
Zburați spre sănătatea 
dvs.!
Serviciile medicale inovatoare și 
integrate la Anadolu Medical Center se 
bazează pe o abordare care se concen-
trează pe ingrijirea cuprinzatoare a 
pacientului. Fiecare pacient este tratat 
cu dedicație de către o echipă de experți 
și profesioniști din domeniul sănătății. 
Fiecărui pacient încercăm să oferim un 
confort de la primul contact cu noi în 
timpul șederii sale la noi și în orice 
ocazie ulterioară.

A nadolu Medical Center are vești bune 
pentru toți pacienții săi si pentru cei ca-

re au un plan de tratament la noi. Din februa-
rie 2016 persoanele care folosesc serviciile 
medicale de la Anadolu Medical Center, de 
la un examen medical de bază până la trata-
mentul de boli grave, pot economisi 50% din 
costul biletului de avion de la Turkish Airli-
nes.
Misiunea noastră de a îmbunătăți calitatea 
vieții pacienților noștri se exprimă prin acor-
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În fiecare an, Organizatia 
Mondială a Sănătății alege 
pentru ziua sa de naștere - 7 
aprilie care este ziua la nivel 
mondial de sănătate - un 
domeniu prioritar al 
sănătății publice.

Tema în 2016 este diabetul 
care afectează în mod direct 
milioane de oameni din 
întreaga lume, mai ales în 
țările cu venituri mici și 
medii.
Cercul albastru este 
simbolul unificării tuturor 
națiunilor împotriva bolii, 
din cauza importanței sale 
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despre tipurile de cancer 
ginecologic și alte boli 

Sănătate
B u l e t i n u l  i n f o r m a t i v  a l  C e n t r u l u i  m e D i C a l  a n a D o l u

Martie-aprilie
2016

pentru inCeput

Mai Multe în nuMărul      pag. 3 Mai Multe în nuMărul      pag. 7

noua ediție a Buletinului 
Periodic  al Centrului 
Medical Anadolu

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

dul semnat cu Turkish Airlines.

Procedura este foarte simplă:
Pasul 1: Confirmați datele de examinare me-
dicală cu un specialist din departamentul 
nostru internațional. Atunci când datele sunt 
fixe, comandați bilet într-unul dintre birouri-
le locale ale Turkish Airlines sau în repre zen-
tanțele oficiale. Nu uitați să le informați că 
veți zbura în Turcia pentru tratament.
Pasul 2: În timpul unei vizite la spital, trebu-
ie să obțineți și să păstrați toate facturile/
chitanțele emise de Anadolu Medical Center.
Pasul 3: După întoarcerea în Romania, tre-
buie să vizitați biroul de Turkish Airlines un-
de ați comandat biletele de avion și să do-
vediți că ați fost la un tratament prin prezen-
tarea  facturilor/chitanțelor. După un anu mit 
timp, 50% din valoarea biletelor vă va fi ram-
bursată.

Anadolu Medical Center deservește pacienți 
din peste 30 de țări într-un mod cuprinzător 
și modern. Oferim servicii medicale la stan-
darde mondiale, ingrijire cuprinzatoare și 
sprijin pent ru a permite pacientilor noștri să-
și restabilească sănătatea lor.
Prioritățile noastre în domeniul îngrijirii pa-
cienților sunt siguranța, confortul, conș tii n ța 
de sine și diagnosticul clar. Prin urmare, Ana-
dolu Medical Center oferă a doua opinie me-
dicală gratuită cu privire la un diagnostic ba-
zat pe cercetări disponibile. În cazul în care 

este necesar, se solicita opinia experților de la 
Medicina Johns Hopkins cu care Centrul 
Me dical Anadolu are un acord de cooperare 
strategică.
La fiecare pacient se aplică o abordare multi-
disciplinară a tratamentului – printr-un 
Concilium medical de către diferiți specialiști 
se discută diagnosticul, terapiile și eficacita-
tea lor cu privire la cazul specific. Ne strădu-
im pentru îmbunătățirea și dezvoltarea con-
tinuă care se bazează pe utilizarea unor 
inovații fundamentale.
La dispoziția pacienților internaționali per-
manent și gratuit lucrează traducători în lim-
ba maternă. Anadolu Medical Center oferă 
transport gratuit de la/la aeroport, precum și 
toate serviciile legate de facilitarea cazării și 
sejurului la Centru.
La Anadolu Medical Center operează un ho-
tel cu peste 75 de paturi, unde rămân pacien-
ții pentru tratament ambulatoriu, cei care vi-
zitează centrul pentru cercetări medicale și 
rudele lor. Situat în cadrul complexului me-
dical într-o zonă de coastă liniștită, hotelul 
este departe de agitația orașului, dar suficient 
de aproape lângă el cu privire la călătoriile 
even tuale de zi cu zi.
Facem un efort pentru a înțelege nevoile 
pacienților noștri și familiile lor și oferim 
sprijin în toate etapele de tratament. Noi în-
cercăm să oferim servicii de calitate care 
depășesc așteptările lor.

economice exclusive și 
faptul că este cauza morții 
timpurii și mai multor 
deteriorări la pacienți.
Diabetul este o tulburare 
metabolică cronică 
caracterizată prin niveluri 
ridicate de glucoză în sânge, 
care  poate cu trecerea 
timpului să ducă la afectare 
gravă de inimă, vasele de 
sânge, ochii, rinichii și 
nervii.
Scopul Zilei Mondiale a 
Sănătății este de a sublinia 
tendintțle problematice la 
nivel global pentru a reduce 
această tendință prin 
prevenire orientată și 
îngrijiri potrivite.

Fiecare țară este într-un 
stadiu diferit în lupta 
împotriva diabetului, dar 
există o serie de activități de 
sensibilizare și provocare a 
unei serii de acțiuni pentru a 
face față cu el, deoarece 
acesta și complicațiile sale 
duc la pierderi economice 
semnificative nu numai 
pentru persoanele cu diabet 
zaharat și familiile lor, dar, 
de asemenea, pentru 
sistemele de sănătate și 
economiile naționale.
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periCOl Cu transMitere seXuală: 
CanCerul de COl uterin

Medic Prof. Asoc. Fatih güçer,
un specialist în obstetrică și ginecologie
de la Anadolu Medical Center 

Urmează la pag. 4

Cancerul cervical (col uterin) are loc în țesutul mucoasei 
colului uterin. Colul uterului este partea inferioară a 
uterului. Cervixul conectează partea cavității uterului 
care susține embrionul cu vaginul. Cea mai apropiată 
parte a cervixului în cavitatea uterului se numește 
endocervix , iar cea care se află aproape de vagin se 
numește ectocervix. Cancerul de col uterin se dezvoltă, 
de obicei, în zona în care cele două părți se întâlnesc.

