
”

Czułem się pewnie, wiedząc że jestem 
leczony w szpitalu o międzynarodowej  

renomie i mam dostęp do najlepszej opieki.”

Opisany przypadek dotyczy rzeczywistego klienta Best Doctors. Z szacunku dla pacjenta zmieniono jego dane osobowe w celu zachowania prywatności, a załączone fotografie mają wyłącznie charakter ilustracyjny. Druga opinia medyczna nie ma na 
celu zastąpienia porady lekarza ani, sama w sobie, nie stanowi rozpoznania, czy zaleceń dotyczących leczenia, zaś opisany wynik nie gwarantuje uzyskania podobnego wyniku u innych pacjentów. Poszczególne przypadki są zróżnicowane i zależą 
m.in. od informacji udzielonych Best Doctors. Zabrania się powielania, wykorzystywania lub publikowania treści tego przypadku w całości lub we fragmentach bez oficjalnej zgody Best Doctors. Nazwa Best Doctors oraz logo przedstawiające gwiazdę na 
tle krzyża są znakami firmowymi Best Doctors na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, i zostały użyte w ramach licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016

POWÓD KONTAKTU Z BEST DOCTORS: 
Pacjent, u którego rozpoznano raka, potrzebował 
planu leczenia i pragnął uzyskać jak najlepszą opiekę 
medyczną
SPECJALISTA BEST DOCTORS:
Onkolog z podspecjalizacją w zakresie raka płuca

IMIĘ: 
Eduard

WIEK: 
32

WPROWADZENIE:
Konsultacje u kilku lekarzy w związku z nasilającym 
się kaszlem i okresowymi stanami gorączkowymi 
doprowadziły do wykonania tomografii komputerowej,  
w ramach której stwierdzono u Eduarda obecność guza  
w dolnym płacie lewego płuca.

Badanie bronchoskopowe i biopsja potwierdziły 
rozpoznanie gruczolakoraka, częstego typu raka płuca.

Eduard zdawał sobie sprawę z konieczności podjęcia 
najbardziej odpowiedniego leczenia, jednak nie wiedział 
od czego zacząć.

Eduard był ubezpieczony w ramach polisy Best Doctors. 
Porada specjalistów z Best Doctors była więc w zasięgu 
ręki, wystarczyło zatelefonować.

BEST DOCTORS, KROK PO KROKU:
Gdy tylko Eduard skontaktował się z Best Doctors, 
przydzielono mu osobę nadzorującą proces leczenia 
oraz lekarza odpowiedzialnego za zebranie pełnej 
dokumentacji medycznej.

Przedstawiciele Best Doctors przeprowadzili 
poszukiwania najbardziej odpowiedniego lekarza 
wśród specjalistów na całym świecie, który zająłby 
się tym przypadkiem. Wybrali czołowego onkologa, 
specjalizującego się w leczeniu raka płuca.

Po dogłębnym zapoznaniu się z przypadkiem Eduarda 
specjalista ten potwierdził rozpoznanie i przedstawił mu 
przejrzysty plan leczenia.

PRZEBIEG I EFEKT LECZENIA:
Zespół Best Doctors współpracował z Eduardem w celu 
doboru najlepszej zagranicznej placówki medycznej, 
odpowiadającej jego potrzebom, i przedstawił mu 
trzy ośrodki do wyboru. Następnie, zgodnie z decyzją 
Eduarda, zorganizowano jego podróż do Izraela w celu 
osobistej konsultacji i wykonania badań diagnostycznych.

Zespół Best Doctors załatwił wszystkie formalności 
związane z podróżą Eduarda i jego żony, dotyczące 
m.in. przelotów i zakwaterowania w hotelu.

Eduard przeszedł zalecony zabieg chirurgiczny,  
a następnie został poddany chemioterapii i radioterapii.

Zespół Best Doctors nadal pozostaje do dyspozycji 
Eduarda w okresie rekonwalescencji  
i obserwacji po leczeniu.

● ● 

”

Gdy zdecydowałem się przystąpić do programu  
ubezpieczenia zdrowotnego Best Doctors, 

nie wiedziałem, że tak szybko będę potrzebował  
skorzystać ze swojej polisy.

”
● 

Wszystkie koszty leczenia i innych świadczeń  
w Izraelu w kwocie 115 000 USD zostały pokryte 
w ramach polisy ubezpieczeniowej. 
Były to m.in. koszty:

badań diagnostycznych, w tym ponownego badania 
histopatologicznego (biopsji),
zabiegu chirurgicznego,
chemioterapii i radioterapii,
pobytu w szpitalu,
przelotów, przejazdów, usług tłumaczeniowych  
i zakwaterowania dla Eduarda i jego żony.
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