
”

Dzięki zaleceniom eksperta Best 
Doctors uniknęłam kontynuacji 

agresywnej i wyniszcząjacej 
chemioterapii.

”

Nie rezygnować z powtórnej opinii - 
co dwie głowy to nie jedna. Eksperci 
Best Doctors to doświadczeni lekarze 
z najlepszych światowych ośrodków. 

Mogą rzucić inne światło na 
możliwości diagnozowania i leczenia. 

W moim przypadku ich zalecenia 
pomogły mi uniknąć efektów 

ubocznych terapii.

”

”
Opisana historia jest rzeczywistym przypadkiem przebiegu leczenia zorganizowanego za pośrednictwem Best Doctors. Ze względu na szacunek oraz zachowanie prywatności pacjenta, dane osobowe zostały zmienione, a zdjęcia zostały użyte jedynie
w celach ilustracyjnych. Usługa InterConsultation nie ma na celu zastąpienia zaleceń lekarskich ani dostarczenia samodzielnej diagnozy czy też rekomendacji dotyczących leczenia , a opisane rezultaty nie są gwarancją otrzymania podobnego efektu ze
względu na fakt, iż historie przebiegu leczenia różnią się między sobą m.in. w zależności od informacji dostarczonych do Best Doctors. Kopiowanie, używanie oraz publikowanie treści lub części treści opisanych przypadków bez wyraźnego przyzwolenia
Best Doctors jest zabronione. Nazwa Best Doctors oraz logo są znakiem handlowym Best Doctors, Inc., w USA jak również innych krajach, i są używane na mocy licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2015.

Z życia
wzięte

POWÓD KONSULTACJI
Chęć zrozumienia czy chemioterapia była naprawdę 
konieczna po operacji raka piersi

EKSPERT BEST DOCTORS
Onkologia, specjalizacja: nowotwory piersi

IMIĘ: 
Brygida

WIEK: 
44

INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE

• Pani Brygida przeszła operację usunięcia złośliwego guza 
z prawej piersi. 

• Po wykonaniu biopsji pooperacyjnej okazało się, 
że było to pierwsze stadium inwazyjnego raka 
drobnobrodawkowatego, nietypowego rodzaju nowotworu 
piersi. Nie było jednak oznak przerzutów raka. 

• Onkolog pani Brygidy zalecił połączenie chemioterapii, 
radioterapii i terapii hormonalnej. 

• Pani Brygida martwiła się możliwymi skutkami ubocznymi 
chemioterapii oraz nie była pewna, czy terapia ta jest w 
ogóle konieczna.

• Dzięki swojej polisie ubezpieczenia zdrowotnego Brygida 
miała dostęp do najlepszych lekarzy na świecie.

BEST DOCTORS, KROK PO KROKU
• Zespół Best Doctors zebrał pełną dokumentację medyczną 

pani Brygidy i skontaktował się ze światowej sławy 
specjalistą w dziedzinie raka piersi, by poprosić go o 
zapoznanie się z jej przypadkiem. 

• Specjalista uspokoił panią Brygidę, że dobre wyniki 
badań guza oraz wynik operacji dawały jej bardzo dobre 
prognozy. 

• Nie był on przekonany co do konieczności 
przeprowadzania chemioterapii i zachęcił panią Brygidę do 
poddania się specjalnym badaniom zwanym Oncotype DX. 
Wyniki tych badań mierzą prawdopodobieństwo wznowy 
choroby, więc mogą być użyte do podjęcia decyzji 
odnośnie zasadności leczenia chemioterapią. 

LECZENIE I JEGO WPŁYW 

• Zespół Best Doctors potwierdził, że polisa pani Brygidy 
pokryje koszty badań Oncotype, więc pacjentka 
zdecydowała się im poddać. 

• Zespół Best Doctors wysłał próbki pobrane w trakcie 
biopsji pani Brygidy do renomowanej kliniki leczenia 
nowotworów w Stanach Zjednoczonych, by wykonać 
badania Oncotype. 

• Zgodnie z podejrzeniami specjalisty, wyniki wykazały 
niską możliwość wznowy choroby, co oznaczało, że 
chemioterapia nie była konieczna. 

• Pani Brygida przyjęła pierwszą serię leczenia chemią 
dożylną i doświadczyla bardzo uciążliwych efektow 
ubocznych; jest zatem wdzięczna specjaliście z Best 
Doctors za to, że dzięki jego opinii uniknęła kontynuacji tej 
wyniszczającej terapii.
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• Ekspert zalecił także co najmniej pięcioletnią terapię 
hormonalną, lecz odradził przeprowadzanie jej w tym 
samym czasie co chemioterapię. 

• Zalecił również wykonywanie specjalnych badań 
hormonalnych w trzecim i szóstym miesiącu terapii, by 
sprawdzić jej skuteczność, oraz przekazał informacje na 
temat innych skutecznych metod leczenia.


