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SĂNĂTATEA INIMII
Inima este unul dintre cele mai 
importante organe ale corpului uman. 
Din păcate bolile cardiovasculare sunt 
printre cele mai frecvente cauze ale 
suferinței și a morții. Acest număr îl 
dedicăm complet ingrijirilor cardiace 
pentru sănătatea inimii a pacienților 
noștri.

Departamentul de Chirurgie toracică și
cardiacă la Anadolu Medical Center are 

cele mai noi tehnologii de diagnosticare și 
chirurgicale și aplică cele mai moderne me-

tode de tratare a bolilor cardiovasculare și 
pulmonare. Echipele de experți furnizează 
asistență medicală pacienților de toate vâr-
stele și s-au angajat să îmbunătățească viața 
pacienților, atât prin diagnostic și tratament, 
cât și prin urmărirea acestora pe parcursul 
perioadei de recuperare.

Ne străduim să oferim diagnostic personalizat 
și terapie și vindecăm nu numai cu cunoștințe, 
experiență și tehnici, dar, de asemenea, și cu 
inima noastră, pentru că toată lumea merită 
compasiune, bunătate și respect.

29 septembrie 

pArtAjAt
Ca pregatire medicală, tratament 
si atentia dată pacientului e o mare 
diferență intre Anadolu si spitalele 
din Romania

Urmează la pag. 2

Ziua Mondială a Inimii

La 29 septembrie sărbătorim 
Ziua Mondială a Inimii. 
Scopul Asociației Mondiale a 
Inimii este de a informa 
oamenii despre pericolele 

cArDIologIe
Doc. Dr. Ertan Ökmen, cardiolog, despre 

bolile valvelor cardiace și 
metodele specifice de 
tratament

Urmează la pag. 2

SEpTEMbrIE-ocToMbrIE
2016

Noua ediție a Buletinului 
periodic  al centrului 
Medical Anadolu

Aveti în mâinile dumnea-
voastră noul număr al 
buletinului informativ al 
Centrului Medical Anadolu.
Cu acesta, bilunar, noi 
continuăm să încercăm să  vă 
fim de ajutor - atât cu cele 
mai recente informații la 
nivel mondial din domeniul 
sănătății , cât și cu sfaturi 
pentru ingrijirile in 
ambulatoriu.

pENTru INcEpuT
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Din 2012 Departamentul de Cardiologie On-
cologică este operational. Cooperarea dintre 
cardiologie și oncologie este importantă 
pentru a asigura atât tratamentul de succes și 
de încredere, cât și durata și calitatea vieții 
pacientului. Echipa multidisciplinară lucrea-
ză pentru a reduce riscul în chirurgia de can-
cer, limitarea daunelor cardiace ca efect se-
cundar al chimioterapiei, reducând impactul 
radioterapiei asupra inimii care este aplicată 
în zona pieptului.
La consiliile medicale regulate se asigură o 
mai bună comunicare între specialiști pentru 
a face schimb de informații cu privire la 
pacienții cu risc, sunt planificate monitoriză-
rile și planul comun de tratament al 
pacienților spitalizați și examinările ulterioa-
re de pacienți ambulatorii pentru complicații 
cardiovasculare după tratamentul canceru-
lui.
Problemele cardiace nu sunt observate la ori-
ce pacient. Există anumiți factori care deter-
mină acest risc.
Un grup sunt factorii ce țin de tratament: ti-
puri, doze și metode de administrare ale chi-
mioterapiei, dacă este administrată radiote-
rapia înainte de aceasta. De exemplu, unele 
medicamente chimioterapice pot provoca 
insuficiență cardiacă congestivă (la 25% din-
tre pacienți), în timp ce altele provoacă hi-
pertensiune (la aproximativ 50% dintre 

pacienți). Bolile cardiovasculare cele mai 
frecvente care apar în timpul tratamentului 
sau după acesta sunt insuficiență cardiacă 
congestivă, hipertensiune, aritmie, insufi-
ciență cardiacă și pericardită.
Un al doilea grup sunt factorii legați de paci-
ent: vârstă, prezența bolilor cardiovasculare 
sau factori de risc pentru manifestarea aces-
tora. Probleme cardiace grave se dezvoltă 
într-un grad mai mare la pacienții care au 
avut un atac de cord și au avut boli cardiovas-
culare. Aceste boli trebuie să fie definite îna-
inte de începerea tratamentului cancerului, 
pentru a permite planificarea și urmărirea 
tratamentului să fie efectuate în conformita-
te cu tipul și modelul de tratament al bolilor 
de inimă.
Adâncirea problemelor cardiace poate între-
rupe chimioterapia, poate amâna in-
tervențiile chirurgicale sau radioterapia care 
sunt vitale pentru pacient. Acești pacienți 
sunt monitorizați și tratați foarte atent în co-
laborare strânsă între cardiologi și oncologi.
Noi nu suntem susținători ai abordării 
strâns-profilate, pentru că toate sistemele 
corpului sunt afectate reciproc. Cooperarea 
noastră permite utilizarea unei game largi de 
metode de diagnostic precis, planificarea și 
punerea în aplicare a tratamentului cel mai 
adecvat pentru pacient.

și căile de prevenire a sănătății 
inimii. Bolile cardiovasculare 
sunt cel mai frecvent ucigaș în 
întreaga lume - în fiecare an, 
acestea provoacă aproximativ 
30% din totalul deceselor 
(peste 17 milioane pe an). Tot 
mai mult scade și vârsta celor 
afectați, iar femeile și copiii 
sunt grupuri nu mai puțin 
expuse la risc decât bărbații  
la vârstă înaintată. 80% din 
decesele pot fi prevenite 
printr-o dieta sănătoasă, 
exerciții fizice regulate și 
abstinența de la fumat și 
alcool.

În fiecare an, Ziua inimii este 
sărbătorită la nivel global, cu 
diverse evenimente și 
campanii. Motto-ul acestui an 
este de a crea un mediu pentru 
inima sănătoasă. Locurile în 
care trăim, muncim și se joacă 
copiii noștri nu trebuie să 
crească riscul de boli 
cardiovasculare. Oricine poate 
contribui la crearea unui 
mediu pentru sănătatea inimii 
prin reducerea factorilor de 
risc.

Doc. Dr. ertan Ökmen
cardiolog la
centrul Medical Anadolu

care este funcția valvelor cardiace? 
Inima noastră este o pompă musculară cu patru cavități - două 
atrii și două ventricule. Venele pe care se mișcă sângele contami-
nat (neoxidat) după ce umple atriul drept, este pompat în ventri-
culul drept. Ventriculul drept transferă acest sânge pentru purifi-
care (oxidare) la plămâni. De aici sângele oxidat se întoarce în 
atriul stâng, se transferă în ventriculul stâng și în final sângele 
oxidat purificat, prin aortă, se duce către arterele pentru a trece 
prin corpul uman.

În inima noastră există patru ventricule care asigură circulația 
unidirecțională a sângelui. Aceste valve controlează intrarea de 
sânge contaminat neoxidat de la ventriculul drept la plămâni și 
apoi controlează pomparea sângelui oxidat purificat din ventri-
culul stâng al inimii la intrare și ieșire. La intrarea ventriculului 
stâng se află valva mitrală, la ieșire se află valva aortică, la intrarea 
ventriculului drept se află valva tricuspidă, iar la ieșirea ventricu-
lului drept se află valva pulmonară. Funcția principală a acestor 
valve este de a asigura trecerea lină a sângelui în direcția cea bu-
nă. 

ce sunt bolile valvelor cardiace?
Atunci când aceste valve suferă sau sunt rănite acest lucru duce la 
următoarele complicații:

•	 În	cazul	în	care	valva	nu	poate	fi	deschisă	complet,	acest	lucru	
devine cauza blocării fluxului sanguin și este denumit „îngus-
tarea valvei”.

