGuide może zmienić Twoją diagnozę, Twój plan leczenia i poprawić 
jego rezultaty. Twój przypadek zostanie przeanalizowany przez kluczowych specjalistów 
medycznych z uwzględnieniem najnowszych badań klinicznych prowadzonych przez  
wybitnych specjalistów w dziedzinie medycyny z wiodących światowych ośrodków  
medycznych w naszej globalnej sieci. 

Prowadzimy Cię przez cały proces krok po kroku. Nasza usługa drugiej opinii jest szybka, 
wydajna i bezpłatna - dostępna w ramach ubezpieczenia, które oferuje taką usługę w 
zakresie umowy.
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PROCES  |  Jak to działa?

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie chorobę... 

KROK  1

Zadzwoń do MediGuide 
pod numer (22) 458 46 35

KROK  2

Wyślemy do Ciebie formularz zgody, który pozwoli 
nam na uzyskanie informacji medycznych w celu 
przekazania ich do wybranego ośrodka
medycznego, z którym współpracujemy.
 

KROK  3

Nasz konsultant przeprowadzi z Tobą rozmowę telefoniczną, 
aby uzyskać jak najwięcej danych na temat Twojej historii 
medycznej oraz aktualnego stanu zdrowia.  Następnie
zbieramy odpowiednią dokumentację medyczną.  

KROK  4

Na podstawie dokumentacji medycznej wspólnie z Tobą wybieramy odpowiednią
placówkę medyczną lub lekarza specjalistę z naszych wiodących centrów
medycznych, który zajmie się Twoją historią choroby.  
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KROK  5

Twoja dokumentacja medyczna jest
przeglądana przez zespół specjalistów

w wybranym centrum medycznym lub
przez wybranego lekarza specjalistę. 

KROK  6

W ciągu 10 dni roboczych od przekazania 
do placówki dokumentacji medycznej

sporządzana jest opinia medyczna.

Po przetłumaczeniu jej na język polski 
(do 3 dni roboczych) otrzymujesz od nas 
szczegółowy raport dotyczący diagnozy i 

planu leczenia Twojego przypadku.  

Możesz podzielić się nim ze swoim
lekarzem prowadzącym.   
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WYNIKI  |  Co pokazują dane? 

Błędna diagnoza lub niewłaściwy plan leczenia nie dają dobrych efektów, a w niektórych 
przypadkach może to zagrażać życiu. 

Druga Opinia Medyczna (DOM) od MediGuide zapewnia dostęp do najnowszych 
informacji medycznych od wiodących specjalistów medycznych w renomowanych 
placówkach medycznych na świecie. Dostęp do niej znacznie zmniejsza ryzyko  
błędnej diagnozy i nieprawidłowego leczenia. 

Śledzimy nasze wskaźniki i wiemy, że nasza usługa DOM zapewnia dostęp do  
informacji, co przekłada się na wyższą jakość leczenia klinicznego i lepszych  
rezultatów leczenia. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy ogromny wzrost liczby 
przypadków, w których unikano niepotrzebnych procedur i związanego z nimi  
ryzyka, a także komplikacji z powodu innej diagnozy, czy też świadomości istnienia 
bardziej odpowiednich opcji leczenia. 



6

WNIOSKI  |  Najczęstsze pytania

Czy mój stan zdrowia musi zagrażać życiu, aby uzyskać drugą opinię medyczną?
Nie. Większość spraw związanych z  drugą opinią medyczną wynika z poważnych lub 
zagrażających życiu dolegliwości, ale możesz uzyskać drugą opinię lekarską dotyczącą 
prawie każdego schorzenia. 

Czy mój lekarz prowadzący poczuje się urażony, jeśli poproszę o drugą opinię?
DOM nie polega na podważaniu wskazań Twojego lekarza. Większość lekarzy zgadza się,  
że druga opinia jest wartościowa, bo zapewnia pełny obraz stanu pacjenta i możliwości 
leczenia opartego na światowej wiedzy medycznej.

Kim są specjaliści sporządzający drugą opinię w MediGuide? 
Twój przypadek jest oceniany przez specjalistów z ośrodków medycznych wybranych 
ze względu na postęp w badaniach medycznych, najnowocześniejsze metody leczenia i 
ogólną jakość wyników klinicznych. 

A co z prywatnością i bezpieczeństwem mojej dokumentacji medycznej?
Wszystkie rozmowy i korespondencja między Tobą, MediGuide i wybranym przez  
Ciebie ośrodkiem medycznym pozostają poufne. Wszystkie elektroniczne transfery 
Twojej dokumentacji medycznej są chronione, a dane osobowe szyfrowane.
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