Cancerul de col uterin este observat 
mai frecvent la paciente în vârstă 

mijlocie. Femeile care sunt diagnostica-
te cu cancer de col uterin, sunt între 35 
și 55 de ani. La femeile sub 20 de ani, 
boala este mai puțin frecventă. Deși fe-
meile tinere sunt în principal în grupul 
de risc, cele în vârstă nu-și dau seama că 
sunt, de asemenea, expuse la risc. Mai 
mult de 20% dintre femeile diagnostica-
te cu cancer de col uterin au peste 65 de 
ani. Din această perspectivă, este im-
portant cel puțin până la 70 de ani feme-
ile să fie supuse testelor Papanicolau 
(PAP test).
Constatarea de cancer de col uterin într-
un stadiu incipient oferă cel puțin 5 ani 
de viață aproape 100%. În cazul în care 
cancerul este într-un stadiu mai avansat, 
dar nu s-a răspândit în ganglionii limfa-
tici și în alta parte, rata de supraviețuire 
este de până la 92%. Atunci când există 
toate fazele procentul de 5 ani de 
supraviețuire este de aproximativ 73%.

Care sunt factorii de risc?
Există mai mulți factori care cresc riscul 
de boli de cancer de col uterin. Rareori 
apare la femeile care nu au nici una din-
tre aceste condiții de risc. Dar chiar și 
acești factori fac să crească probabilita-
tea de a dezvolta boala, la multe femei 
acest tip de cancer nu se dezvoltă.

Factorii de risc pentru dezvoltarea 
cancerului cervical includ:
Infecția cu papilomavirus uman 
(HPV)

Factorul de risc major pentru dezvoltarea cancerului de col ute-
rin este infecția cu virusul HPV. Există anumite comportamen-
te sexuale care contribuie la creșterea riscului de infecție a fe-
meiilor cu HPV: actul sexual la o vârstă fragedă, prezența de 
mai mulți parteneri sexuali, sexul cu bărbați necircumciși.
HPV poate exista de mai mulți ani fără să prezinte nici un simp-
tom și fără prezența negilor. Prin urmare, în necunoștință poa-
te merge și poate infecta un partener sexual. Studiile recente su-

gerează că utilizarea prezervativelor 
nu este un mijloc foarte eficient de 
prevenire a infecției cu HPV. Acest lu-
cru se datorează faptului că HPV poa-
te trece prin păr țile organelor genitale 
neacoperite de prezervativ și să rămâ-
nă acolo în pace.
Fumatul: Comparativ cu nefumătoa-
rele, femeile fumătoare sunt expuse de 
doua ori mai mult la risc. Plămânii și 
multe alte țesuturi din organism sunt 
expuși la substanțe chimice dăunătoa-
re care cauzează cancer. Aceste subs-
tanțe nocive sunt absorbite în plămâni 
și prin sânge pot ajunge la diferite or-
gane. În secrețiile cervicale ale femei-
lor fumătoare s-au găsit reziduuri de 
țigări. Se crede că aceste produse de-
teriorează ADN-ul celular al cervixu-
lui și contribuie la formarea canceru-
lui.
Infecția cu HIV: HIV este virusul ca-
re provoacă SIDA. Virusul slăbește 
sistemul imunitar al organismului și 
astfel crește riscul de infecție cu HPV. 
Sistemul imunitar are un efect devas-
tator asupra celulelor canceroase și 
înce ti neș te creșterea și răspândirea 
lor. La femeile infectate cu HIV, pre-
canceroasele cervicale trec la forma-
țiuni canceroase mai repede decât în 
mod normal.
Infecția cu Chlamydia: Chlamydia 
este o bacterie relativ frecventă care se 
transmite prin contact sexual și infec-
tează organele genitale feminine. La 
mai multe femei infecția are loc în 
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liniște și fără simptome și poate fi constatată doar prin testarea 
probelor de cervix.
Dieta: Dieta săraca în fructe și legume este un factor de risc 
pentru dezvoltarea cancerului de col uterin. De asemenea, gra-
dul ridicat de risc există și la femei supraponderale.
Pastile contraceptive: Utilizarea prelungită a pilulelor contra-
ceptive crește riscul. Unele studii au aratat un risc crescut atunci 
când sunt utilizate cu o durată cuprinsă între cinci ani și mai 
mult. În alte studii, s-a constatat că utilizarea tabletelor contra-
ceptive, cu o durată de peste 10 ani crește riscul  de 4 ori mai 
mult. Având în vedere avantajele și dezavantajele pastilelor 
contraceptive care relativ reduc riscul, vă recomandăm să 
consultați medicul dumneavoastră înainte de a face alegerea 
dvs.
Femeile care schimbă des partenerii lor sexuali, indiferent de ce 
fel de contraceptive utilizează trebuie să folosească prezervati-
ve pentru a preveni bolile cu transmitere sexuală.
Mai mult de o sarcină: La femeile care au avut mai multe sarcini 
cu durată excesivă, riscul de cancer de col uterin este mai mare.
Statut socio-economic scăzut: Este cunoscut faptul că femeile 
cu statut socio-economic scăzut sunt la nivel de grup de risc, 
deoarece acestea au acces la servicii medicale limitate care ofe-
ră studii regulate cu testul Papanicolau (PAP test) și tratamentul 
bolilor preinvazive. În timp ce aceste femei pot cădea în grupul 
de risc din cauza malnutriției.
Anamneza cancerului cervical în familie: Studiile recente au 
constatat că acest tip de cancer este frecvent la femei a căror 
mama sau sora au dezvoltat cancer de col uterin. Potrivit unor 

studii se datorează unei boli ereditare care duce la o problemă 
în lupta împotriva infecției cu HPV.

Care sunt simptomele?
De obicei, precanceroasele cervicale și formațiunile canceroase 
în stadii incipiente nu prezintă semne sau simptome. Ele apar 
doar atunci cand cancerul este invaziv și s-a răspândit în țesutul 
din jur. Cele mai frecvente simptome sunt sângerări vaginale 
neașteptate.
Sângerare în afara perioadei menstruale poate fi primul semn. 
Sângerarea poate fi sub forma unor mici pete sau poate apărea 
între două cicluri menstruale. Dar poate să apară ca sângerări 
mai lungi și mai grele de menstruație în sine. În timpul menopa-
uzei acest simptom poate să apară ca sângerare puternică și 
secreție vaginală crescută.
Dureri în timpul examinarii ginecologice, sângerări în timpul 
actului sexual, sângerare după spălături vaginale, dureri în tim-
pul actului sexual pot fi semne de cancer de col uterin.

