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Zdaniem prawników ds. nieprawidłowości usług stomatologicznych 
badania przesiewowe raka jamy ustnej powinny być obowiązkowe
autor Donna Domino, współedytor 

10 marca 2011r. 

 Pacjentka była uparta: chciała tylko wybielić swoje zęby na zbliżające się spotkanie w szkole 
średniej. Przyszła do internetowego specjalisty stomatologicznego, który przeprowadził zabieg 
za kwotę 99 $, i wspomniał o bólach jej języka, ale twierdziła, że to się niedawno zdarzyło, 
przypisując tym jej tendencję do zgryzu języka.  

Stomatolog wykonał zabieg, lecz doradził jej obowiązkowe badanie kontrolne jamy ustnej. 

Pacjentka ostatecznie udała się do chirurga jamy ustnej, który zdiagnozował u młodej matki 
nowotwór języka w stanie krytycznym. Oskarżyła stomatologa, który wybielił jej zęby o 
niedopatrzenie z powodu braku stwierdzenia raka jamy ustnej.  

Ten przypadek, historia o skażonym języku, został przedstawiony w postaci programu 
dokumentalnego podczas niedawnego spotkania w Chicago Dental Society Midwinter Meeting, 
podczas sesji podkreślającej rosnącą liczbę przypadków nadużyć związanych z nieudanym 
zdiagnozowaniem raka jamy ustnej.  

“Dokumentować, dokumentować, dokumentować.” 

— Anne Oldenburg, prawnik ds. nadużyć prawnych 

Anne Oldenburg, prawnik z kancelarii Alholm, Monahan, Klauke, Hay & Oldenburg, 
specjalizująca się w  sprawach dotyczących stomatologicznych nieprawidłowościach, 
uczestniczyła w próbnym procesie. Nie miała takich przypadków dziesięć lat temu, powiedziała 
dla DrBicuspid.com. Ale w ostatnich latach sytuacja ta uległa dramatycznej zmianie - 
powiedziała, zauważając, że obecnie jest zaangażowana w trzech sprawach odnośnie 
nieprawidłowości w stomatologii.  

Próbny proces był podobny do poprzedniej sprawy sądowej, w której zmarł 
czterdziestoparoletni mężczyzna. “Był to rak jamy ustnej, który został całkowicie pominięty” 
wspomina Oldenburg. Rodzina  żądała 750 000$, ponieważ nie chcieli, by ich dzieci 
przechodziły przez proces sądowy, ale wiele przypadków śmierci może osiągnąć nawet milion 
dolarów odszkodowania, zauważa. 

http://contacteditor.drbicuspid.com/
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Jej koleżanka, Linda Hay, zwróciła uwagę na przypadek raka języka, który jest obecnie w 
centrum zainteresowania w całym kraju,  z udziałem znakomitego szefa kuchni Chicago, 
Granta Achatz'a, który napisał książkę o swojej walce z rakiem języka. Chirurgowie chcieli 
usunąć część języka, ale pragnął zachować swoją zdolność do smaku i zamiast tego poddał się 
promieniowaniu i chemioterapii w 2007 roku. Niestety, zabieg zniszczył jego zdolność do 
smaku, a Achatz pozwał swojego ogólnego stomatologa, twierdząc o błędnej diagnozie. 
Sprawa, która nie dotyczy Oldenburg czy Hay, najprawdopodobniej trafi na rozprawę w tym 
roku.  

Sześciocyfrowe rozwiązania 

Publiczny rozgłos o raku gardłowym aktora Michaela Douglas'a i raka tarczycy krytyka 
filmowego Rogera Ebert'a również podkreśliły rosnącą częstość występowania nowotworu 
jamy ustnej, zwłaszcza wśród młodych osób niepalących. 

Zdaniem Hay, tak naprawdę istnieje wiele powodów, dla których pacjenci zignorowali fakt, że 
ich stomatolodzy nie zdiagnozowali raka jamy ustnej z powodzeniem; to jest nietypowy 
przypadek. "To nie są starzy alkoholicy-palacze," zauważa. "Widzimy coraz więcej 
przypadków z młodymi ludźmi, którzy nie mają typowych czynników ryzyka." 

Ostatnie badania wykazały stały wzrost raka jamy ustnej z wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV). Według dziennikarskiej organizacji Oral Cancer Foundation, prawie połowa osób 
zdiagnozowanych w tej chorobie jest młodsza niż 50 lat, a niektórzy młodzi mają nawet 20 lat.  