•	 După	trecerea	sângelui,	dacă	valva	nu	poate	fi	închisă	complet,	
o parte din sânge se întoarce înapoi în ventricul. Aceasta se 
numește „insuficiență valvulară” sau regurgitare

•	 Problema	cu	valvele	poate	duce,	atât	până	 la	 îngustare,	cât	și	
până la insuficiență.

bolIlE VAlVElor 
cArDIAcE

Urmează la pag. 4
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În îngustarea valvei și în insuficiența valvulară se produce o difi-
cultate, o povară asupra activității inimii. În cazul îngustării val-
va împiedică circulația sângelui și pentru a depăși această 
situație, este necesar ca inima să pompeze mai puternic sângele. 
În cazul insuficienței, sângele care se întoarce în ventricul se 
amestecă cu restul și respectiv crește volumul de sânge, pompa-
rea al căruia necesită mai multă energie. Datorită activității cres-
cute a inimii, în spatele valvei afectate, sângele are o presiune 
mai mare. În funcție de faptul care este valva afectată, crește pre-
siunea sângelui în plămâni sau în arterele la alte părți ale corpu-
lui, care, la rândul său, duce la acumularea de lichid în țesuturi 
(se formează edeme).

care sunt simptomele bolilor valvelor cardiace
Varietatea simptomelor privind bolile valvelor cardiace depin-
de de valva afectată. Pacienții cu grad ușor de îngustare și 
insuficiența valvelor ani de zile pot să nu aibă nici o plângere. 
Cu progresia bolii inima este încărcată suplimentar, cauzând 
oboseala pacientului, scurtarea respirației sau palpitații. Acu-
mularea de lichid în plămâni duce la scurtarea respirației, și li-
chidul acumulat în partea inferioară a corpului creează umfla-
rea abdomenului și a picioarelor. Vasele care se alimentează cu 
sângele pompat din inimă, rămân subnutrite și acest lucru pro-
voacă dureri în piept. Gradul avansat de îngustare a valvelor 
poate provoca amețeli, senzație de oboseală și chiar crize de 
convulsii.

cum sunt diagnosticate bolile valvelor?
De multe ori medicul face diagnosticul ascultând sunetele cardi-
ace prin căști /stetoscop/. Aceste sufluri cardiace pot fi variate, 
există de asemenea la inimi sănătoase. Medicul pentru a deter-
mina tipul sau natura zgomotelor poate solicita examene supli-
mentare ale pacientului: Electrocardiografie (ECG) care înregis-
trează ritmul și activitatea electrică a inimii. Radiografia toracică 
arată dacă există sau nu o modificare a dimensiunii inimii și acu-
mularea de lichid în plămâni. În cazul în care electrocardiografia 

bolIlE VAlVElor 
cArDIAcE
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rEpArArEA VAlVEI MITrAlE
prof. dr Sertaç Çiçek
un cardiolog la
centrul Medical Anadolu

În ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative 
în metoda chirurgicală de tratare a insuficienței 
mitrale care este o boală secundară a patologiilor 
valvei mitrale degenerative. 

Rezultatele excelente obținute prin repararea valvei mi-
trale sunt cunoscute de 20 de ani. Apariția de tehnici mi-

nim invazive, dezvoltarea de tehnici anterioare, posterioare 
și bileaflete privind repararea valvei, realizarea rolului și 
funcțiilor dispozitivelor de anuloplastie au ajutat în ultimii 
10 ani ca aceasta să fie metoda preferată de tratament. În ca-
drul Departamentului cardiologic de Chirurgie cardiovascu-
lară la Anadolu Medical Center, metoda a fost aplicată cu 
succes din cauza perioadei lungi de practică, dezvoltării teh-
nicilor ecocardiografice și utilizării de rutină a tehnicilor 
ecocardiografice și transesofagiale intraoperatoare. Cu toate 
acestea, strategia de tratament (reparare sau înlocuire a val-
vei mitrale) se alege după testarea cu ecocardiografie, în 
funcție de gradul de insuficiență mitrală și motivele anato-
mice pentru fiecare pacient.

La repararea valvei mitrale este adesea preferată metoda 
rezecție triangulară la care este eliminat segmentul prolabat. 

Toate funcțiile de reparare sunt sprijinite de inel de anuloplas-
tie. Dacă este necesar, se crează neo-horde PTFE, se asigură 
astfel rezistența leafletă. La toate segmentele se aplică TEE in-
traoperatoare care sunt utilizate într-o intervenție chirurgica-
lă, iar dacă este necesar, se aplică intervenții și proceduri su-
plimentare.

Obținerea unor rezultate bune în repararea valvelor și posibi-
litatea ca procedura să fie aplicată în mod repetat, definesc 
această metodă ca o alternativă a intervenției pentru înlocui-
rea valvei. Intervenția pentru repararea valvei mitrale într-un 
stadiu incipient este eficace și cu avantaje serioase. După o 
reparație de succes a valvei, pacienții cu ritm sinusal normal 
nu au nevoie de anticoagulante. În comparație cu înlocuirea 
valvei cu proteză, repararea nu numai reduce morbiditatea 
dar are, de asemenea, un avantaj în supraviețuirea pacientului, 
având în vedere că, în cei 5 ani după înlocuirea valvei mitrale 
decesele sunt 20-40%.

La pacienții cu valve mitrale reparate la care se abservă 
fibrilație atrială, echipa de Anadolu Medical Center efectuea-
ză în mod curent ablație, oferind astfel pacientului toate bene-
ficiile unui ritm sinusal normal.

Urmează la pag. 12
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prof. asociat Dr.
ertan Ökmen
- cardiologie și boli
cardiovasculare

În anul 1992 a absolvit Univer-
sitatea de Medicină din Istan-
bul. S-a specializat în Cardiolo-
gie la Centrul de Chirurgie to-
racică și cardiovasculară Siyami 
Ersek. El a lucrat ca colaborator 
științific la Colegiul de Medici-
nă Baylor, Institutul cardiac din 
Texas, Houston, SUA. Înce-
pând cu anul 2004 este profesor 
asociat.
El lucrează ca și cardiolog la 
Centrul Medical Anadolu din 
2007. A făcut un curs de forma-
re pentru insuficiența cardiacă 
și transplantul de inimă în SUA 
și a lucrat ca medic în departa-
mentul de insuficiența cardiacă 
și transplantul în clinica Johns 

Hopkins din Baltimore.
Interesele sale sunt în domeniul 
cardiologiei intervențio nale, în 
special angiografia coronariană 
transradială și intervenții, 
insuficiența cardiacă, trans-
plantul de inimă și onco-cardi-
ologie. El a participat la studiile 
clinice de dispozitive ventricu-
lare ca punte de transplant de 
inimă și terapie pentru pacienții 
cu insuficiența cardiacă în eta-
pă finală. A făcut multe studii 
clinice, mai ales asociate cu im-
plantul coronarian percutanat 
prin stand. El a publicat peste 
100 de articole în reviste medi-
cale naționale și internațio nale.
Membru al Societății de Cardi-

ologie din Turcia, al Societății 
Europene de Cardiologie, al 
Asociației Europene pentru 
intervenții cardiovasculare per-
cutanate, al Comunității 
internaționale de ateroscleroză, 
al Asociației Mondiale de 
insuficiența cardiacă. Este cer-
tificat de către Consiliul Euro-
pean al Cardiologilor. Membru 
al Societății Europene de Car-
diologie.
El este unul dintre cei mai 
importanți experți în angiogra-
fia coronariană transradială și 
intervenții, atât în Anadolu 
Medical Center, cât și în toată 
Turcia.
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DIFErENȚA DINTrE  crIZA 
cArDIAcĂ ȘI ArESTul cArDIAc 

termenul criza cardiacă și oprirea activității cardiace au 
fost întotdeauna termeni interdependenți, dar oprirea 
activității cardiace (arestul cardiac), în cele mai multe 
cazuri, este rezultatul. 

