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MOTIVUL ACCESĂRII CLAUZEI
BEST DOCTORS:
A primit recomandări contradictorii pentru cancerul ovarian şi a
dorit cel mai bun tratament disponibil
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EXPERT BEST DOCTORS:
Ginecolog Oncolog

TRATAMENT ŞI IMPACT

Lana avea dureri în abdomenul inferior și a mers la un consult.
Testarea a relevat un tip rar de leziune canceroasă în ovarul ei
drept, cunoscut sub numele de tumoră cu celule granuloase.
Lana a consultat doi oncologi diferiţi. Primul i-a recomandat
intervenţia chirurgicală, iar cel de-al doilea i-a recomandat
chimioterapie.
Confruntându-se cu două recomandări diferite, fiecare cu
riscurile sale, Lana a fost recunoscătoare să aibă acces la Clauza
Best Doctors și să fie ajutată de o echipă internaţională de
experţi medicali.

În ciuda faptului că tumora a fost malignă,
expertul Best Doctors mi-a confirmat şi
m-a încredinţat că prognosticul meu este
foarte bun. A fost reconfortant să știu că
intervenţia chirurgicală este recomandată
şi realizată de cei mai buni experţi din
lume în afecţiunea mea.

”

BEST DOCTORS, PAS CU PAS

”

Best Doctors a trimis rezultatele complete ale testelor efectuate
de Lana la un medic oncolog de renume internaţional. El a
confirmat diagnosticul Lanei, dar, pentru a fi absolut sigur, a
recomandat teste suplimentare.
Pe baza rezultatelor obținute, expertul a recomandat cu tărie
o intervenție chirurgicală pentru eliminarea ovarului drept. Din
experiența sa, ştia că tipul de tumoră de care suferea Lana nu
răspunde bine la chimioterapie; de fapt, acest lucru ar fi supus-o
unui risc şi mai mare de recurență a cancerului, care ar fi necesitat
o operație chiar mai dificilă.

”
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Pe parcursul consultaţiilor şi tratamentului,
am ajuns la concluzia că medicul meu
oncolog era cu adevărat cel mai bun
specialist în domeniu. Acest lucru mi-a
dat multă speranţă şi încredere. Când te
confrunţi cu o boală gravă, acest lucru este
extrem de important.

”

Echipa Best Doctors a realizat o selecţie atentă a celor mai
bune clinici internaţionale în care Lana să realizeze testele şi să
primească tratament. Lana a ales un renumit centru de excelenţă
din Madrid.
Clauza Best Doctors a făcut posibil ca Lana să se deplaseze la
Madrid, unde i s-a alăturat mai târziu şi soțul ei. Best Doctors
a făcut toate aranjamentele de călătorie şi a acoperit toate
cheltuielile.
După o serie de testări și consultații, Lana a fost supusă unei
intervenții chirurgicale care s-a dovedit a fi un succes.
Lana este acum din nou acasă și se simte bine. Ea este susținută în
continuare atât de către chirurgul ei din Madrid, cât şi de echipa
Best Doctors, și va reveni pentru consultul de monitorizare după
șase luni. Şi acest consult este acoperit de Clauza Best Doctors.

”

ISTORIC PACIENT

Sunt extrem de recunoscătoare
angajatorului meu pentru că mi-a oferit
acces la Clauza Best Doctors. Dacă nu aș
fi avut această clauză, nu mi-aş fi permis
niciodată un tratament atât de costisitor şi
nu aş fi ajuns să fiu consultată de cel mai
bun specialist.

”

TOATE COSTURILE = 17,000€ AU FOST ACOPERITE PRIN
INTERMEDIUL CLAUZEI BEST DOCTORS ŞI AU INCLUS:
Testarea de diagnostic, inclusiv repetarea biopsiei.
Intervenţia chirurgicală şi spitalizarea.
Costurile de transport și cazare pentru Lana și soțul ei.
Serviciile de administrare Best Doctors, inclusiv translator
pe parcursul accesării serviciilor medicale, pe perioda
întregii şederi în străinătate.

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.

https://goo.gl/hrWUt6