Według ADA diagnozuje się około 36 000 nowych przypadków raka jamy ustnej w Stanach 
Zjednoczonych, a około 25% tych osób umrze na tę chorobę. Zdaniem Oral Cancer Foundation, 
57% wszystkich zdiagnozowanych chorych na raka jelita grubego będzie żyło pięć lat po 
diagnostyce. Około 100 osób w Stanach Zjednoczonych będzie zdiagnozowana z powodu 
nowotworu jamy ustnej każdego dnia, a jedna osoba co godzinę będzie umierała przez niego.  

Oldenburg przypisuje rosnącą częstość występowania pominiętych diagnoz przypadkowych 
pacjentów, którzy biorą udział głównie w zabiegach kosmetycznych, takich jak wybielanie 
zębów i nie planują wizyty u stomatologa. 

"Oni przychodzą na zabiegi kosmetyczne i po zakończeniu procesu zapominają”, wyjaśnia. 
"Stomatolodzy zapominają o obowiązkowym umówieniu się z pacjentami na szczegółową 
wizytę kontrolną i odpowiednie badania. Mając ponownie pacjenta, stomatolog wykrył zmianę, 
którą znalazł poprzednim razem, lecz nie zastosował żadnych środków zapobiegawczych i ją 
zignorował.” 

Większość przypadków rozwiąże się w sądach, przy średnio sześciu cyfrach - powiedziała Hay. 
Rozliczenia zależą również od wieku pacjenta, ich zawodu i tego, czy mają dzieci. Liczba 
przypadków niewłaściwego zdiagnozowania raka jamy ustnej drastycznie wzrosła w ciągu 
ostatnich kilku lat, mówią prawnicy. 

Odszkodowania za milion dolarów zazwyczaj występują wtedy, gdy pacjent umiera. 
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Hay opowiedziała przypadek niewłaściwej diagnozy, w którym wystąpił człowiek, u którego 
rozwinęło się zakażenie i rozprzestrzeniało się po jego usunięciu. Pacjent, który twierdził, że 
stracił wiele funkcji mózgowych, pozwał swojego lekarza ogólnego, chirurga jamy ustnej, który 
to usunął, lekarza rodzinnego i szpital, gdzie został zabrany na operację. Firma 
ubezpieczeniowa chirurga jamy ustnej wypłaciła odszkodowanie w wysokości około 500 000 
dolarów.  

Zdaniem Jamesa Carneya (specjalista w roszczeniach z tytułu nieprawidłowych usług 
stomatologicznych w agencji ubezpieczeniowej Southpoint), niektóre procedury zawierają 
klauzulę rozliczeniową, która ogranicza zdolność lekarza stomatologa do prowadzenia takich 
spraw. Carney śmiesznie obrazuje znudzonego sędziego w próbnym procesie. Na przykład, jeśli 
firma ubezpieczeniowa chce rozstrzygnąć sprawę za 250 000 dolarów, ale dentysta nalega na 
rozprawę, musiałby zapłacić różnicę, jeśli przegrywa sprawę sądową. 

"Wraz z kryzysem ekonomicznym, istnieje większy nacisk na otrzymanie dochodu, a niektóre 
firmy ponownie oceniają w jaki sposób  obronić się w takich typu sprawach i będą żądać 
odszkodowania," mówi Carney dla DrBicuspid.com. 

On również dostrzegł wyraźny wzrost procesów nieprawidłowych usług stomatologicznych. 
"Widzę ich coraz więcej – od dwóch do trzech rocznie, gdzie nie były one dla nas widoczne” 
mówi Carney. Standardowy limit polityki wynosi milion dolarów, ale niektórzy spedytorzy 
zapewniają od 5 do 7 milionów dolarów odszkodowania. 

Carney zgadza się z prawnikami, że pacjenci często ponoszą jakąś odpowiedzialność w takich 
przypadkach, chociaż inne czynniki mogą również mieć znaczenie.  

„Możesz mieć pacjenta, który będzie zadowolony z zabiegu stomatologicznego,” mówi. „Ta 
technologia zapewnia stomatologom odpowiedni sprzęt do wykrywania lub zdiagnozowania 
zmian. A jej brak sprawia, że pacjenci mogą być nieufni”. 

Carney twierdzi, że jeśli chodzi o sumę odszkodowania, średnia długość życia jest istotną 
kwestią. 

"Jeśli pacjent jest biznesmenem z sukcesami i trójką dzieci, możesz wpisać dowolną liczbę," 
oznajmia. 

Stomatolodzy mogą uniknąć procesów sądowych o nieprawidłowościach w usłudze wykonując 
proste czynności, np. dokumentacja, odpowiednio zająć się pacjentem oraz poprzez badanie 
kontrolne jamy ustnej – "sprawami, które były na zajęciach w  Uczelni Medycznej," mówi 
Carney. 

Oldenburg zgadza się. 