Criza cardiacă numită „infarct miocardic” este luată ca o sta-
re generală de rău. De multe ori este rezultatul de plăci acu-

mulate din grăsimi și colesterol (formațiuni, depozite) din inte-
riorul vaselor de sânge, compromițând astfel integritatea aces-
tora. În cazul în care se rup, ele formează trombusuri care blo-
chează vasul de sânge și provocă o criza cardiacă.

Ce se întâmplă în timpul unei crize cardiace? Anumite părți ale 
mușchiului inimii (miocardul) își pierd treptat furnizarea lor de 
sânge, ceea ce duce la modificări în mușchiul însuși, și în cele 
din urmă se termină cu moartea celulelor în aceasta zonă. În ca-
zul în care nu primește sânge arterial bogat în oxigen, muschiul 
cardiac provoacă dureri în piept, umăr, brațul stâng, spate și 
maxilar. La unii pacienți cu diabet zahărat nu se va simți dure-
re, în loc de aceasta, tulburările în activitatea cardiacă vor cau-
za discomfort, cum ar fi greață, vărsături, transpirații reci. Aces-
tea sunt principalele plângeri cu care acești pacienți se adresea-

ză la centrele medicale. Moartea care survine în cazul unei cri-
ze cardiace, de obicei, are loc de la tulburări de ritm care rezul-
tă din afectarea funcției de inimă de pompare. Aceasta aritmie 
trebuie să fie tratată cât mai curând posibil după criză - pacien-
tul trebuie să fie ospitalizat într-un departament cardilogic in-
tenziv. 

Motivul pentru oprirea activității cardiace (arestul cardiac) es-
te incapacitatea inimii de a realiza funcția sa de pompare, lipsa 
de puls în arterele mari, funcția respiratorie alterată, pierderea 
cunoștinței. În cazul în care funcția de pompare a inimii este al-
terată, foarte rapid încep și disfuncții ale celoralte organe ale 
corpului. Deoarece creierul are nevoie de multa energie, acesta 
este primul care își pierde o parte din funcțiile sale. Ca urmare, 
pacientul își pierde cunoștința și unele dintre organele contro-
late de creierul nu mai funcționează. Cu cât mai repede se resti-
tuie fluxul de sânge, cu atât mai repede se previn sau se reduc 
deteriorările creierului și cele ale altor organe. Prin urmare, es-
te foarte important să solicitați asistență medicală de urgență 
pentru a menține activitatea inimii și astfel funcția celoralte or-
gane. 

la mulți oameni criza cardiacă începe treptat. criza 
inițială vă face să simțiți durere ușoară sau disconfort.  

De fapt, primele simptome pot fi văzute ca înjunghieri și dvs. 
chiar să nu vă dați seama că acesta este un semn al unei cri-

ze cardiace. Aceasta incertitudine poate duce la întârzierea fa-
tală în căutarea de îngrijire medicală și, ulterior – să ducă la 
consecințe fatale. În acest sens, Dr. Ayşegül Karahan acordă 
atenție la simptomele care pot semnala prezenta unei crize car-
diace:
•	 Simptomul 1: durere în mijlocul pieptului care durează mai 

mult de câteva minute și după reducere într-un interval foar-
te scurt apare din nou. Aceasta este legată de apariția presiu-
nii, însoțită de durere și strângere. 

•	 Simptomul 2: apariție de durere sau disconfort la unul sau 
ambele brațe, spate, stomac sau în alte părți ale corpului. Este 
probabil să apară și dureri la nivelul maxilarului.

•	 Simptomul 3: dificultăți de respirație..
Alte simptome importante pot include transpirații reci, greață 
sau amețeli.
În cele mai multe cazuri, persoanele pregătite pentru a ajuta la 
atac de cord vă pot salva viața. Dr. Karahan recomandă, în ast-
fel de cazuri să aveți următoarele contacte telefonice (medicul 
de familie, cel mai apropiat cabinet medical, ambulanță) și lista 
să fie pe un loc în apropierea telefonului:
Cel mai important pas pentru a evita simptomele care prezic un 
atac de cord, este schimbarea stilului de viață:
•	 Opriți	fumatul.	Medicul	dumneavoastră	vă	poate	spune	des-

pre metodele prin care să renunțați la fumat.
•	 Măncați	alimente	cu	conținut	scăzut	în	grăsimi,	colesterol	și	

sare.
•	 În	mod	regulat	vizitați	medicul	dvs.	care	să	măsoare	tensiu-

nea dvs. arterială și să monitorizeze valorile de colesterol.
•	 Faceți	exercitii	fizice	regulate	de	aerobic	la	o	intensitate	și	în-

cărcare moderată. Persoanele de peste 50 de ani înainte de 
aceasta trebuie să consulte un medic.

•	 Dacă	sunteți	supraponderali,	depuneți	eforturi	pentru	redu-
cerea greutății.

•	 Este	posibil	ca	medicul	dumneavoastră	personal	să	desemne-
ze o doză regulată scăzută de aspirină – aceasta reduce capa-
citatea de coagulare a sângelui, reducând astfel riscul de a su-
feri un atac de cord.

În caz de debut brusc al unui atac de cord, aveți nevoie de lu-
cruri care pot afecta rezultatul final. La o vizită într-un spital 
trebuie să furnizați următoarele informații:
•	 Medicamentele	utilizate	și	cantitatea	de	admisie
•	 Alergii	despre	care	aveți	informații
•	 Date	de	asigurări
•	 Lista	numerelor	de	telefon	de	prieteni	și	rude
•	 Alte	informații	care	ar	putea	ajuta	medicul	(boli	trecute,	etc.).

SIMpToMElE 
DE crIZĂ cArDIAcĂ

Dr. Ayşegül Karahan
un specialist  în cardiologie
centrul Medical Anadolu

Dr. gürsel Ateş
un specialist  în cardiologie
centrul Medical Anadolu

porTrET

prof. Dr. Sertaç Çiçek
chirurgie toracică 
și cardiovasculară 

Sertaç Çiçek a absolvit studii 
superioare medicale cu specia-
lizare în chirurgie cardiovas-
culară la Academia Medicală 
Militară Gülhane. A lucrat ca 
stagiar la Departamentul de 
chirurgie cardiovasculară, Cli-
nica Mayo, or. Rochester, 
Minnesota în Departamentul 
de Chirurgie Pediatrică car-
dio-vasculară, Spitalul de Co-
pii „California de sud”, Los An-
geles, la departamentul de chi-
rurgie cardiovasculară și trans-
plantul de la Institutul cardiac 
Texas. El a lucrat la centrul de 
chirurgie toracică și cardiovas-
culară Siyami Ersek și spitalul 
Acibadem.
Interesele sale medicale sunt 

