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MOTIVUL ACCESĂRII CLAUZEI
BEST DOCTORS:
A dorit să înţeleagă dacă era neapărat necesar tratamentul cu
chimioterapie după operaţia de cancer de sân
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EXPERT BEST DOCTORS:
Oncolog cu supraspecializare în cancer de sân

TRATAMENT ŞI IMPACT

ISTORIC PACIENT

”

Brigitte a suferit o intervenție chirurgicală pentru a elimina o
tumoră malignă din sânul drept.
Biopsia a indicat stadiul I de carcinom micropapilar invaziv. Cu
toate acestea, nu au existat semne că celulele canceroase s-au
răspândit.
Oncologul lui Brigitte a recomandat o combinație de chimioterapie,
radioterapie şi terapie cu hormoni.
Brigitte era îngrijorată cu privire la posibilele efecte secundare
ale chimioterapiei și se întreba dacă aceasta reprezintă un
tratament necesar.
Prin Clauza Best Doctors ataşată asigurării de viaţă Allianz,
Brigitte a avut acces la cei mai buni medici din lume.

BEST DOCTORS, PAS CU PAS
Best Doctors a revizuit dosarul medical al lui Brigitte şi a
contactat un expert de renume mondial în cancerul de sân
pentru a examina cazul ei.
Expertul a asigurat-o pe Brigitte că testarea favorabilă a tumorii
și rezultatele operaţiei indică un prognostic foarte bun.
Expertul nu era convins că era necesară chimioterapia și a
îndemnat-o pe Brigitte să se supună unor testări speciale
cunoscute sub numele de Oncotype DX. Rezultatele testelor
măsoară probabilitatea reapariţiei cancerului şi prin urmare pot fi
folosite pentru a decide dacă există vreun beneficiu al efectuării
chimioterapiei.

Best Doctors a confirmat că asigurarea de viaţă a lui Brigitte
acoperea costul de testare a Oncotype și Brigitte a decis să facă
testarea.
Best Doctors au aranjat ca lamele de la biopsia lui Brigitte să fie
trimise spre analiză la un prestigios centru de tratare a cancerului
din Statele Unite.
Exact aşa cum a preconizat expertul, rezultatele au indicat un
risc scăzut de recurenţă a cancerului, ceea ce însemna că nu era
necesară chimioterapia.
Brigitte începuse deja chimioterapia şi se confrunta cu
efecte secundare neplăcute. Prin urmare, ea a fost extrem de
recunoscătoare expertului Best Doctors deoarece recomandarea
acestuia a asigurat-o că poate evita continuarea unui tratament
inutil.

”

”

Datorită recomandărilor primite de la
expertul Best Doctors, nu am continuat
chimioterapia agresivă şi epuizantă.

Recomand întotdeauna o a doua
opinie - două capete gândesc
întotdeauna mai bine decât unul
singur. Experţii Best Doctors
reprezintă centre mondiale
de excelenţă şi sunt foarte
experimentaţi. Ei pot avea o
perspectivă diferită asupra testelor
de diagnostic și tratament. În cazul
meu, recomandările lor m-au ajutat să
evit efectele secundare dăunătoare.

”

Expertul a recomandat, de asemenea, tratamentul hormonal
pentru încă minimum cinci ani, dar nu în acelaşi timp cu
chimioterapia.
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El a recomandat, de asemenea, testări hormonale speciale la trei
și șase luni, pentru a se asigura că tratamentul are efect și a oferit
consiliere cu privire la terapii alternative eficiente.
Acesta este un caz real Best Doctors. În scopul respectării și menţinerii confidențialităţii pacientului, datele personale au fost modificate și fotografiile au fost utilizate doar în scop
ilustrativ. A doua opinie medicală nu are ca scop înlocuirea consultului medical sau oferirea unui diagnostic medical de sine stătător. Totodată rezultatul prezentat nu reprezintă o garanţie
pentru rezultate similare, întrucât evoluţia cazurilor depinde de variabile specifice, inclusiv de informaţiile transmise către Best Doctors.
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