Povestea clientului: Cancer de prostată
Corectarea unei erori medicale de natură a pune viața pacientului în pericol
Iunie 2016, pacient de sex masculin în vârstă de 60 de ani
Specialist: Prof. Florian Wolf (Universitatea de Medicină din Viena, Austria)

Un client în vârstă de 60 de ani a suferit complicații
care au provenit dintr-o intervenție chirurgicală la
prostată. S-a suspectat o perforație intestinală, dar nici
intervenția chirurgicală exploratorie și nici medicul
radiolog care a interpretat rezultatele unei investigații
de tip computer tomograf (CT) cu substanță de contrast
nu au reușit să o identifice. Odată cu ridicarea
parametrilor care indicau creșterea alarmantă a
nivelului inflamației, starea pacientului se apropia de
nivelul critic.
Familia pacientului a prezentat rezultatele CT profesorului Wolf, specialist în cadrul Diagnose.me,
care a identificat o perforație intestinală a colonului descendent. Medicii chirurgi de la nivel local au
acceptat rezultatele analizei realizate de Diagnose.me și au efectuat imediat intervenția chirurgicală
pentru a închide perforația în colon. Pacientul a fost externat o săptămână mai târziu.
Concluzie
Ratele de eroare medicală din interiorul spitalelor cresc atunci când personalul este mai redus, când
există mai mulți angajați de nivel începător disponibili iar durata gărzilor/turelor este mai mare - așa
cum se întâmplă adesea în weekenduri și în zilele de sărbători legale. O opinie de specialitate în astfel
de momente poate face diferența.
Reacția pacientului
Suntem foarte recunoscători profesorului Wolf pentru opinia sa medicală. Tatăl nostru se afla într-o
stare critică, iar medicii de la nivel local nu știau care este cauza. Raportul medical a identificat o
problemă la nivelul colonului și a ghidat medicii chirurgi de la nivel local către zona afectată corectă.
După intervenția chirurgicală, tatăl nostru s-a simțit repede mai bine.
Vă mulțumim.
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