în domeniul chirurgiei cardia-
ce, transplantul cardiopulmo-
nar și altele. Prof. Çiçek este un 
colaborator științific al Cole-
giului American de Cardiolo-
gie și al Colegiului American 
de chirurgie toracică. El are 
peste 200 de publicații în revis-
te medicale naționale și 
internaționale, el a fost un vor-
bitor invitat la simpozioane 
medicale interna țio nale de 
peste 25 de ori.
El este în prezent profesor de 
chirurgie cardiovasculară și sef 
al departamentului de cardio-
logie de la Anadolu Medical 
Center. Aceasta este o unitate 
complexă care se ocupă cu pa-
tologii cardiovasculare ale 

pacienților de toate vârstele. 
Departamentul oferă o gamă 
completă de servicii cardiace, 
suntem specializați în 
operațiuni minim invazive 
pentru înlocuirea și repararea 
valvelor cardiace și pentru 
depășirea bolilor cardiace con-
genitale. Cei mai mulți pacienți 
vin la noi cu probleme comple-
xe și pentru operații repetate 
care au fost efectuate anterior 
în alte centre și țări. Nu este în-
tămplător faptul că suntem un 
centru de referință în chirurgia 
cardiovasculară și toracică nu 
numai în Turcia, dar și în țările 
din Europa, Asia Centrală, 
Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord.

prof. Dr. Sertaç Çiçek
un specialist în chirurgie cardiovasculară
centrul Medical Anadolu
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care sunt metodele pentru tratamentul bolilor cardio-
vasculare?
Există două grupe principale de metode de tratament. Una se 
referă la tratamentul medicamentos, iar cealaltă este trata-
mentul invaziv și chirurgical. Scopul tratamentului invaziv es-
te de a păstra vitalitatea mușchiului inimii, prin trimiterea 
sângelui îmbogățit cu oxigen în locul arterei ocluse. La proce-
dura de plasare a unui balon și stent este plasat un balon în 
partea îngustă a arterei care este umflat cu ajutorul unui cate-
ter, iar în acest loc este plasat un stent. Stentul previne dimi-
nuarea și închiderea arterei. În chirurgia pentru by-pass coro-
narian arterial, o venă este luată dintr-o altă parte a corpului și 
se adaugă la marginile venei ocluse, asigurând astfel fluxul de 
sânge oxigenat. Aceasta procedură se face în două moduri di-
ferite - acestea sunt operații de bypass cu oprire sau fără opri-
re a inimii. 

care metodă este preferată?
Tehnic vorbind, ambele metode sunt adesea aplicabile. La eva-
luarea metodelor nu trebuie să fie luat în considerare doar suc-
cesul lor tehnic. Este necesar să se evalueze rezultatele perioa-
dei de tratament precore, rezultatele pe termen mediu și lung. 
Problema care metoda trebuie să fie aplicată este legată de gra-
dul de blocaj. În cazul în care blocajul este într-un segment mai 
mic care nu a acoperit un vas sanguin principal, stenoza este 
nesemnificativă și nu este pe ramificare, atunci este recoman-

dată metoda prin plasarea unui stent. Dacă a fost constat un 
blocaj mare, pacientul este diabetic și dacă blocajul a acoperit 
majoritatea vaselor de sânge atunci ca metodă de tratament es-
te recomandată chirurgia de by-pass coronarian. Unul dintre 
cele mai mari avantaje ale chirurgiei de by-pass coronarian este 
faptul că oferă o vascularizare completă, precum și, pe termen 
lung, spre deosebire de stent, prin aceasta se evită riscul de re-
operare. Atunci când se alege o metodă de tratament, foarte 
importantă este părerea și evaluarea de angiografia coronaria-
nă. După furnizarea informațiilor, decizia finală este luată de 
către pacient.

Dacă sexul, vârsta și bolile cronice reprezintă anumiți 
factori la determinarea metodei?
Sexul și vârsta nu reprezintă un factor principal. Este esențială 
starea fizică a pacientului, prezența altor boli (boli pulmonare 
obstructive cronice, insuficiență renală, boală cerebrovasculară 
ischemică, etc.). Alți factori importanți în procesul de trata-
ment este posibilitatea de a aplica anumite medicamente, cum 
ar fi anticoagulante. De exemplu, după plasarea stentului, pen-
tru diluarea sângelui este necesar să fie administrate niște medi-
camente. În caz contrar, problema se repeta ca o boală, blocarea 
bruscă poate duce la moarte. În cazul în care este necesară apli-
carea unei alte operațiuni, aceste medicamente vor avea un im-
pact negativ, de aceea nu se recomandă aplicarea de stand la 
pacienți cu operațiunile planificate.

electrofiziologia este cea mai de succes metoda 
invazivă pentru diagnosticarea și tratamentul tulbură-
rilor de ritm cardiac și de conductivitate ale inimii. pro-
cedura se efectuează într-un număr limitat de centre 
medicale din turcia și Anadolu Medical center este 
unul dintre ele. 

Știm cu toții că sângele care circulă în vene este pompat din 
inimă. Dar știați că, în scopul de a realiza acest proces, ini-

ma funcționează ca electrocentrală? La inima este centrul pen-
tru dezvoltarea și distribuția energiei electrice către toate celu-
lele corpului. Atunci când, pentru un motiv oarecare, acest 
centru își încetează activitatea, din alte părți ale inimii sunt tri-
mise impulsuri electrice. Toate celulele cardiace au capacitatea 
de a produce electricitate, dar în comparație cu impulsul tri-
mis din centru, impulsul lor este mai slab. Dacă, din anumite 
motive, pentru un scurt timp, se produce o pauză, sistemul 
electric al inimii pornește și previne oprirea ei..

Sistemul de transport al inimii poate să nu funcționeze întot-
deauna bine. Din cauza problemelor de conductivitate, ritmul 
cardiac poate fi foarte rapid sau prea lent. Unele dintre cele mai 
cunoscute cauze ale frecvenței cardiace sunt: boli cardiace 
congenitale, îmbătrânire, boli cardiovasculare care cauzează 
obstrucția arterelor și administrarea anumitor medicamente. 
O altă parte din motivele nu pot fi încă stabilite. În aceste ca-
zuri, inima nu poate pompa suficient sânge, iar pacientul nu 
mai poate merge. Din când în când, din cauza opririi activității 
cardiace, pacienții primesc crize pe termen scurt, numite sin-
copă. Ca o soluție a problemei, sub pielea acestor pacienți este 
plasat un pacemaker pentru reglarea ritmului cardiac. Operația 
se realizează de către cardiologi. După aplicarea unui anestezic 
local, se face o incizie cu dimensiuni aproximativ 2-3 cm. Pace-
makerele cresc în mod semnificativ calitatea vieții pacienților 
care înainte de intervenție au fost cu activitatea fizică limitată.
Un alt tip de încălcare în sistemul de conductivitate electrică a 
inimii este legat de ritmul cardiac crescut. Din anumite motive 
care pot fi congenitale sau apărute mai târziu, în sistemul ini-
mii se află conexiuni electrice care nu ar trebui să existe. Aces-
te conexiuni cauzează accelerarea bruscă a inimii – pe când 
funcționează cu un ritm normal se accelerează brusc până la 
160-180 bătăi pe minut. Acest lucru reduce calitatea vieții 
pacienților. În acest caz, viața pacientului nu este expusă la pe-

ricol, dar experiența poate fi foarte neplăcută. Stăpânirea aces-
tui tip de aritmie cu medicamente este foarte dificilă, așa că 
trebuie să se stabilească căile redundante de conductivitatea 
electrică a inimii și să fie tratate. În acest scop, ca metodă de 
tratament și diagnostic se folosește electrofiziologia.

ElEcTroSTIMulATor 
cArDIAc

by-pASS SAu STENT?