Diagnosticul precoce
Diagnosticul precoce se face cu testul Papanicolau regulat. Din 
întreaga lume, în societățile în care femeile nu au practică pen-
tru a efectua cercetări regulate cu testul Papanicolau, rata de 
mortalitate este mult mai mare, deoarece diagnosticul se face 
atunci când cancerul este într-un stadiu avansat. Întârzierea în 
diagnosticul poate fi prevenită și acordarea atenției semnelor și 
simptomelor. Acest lucru, de obicei, crește șansele de succes a 
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CanCerul de COl uterin

pOrtret

Medic Prof. Asoc. Fatih 
güçer

Specialist în obstetrică și 
ginecologie
Anadolu Medical Center

Profesor asistent Dr. Fatih Güçer 
este un specialist distins în onco
logie ginecologică. Își dobândește 
educația la Universitatea de Me
dicină din Tracia și la Universi
tatea de Medicină din Graz, 
Austria.
Este membru de Asociația Turcă 
a oncologilor ginecologici, Aso
cia ția TurcoGermană ginecolo
gică, Asociația Turcă de Endo
scopie ginecologică, Asociația 
Eu ropeană a oncologilor gineco
logici și Institutul American de 
Ultrasonografie în Medicina.
Interesele lui medicale sunt lega
te de diagnosticul și tratamentul 
tumorilor benigne și maligne gi
necologice, chirurgia minim in
vazivă, aplicarea de histerosco
pie și laparoscopie în oncologie 

ginecologică și altele. El are peste 
71 de publicații naționale și 
internaționale, cu mai mult de 
160 de referințe bibliografice. A 
prezentat peste 50 de lucrari.

"Ponderarea cancerului gineco
logic în toate tipurile de tumori 
este în continuă creștere. La nivel 
global, cancerul de col uterin și 
cancerul de endometru, mai bine 
cunoscut sub numele de cancer 
uterin sunt printre cele mai frec
vente la femei și cancerul ovari
an este cel care conduce cel mai 
adesea la moarte. Din păcate, 
simptomele de cancer ginecologic 
apar atunci când boala se află 
întrun stadiu avansat. Prin ur
mare, este necesar să fie făcute 
examene ginecologice regulate. 

Testul Papanicolau raportează 
prezența de celulele precance
roase anormale modificate. În 
cazul în care rezultatele din Tes
tul Papanicolau sunt pozitive, 
trebuie să se efectueze teste supli
mentare ca colposcopie, biopsie 
și chiuretaj de bază endocervi
cal. Deoarece prin Testul Papa
nicolau pot fi extrase și alte 
informații  prezența inflamației, 
microorganisme infecțioase, sta
tusul hormonal. Cu cât mai de
vreme boala este diagnosticată, 
cu atât mai eficient va fi trata
mentul. ", spune profesor asistent 
Dr. Güçer.

A se vedea interviuri video cu Conf. 
Dr. Fatih Güçer de http://www.
anadolumedicalcenter.tv/ro  
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CuM să reduCeM risCul de CanCer 
uterin?

Medic Prof. Asoc. Fatih güçer 
Specialist în obstetrică și ginecologie
de la Anadolu Medical Center 

Cancerul uterin se dezvoltă din țesutul, numit endome-
tru, care este localizat în peretele interior al uterului. 
este cunoscut faptul că diferiți factori de risc cresc riscul 
de aceasta boală.

Printre cele mai importante sunt: menstruație la o vâr-
stă fragedă, menopauza târzie, perioada totală a 

tuturor menstruațiilor, lipsa de naștere sau de sarci-
nă, obezitate, medicamente hormonale care conțin 
estrogeni, administrarea medicamentului tamoxi-
fen pentru tratarea cancerului de sân, consumul 
bogat în grăsimi animale, prezența diabetului za-
hărat, rude apropiate cu cazuri de cancer uterin și/
sau cancer ovarian și/sau cancer de colon.

Mulți dintre acești factori nu pot fi 
schimbați, dar pot fi luate o serie 
de măsuri care pot reduce riscul 
de boală:

1) Prevenirea obezității:
Creșterea în greutate pe care o mai nu-
mit și obezitate, poate fi prevenită atât 
prin dietă, cât și prin medicamente, prescrise și lu-
ate sub supraveghere medicală. Menținerea unei greutăți cor-
porale normale este importantă pentru ruperea legăturii direc-
te dintre cancer endometrial - diabet zahărat - excesul de greu-
tate. În plus, prevenirea obezității este foarte importantă și are 
un efect pozitiv atât asupra inimii cât și asupra stării de sănăta-
te generală a femeilor.

2) utilizarea de pastile contraceptive:
Folosirea pilulelor contraceptive în timpul perioadei fertile re-
duce riscul. Acest efect protector a fost observat în timpul utili-
zării prelungite și durează cel puțin 10 ani după întreruperea lu-
ării. Acest efect este deosebit de important pentru reducerea 
riscului la femeile care nu au dat naștere.

3) limitarea aportului de grăsimi prin dietă:
Multe studii stiintifice au arătat o legătura între consumul de 
grăsimi și apariția cancerului uterin. Mai mult decât atât, cerce-
tările au arătat că mâncarea în principal de fructe și legume re-
duce riscul de cancer uterin.

4) Studii genetice:
S-a constatat că la pacienții cu un diagnostic de cancer de colon 
crește riscul de formare a cancerului uterin. Pe lângă aceasta, 
prezența unor factori genetici ereditari reprezintă o condiție 
esențială pentru formarea acestui tip de cancer. Oamenii care 
sunt diagnosticați cu acest tip de tumoare sau au în familie o ru-
dă apropiată cu un astfel de diagnostic, pot vizita medicul său 
pentru a se informa cu privire la predispoziția la aceasta boală.

5) examene ginecologice anuale regulate.
Leziunile inițiale la cancerul uterin pot fi detectate cu ultrasu-
nete. Incidența cancerului uterin începe să crească după vârsta 
de 40 și se observă în timpul și după menopauză. Examenele gi-
necologice regulate înainte și după menopauză, ajută  pentru 
diagnosticarea precoce a bolii.
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incontinență urinară, o stare în care 
multe femei se găsesc în secret și care 
le face să se simtă rușinate, poate 
apărea în orice persoană, indiferent de 
vârstă și sex. Aproximativ 50% dintre 
femeile nediagnosticate la nivel 
mondial, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, suferă de această afecțiune. 
Procentajul poate crește la 70% la 
femei după menopauză.

