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TRATAMENT ŞI IMPACT

Sara a început să aibă episoade de convulsii în care şi-a pierdut
cunoștința, urmate de dezorientare și pierderi de memorie.

Echipa Best Doctors a colaborat cu Sara pentru a identifica cel
mai potrivit chirurg pentru intervenţia chirurgicală.

Episoadele au devenit mai frecvente şi mai intense.

Best Doctors a făcut toate demersurile necesare pentru ca
Sara și soțul ei să călătorească în Germania şi să beneficieze de
tratamentul potrivit, ocupându-se de formalităţile de spitalizare,
traducerea documentelor medicale și toate detaliile legate de
călătorie.

Sara a fost sfătuită să urmeze o intervenție chirurgicală pentru a
elimina tumora și a fost pusă pe o listă de așteptare.

”

Sara a vrut să știe mai multe despre centrele internaționale de
excelență care ar putea să o ajute.

Am apreciat foarte mult cum am
putut înțelege și vorbi despre
problema mea de sănătate în
limba mea maternă.

BEST DOCTORS, PAS CU PAS

”

Sara a vorbit cu echipa Best Doctors despre simptomele şi
temerile sale.
Best Doctors a revizuit dosarul medical al Sarei și a luat legătura
cu un neurochirurg de renume internaţional.
Expertul a confirmat diagnosticul primit de Sara şi a recomandat
realizarea intevenţiei chirugicale cât mai curând posibil, pentru a
se evita evoluţia simptomelor şi chiar pierderea vederii.
Expertul a oferit consiliere și recomandări pentru monitorizare
post-operatorie.

Sara a călătorit în Germania, unde intervenţia chirurgicală a fost
efectuată cu succes.
Sara a revenit în Portugalia, unde s-a recuperat complet și acum
este ingrijită de medicul curant.
Convulsiile și celelalte simptome ale Sarei au dispărut complet,
iar acum ea se bucură din nou de viață, știind că a urmat
tratamentul optim și a primit cea mai bună îngrijire posibilă.

”

O scanare CT si un examen RMN au indicat o leziune a creierului
cunoscută sub numele de meningiom.

Imediat după ce am luat legătura
cu Best Doctors, am fost contactată
de către echipa medicală și totul a
decurs perfect mai departe. Calitatea
serviciilor de care am beneficiat a
fost excelentă și am fost impresionată
de cât de mult interes și efort a
depus echipa pentru a mă ajuta.

”

Best Doctors a oferit o listă de chirurgi de renume internaţional
şi centre de excelenţă pentru intervenţia chirurgicală.

”
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Raportul Best Doctors a reprezentat o
alinare şi am fost profund impresionată de
cât de detaliat era.

”

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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