Doc. Dr. ertan Ökmen
un specialist  în cardiologie
centrul Medical Anadolu

Urmează la pag. 10

prof. Dr. Sertaç Çiçek
un specialist în chirurgie cardiovasculară
centrul Medical Anadolu
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ElEcTroSTIMulATor 
cArDIAc

 de la pag. 9

cum se efectuează
Electrofiziologia ca procedură se efectuează sub anestezie lo-
cală și într-un mod similar cu angiografie. Tulburările de ritm 
care nu răspund la tratamentul prin medicamente sunt dia-
gnosticate prin electrofiziologie și prin metoda ablație prin ca-

teter pot fi eliminate în totalitate. Metodele care sunt utilizate 
pentru a stabili încălcările în sistemul de conductivitate elec-
trică sunt electrofiziologia clasică și cartografiere tridimensio-
nală.
Operațiunea electrofiziologică durează de la 30 minute până la 
3 ore.  De la artera în zona abdomenului către inimă sunt în-
dreptate conducte subțiri numite catetere. În mod obișnuit 
sunt utilizate trei catetere. Cu ajutorul razelor X (fluorosco-
pie), aceste conducte pot fi observate. Prin fluoroscopia bidi-
mensională cateterele sunt conectate la diferite puncte în ini-
mă. Pe aceste catetere se află electrozi care permit citirea de 
energie electrică în mai multe puncte. Datele obținute de la ca-
teter în timp real se monitorizează pe un computer și se com-
pară. De asemenea, prin electrozii de pe vârful cateterului sunt 
trimise impulsuri electrice și se creează așa-numitele extrasis-
tole, impulsuri premature și astfel se provoacă o tulburare de 
ritm cardiac. Prin această aritmie provocată se stabilește cauza 
tulburărilor de ritm cardiac și se detectează localizarea 
conductivității electrice în exces.

cartografiere tridimesională  
Tehnicile tridimensionale de cartografiere reprezintă versiu-
nea mai avansată de electrofiziologie clasică și această metodă 
permite prepararea unui model al inimii. Una dintre tehnicile 
pentru cartografiere tridimensională este sistemul „Carto”. În 
acest sistem este integrat un dispozitiv de citit câmp magnetic 
care într-un mediu tridimensional marchează poziția vârfului 
cateterului poziționat în inimă. Conform unui punct de 
referință notat marchează intervalul de timp al datelor electri-
ce. În timp ce cateterul este mutat într-un mediu tridimensio-
nal, datele rezultate privind interfețele sunt înregistrate în mod 
continuu pe un calculator. Sunt înregistrate și abaterile de con-
ductivitate electrică în comparație cu datele de referință și, 
prin urmare, se pregătește un model al inimii. Localizarea 
interferențelor electrice este stabilită cu exectitate. În dome-
niul tulburărilor de ritm stabilite prin tehnica tridimensională, 
cu ajutorul vârfului unui cateter se aplică o procedură cunos-
cută sub numele de ablație.

Ablație prin cateter
Odată ce este determinată localizarea interferențelor electrice 
prin electrofiziologie, se aplică un tratament prin ablație prin 
cateter. Unul dintre cele trei catetere introduse în inima pentru 
studiul electrofiziologic este utilizat pentru a efectua ablația. 
În cateterul pentru ablația către zona de interferență sunt tri-

În cazul „ischemiei silențioase”, de asemenea, numită 
și boala de inimă ascunsă, cu toate că există o îngusta-
re semnificativă a arterei coronare, pacientul nu simte 
nici un disconfort la sarcină normală și în repaus. 

Dar, la o sarcină mai mare, mulți pacienți simt durere, apăsa-
re, senzație de arsură în piept și insuficiența de oxigen, de-

oarece există o îngustare care duce la o reducere semnificativă 
a fluxului sanguin către arterele coronare care hrănesc mușchiul 
cardiac.
Boala de inimă ascunsă sau „ischemia silențioasă” nu provoacă 
plângeri care să fie un motiv pentru a vizita medicul. În cele mai 
multe cazuri, aceasta boala nu are simptome, dar cu toate aces-
tea simptomele care pot sugera prezența bolilor cardiovascula-
re sunt oboseala rapidă și proasta digestie.

Ischemia silențioasă este mai frecventă la pacienții diabetici, cu 
tensiune arterială necontrolată, colesterol ridicat, fumători. 
Incidența bolii crește la bărbați după vârsta de 45 de ani și pen-
tru femei după menopauză. În cazul în care, într-o familie cu 
rudele de gradul I, există o boală cardiacă coronariană, acesta 
este un factor suficient care crește riscul de a dezvolta boala.

Diagnosticul precoce al bolii este esențial. Există o serie de tes-
te care pot identifica boala -  exerciții de test pentru diagnosti-

care, Holter de ritm (înregistrare ECG timp de 24 de ore), eco-
cardiografie de stres și tomografie computerizată multi spirali-
zată. Dacă aceste teste indică prezența bolii, diagnosticul este 
confirmat prin metodele actuale de angiografia coronariană.

În cazul în care, în urma testelor a fost constatat diagnosticul 
„ischemie silențioasă”, atunci pacienților cu diabet zahărat le 
este aplicat un tratament care este legat de controlul nivelului 
de zahăr din sânge, se aplică un tratament eficient al hipertensi-
unii arteriale și al colesterolului ridicat. În cazul în care pacien-
tul este un fumător, se recomandă renunțarea la țigări. În cazul 
în care pacientul este supraponderal, se recomandă scăderea în 
greutate. În acest caz, este esențială și administrarea regulată al 
medicamentelor prescrise de medic.

Cu excepția terapiei prin medicamente și măsurile care sunt re-
comandate pentru a reduce riscul de boala ischemică 
silențioasă, în cazul în care, la o angiografie efectuată, se 
stabilește o îngustare a vasului de sânge, în scopul de a proteja 
mușchiul inimii este posibilă aplicarea unui tratament chirurgi-
cal prin plasarea unui balon, stand sau by-pass.

În cazul în care boala este diagnosticată înainte de criza cardia-
că care provoacă daune serioase mușchiului inimii, nivelul de 
succes al metodelor de tratament este ridicat.

boAlĂ 
DE INIMĂ AScuNSĂ

Urmează la pag. 14

Dr. Ayşegül Karahan
un specialist  în cardiologie
centrul Medical Anadolu
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călătoria cu avionul este o experiență plăcută și 
incitantă. la persoanele sănătoase zborul se suportă 
bine, dar la altele poate provoca disconfort, chiar 
probleme. 

Pentru a evita problemele, este necesar să se ia unele măsuri. 
Experți de la Anadolu Medical Center dau următoarele sfa-

turi și orientări:
Dacă aveți de gând să zburați și suferiți de o boală, trebuie să 
contactați medicul dvs. Dacă aveți permisiunea lui, purtați cu 
dvs. documentația legată de boală, medicamentele prescrise, 
numărul de telefon al medicului curant.

Dacă aveți imunizări puse, purtați cu dvs. carnetul de imuniza-
re. Dacă sunteți diabetic, în scopul de a preveni progresia hi-
poglicemiei, purtați bomboane, biscuiți sau suc de fructe.

cine nu trebuie să zboare:
•	 nou-născuți,	mai	puțin	de	7	zile
•	 persoanele	cu	boli	grave	și/sau	contagioase
•	 persoanele	 cu	 boală	 cardiacă	 ischemică	 controlată	 și	 unele	

defecte cardiace congenitale; persoanele cu insuficiență car-
diacă severă și cele cu aritmii necontrolate

•	 în	caz	de	infarct	miocardic	recent	sau	accident	vascular	cere-
bral

•	 în	cazurile	de	hipertensiune	arterială	necontrolată
•	 în	caz	de	creștere	a	presiunii	intracraniene,	sângerare,	traume	

sau o infecție
•	 la	 pacienții	 cu	 intervenție	 chirurgicală	 recentă,	 în	 special	 a	

celor cu intervenții chirurgicale de organe abdominale, creier 
și ochi

•	 în	caz	de	boală	respiratorie	severă
•	 în	cazul	siclemiei
•	 în	caz	de	boli	mintale	grave
•	 în	cazuri	de	infecție	a	sinusurilor,	nasului	și	urechilor
•	 după	scufundare	cu	sticle	de	oxigen	 (până	 la	12	ore	după	o	

scufundare și până la 24 de ore după mai multe scufundări)
•	 femei	 în	 ultimele	 patru	 săptămâni	 de	 sarcină	 și	 până	 la	 a	

șaptea zi după naștere

probleme întălnite deseori în timpul zborului:
•	 Leziunile de presiune în ureche - este posibil cu schimbarea 

altitudinii să se schimbe și presiunea în salon. Pentru a stabili 
funcția normală a timpanului, presiunea în urechea medie 
trebuie să fie egală cu cea a împrejurimilor. În cazul în care nu 
este egală, este posibil să aveți dureri în ureche, care este o 
condiție prealabilă pentru leziunile auzului. Deci, la aterizare 
și decolare pentru egalizarea diferenței de presiune se reco-
mandă guma de mestecat și pentru sugaci- sugarea de suzetă. 
În plus, sunt de folos și medicamentele prescrise de către un 
medic și cele care conțin un decongestionant.