Multe femei nu depășesc sau nu pot 
partaja plângerile lor cu rudele, chiar 

cu soții lor. Odată cu creșterea situației so-
cio-economice pronunțarea deschisă a 
acestei probleme devine mult mai dificilă. 
Manifestarea ei devine mai frecventă cu 
creșterea numărului de nașteri naturale. 
Atunci când unele femei, totuși, îndrăznesc să consulte un 
medic cu privire la prezența unor astfel de plângeri, determi-
narea tipului de incontinență este primordială.
Plângeri similare la femei apar de obicei în timpul de râs, tuse, 
strănut, exerciții fizice, mersul pe jos, și, uneori, chiar și în sta-
re imobilă sau la ridicarea unor obiecte grele. În acest caz, es-
te important să se facă cât mai repede o consultare cu un me-
dic. De-a lungul timpului, sau din cauza vârstei la femeile tra-
tamentul acestei afecțiuni devine mai dificil. În cazurile în 
vârstă avansată incontinența urinare poate fi mai multe tipuri. 
Ele se pot dezvolta în paralel, rezultând într-o mai mare com-
plexitate chiar. 
Se disting 3 tipuri de incontinență urinară – incontinență de 
stres, incontinența imperativă și incontinența urinară la paci-
ente cu vezică urinară hiperactivă.
Incontinența de stres: poate apărea în viața de zi cu zi, atunci 
când o persoană râde, tuse sau în situații de presiune abdomi-
nală crescută. Acest tip de incontinență a fost observată la fe-
meile care au născut sever în mod natural, au un nivel scăzut 
de estrogen după menopauză sau care au primit prolaps al 
uterului.
Incontinența imperativă: se obține ca rezultat al unei boli ne-
uro patologice musculare severe. La acest tip de incontinență, 
deși femeia să nu urineze frecvent în timpul zilei, ea se udă pâ-
nă când ajunge la toaletă. Aceasta stare poate duce la un sen-
timent de viață nefericită și poate face ca femeile să evite să 
meargă în afară. Posibilitatea de umectare în locul nepotrivit 

stresează femeia foarte mult.
La femeile cu vezică urinară hiperactivă 
ultima are o capacitate mai mică, iar ten-
siunea ei este mare și, cu toare că consu-
mul de lichide la aceste femei este foarte 
mic, ele urinează foarte des.
Ca obstetricieni noi avem de-a face cu 
incontinență. Tratamentul chirurgical al 
pacienților care suferă de această boală a 
avut o dezvoltare considerabilă în ultimii 
20 de ani. Inițial pacientele sunt examina-
te ambulatoriu, se înregistrează anamneza 
lor detaliată și, dacă este necesar, se efec-
tuează cercetări preliminare. Apoi invi-
tăm la spitalul nostru cele care au nevoie 
de o intervenție chirurgicală. Spitalizarea 
este de fapt foarte ușoară pentru pacient. 

Intervenția chirurgicală durează aproximativ 15-20 de minute 
în sala noastră de manipulări, iar în cazul în care pacientul a 
fost spitalizat mai devreme ea se face în aceeași zi. Intervenția 
chirurgicală se face, de obicei, vaginal sau abdominal fără inci-
zie. Atunci când se efectuează o procedură printr-o incizie de 
3-4 cm, unghiul anormal este ajustat prin introducerea unui 
subiect sintetic, în uretră, folosind materialele insolubile con-
cepute în acest sens. În prezent, aceste metode sunt larg răs-
pândite în Europa. Evoluția recentă în tehnicile chirurgicale au 
condus la rezultate foarte satisfăcătoare. Dacă pacientul nu 
prezintă boli suplimentare după intervenția chirurgicală vin-
decarea este definitivă.
Aceste intervenții sunt proceduri minim invazive și paciente-
le se întorc la viața lor de zi cu zi, fără complicații serioase. Fe-
meile la care a fost efectuată cu succes procedura de mai sus, 
își continuă viața, având un rol activ în societate. Se dau în-
drumări femeilor privind măsurile care trebuie să fie luate în 
stilul lor de viață și cantitatea de lichide pe care trebuie să le 
consume. În cazul în care aceste măsuri sunt nesatisfăcătoare, 
pacientele se supun la gimnastica vezicii urinare, exerciții Ke-
gel, metodele de antrenament de auto-control al stării fiziolo-
gice a corpului, electrostimulare a mușchilor pelvieni. Cu alte 
cuvinte, pacientele noastre se scapă de această boală printr-o 
combinație de metode la diferite discipline.
Veniți și faceți aceasta procedură pentru a vă scăpa de această 
problemă secretă pe care nu o puteți partaja cu nimeni, cu 
ajutorul unei operațiuni simple.
Vă doresc zilele uscate și fericite.
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Cistita este o inflamație a mucoasei vezicii urinare și 
multe femei se confruntă adesea cu aceasta boală. este 
de două tipuri – o cistită infecțioasă pe bază bacterială, și 
o cistită interstițială, cronică. Semnele și simptomele de 
ambele tipuri sunt similare, și de multe ori duce la o 
determinare greșită a tipului de cistită.

CiSTiTĂ inFeCȚioASĂ
Cistita infecțioasă cauzată de bacterii este o boală frecventă în 
rândul 25-30% dintre femeile tinere cu vârsta cuprinsă între 20-
40 de ani. Cea mai frecventă cauză cunoscută este activitatea 
sexuală. Bacteria coli (coli) este una dintre cele mai frecvente 
cauze ale acestei boli. Se observă o scădere a cistita infecțioasă 
la femei după 40 de ani și crește din nou după 65 de ani. În 
această grupă de vârstă, frecvența bolii este de aproximativ 
20%. Motivul pentru creșterea bolii odată cu vârsta, este datori-
tă scăderii rezistenței organismului, alunecării vezicii urinare în 
jos și schimbărilor hormonale după menopauză care afectează 
tractul urinar.
Plângerile sunt arsură în timpul urinării, urinare frecventă de 
cantități mici de urină,  urgența urinară imperativă, durere și 
disconfort la nivelul abdomenului inferior. În unele cazuri în 
urina se observă sânge, precum și un miros neplăcut. Diagnos-
ticul se face după o analiză și o însământare a urinei.
Tratamentul implică pe termen scurt, trei zile de tratament cu 
antibiotice. Cele mai eficiente metode de prevenire sunt igienă 
personală bună și golirea vezicii urinare după actul sexual. În 
ciuda acestor măsuri preventive la femeile cu manifestări frec-
vente de cistită se aplică o singură doză de antibiotic imediat 
după sex. La femeile cu cistita cronică, în unele cazuri rare, este 
recomandat un tratament prelungit cu doze mici de antibiotice. 
În plus, poate fi efectuată examinarea radiologică și cistoscopie 
pentru o posibilă boală ascunsă, cum ar fi pietre la nivelul trac-
tului urinar, prolaps al vezicii urinare sau fistula vezicii urinare.

