
Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, 
że polisa ubezpieczeniowa obejmująca 

współpracę z Best Doctors była najlepszym 
wyborem. Dała mi ona dostęp do najlepszych 

lekarzy na świecie, którzy podjęli się 
leczenia mojej choroby z niezwykłym 

profesjonalizmem, bez pomijania ludzkiej 
strony mojego cierpienia.
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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 © 2014

IMIĘ: 
Robert

WIEK: 
51

WPROWADZENIE
• U Roberta rozpoznano rzadkiego guza mózgu określanego 

jako makrogruczolak przysadki mózgowej. Jego objawy 
mogą obejmować szereg zaburzeń, od bólu głowy poprzez 
przerost tarczycy aż do nagłej śmierci.

• Robert chciał wiedzieć, jakie są możliwości leczenia, oraz 
poznać listę najlepszych ośrodków, w których takiemu 
leczeniu można się poddać.

BEST DOCTORS, KROK PO KROKU:

• Robertem zajęli się przydzielony mu osobisty opiekun 
i pielęgniarka.

• Zespół Best Doctors zebrał wszystkie dane medyczne 
i wyniki przeprowadzonych wcześniej badań z innych 
ośrodków.

• Robert był na bieżąco informowany o wszystkich 
podejmowanych krokach, miał więc doskonały wgląd 
w to, co się aktualnie dzieje.

• Zespół Best Doctors przygotował podsumowanie 
przypadku, które zaprezentowano doktorowi Blackowi 
z prośbą o dokonanie analizy.

PRZEBIEG I EFEKT LECZENIA

• Robert zdecydował się na leczenie za granicą.

• Zespół Best Doctors dokonał wyboru trzech najlepszych 
ośrodków i doświadczonych chirurgów.

• Robert wybrał ośrodek Cedars-Sinai Medical Center. 
Załatwiono wszystkie formalności, w tym procedury 
związane z oceną przedoperacyjną, badaniami 
laboratoryjnymi i obrazowymi, zabiegiem chirurgicznym 
i opieką pooperacyjną.

• Zorganizowano wszystkie przeloty i zakwaterowanie dla 
Roberta i jego żony.

• Leczenie Roberta w Cedars-Sinai Medical Center 
zakończyło się sukcesem i po powrocie do domu 
Pacjent mógł kontynuować terapię pod opieką lokalnych 
specjalistów.
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KOSZT LECZENIA WYNIÓSŁ 150 000 USD 
I OBEJMOWAŁ:
• Wizyty lekarskie, badania przed- i pooperacyjne
• Zabieg chirurgiczny
• Koszty związane z pobytem w szpitalu
• Wynagrodzenia chirurgów
• Znieczulenie
• Badania histopatologiczne i obrazowe
• Wszystkie koszty podróży oraz zakwaterowania

PRZYPADKU
OPIS

• Ekspert potwierdził rozpoznanie i jako najbardziej 
właściwą metodę leczenia zalecił przeprowadzenie 
zabiegu operacyjnego z dostępem przez kość klinową.

• Raport eksperta obejmował również informacje 
dotyczące ośrodków mających największe doświadczenie 
w zakresie tego minimalnie inwazyjnego sposobu 
prowadzenia zabiegu.

POWÓD KONTAKTU Z BEST DOCTORS: 
rozpoznanie guza przysadki mózgowej

SPECJALISTA BEST DOCTORS:
dr Keith L Black. Profesor i kierownik Kliniki 
Neurochirurgii w ośrodku Cedars-Sinai Medical 
Center, Los Angeles.


