Povestea clientului: Arahnoidită
Confirmarea unui diagnostic după 26 de ani de suferință și incertitudine
Octombrie 2017, pacient de sex feminin în vârstă de 48 de ani
Specialist: Prof. Majda Thurnher (Universitatea de Medicină din Viena, Austria)
De peste 25 de ani, pacienta prezintă o serie de simptome severe, inclusiv dureri cronice de spate,
urinări frecvente, inflamație a tractului urinar, tranzit intestinal neregulat, furnicături la nivelul
membrelor inferioare și altele. Complicațiile cu care ea se confruntă au început acum 26 de ani, după
nașterea unui copil.
De-a lungul timpului, a suferit zeci de investigații medicale și mai multe spitalizări (descrise în
documentul anexat), dar medicii nu au reușit să diagnosticheze cauza complicațiilor cronice de care
suferea și nici să-i amelioreze starea de sănătate.
După ani de suferință și de proceduri ineficiente, pacienta a aflat despre o boală rară: arahnoidita, care
constă în inflamarea uneia dintre membranele care învelește măduva spinării. Chiar dacă și-a avertizat
medicii cu privire la investigarea acestei posibilități, avertismentele ei cu privire la această ipoteză iau fost respinse și tratate cu dispreț, în mod repetat, fiind considerate o formă de "auto-diagnostic" pus
de un amator.
Având în vedere că în Noua Zeelandă există puțini specialiști cu experiență în privința arahnoiditei, ea
a început să caute experți în străinătate. A aflat despre profesorul Thurnher de la Universitatea de
Medicină din Viena, un expert recunoscut pe plan internațional în domeniul bolilor neurologice, fostul
președinte al Societății Europene de Diagnostic în Neuroradiologie și Neurologie Intervențională
(ESNR) și autorul a peste 250 de publicații științifice în acest domeniu.
Prof. Thurnher a confirmat diagnosticul de arahnoidită, afecțiune care a fost cauzată probabil de o
injecție epidurală în timpul nașterii. Datorită platformei Diagnose.me, care include peste 150 de
specialiști, clientul a beneficiat, în sfârșit, de un diagnostic și a început tratamentul necesar. Mai mult,
medicii de la nivel local au acceptat diagnosticul bazat pe al doilea raport medical elaborat de
profesorul Thurnher.
Concluzie
Multe boli necesită o evaluare venită din partea unui
expert specializat care poate să nu fie disponibil în
spitalul de la nivel local sau chiar în țara
dumneavoastră. Pentru multe afecțiuni medicale există
centre extrem de specializate care se concentrează pe
aspecte specifice. Pe platforma Diagnose.me, puteți
găsi numeroși specialiști și centre medicale.
Specialiștii care se concentrează pe o zonă medicală de
nișă au șanse mai mari de a stabili diagnosticul și a
recomanda tratamentul corect.
Alege să fii sigur de diagnosticul tău cu serviciul de a doua opinie medicală Aegon Diagnose.me!
Simplu, rapid, online. Click aici pentru activarea serviciului.