CiSTiTA inTerSTiȚiAlĂ
Aceasta este un proces inflamator abacterial care afectează 50 
din 100 000 de femei. Aceasta se caracterizează prin urinare 
frecventă și dureroasă, dureri abdominale inferioare, urgența 
de urinare, se execută cu fluctuații serioase. În procesul de tra-
tament se observă o rotație în starea pacientului - câteva zile fă-
ră simptome, urmate de o deteriorare bruscă a simptomelor, 
apoi din nou îmbunătățire a stării. Nu există nici un motiv spe-
cific stabilit, dar alergiile alimentare, infecțiile tractului urinar, 
leziunile mucoasei vezicii urinare, stresul excesiv, tulburările 

sistemului nervos, impactul iritanților din urină sunt factori ca-
re afectează aceștia fiind încă studiați.
Diagnosticul se face după ce au fost excluse bolile posibile, cum 
ar fi cistita infecțioasă, cancerul de vezică urinară, tuberculoza 
organelor genito-urinare, disfuncție neurologică a vezicii urina-
re (vezica neurogenă). În acest scop se aplică o mare varietate 
de teste, inclusiv o vizualizare a vezicii urinare cu ajutorul unui 
dispozitiv optic (cistoscopie).
Nu există nici un singur tratament definitiv cunoscut. Medica-
mentele pentru care există dovezi ale unui impact pozitiv în pe-
rioadele de agravare a bolii, trebuie să fie luate într-un anumit 
mod sistematic. La stabilirea efectelor benefice ale unora dintre 
aceste medicamente pentru pacient, acestea pot fi folosite în 
timpul recidivelor. În acest scop, se folosesc tablete pe cale ora-
lă sau un medicament sub forma unei soluții care curge printr-
un cateter subțire în vezică. Procedura chirurgicală este o abor-
dare extremă care este utilizată la pacienții care nu răspund la 
tratamentul medicamentos. Atunci când se face diagnostic al 
pacientului trebuie să fie explicat că aceasta este o boală croni-
că și să fie subliniat faptul că pacientul va trai cu aceasta boală în 
tot restul zilelor sale. Dacă este necesar trebuie să fie acordat și 
un sprijin psihologic.
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Care sunt cele mai frecvente boli cardiovasculare la 
copii?
Cea mai frecventa anomalie congenitală cunoscută în rândul 
populației ca o "gaură în inimă", care este o gaură între atrii și 
camerele. Alături de această boală sunt și patologii frecvent 
întâlnite, cum ar fi îngustarea de valvă care blochează fluxul 
de sânge la plămâni sau alte părți ale corpului, îngustarea arte-
rială și injectarea anormală a venelor pulmonare sau artere 
complet înfundate.

Dacă există o 
predispoziție genetică a 
bolilor de inimă la copii?
Nu fiecare copil ai cărui 
părinți suferă de boli de ini-
mă, este un candidat pentru 
posibile probleme cardiace, 
dar la copiii cu mame cu bo-
li cardiace congenitale, cu 
toate că rareori se observă o 
patologie similară. Cu toate 
că probabilitatea este mică, 
este necesar copiii părinților 
cu boli cardiace congenitale 
să fie examinați în uter. Ast-
fel poate fi planificată o 
intervenție cardiacă eventu-
ală după naștere, iar în cazu-
rile în care este vorbă de anomalii serioase și severe, care nu 
pot fi tratate, este necesar să se vorbească și pentru întrerupe-
rea sarcinii.

la ce vârsta trebuie să fie efectuată o verificare a inimii 
la copii cu risc ridicat?
Fiecare copil nou-născut după naștere trebuie să se supună 
unui examen de rutină de către un medic pediatru, deoarece 
unele intervenții chirurgicale cardiace sunt limitate în timp. În 
cazul în care familia a observat mai târziu boala, copilul nu 
poate primi o intervenție chirurgicală cardiacă necesară, prin 
urmare în cel mai scurt timp își va pierde viața sau va primi o 
altă intervenție chirurgicală care nu va fi adecvată pentru el. 
Acest lucru poate duce la probleme cu care acest copil să tră-
iască restul vieții sale.

Cum  ar putea identifica părinți, problemele  cardiace la 
copii?
Primele semne de posibile boli de inimă sunt în timpul alăptă-

rii sau în timp alimentării cu o suzetă. Copilul se obosește re-
pede, este posibil aspectul de o nuanță albăstruie. În lunile ca-
re urmează familia observă întârzierea creșterii și incapacita-
tea copilului să câștige în greutate. Cu toate că în fiecare pato-
logie simptomele cardiace sunt diferite într-un stadiu avansat 
al bolii este posibil leșin, creșterea de nuanță albăstruie, obo-
seală, o capacitate fizică redusă.

În ce stadiu din dezvoltarea copilului se poate efectua o 
intervenție chirurgicală cardiacă?

Nu există nici o restricție 
cu privire la vârsta sau gre-
utatea copilului. La nou-
născuți care au nevoie de o 
operație, ea poate fi efectu-
ată imediat după naștere. 
Nu există nici un obstacol  
pentru intervenție chiar și 
la nou-născuții prematuri 
cu o greutate de 500-600 de 
grame. Unele clinici din ca-
uza lipsei de experiență în 
chirurgie pediatrică, au 
cerința ca  copilul să fie cu o 
greutate de 5 sau 10 kg, iar 
această practică privează 
copiii de la o intervenție 
chirurgicală de salvare.

Cum poate fi ajutat un copil cu insuficiența cardiacă?
Cu toate ca în societate transplantul de inimă este percepută 
ca un proces în care se face un transplant cu inima sanatoasă 
și problema se termină, adevărul este diferit. Pacienții cu 
transplanturi de inimă sunt obligați să administreze intensiv 
medicamente în organism, cu scopul organismul să nu respin-
gă organul. Cu toate acestea, mai mult de jumatate din 
pacienții cu transplant cardiac își pierd viața în următorii 10 
ani. Transplantul de inimă nu este o alternativă preferată la 
copiii care după efectuarea intervenției chirurgicale necesare 
și tratamentul adecvat își pot continua viața cu propria lor ini-
mă, fără să fie afectată calitatea vieții lor. Cu toate acestea, în 
prezența unor anomalii cardiace ireversibile, transplantul car-
diac la copii poate fi considerat ca o ultimă posibilitate, dar 
apare o problemă cu asigurarea de inimă cu mărime potrivită 
pentru copilul sau nou-născutul. În Turcia se efectuează între 
50-70 de transplanturi de inimă pe an și o mare parte din aces-
te inimi au dimensiunea de adulți.

8

risCurile de bOli
CardiOvasCulare la COpii

Sănătate



9

Simptomele și incidența bolilor cardiace congenitale:
Bolile cardiace congenitale se găsesc în 8 din cele 1000 de copii. 
Semne la copii cu patologie cardiacă se observă în funcție de ti-
pul defectului. Perioada de apariție și severitatea simptomelor 
determină urgența procedurilor chirurgicale necesare.
Copiii nascuți cu o gaură între cele două atrii nu manifestă 
simptome de insuficiența cardiacă și își trăiesc viața cu hiper-
trofie cardiacă ușoară sau insuficiență cardiacă ușoară. În timp 
ce un nou-născut cu artera principală impenetrabilă care duce 
de la inimă la plămâni, în combinație de nuanță albăstruie pre-
lungită și convulsii, necesită o intervenție chirurgicală de 
urgență.
Cele mai comune simptome observate la copii cu boli de inimă 
sunt creștere lentă, capacitatea fizică diminuată, la sugari - 
dificultăți în sagare. În unele cazuri se observă vânătăi în tim-
pul plânsului sau în cazul încărcării fizice.
Dacă este suspectată o problemă cu privire la starea copilului, 
părinții trebuie să se adreseze imediat la un cardiolog pediatru. 
În acest fel, ei vor salva viața copilului lor, pentru că, în unele 
cazuri intervențiile chirurgicale au importanța vitală.
Diagnosticul se face de către un cardiolog pediatru după ce a 
fost făcută ecocardiografie și cateterism cardiac. După dia-
gnosticare, necesitatea intervenției chirurgicale și programa-
rea acesteia se face după discutarea situației de către o echipă 
dintr-un cardiolog pediatru și un  chirurg cardiac pentru copii.