•	 Hipoxia (lipsa de oxigen) - cu creșterea înălțimii este posibi-
lă reducerea oxigenului. Pentru majoritatea oamenilor acest 
lucru nu cauzează disconfort, dar la persoanele cu anemie și 
probleme respiratorii este posibil să apară probleme. În tim-
pul zborului poate fi folosit oxigen, dar înainte de zbor trebu-
ie să consultați un medic și să luați permisiunea necesară.

•		Tulburări de mișcare – se întâlnesc rar, cu excepția 
turbulențelor severe. Simptomele includ greață, amețeli și 
vărsături. Dacă știți că suferiți de tulburări de mișcare, cereți 
un scaun care este deasupra aripilor sau lângă fereastră. Dacă 
este necesar, vizitați medicul dumneavoastră ca să vă prescrie 
medicamente.

•	 Jet lag – se definește ca o perturbare a modului de somn. De 
obicei apare în călătorii lungi cu o mare diferență în zone de 

MĂSurIlE DE prEcAuȚIE NEcESArE 
îN cAZul cĂlĂTorIEI cu AVIoNul

Urmează la pag. 14

Fumatul reduce funcția 
inimii
Este bine cunoscut faptul că fu-
matul este o cauză majoră a bo-
lilor cardiovasculare. Cu toate 
acestea, nu a fost încă stabilit 
mecanismul prin care fumatul 
afectează inima și cauzează 
probleme cardiovasculare. S-au 
efectuat multiple studii care ur-
măresc modificările structurii 
cardiace, ca urmare a fumatu-
lui. Unele studii au asociat 
creșterea masei ventriculului 
stâng al inimii, altele nu au sta-
bilit schimbare sau au stabilit o 
reducere a masei. Cu toate aces-
tea, opriți pentru a reduce riscul 
apariției simptomelor de 
insuficiență cardiacă.

protejați copilul dvs. de la 
fumul de tutun
Părinții și asistenții sociali ia o 
„toleranță zero” față de expu-
nerea copiilor la fumul de tu-
tun. Copiilor trebuie să fie ofe-
rit un mediu fără fum de tu-
tun, deoarece expunerea 
adolescenților pe termen lung 
duce la probleme respiratorii, 
cardiovasculare și alte proble-
me de sănătate. Copiii care au 
fost expuse la fumul de țigară 
pot dezvolta o boală de inimă 
timpurie din cauza proastei 
functionări a vaselor de sânge. 
Cu privire la copiii expuși la 
fumul de țigară încă în uter, 
există un risc potențial de 
moarte subită în copilarie.

 de la pag. 4

și radiografia toracică sugerează o boală a val-
velor, ecocardiografia (EcoCG) stabilește dia-
gnosticul corect. Fără ac și nici o durere, pe 
un ecran cu undele sonore de înaltă frecvență 
ecocardiografia arată forma valvelor, mișcarea 
acestora, dacă se deschid suficient, extinderea 
cavităților cardiace, prezența sau absența 
unor îngroșări. În timpul analizei, prin utili-
zarea tehnicilor Doppler, determinând 
direcția și puterea fluxului sanguin, poate fi 
văzută îngustarea și gradul de insuficiență a 
valvelor. O metodă suplimentară este catete-
rismul cardiac care se face sub anestezie loca-
lă. La mulți dintre pacienții nu este  nevoie de 
o astfel de cateterizare, dar, în cazul în care 
celelalte cercetări și metode nu furnizează su-
ficiente informații sau când se planifică o 
intervenție chirurgicală se efectuează catete-
rizarea. În această metodă, un tub de plastic 
subțire se îndepărtează de vasele iliace sau va-
sele mari ale brațului către inimă. Cateterul 
cu marginea sa perforată ajunge la inimă și 
măsoară presiunea din interiorul acestuia. În 
plus, prin cateter este introdus un colorant 
chimic care ajută să fie văzute pe ecran 
cavitățile cardiace. Astfel se vede dacă direcția 
de circulație a sângelui este corectă, dacă 
există o insuficiență a valvelor, dacă pompa-
rea este bună. În timpul manipulării se poate 
face o angiografie coronariană (arteriografie), 
pentru a determina dacă există stenoze ale 
vaselor coronare.

Motivele care duc la boala valvelor 
cardiace
Principalele motive care duc la boli ale valve-
lor cardiace sunt: boală congenitală a valvelor, 
reumatism articular acut, prolaps de valvă 
mitrală, calcificarea valvelor, infecția valvelor.

Boală congenitală a valvelor: la unii oameni 
încă de la naștere se stabilesc anomalii conge-
nitale ale valvelor. Cea mai frecventă este val-
va cu două frunze, în loc de valva aortică cu 
trei frunze (valva dicuspidă). La acești oa-
meni de-a lungul timpului se poate dezvolta 
îngustarea sau insuficiența aortei. În plus, ele 
poartă riscul de dezvoltare a unei infecții a 
valvelor (endocardită). Dezvoltarea bolii poa-
te necesita o intervenție chirurgicală. Rareori 
se întâlnesc anomalii congenitale ale celoralte 
valve.

Reumatism articular acut: de obicei la copii 
în vârstă de 5-15 ani îmbolnăvirea de amigda-
lită purulentă sau de alte boli ale tractului res-
pirator superior este o condiție prealabilă 
pentru boala valvelor. Simptomele sunt de 
obicei febră, durere și umflarea articulațiilor. 
Diagnosticul precoce și tratamentul cu peni-
cilină sunt importante. Consecințele acestei 
boli pot apărea după 20-30 de ani. Leziunea 
sau rănirea valvei se datorește faptului că sis-
temul imunitar care luptă împotriva bacterii-
lor ia la țintă țesutul valvei. Unii dintre 
pacienții nu au nici o amintire despre reuma-
tismul articular acut petrecut în copilărie. La 
femei reumatismul articular acut duce la în-
gustarea valvei mitrale, și la bărbați la 
insuficiența valvei aortice. De multe ori se re-
feră la mai multe valve.

Prolaps de valvă mitrală: apare la aproxima-
tiv 2-3% din populație, mai frecvent la femei, 
dar rareori duce la probleme serioase. Acești 
oameni sunt caracterizați prin valvule ale val-
velor mai îngroșate, alungite și mai mobile, și 
închiderea și deschiderea valvelor provoacă 
deteriorare. La mulți pacienți tratamentul 
medicamentos nu este necesar, este necesar 
să se protejeze de infecție a valvelor.

