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Aegon Diagnose.me
Serviciul de a doua opinie medicală
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Știai că  
4 din 10 
diagnostice 
sunt eronate?
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A doua opinie 
medicală scade 
cu 90% riscul 
unui diagnostic 
eronat.
Alege serviciul de a doua opinie medicală  

Aegon Diagnose.me și fii sigur că diagnosticul  

și tratamentul tău sunt corecte! 
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De ce ai nevoie de Aegon Diagnose.me? 

Te ajută să iei decizia corectă. Atunci când ceri o a doua opinie 
medicală, ajungi să îți înțelegi mai bine starea de sănătate și opțiunile 
de tratament.

Reduce riscul unei erori de diagnostic. Ești sigur că au fost 
realizate toate investigațiile înainte de stabilirea diagnosticului și că 
au fost luate în considerare și alte diagnostice.

Duce la evitarea tratamentului inutil sau nepotrivit. Ai o garanție 
în plus că planul de tratament este cel corect.

Reduce riscul erorilor umane. O serie de simptome au trecut 
neobservate. Sau poate că prima interpretare a RMN-ului nu a fost făcută 
în cele mai bune condiții. O a doua opinie medicală scade riscul apariției unor 
asemenea situații. 

Chiar și medicii cer o a doua opinie. Atunci când au de-a face cu 
situații sau cazuri complexe, medicii consideră că este util să se 
consulte cu alți colegi.
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Când ai nevoie de a doua opinie medicală?
 • Vrei ca diagnosticul tău să fie analizat de medici cu experiență 

internațională.

 • Ai primit mai multe recomandări medicale diferite și vrei o părere 
independentă.

 • Dorești să ți se recomande tratamente moderne. 

 • Vrei să verifici dacă diagnosticul primit și tratamentul sunt corecte.

 • Nu ți s-a pus un diagnostic și vrei să primești încă o părere 
medicală avizată.
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Prof. Dr. Erik Ranschaert, 
directorul medical Diagnose.me

“Am avut multe cazuri în care 
pacientul a fost diagnosticat 
sau tratat greșit. Inclusiv 
situații în care o tumoră nu 
a fost identificată sau a fost 
diagnosticată greșit.”

Prof. Dr. Erik Ranschaert este radiolog în cadrul Institutului 
Olandez de Oncologie, pionier în teleradiologie, managerul 
proiectului de Inteligenţă Artificială din cadrul Institutul Olandez 
de Oncologie, iar din anul 2014 deţine funcţia de director medical 
al platformei Diagnose.me.
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Avantajele Aegon Diagnose.me

Ai acces la peste 150 de 
medici din 35 de ţări care 

lucrează la spitale și universități 
internaționale de top.

Domenii acoperite: oncologie, 
neurologie, cardiologie, ortopedie, 

medicină internă, pediatrie, 
imagistică, pneumologie etc.*

Rapoartele sunt scrise 
pentru pacient, comunicare 

în limba română. 

Simplitate și rapiditate: fără 
drumuri, fără săli de așteptare, 

totul este online.

Lista completă poate fi consultată pe  www.diagnose.me/aegon.
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Asigurarea Aegon Diagnose.me 

SERVICII ONLINE DE A DOUA OPINIE MEDICALĂ:

 • consult medical realizat de un medic specialist internațional;

 • raport medical tradus în limba română, transmis în 7 zile 
lucrătoare de la trimiterea tuturor documentelor medicale 
cerute de specialistul ales;

 • 3 rapoarte medicale privind trei afecțiuni medicale diferite în 
cursul unui an de asigurare;

 • 2 întrebări suplimentare adresate într-un interval de 14 zile 
lucrătoare de la primirea raportului.

RISCURI ȘI SUME ASIGURATE:

30.000 de lei 
sumă asigurată în caz de deces din accident;

1.000 de lei 
sumă asigurată în caz de deces din accident sau boală.
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Cum funcționează? 
Accesează platforma www.diagnose.me/aegon.  
Sunt doar 3 pași pe care e nevoie să îi urmezi.

Selectezi medicul 
dorit pentru evaluare 

și completezi un 
scurt formular, în care 

menționezi ce fel de 
documente medicale ai 

deja la dispoziție.

Te loghezi în contul 
creat de echipa 

Diagnose.me și încarci 
documentele medicale 

pe care le ai (analize, RMN, 
radiografii), împreună cu 

întrebările pentru medicul 
ales și câteva informații 

despre tine.  