Boli cardiace congenitale frecvente:

Defect septal atrial (ASD):
ASD este o anomalie în care peretele dintre atrii este slab dez-
voltată și nu se poate separa cele două spații. În condiții nor-
male, jumătatea stângă a inimii are o presiune mai ridicată, iar 
prin această deschidere devine posibilă trecerea de sânge de pe 
partea stânga în partea dreapta a inimii. Astfel, fluxul sanguin 
circulant în jumătatea dreaptă crește mai mult decât în mod 
normal. Ca urmare, pacientul prezintă simptome de insu fi-
cien ță cardiacă în partea stângă și capacitate fizică redusă. În-
chiderea găurii se realizează prin intervenție chirurgicală des-
chisă, de obicei, atunci când copilul este la grădiniță.

Defect septal ventricular (VSD):
DSV este o gaură care se formează în septul dintre camerele. Și 
la aceasta anomalie sângele curge de la stânga la ventriculului 
drept și crește circulația sângelui în jumătatea din dreapta. 
Simptomele sunt mai severe comparativ cu defectul septal 
atrial, iar simptomele de insuficiența cardiacă dreaptă apar mai 
devreme. În cazul în care gaura nu se va închide în mod chirur-

gical, datorită creșterii fluxului sanguin la plămâni pot să apară 
modificări patologice ale sistemului vascular al plămânilor. De 
obicei, necesită închiderea chirurgicală în fază incipientă din 
copilărie.

Tetralogie Fallot (ToF):
Tetralogie Fallot implică mai multe patologii ale inimii. Simp-
tomele pacientului sunt, practic, în două patologii: o gaură în 
septul dintre camere și îngustarea atrerelor de la inimă la plă-
mâni. În funcție de gradul de îngustare a arterei se observă 
echimoza pacientului. La unii pacienți, învinețirea are loc după 
antrenament fizic, în timp ce la alții- în repaus. Atunci când se 
produce în forma severă boala cauzează adesea crize de con-
vulsii. În general, pacienții cu TOF trebuie să fie operați până la 
1-2 ani și cei cu starea clinică mai severă (cu crize frecvente de 
convulsii) necesită o intervenție chirurgicală la o vârstă mai 
devreme.

Transpunerea marilor artere (TgA):
La pacienții cu TGA aorta care transmite sângele în corp, 
pornește de la ventriculul drept în loc de cel din stânga și arte-
ra pulmonară (artera pulmonară), care transportă  sângele 
pentru purificare în plămâni, pornește de la ventriculul stâng 
în loc de cel din dreapta. Astfel, către organism este trimis sân-
ge neoxigenat și sângele purificat din plămâni fără a ajunge la 
alte organe din corp se întoarce în plămâni. La nou-nascuții cu 
aceasta anomalie simptomele apar la câteva zile de la naștere 
cu vânătăi. În mod ideal, copilul trebuie să fie supus la o inter-
venție chirurgicală în primele 10 zile pentru că după 15-20 de 
zile își pierde sansa de corectare anatomică a anomaliei. Printr-
o procedură chirurgicală sunt tăiate venele cu poziție inversă și 
împreună cu arterele coronare sunt transferate la locul potri-
vit, astfel încât după aceasta operație părțile inimii să poată 
funcționa ca într-o inimă normală.

Defect septal atrioventricular (AVSD)
La copiii cu defect septal atrioventricular există deschideri atât 
între atrii, cât și între camerele. Structurile valvelor din interio-
rul inimii sunt deteriorate și în loc de două valve separate - 
pentru partea stângă și dreaptă a inimii, există o valvă comună. 
Ca rezultat, în paralel cu insuficiența de valvă cauzată de singu-
ra valva mare deteriorată, din cauza multitudinii de deschideri 
la plămâni intră o cantitate mare de sânge, de 3-4 ori peste cea 
normală. În mod ideal trebuie să fie făcută o intervenție chirur-
gicală în primele 6 luni.
AVSD este frecvent la copii cu sindrom Down. Prin urmare, 
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pentru acești copii examenele profilactice la cardiolog pedia-
tru sunt obligatorii.

Jumătate stânga sau dreapta nedezvoltată a inimii:
Simptomele clinice apar în funcție de gradul de îngustare a ar-
terelor care duc la plămâni. În cazul în care îngustarea este 
într-un stadiu avansat, învinețirea crește și sunt posibile ata-
curi de convulsie. Aceasta este o patologie în cazul în care ju-
mătatea din stânga sau din dreapta a inimii este parțial dezvol-
tată sau nedezvoltată, și diferit de funcționarea unei inimi nor-
male. Sângele nu poate fi pompat separat către corp și plămâni, 
iar la baza acestei anomalii este funcționarea inimii ca o singu-
ră pompă în loc de două.
În timpul intervenției chirurgicale, jumătatea care este bine 
dezvoltată este lăsată într-o stare în care să poată pompa sân-
gele în organism, în timp ce sângele care curge în jumătatea 
dreaptă a inimii printr-un by-pass se conectează direct la nive-
lul vaselor sanguine pulmonare. După intervenția chirurgicală, 
pacienții trebuie să acorde  atenție la răceli pentru că o infecție 
pulmonară poate provoca insuficiență cardiacă.

Brevet Ductus Arteriosus (PDA):
PDA este un vas de sânge care în timpul dezvoltării embriona-
re a fătului distribuie în mod eficient trecerea sângelui în vase-
le de sânge ale embrionului. Se închide în termen de 24 de ore 
de la naștere. Dacă nu se închide – aceasta este cauza prin care 

către plămâni să ajungă o cantitate mai mare de sânge decât în 
mod normal. Prin intervenție chirurgicală PDA se închide și 
previne cantități mari de sânge să ajungă la plămâni.

Coarctație de aortă:
Ieșind din inimă, aorta este îndreptată spre cap și umeri și con-
tinuă la piept și abdomen. De obicei, îngustarea ei apare după 
trimiterea la mâna stângă și se numește coarctație aortică. 
Simptomele clinice se manifestă, în funcție de gradul de îngus-
tare. Dacă este într-o măsură mai mare, poate fi necesar să se 
intervină în perioada neonatală. În cazul în care gradul este 
mai mic, semnele clinice sunt observate într-o etapă ulterioară, 
în mod tipic sub forma tensiunii arteriale. Partea îngustată a 
aortei este îndepărtată și cele două părți largi sunt unite.

inel vascular (ring vascular)
Copiii cu respirație șuierătoare care nu se simt bine după con-
sumul de alimente solide, de multe ori suferă de infecții ale 
tractului respirator superior. După efectuarea examinărilor 
ample se stabilește patologia inelului vascular. La  aceasta ano-
malie arterele mari care duc la corp și mâini, acoperă ca un ine-
lul tractul respirator și esofag și aplică o presiune. Cu o 
intervenție chirurgicală, vasul de sânge care presează sistemul 
respirator și esofag este eliminat, dar simptomele clinice nu 
dispar imediat dupa intervenția chirurgicală. Deoarece aceas-
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efectele masajului sunt complexe și complicate, deoarece 
se referă atât la aspectele fiziologice, cât și psihologice.