Calcifiere (calcificare) a valvelor cu avansa-
rea vârstei: cea mai frecventă cauză privind 
boala valvelor la adulți sunt valvulele 
îngroșate și calcifiate ale valvelor. Prin urma-
re, ele nu pot fi deschise la nivelul necesar - 
acest lucru duce la o îngustare care este deja o 
boală. La unii pacienți se ajunge la un trata-
ment chirurgical.

Infecție a valvelor: o boală gravă cauzată de 
o boală a valvelor sau o intervenție chirurgi-
cală a valvelor, numită, de asemenea, endo-
cardită infecțioasă. Simptomele sunt febră, 
oboseală și dureri articulare. Pacienții trebuie 
să fie protejați de infecție a valvelor și, prin ur-
mare, în extracția dentară și alte intervenții 
chirurgicale este necesară aplicarea unui tra-
tament cu antibiotice.

cum sunt tratate bolile valvelor?
Este necesar să se efectueze electrocardiogra-
me periodice și controale frecvente.

Terapie medicamentoasă: La unii pacienți, 

Urmează la pag. 14
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cât de important este 
primul ajutor
Până la 59% din decesele din di-
verse leziuni pot fi  evitate dacă 
aveți un prim ajutor. Pentru o 
persoană rănită, 93% dintre oa-
meni ar suna imediat la telefo-
nul de urgență, dar primul aju-
tor este rar. Până la sosirea aju-
torului medical califi cat, oame-
nii trebuie să facă ceva în minu-
tele decisive. Crucea roșie în-
deamnă pe toți să dobândească 
competențe în domeniul pri-
mului ajutor. Primele două 
abilități: Dacă respirația victi-
mei este limitată, trebuie să fi e 
plasată pe partea laterală cu ca-
pul înclinat pe spate. În cazul în 
care există o hemoragie grea, 
rana trebuie să fi e presată din 
greu. 

cum creierul luptă împotri-
va stresului
Există modalități de a instrui 
creierul pentru a face fața stre-
sului și fricii, dar aceste tehnici 
nu funcționează pentru toată 
lumea și nu sunt întotdeauna 
disponibile. Un nou studiu re-
levă un instrument care poate 
duce la auto-reglementare a 
activității creierului la un pu-
blic mult mai larg. Cercetătorii 
au prezentat o tehnică de ima-
gini care oferă o legătură inver-
să exactă cu privire la activita-
tea electrică în amigdala creie-
rului - o zonă care reglemen-
tează reacțiile emoționale. Prin 
utilizarea acestui instrument, 
participanții sunt mai capabili 
de a controla activitatea amig-
dalei ceea ce permite un con-
trol mai bun al reacțiilor 
emoționale..

fus orar. Acțiunile de prevenire pot fi : 
somn mai bun înainte de zbor, încerca-
re de somn în timpul zborului, o masă 
ușoară înainte și în timpul zborului, li-
mitarea consumului de alcool, admi-
nistrare de o mulțime de apă sau suc de 
fructe. Tabletele cu melatonina ajută, 
dar încă nu sunt cunoscute efi cacitatea 
și efectele secundare.

•	 Cheag venoas profund - această pro-
blemă apare în timpul călătoriilor lun-
gi, atunci când circulația a scăzut și 
există factori care afectează grupurile 
de risc. Grupurile de indivizi cu risc 
pentru a forma cheaguri: femeile gravi-
de, persoanele care au suferit tromboză 
venoasă sau embolie pulmonară, per-
soanele cu terapie cu hormoni, pacienii 
cu cancer, pacienții care au suferit 
operații la scurt timp în abdomen sau 
picioare, persoanele cu obezitate, per-
soanele cu anumite boli genetice ale 
sângelui, persoanele cu insufi ciența 
cardiacă, persoanele cu paralizie a 
brațelor și picioarelor. Apariția de 
cheaguri de sânge la nivelul picioarelor, 
poate fi  o cauza de umfl are și durere. În 
cazul în care cheagul de sânge se rupe 
de peretele venei și ajunge în plamani, 
poate provoca apariția de tuse, dureri 
în piept, respirație redusă și, prin ur-
mare, cauza morții. În timpul zboruri-
lor pe distanțe lungi, exercițiile fi zice 
pe loc sau deplasarea în avion pot fi  im-
portante pentru salvarea vieții. Riscul 
de formare a cheagurilor poate fi  pre-
venit, dacă înainte de zbor oamenii fac 
exerciții, folosesc ciorapi elastici, iar 
atunci când medicul o consideră nece-
sar este pusă o injecție cu heparină.

•	 Fobie de zbor: Vizitați un psihotera-
peut cel puțin câteva luni înainte de 
zbor. Puteți lua sedative, care sunt pre-
scrise în prealabil de către medic. În 
cazul în care fobia dvs. este de netre-
cut, mai bine nu luați un zbor ca moda-
litate de transport.

astfel încât experiența medicului este 
importantă pentru rezultatul fi nal.
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mise unde de frecvență radio. Astfel, 
țesutul intracardiac este încălzit la 50-
70 de grade și devine cauza aceste celule 
să-și piardă proprietățile sale de con-
ductivitate. După eliminarea cauzei, pa-
cientul nu simte palpitații.

Ablația prin cateter este una dintre cele 
câteva metode în cardiologie prin care 
se realizează un tratament fi nal, spre de-
osebire de procedurile cum ar fi  plasa-
rea unui stand vascular sau balon care 
sunt decizii pe termen scurt. După apli-
carea metodei ablație prin cateter, paci-
entul nu are plângeri de palpitații, până 
la sfârșitul vieții sale. Riscurile de ablație 
prin cateter sunt foarte mici, chiar ne-
glijabile. Cu toate acestea, în cazuri rare, 
în care conductivitatea electrică este 
foarte aproape de conductivitatea nor-
mală, este probabil conductivitatea nor-
mală să fi e afectată. În astfel de cazuri 
este necesară plasarea unui pacemaker.

Аvantajele electrofiziologiei
Aceasta este o metodă de diagnostic 
precis și fi abil pentru detectarea bolii 
care cauzează palpitațiile cu surse necu-
noscute și reduce calitatea vieții. Datele 
din activitatea cardiacă sunt înregistrate 
și prin stimularea și intervenția externă 
se cauzează o aritmie care poate fi  exa-
minată. Metoda electrofi ziologie și 
ablație este una dintre puținele metode 
de îmbunătățire fi nală. Comparativ cu 
alte proceduri în domeniul cardiologiei, 
aplicarea metodei este mai difi cilă și ne-
cesită o formare cu o durată mai lungă, 

pentru a reduce plângerile, se aplică medi-
camente pentru a normaliza ritmul inimii: 
digoxină și medicamente diuretice care 
promovează excreția de fl uide și ușurează 
activitatea inimii. Mai mult, se adminis-
trează medicamente pentru dilatație a va-
selor (vasodilatatoare).

Valvuloplastie cu balon: Acest tratament 
este folosit mai ales într-o îngustare a val-
vei mitrale, iar aceasta este o metodă care 
este utilizată în afara intervenției chirurgi-
cale. Cu anestezie locală în zona abdome-
nului pe una dintre arterele este plasat un 
cateter. Acest cateter este îndreptat spre 
partea îngustată a valvei mitrale. Apoi vâr-
ful cu forma de balon al cateterului este 
umfl at, extinzându-se astfel secțiunea în-
gustată. Această metodă poate fi  folosită 
mai rar în îngustarea celorlalte valve.

