
”

Zespół Best Doctors zajął się wszystkimi aspektami 
mojego leczenia i pobytu w Niemczech. Pozostało 
mi jedynie skoncentrować się na stanie własnego 

zdrowia i na rekonwalescencji.

”

Wróciłem do domu z poczuciem pewności, 
że otrzymałem najwyższej jakości opiekę, 

dzięki której będę mógł kontynuować życie 
rodzinne i pracę zawodową.

”

”

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 w innych krajach, i zostały użyte w ramach licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

POWÓD KONTAKTU Z BEST DOCTORS: 
potrzeba uzyskania porady na temat leczenia rzadkiej 
choroby neurologicznej

SPECJALISTA BEST DOCTORS:
Specjalizacja: otolaryngologia z podspecjalizacją w dziedzinie 
neurootologii, otologii i chirurgii podstawy czaszki

IMIĘ: 
Igor

WIEK: 
32

WPROWADZENIE

U Igora nasilił się niedosłuch w prawym uchu.

W badaniu rezonansem magnetycznym wykazano obecność nerwiaka 
nerwu słuchowego — rzadkiego, łagodnego guza zaburzającego 
przebieg sygnałów nerwowych między uchem wewnętrznym a mózgiem.

Zalecono leczenie chirurgiczne, jednak Igor — który nie doznawał bólu 
ani żadnych innych objawów poza niedosłuchem — był zdezorientowany 
i pełen obaw.

Igor mógł skorzystać z usług Best Doctors w ramach pakietu świadczeń 
oferowanych przez pracodawcę.

BEST DOCTORS, KROK PO KROKU:

Po zgromadzeniu pełnej dokumentacji medycznej Igora i wyników jego 
badań obrazowych zespół wykształconych na Harvardzie lekarzy Best 
Doctors przygotował szczegółowe podsumowanie tego przypadku,  
a następnie przesłał je światowej sławy specjaliście w dziedzinie 
neurootologii i chirurgii podstawy czaszki, gdyż taka właśnie konsultacja 
była niezbędna w przypadku Igora.

Specjalista ten potwierdził rozpoznanie. Istniała obawa, że guz, który 
osiągnął znaczne rozmiary, może powodować ucisk pnia mózgu — 
części mózgowia odpowiedzialnej za przekazywanie sygnałów do 
pozostałej części organizmu. W przypadku dalszego rozrostu guza  
u Igora mogłoby dojść do szeregu objawów, m.in. nasilenia niedosłuchu, 
zawrotów głowy, zaburzeń równowagi i drętwienia twarzy.

Konsultowany specjalista zdecydowanie zalecił leczenie chirurgiczne  
w celu całkowitej resekcji guza. Dopilnował on również, aby Igor w pełni 
rozumiał korzyści i zagrożenia związane ze wszystkimi możliwościami 
leczenia zalecanymi w jego przypadku.

PRZEBIEG I EFEKT LECZENIA

Planowany zabieg chirurgiczny wymagał ogromnego doświadczenia 
i wprawy. Igorowi potrzebny był zespół, w którego skład wchodzili 
neurootolog, neurochirurg oraz personel specjalistyczny monitorujący 
śródoperacyjnie czynności neurologiczne pacjenta i prowadzący 
rehabilitację pooperacyjną.

Opiekujący się Igorem zespół Best Doctors przygotował listę  
najlepszych ośrodków, w których wykonywano tego typu operacje,  
i pomógł mu w dokonaniu optymalnego wyboru placówki.

Załatwiono wszystkie formalności związane z podróżą Igora do 
renomowanej niemieckiej kliniki, w tym przeloty, zakwaterowanie,  
przewozy oraz samo przyjęcie do szpitala.

Zespół Best Doctors przedstawił Igorowi szczegółowe informacje 
na temat operacji, czasu rekonwalescencji oraz spodziewanych 
efektów. Igorowi zapewniono tłumacza w trakcie wszystkich konsultacji 
medycznych.

Operacja udała się znakomicie. Igor odzyskał zdrowie w Niemczech, 
przechodząc kompleksowy program rehabilitacji jeszcze przed powrotem 
do domu na dalszą rekonwalescencję.
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WSZELKIE KOSZTY (57,000 GBP) POKRYTO Z POLISY 
UBEZPIECZENIOWEJ. BYŁY TO M.IN. KOSZTY:
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PRZYPADKU

OPIS

Zabiegu chirurgicznego

Rehabilitacji

Przelotów, przejazdów  
i zakwaterowania dla Igora  
i jego żony

Usług tłumaczeniowych 
podczas całego okresu 
leczenia i rehabilitacji