Mecanismul cel mai utilizat pe scară largă pentru a măsura 
impactul masajului este teoria de control la poartă. O al-

tă teorie despre mecanismele de efect este modificarea nivelu-
lui fluxului sanguin cauzată de anumiți hormoni, inclusiv en-
dorfină. Pe de altă parte atingerea, intinderea și terapia manu-
ală ajută pentru a reduce durerea în mușchi, tendoane și 
articulații.
Masajul are cel mai mare impact pozitiv 
asupra circulației sângelui și a limfei. Prin 
tratamente eficiente de masaj blând, calm și 
profund se stimulează și se activează 
circulația arterială și circulația limfei. Acti-
varea circulației sangvine contribuie la acce-
lerarea metabolismului și eliminarea mai ra-
pidă a deșeurilor metabolice din organism. 
Masajul cu scopul de a stimula circulația 
limfei, poate fi eficient pentru a trata un alt 
tip de simptome, cum ar fi oboseala sau an-
xietate.
Efectul favorabil asupra vaselor sanguine și 
fluxului sanguin, stimulează țesutul muscu-
lar, și ca rezultat mușchii din corp devin 
rezistenți la răniri și mai ușor se adaptează la 
activitățile de zi cu zi care necesită o 
rezistență fizică și stabilitate. De asemenea, 
masajul ajută la creșterea flexibilității și a 
funcționalității mușchilor. Ajută la minimi-
zarea de umflare și rigiditate, ca urmare a 
deteriorării țesuturilor moi sau din cauza imobilizării prelun-
gite. Masajul previne atrofie mușchilor insuficient de activi, în 
special în perioada de vindecare a nervilor deteriorate ajută 
circulația sângelui să mențină nivelurile necesare. Previne 
acumularea de grăsimi în mușchi. Rezultatul așteptat este 
structura țesutului muscular să-și păstreze puterea până la 
momentul în care va rămâne receptivă la impulsurile. Prin în-
tinderea și relaxarea ligamentelor, mușchilor și a capsulei arti-
culare se reduce presiunea,  se reduc impulsurile emoționale 
legate de durere, sporind astfel în mod indirect capacitatea și 
diapazonul de mișcare a articulațiilor.
Masajele regulate pe tot parcursul coloanei vertebrale înainte 
de antrenament contribuie la executarea mai ușoară a mișcării 
și reducere a durerii. În întregime masajul oferă relaxare a cor-

pului și ajută la eliberarea spasmelor musculare și normaliza-
rea țesutului întărit. În plus, crește nivelul de endorfină care 
circulând în organism reduce nivelul durerii. Are un efect po-
zitiv asupra sistemului nervos vegetativ.
Este importantă contribuția la activarea receptorilor care la 
mișcare acționează ca senzori. Ei oferă relaxarea sistemului 
nervos vegetativ, activează sistemul nervos central și la rândul 
său, reduc tensiunea din mușchi. Ca urmare, se reduce sensi-
bilitatea la durere, corpul se relaxează. În cele din urmă masa-
jul cu diferite tehnici de masaj pe zonele dureroase, cum ar fi 

analgezia, contribuie la activarea controlului asupra durerii și 
răspândirii ei.

Noul nostru serviciu "Masaj de reabilitare" se bucură de un 
mare interes de către pacienți, vizitatori și personalul medical 
de la Anadolu Medical Center. Centrul de masaj este situat în 
Departamentul de Fizioterapie și Reabilitare. Grație echipa-
mentelor speciale - iluminat scăzut, muzica relaxantă și de-
sign interior realizat din lemn, centrul seamână în totalitate 
cu un centru SPA. Aici, ingrijirile pacienților sunt efectuate de 
către Sultan Ghani - maseza cu experienta îndelungată în 
acest domeniu. Pacienții pot utiliza serviciul cu direcția de că-
tre specialistul în  fizioterapie și reabilitare Prof. Dr. Semih 
Akı.

eFeCtele Și COntribuțiile Masaju-
lui în prOCesul de vindeCare

Medic Prof. Semih Akı,
un specialist în fizioterapie și reabilitare
la Centrul Medical Anadolu
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Prof. Dr. Necdet Üskent își 
absolvează educația la Uni-
ver sitatea de Medicină din 
Ankara, specialitate Boli in-
ter  ne. Dobândește compe-
ten  țe complementare în cad-

rul Academiei Militare Medi-
cale și Școala medicală Gül-
hane, Istanbul și Universita-
tea Westminster din Londra. 
El a absolvit formări în trans-
plantul de măduvă osoasă de 
la Școala medicală la Crucea 
Roșie, Marea Britanie și în 
chimioterapie locoregională 
în Kantinspital Basel, El veția. 
A absolvit specializarea în 
Hematologie și Oncologie la 
Universitatea din Texas din 
Dallas, Statele Unite ale Ame-
ricii. Cariera sa profesională 
trece și prin Spitalul Metro-
politan Florance și prin De-
partamentul de Oncologie de 
la Centrul oncologic Uadli, 
Dallas, Statele Unite ale Ame-
ricii. Cu diferite ocazii, ca 
profesor invitat, el a practicat 
la Charing Cross Hospital, 
Spitalul Hamarshmid, Royal 
Marsden și Royal Free Hospi-
tals din Londra, Marea Brita-
nie. El a creat primele depar-
tamente de Oncologie și He-

matologie la Academia Medi-
cală din Gülhane și Spitalul 
de specializare din Haydarpa-
sha. El  efectuează primă chi-
mioterapie cu doze crescute, 
cu păstrarea de celule stem și 
transplantul măduvei osoase 
la Istanbul. El lucrează la Uni-
versitatea de Medicină din 
Kader Hass (acum Universi-
tatea Bilim ), în calitate de 
Profesor de Boli interne, he-
matologie și oncologie timp 
de 5 ani.
Din septembrie 2005 lucrea-
ză în departamentul de On-
cologie de la Anadolu Medi-
cal Center.
Cariera sa academică de la 
asistent la profesor este la 
Academia medicală militară 
și Școala medicală Gülhane, 
Ankara. Autor de mai mult 
de 122 publicații științifice 
naționale și 30 de publicații 
științifice internaționale, pes-
te 168 rezumate naționale și 
72  internaționale, 8 capitole 

din cărți în domeniul medici-
nei.
Prof. Dr. Üskent este unul 
dintre cei trei pionieri care au 
efectuat pentru prima dată  
transplant de măduvă osoasă 
în Turcia. El este unul dintre 
cei șapte specialiști în oncolo-
gie care creează Societatea 
turcă de Oncologie și Grupul 
Oncologic care în prezent es-
te implicat în cercetări ști in-
țifice. Ca un medic oncolog a 
specializat și are o expertiză 
adecvată în toate formațiunile 
canceroase solide. Interesele 
sale medicale și activitățile 
sunt orientate spre diagnosti-
cul și tratamentul cancerului 
de sân, cancerul pulmonar, 
cancerul de stomac, de colon 
și rect. De asemenea, ca spe-
cialist în hematologie cerce-
tează în mod activ și tratează 
boli maligne hematologice, 
iar zonele preferate de el sunt 
limfoamele și mieloame le 
mul tiple.