Chirurgie a valvelor: în cazul în care în-
gustarea sau insufi ciența valvelor este 
avansată, poate fi  aplicată și o intervenție 
chirurgicală. În unele cazuri, nici chiar în 
cazul în care pacientul are mai multe plăn-
geri, poate fi  recomandată o intervenție 
chirurgicală. În intervenția chirurgicală a 
valvelor sunt utilizate două metode: înlo-
cuire a valvei și repararea valvei. În  înlo-
cuirea valvei se folosesc deobicei proteze - 
valve mecanice și bioproteze din țesuturi 
animale. Repararea valvei de cele mai 
multe ori este necesară în insufi ciența val-
vei mitrale, cu condiția că aceasta nu este 
prea deteriorată.

În cele mai multe operații, după deschide-
rea toracelui inima este oprită, iar fl uxul 
sanguin se realizează printr-o inimă artifi -
cială. Recent, prin aplicarea unei deschi-
deri mai mici în torace se obține 
îmbunătățirea confortului postoperator al 
pacientului. Invervențiile chirurgicale ale 
valvelor își poartă riscurile. După 
depășirea perioadei de risc de 30 de zile 
după o intervenție chirurgicală, rareori 
apar probleme. Din păcate, aceste valve 
înlocuite (proteze), în nici un caz, nu sunt 
la fel de perfecte ca cele naturale. Orice 
valva înlocuită este un corp străin pentru 
circulație și poartă riscul de infl amație. În 
cazul valvelor mecanice cu ușurință se 

formează cheaguri. Se administrează 
pacienților medicamente care opresc coa-
gularea sângelui, acest tratament este ur-
mărit prin cercetările necesere. Înainte de 
a decide cu privire la o intervenție chirur-
gicală este necesar fi ecare pacient să dis-
cute detaliile cu chirurgul său. Și trebuie 
știut că fi ecare valvă înlocuită este supusă 
deteriorării și poate avea nevoie de o nouă 
intervenție chirurgicală.

de la pag. 12

Dumitru podeanu
Domnul Dumitru Podeanu, pensionar, din 
Bucureşti, ne vorbeste despre experienţa sa in 
Centrul Medical Anadolu. In 2014 in urma 
unei analize s-a constatat ca a apărut o tumoa-
re pe plămani de marimea unei nuci. Tumoa-
rea a fost operat in Bucuresti. Dupa operație 
s-a facut tomograful dar nu s-a vazut decat o 
cicatrice. Au urmat apoi noi investigații in cli-

nici diferite, inclusiv PET-ul, făcut cu mari 
eforturi in Romania pentru ca se aproba un 
număr foarte limitat de cătr Casa de Sănatat.
”Unele cazuri ii depășesc pe doctorii din Ro-
mania. Cand am auzit ca la Centrul Medical 
Anadolu diagnosticul, in cazul meu, mi se va 
pune nu de catre un singur medic oncolog dar 
de către o comisie formată din mai multi me-
dici, m-am hotarat sa vin la Anadolu si sa con-
tinui tratamentul aici.
De Centrul Medical Anadolu am auzit de la 
niste colegi ale fi icei mele care au fost tratati 
aici cu succes. “Ca pregatire medicală, trata-
ment si atentia dată pacientului e o mare dife-
renta intre Anadolu si spitalele din Romania”.
Domnul Dumitru Podeanu multumeste dom-
nului doctor Necdet Uskent si personalului 
medical pentru grija acordată.

Beitulla Elmi în vârstă de 60 ani, a venit din 
România, Constanţa, pentru tratament. Recă-
pătându-şi încet vocea răguşită din cauza 
cancerului de gât, Beitulla Elmi îşi întrerupe 
emoţionat soţia care spune povestea sa şi îi 
dezvăluie ce simte.
Beitulla a observat boala în 2008 când a înce-
put să aibă probleme cu vorbirea. A fost văzut 
de un medic în Bucureşti. Diagnosticat ca 
având cancer de gât, s-a grăbit să îşi facă ope-
raţia. Cu toate acestea, într-un an, problemele 
sale au revenit. Pentru a doua operaţie, el a 
preferat Centrul Medical Anadolu.
“Puteam să fac aceeaşi operaţie în România. 
Cu toate acestea, oportunităţile pe care le-am 
avut aici nu sunt disponibile în ţara mea nata-
lă. Cunoşteam Centrul Medical Anadolu di-
nainte. Unul dintre prietenii mei a fost tratat 
aici şi mi-a povestit experienţele sale. Am vă-
zut, de asemenea, interviuri la televizor. Dar 
în fi nal, am decis să mă operez la Centrul Me-
dical Anadolu datorită atenţiei pe care ne-o 
acordă corpul medical al spitalului.”

Dr. Sertaç Yetişer, Profesor otorinolaringolog, 
ne-a dat informaţii despre tratamentul său: 
“Beitula Elmi, diagnosticat anterior cu cancer 
de gât în România, a suferit o operaţie pe cor-
zile sale vocale şi a fost apoi tratat cu radiote-
rapie. Totuşi, tumoarea a recidivat. De aceea, 
când a venit prima oară la Centrul Medical 
Anadolu, era îngrijorat cu privire la boala re-
curentă după tratamentul cu radiaţii. El s-a 
gândit că nu mai are opţiuni de tratament. To-
tuşi, el a mai suferit o operaţie încheiată cu 
succes, tumoarea şi ganglionii limfatici au fost 
scoşi. În prezent, pacientul îşi recapătă cu re-
peziciune sănătatea şi este sub terapie pentru 
a recăpăta vorbirea clară de dinainte”
Beitulla Elmi spune că este foarte emoţionat şi 
bucuros că a experimentat o recuperare rapi-
dă: “Datorez sănătatea mea doctorului de la 
Centrul Medical Anadolu. Am afl at că boala 
mea se vindecă. Sunt bucuros că am ajuns la 
acest spital.”

Beitula elmi
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oNcologIe
Prof. Dr. Serdar Turhal despre terapiile 

țintă/target privind 
tratarea cancerului

oNcologIe 
Prof. Dr. Kayıhan Engin, un specialist în 

oncologie radiații, mai 
multe informații 
referitoare la 
tratamentul cu 
Cyberknife.

oNcologIe
Chimioterapie, căderea părului

și îngrijirea 
părului

Informații complete cu privire la programele de screening ale
centrului Medical Anadolu pot fi obținute la reprezentanțele din țară.

Metodele de screening sunt fundamentale în combaterea unui număr de boli. Dia-
gnosticul precoce este un factor important pentru creșterea lungimii și calității vieții.

„Niciodată nu este prea târziu?!” ,”Sunteți 
prea ocupați pentru a avea grijă de sănătatea  
dvs ?!’’Gândiți-vă din nou ... Nu uitați să faceți 
teste de screening regulate. Anadolu Medical 
Center oferă o varietate de programe de scre-
ening pentru diagnosticarea precoce a bolilor 
cele mai frecvente la copii, bărbați și femei, în 
vârstă de 40 de ani, de la 40 până la 65 de ani, 
peste 65 de ani și programe speciale pentru 
fumători, pentru boli cardiovasculare, can-
cer, boli infecțioase, boli reumatice, pentru 
studii ale oaselor, pentru tulburări de somn, 
memorie, pentru alergii, program anti-îmbă-
trânire.

programul de screening pentru fumători:
examinare pulmonică și test funcțional al 

funcției respiratorii, tomografie computeri-
zată a pieptului, scanare combinată corona-
riană de calciu și ultrasunete carotide bilate-
rale.

programul de screening cardiac
include: tomografi e computerizată cantitativă 
(scanare coronariană de calciu) și o ecografi e 
carotidiană bilaterală sau test de stres cardio 
(cercetări cardiace pe pistă, exerciții cu bicicle-
tă, farmacologice); ecocardiografi e colorată 
Doppler în regim M și B, analize biochimice a 
homocisteinei totale, cercetare a lipidelor din 
sânge (colesterol total, colesterol HDL, coleste-
rol LDL, trigliceride). 
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