
În dată de 10.12.2019, mama a fost internată la Spitalul de Urgen ă Floreasca, cu diagnostic de ț
cancer pancreatic, în vederea interven iei chirurgicale ce a avut loc în dată 13.12.2019, opera ie ț ț
ce a fost condusă de prof. dr. Mircea Beuran.

După această interven ie chirurgicală, evolu ia mamei a fost una favorabilă, comunicând în ț ț
permanentă cu familia. Mama se sim ea norocoasă pentru ansă care i se oferise i bucuroasă că ț ș ș
se sim ea mai bine. Recuperarea post operatorie a fost monitorizată în continuare în cadrul ț
spitalului Floreasca, timp de o săptămâna.

În diminea ă zilei de 22.12.2019, am fost contacta i telefonic de o colegă de salon a mamei, care ț ț
ne-a adus la cuno tin ă faptul că mama a fost dusă de urgen ă la blocul operator, deoarece pe ș ț ț
parcursul nop ii starea ei s-a înrăută it.ț ț

La aflarea acestei ve ti, ne-am deplasat de urgen ă la Spitalul Floreasca, pentru a află mai multe ș ț
detalii despre starea ei. Din discu iile purtate cu reprezentan ii spitalului, a reie it faptul că ț ț ș
interven ia chirurgicală de pe 22.12.2019 a fost necesară de urgen ă, datorită unei hemoragii ț ț
interne. În plus, ne-a fost men ionat faptul că, în timpul opera iei, a avut loc un accident în urmă ț ț
căruia mama a suferit arsuri de gradul 2. Atunci când am solicitat mai multe detalii, ni s-a spus că
nu se tie decât că a fost un accident.ș

Din blocul operator, pacienta a fost transferată la A I (Terapie Intensivă) i ulterior, în dată de Ț ș
23.12.2019, în jurul orei 13, transferată la sec ia A I Marii Ar i.ț Ț ș

În tot acest timp, familia a solicitat informa ii detaliate cu privire la incidentul produs în sala de ț
opera ie i de gravitatea acestuia.ț ș

Precizăm că, în tot acest timp, familia a fost con tientă de gravitatea bolii (cancer pancreatic), darș
incidentul survenit în timpul celei de-a două opera ii nu ne-a fost explicat clar, nu ni s-a prezentatț
gravitatea situa iei i modul în care s-a petrecut acest accident. Am aflat anumite detalii din ț ș
presă, în momentul transmiterii acestora pe posturile de televiziune. Nu facem acuza ii, ne dorim ț
doar să în elegem ce s-a întâmplat.ț


