"Nu kan jag leka med min dotter igen", säger Anna Lundmark, här med dottern Kajsa, 1. Foto: Sporrong Olle

Hans operation hjälpte Anna, 33
Läkaren Abbas Montazem är ifrågasatt - men också hyllad. Anna Lundmark, 33,
i Saltsjö-Boo opererades i Tyskland för tre månader sedan. - Jag har fått livet
tillbaka.
Görels dödsfall på kliniken i Tyskland skakar Anna
Lundmark.
– Det är så hemskt tragiskt, säger hon.
Hon har bara goda erfarenheter av Montazem. Han
opererade hennes nacke 22 januari i år.
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Görel, 58, dog efter operationen

– Nu kan jag sova på natten. Yrseln är borta. Jag slipper äta morfin varje dag.
Förra slalomproffset Anna Lundmark körde in i ett träd på Super-G-träningen 1990.
Efter ytterligare två olyckor drog hon på sig svåra nackskador med extrema smärtor
och yrsel. När hon intuberades vid sin förlossning 2006 blev problemen akuta. Hon
ordinerades sjukgymnastik, men blev bara sämre.
Sista utvägen
Abbas Montazem blev hennes sista utväg.
– Vi som åker dit är så fruktansvärt dåliga att det känns som att man inte har något
val. Alternativet var att bli sjukpensionär.
WHIPLASH
* Varje år anmäls cirka 20 000 fall av whiplash, pisksnärtsskador. Antalet svåra skador har ökat de
senaste 20 åren.
* Whiplash är stukning av nacken, som inträffar då nackens mjukdelar utsätts för en kraftig
översträckning, huvudet åker bakåt-framåt, som en pisksnärt.
* Tio procent av de drabbade får långvariga besvär. Skadan orsakar stort lidande när rehabiliteringen
inte hjälper. Det har hänt att patienter med kroniska smärtor har tagit sitt liv.
Källa: Vårdguiden, socialstyrelsen
MONTAZEMS BEHANDLING
* Doktor Abbas Montazem i Tyskland utför stabiliserande kirurgi. Metallplattor borras fast med skruvar i
halsryggen för att stabilisera och förhindra rörelser som utlöser smärta och yrsel.
* Socialstyrelsen anser att både diagnosen och metoden saknar tillräcklig vetenskaplig dokumentation.

http://www.expressen.se/nyheter/1.647902

* Neurologerna tvistar om hur man ska diagnosticera patienterna. Enligt experter i Tyskland var Görels
symptom neurologiskt belagda, problemen var inte psykiska.
Källa: Socialstyrelsen
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