
Odborné konzultácie so špičkovými 
zahraničnými lekármi
Druhý lekársky posudok 2-krát ročne zdarma 

Správne určenie diagnózy a návrhu 
liečby je najdôležitejším krokom 
v procese liečby pacienta, u ktorého 
došlo k závažnému ochoreniu alebo 
ťažkému úrazu. 

Slovenskí pacienti častokrát nemusia 
disponovať informáciami o všetkých 
dostupných možnostiach liečby, o nových 
spôsoboch operácií, rehabilitácií 
a podobne. Preto prinášame poisteným 
osobám na základe poistnej zmluvy 
spĺňajúcej podmienky verejného prísľubu 
možnosť využiť medzinárodnú 
diagnostickú a konzultačnú online službu 
Diagnose.me.

Prečo je dobré mať druhý lekársky 
posudok?
• Druhý lekársky posudok môže 

potvrdiť, že rozhodnutie 
v súvislosti s liečbou je správne.

• Znížite riziko nesprávnej diagnózy 
a eliminujete možnosť ľudskej 
chyby. 

• Vyhnete sa zbytočnej liečbe 
či operácii.

• Svoju liečbu konzultujete 
s odborníkom na danú diagnózu.

https://www.diagnose.me/sk/partner/nnsk/


Ako služba Diagnose.me funguje?  
Jednoducho. Po úspešnej registrácii a prihlásení sa na www.diagnose.me v 3 krokoch: 

Ako sa registrovať?
Na vašu e-mailovú adresu zadanú pri 
podpise zmluvy životného poistenia vám, 
po 30 kalendárnych dňoch od vydania 
poistky v zmysle poistnej zmluvy, zašleme 
jednoduchý návod na registráciu do 
služby Diagnose.me.

Aké lekárske dokumenty môžete 
doložiť?
Nahrať môžete medicínske dáta, ako 
napríklad vyšetrenia MR a CT, lekárske 
správy alebo krvné testy, no musia byť 
vyhotovené najskôr po uplynutí čakacej 
doby 1 mesiaca od začiatku poistenia 
v zmysle poistnej zmluvy.  
Vaše otázky a zaslané lekárske
dokumenty preložia operátori služby 
do príslušného jazyka, takže sa 
nemusíte obávať jazykovej bariéry.

Ako často a dokedy je možné službu 
využiť?
Službu môžu zdarma využiť všetky poistené 
osoby na zmluve 2-krát ročne počas 3 
rokov, najdlhšie však do 30. 9. 2022. 
Zmluva musí spĺňať podmienky definované 
vo verejnom prísľube.

Použijete funkciu 
vyhľadávania pre 
získanie zoznamu 
vyhovujúcich lekárov 
pre zdravotný 
problém.

Opíšete, čo vás trápi, 
pripojíte záznamy 
z vyšetrenia, ktoré 
máte k dispozícii 
a zvolenému lekárovi 
napíšete špecifické 
otázky.

Už do 7 dní a navyše 
v slovenskom 
jazyku. Po prečítaní
druhého lekárskeho
posudku môžete ešte 
lekárovi položiť 
doplňujúce otázky.

Vyberiete si lekára Opíšete váš prípad Získajte detailný posudok

Po získaní druhého lekárskeho 
posudku vám odporúčame poradiť 
sa s vaším ošetrujúcim lekárom.

Viac informácií 
Kompletné podmienky získania služby 
Diagnose.me zdarma nájdete na stránke 
poistovna.nn.sk/diagnose-me.

Čo sa môžete lekára opýtať? 
• Je navrhovaná liečba správna?
• Čo môže spôsobovať vašu bolesť?
• Existujú ďalšie informácie o vašom 

zdravotnom probléme?
• Kde môžete získať najlepšiu liečbu?
• Čo vidí lekár na vašom MR vyšetrení?
• Existujú ďalšie možnosti liečby?

Posudok vám bude doručený do 7 dní
Nezávislým posudkom od špecialistu 
získate druhý pohľad na diagnózu 
poistenej osoby. Posudok môže potvrdiť 
doterajšiu diagnózu a liečbu, alebo 
prinesie nové zistenia a možnosti.
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https://www.diagnose.me/sk/order/nnsk/step1/sign-up
poistovna.nn.sk/diagnose-me