În maximum 7 zile 
lucrătoare de la trimiterea 

informațiilor primești 
un raport medical 

amănunțit. Poți transmite 
ulterior întrebări. 

1 2 3
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Tu știi cât te-ar costa 
în mod obișnuit o 
consultație la un 
medic specialist 
internațional?

Dar cât plătești pentru aceeași consultație cu 
asigurarea Aegon Diagnose.me ?



11

Cât costă Aegon Diagnose.me?
Pentru 120 lei/an primești asigurarea de viață și trei consultații pentru afecțiuni 
diferite. Ce înseamnă asta? Ca plătești mai puțin de 40 lei pentru o consultație 
la unul dintre cei mai renumiți medici din Europa sau SUA. 

Sursa: www.diagnose.me/en/pricing

Servicii medicale Cost / consultație 
cu asigurarea  
Aegon Diagnose.me

Cost / consultație 
la un specialist 
internațional*

Cardiologie 40 lei 250-500 euro

Oncologie 40 lei 150-250 euro

Ortopedie 40 lei 150 euro

Radiologie 40 lei 150-300 euro

Neurologie 40 lei 150 euro

Medicină internă 40 lei 150 euro

Urologie 40 lei 200 euro

Chirurgie vasculară 40 lei 250 euro
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Prof. Majda Thurnher  
Specialist neurologie  
Universitatea de Medicină din Viena, Austria

“Pacienta, în vârstă de 14 ani, acuza stări de greață și dureri de cap care, cu 

timpul, s-au intensificat. Mai mult, tânăra a ajuns să nu mai poată merge. 

Părinții au dus-o de urgență la spitalul din localitate, iar medicii au efectuat 

o serie de investigații medicale: RMN, CT, teste de sânge, o puncție lombară. 

Testele au avut rezultate negative, cu excepția markerilor inflamatori din 

lichidul spinal. Medicii i-au prescris antivirale și analgezice, dar după câteva 

zile de spitalizare, starea tinerei nu s-a îmbunătățit.

Când m-au contactat părinții fetei, pe platforma Diagnose.me, am analizat 

rezultatele investigațiilor medicale furnizate de părinți și am atras atenția 

asupra apoplexiei pituitare - o afecțiune medicală rară, care este o urgență 

clinică, provocată de sângerări în glanda pituitară. Am recomandat 

efectuarea de investigații de tip RMN, oftalmice, biochimice și endocrinologice 

suplimentare pentru a confirma sau exclude alte boli asociate cu simptomele 

observate. Mă bucur că am putut ajuta echipa locală de medici generaliști care 

nu aveau o experiență extinsă în privința acestei boli rare.”

Studiu de caz
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Ai acces la servicii medicale online  
la peste 150 de medici specialiști de 
la clinici renumite din Europa și SUA.



14

Ce trebuie să ştii despre Aegon Diagnose.me
1. Cum intru în posesia unei a doua opinii medicale?  

  După emiterea contractului Aegon Diagnose.me ai de așteptat doar 30 de 
zile până când poţi să îţi activezi contul pe platforma Diagnose.me și să îţi 
încarci apoi documente medicale.

2. Dacă nu mă descurc pe platformă, primesc ajutor?  Da.  
Nu trebuie să îţi faci griji. Prin serviciul de asistenţă telefonică ai suport pe 
parcursul procesului: de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, la numărul 
0757.370.370.

3. În cât timp primesc a doua opinie medicală?  
Raportul medical îţi este transmis în limba română, în maximum 7 zile 
lucrătoare de la primirea dosarului medical.

4. După ce mi se confirmă/corectează diagnosticul, pot adresa întrebări 
suplimentare?  
Da, poţi adresa 2 întrebări suplimentare în decurs de maximum 14 zile de la 
primirea raportului.

5. Pot primi a doua opinie medicală pentru un diagnostic anterior semnării 
contractului de asigurare?   
Nu. Aegon Diagnose.me poate fi folosit doar pentru condiţii medicale 
diagnosticate după 30 de zile de la data emiterii contractului de asigurare.
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Contactează-ne:

T: +0264 224 224 
E: info@aegon.ro 
www.diagnose.me/aegon www.aegon.ro

Diagnose.me este un serviciu oferit în 
exclusivitate în România de Aegon.

Tel:0264224224 
https://www.diagnose.me/ro/partner/aegonro/
https://www.aegon.ro/Pensii_Private_Viata/

