ASISTENČNÍ SLUŽBY DIAGNOSE.ME
k životnímu pojištění

Věděli jste, že ...
.... U TÉMĚŘ JEDNOHO Z PĚTI LIDÍ, KTERÝM BYLO DIAGNOSTIKOVÁNO ONEMOCNĚNÍ
COVID-19, SE DO 3 MĚSÍCŮ OBJEVÍ I PSYCHICKÉ ONEMOCNĚNÍ.

PORADENSTVÍ KE KORONAVIRU
https://covid.diagnose.me/uniqacz/cs/

Infolinka
se zdravotním
personálem

Individuální terapie
s psychologem
Online dotazník pro pacienty
s Long COVID efektem

Dotazníky pro lepší zvládnutí onemocnění COVID-19 a jeho následků
Nové dotazníky jsou určeny pro pacienty, kteří mají potvrzené onemocnění, ale
nevyžadují hospitalizaci a pro pacienty, kteří už onemocnění překonali, ale dále pociťují
obtíže. Výstupem dotazníků jsou individualizované rady a doporučení, jak správně
nastavit domácí léčebný režim anebo jak řešit přetrvávající problémy (přibližně každý
10. člověk po překonání onemocnění pociťuje obtíže ještě několik týdnů až měsíců).
Jak překonat dlouhodobé následky COVID-19 – konzultace s lékařskými odborníky
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ASISTENČNÍ SLUŽBY DIAGNOSE.ME
k životnímu pojištění

Věděli jste, že ...
... AŽ 40 % VŠECH MEDICINSKÝCH CHYB
TVOŘÍ CHYBY Z NESPRÁVNÉ DIAGNOSTIKY.

… ÚPRAVOU STRAVY V POROVNÁNÍ S UŽÍVÁNÍM LÉKŮ
SNÍŽÍME DO 4 LET RIZIKO SRDEČNÍCH PŘÍHOD O 60 %.

… AŽ 60 % DOSPĚLÝCH TRPÍ SYNDROMEM BÍLÉHO PLÁŠTĚ.
KVŮLI ZBYTEČNÝM OBAVÁM Z VÁŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ SE DLOUHO
ODHODLÁVAJÍ JÍT NA VYŠETŘENÍ ANEBO PŘIJDOU UŽ POZDĚ.

POMOC OŠETŘUJÍCÍMU LÉKAŘI BĚHEM
LÉČBY VZÁCNÉHO ONEMOCNĚNÍ
Doktor narazil na velmi zřídkavé neurologické onemocnění.
Pomocí Diagnose.me platformy kontaktoval dva specialisty, kteří se s touto diagnózou už setkali. Společně
navrhli plán léčby, včetně chirurgických zákroků.

DOPORUČENÍ ALTERNATIVNÍ LÉČBY
Mladý muž si vykloubil rameno.
Protože ošetřující lékař připouštěl
jenom možnost operace, rozhodl
se využít ověření jeho postupu
přes odborníky v rámci služby
Druhý lékařský názor. Ten operaci
nepotvrdil a doporučil léčbu injekcemi kortikoidů.
Léčba byla úspěšná a operace nebyla nutná. Často
se vykonávají zbytečné operace z důvodu, že lékaři
nemají čas prozkoumat příčinu bolesti anebo je to
pohodlnější než trávit dlouhý čas rehabilitací.
Až 40–50 % běžných operací kloubů nejsou
potřeba a nemají očekávané výsledky.

URČENÍ SPRÁVNÉ DIAGNÓZY
30leté ženě, která trpěla výpadky paměti a dezorientací, byl diagnostikován zánět
mozku. Po tom, co léčba nevedla ke zlepšení, obrátila se
s vypracováním posudku na
specialistu v rámci služby Druhý lékařský názor.
Ten po vyhodnocení nálezů vyslovil podezření
na nádor na mozku. Biopsie nádor potvrdila a
pacientka se teď léčí na rakovinu.
Druhý lékařský názor až v 21 % případů odhalí
nesprávnou diagnózu a v 66 % případů
původní diagnózu doplní anebo rozšíří.

