Povestea clientului: Cancer esofagian
Calitatea vieții contează: recomandarea unui tratament alternativ la o intervenție chirurgicală
inutilă pentru cancerul esofagian
Iunie 2015, pacient de sex masculin în vârstă de 57 de ani
Specialiști: Prof. Florian Wolf, Dr. Klaus Kaczirek, Prof. Gerald Prager (Universitatea de Medicină
din Viena, Austria)
Clientul a fost diagnosticat cu o tumoare malignă la
nivelul esofagului. Medicii de la nivel local au recomandat
ca aceasta să fie îndepărtată pe cale chirurgicală.
Familia clientului s-a temut, totuși, de complicații severe,
în special având în vedere nivelul ridicat de dificultate al
intervenției chirurgicale.
A fost creată o echipă multidisciplinară pe Diagnose.me,
formată dintr-un radiolog oncologic - Prof. Wolf, un
oncolog - Dr. Kaczirek și un chirurg oncologic specializat
în chirurgia maxilo-facială - Prof. Prager.
După o analiză aprofundată a cazului, ei au stabilit că
operația chirurgicală ar fi fost inadecvată și ar fi avut
consecințe grave, inclusiv probleme ulterioare grave
legate de înghițire cum ar fi aplicarea unui tub de
alimentare a pacientului și dificultăți de respirație.
Echipa medicală a fost de acord să se bazeze pe o
radioterapie non-invazivă, în conformitate cu standardele
europene, deoarece riscurile și efectele secundare ale
îndepărtării chirurgicale a tumorii ar fi depășit cu mult
beneficiile posibile.
Concluzie
În cazul intervențiilor chirurgicale, este adesea important să existe un specialist cu experiență
suficientă pentru a evalua corect situația. Statisticile la nivel mondial sugerează că, în mod special,
tinerii medici se angajează adesea în efectuarea de intervenții medicale în care nu au suficientă
experiență și nu pot evalua pe deplin riscurile asociate acestora.
Acest lucru este valabil în special în cazuri rare la nivelul unui segment redus de populație, iar medicii
de la nivel local nu au posibilitatea să-și construiască o experiență suficientă pentru astfel de cazuri.
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.