liliana C.
Dna Liana C. pacienta a Centrului Medical Anadolu ne vor-
beşte despre importanta controalelor anuale de rutina, dansa 
neavand nici un simptom, ın aceste conditii, a fost diagnosti-
cata cu cancer  endometrial, ın urma unei operatii de fibrom 
uterin. Deşi ıncepuse tratamentul medical ın Romania dna Li-
ana a dorit o a doua opinie medicala a Centrului Medical 
Anadolu. In felul acesta odata ajunsa in spitalul din Turcia 
pentru confirmarea diagnosticului au fost facute investigatii 
noi precum PET.CT şi Videotoracoscopia. In urma acestora a 
fost stabilit un nou plan terapeutic pe care doamna Liana a 
hotarat sa-l finalizeze ın Centrul Medical Anadolu. Dansa a 
fost profund impresionata de atitudinea calduroasa şi 
ıncurajatoare a medicilor şi a personalului  de aici, ceea ce pu-
tem urmarii ın testimonialul de mai jos.

Mitel S.
Domnul Mitel S. ne povesteşte cum ıntımplator dupa o cade-
re de pe bicicleta, acuzand dureri de coloana şi amorteli, ın ur-
ma investigatiilor facute ın tara, a fost diagnosticat cu cancer 
pulmonar şi  multiple metastaze cerebrale, hepatice,renale. 
Un diagnostic destul de dur care ın prima faza la şocat, dar ca-
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pOrtret

Medic Prof. necdet Üskent,

Specialist în oncologie 
Medicală de la Centrul 
Medical Anadolu

Urmează la pag. 14

Sănătate
impărtășit
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İnimă masculină și cea 
feminină nu îmbătrânesc 
în același mod
Analiza prin rezonanță mag-
netică nucleară de aproxima-
tiv 3000 de adulți a aratat 
diferențe semnificative în mo-
dul în care inimile masculine 
și feminine se schimbă în 
timp. Rezultatele sondajului 
nu prevăd clar ceea ce cauzea-
za aceste diferențe dar aruncă 
suficienta lumină pe diferitele 
forme de insuficiență cardiacă 
observate la bărbați și femei, 
precum și tratamentul care 
este specific genului.

Fitnessul vă  poate salva de 
la moarte
Studiile recente arată că oame-
nii care sunt implicați în mod 
activ în sala de fitness subliniază 
riscul de deces în urma unui 
prim atac de cord este semnifi-
cativ mai mic. În acest caz, tre-
buie subliniat faptul că este luat 
în vedere fitnessul pentru sănă-
tate, nu bodybuilgingul, însoțit 
de luarea de stimulente care dă-
unează grav sănătatea. Pentru a 
aplica un program de fitness să-
nătos, consultați medicul dum-
neavoastră și cereți de la in-
structorul de fitness un program 
pregătit personal.

despre MediCaMente

În cazul în care acestea sunt utilizate 
conform destinației și, dacă este 
necesar, în dozele corecte, medicamen-
tele pot avea un efect terapeutic.

Nu trebuie să uităm, totuși, că medica-
mentele luate în mod inutil și/sau utili-

zarea necorespunzătoare poate duce la de-
teriorarea gravă a stării de sănătate a orga-
nismului. Erori în utilizarea de medicamen-
te pot avea loc, atât ca problema de 
prescripție și executarea sa în farmacie, cât 
și acasă din cauza consumului necorespun-
zător. Acest articol prevede unele linii di-
rectoare pentru a primi medicamentul po-
trivit la momentul potrivit și în cantitatea 
potrivită.

În timpul examinării:
• Informați medicul dumneavoastră despre 
toate medicamentele luate de dvs. De exem-
plu, medicamente prescrise, medicamente 
pe bază de plante, aspirina sau alte medica-
mente pentru diluarea sângelui, calmante, 
droguri, prescrise de un alt medic, vitami-
ne, medicamente pentru a accelera peristal-
tismul, pastile pentru pierdere în greutate și 
altele.
• Informați medicul dumneavoastră des-
pre intoleranță alimentară sau medica-
mentoasă.
• Dacă cu dvs. este prezent și un alt mem-
bru al familiei, asigurați-vă că el ascultă cu 
atenție informațiile legate de medicamente.

În legătură cu medicamentele care sunt 
prescrise pentru dvs.:
• Întrebați medicul dvs. sau asistenta medi-
cală: care este numele medicamentului pe 
care îl veți lua, pentru ce se utilizează acest 
medicament, care sunt efectele și efectele 
secundare ale medicamentului, când trebu-
ie să fie luat, ce trebuie să faceți dacă uitați 
să luați medicamentul, când să opriți luarea 
medicamentui, cum se păstrează medica-
mentul.
• În cazul în care nu puteți citi cele scrise pe 
rețetă, întrebați obligatoriu medicul dum-
neavoastră, solicitați de la medicul dum-
neavoastră sau asistenta medicală să de-
scrie în detaliu modul de administare.
• Amintiți medicului dumneavoastră dacă 
aveți nevoie de o reteță pentru alte medica-
mente pe care le luați.
• Pentru a preveni orice greșeala cu privire 
la administrarea medicamentelor adresați-
vă medicului sau asistentei medicale în 
scris, să descrie modul de primire a tuturor 
medicamentelor pe care le luați. Consultați  
medicul dvs. / asistenta medicală / despre 
metodele care vă vor ajuta să nu uitați o 
doză.
• Dacă mai aveți întrebări legate de medica-
mente, puneți întrebări farmacistului dacă 
este descris pe ambalaj, atunci când și cum 
se ia, în ce condiții trebui să fie păstrat și al-
tele.

Urmează la pag. 14
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tratamentului.

Cum este diagnosticat?
Anamneza și examinarea medicală: paci-
enta este întrebată despre simptomele și 
factorii de risc de cancer de col uterin, 
precum și în ceea ce privește anamneza 
sa și a familiei sale. Se efectuează o exa-
minare medicală generală, iar pentru a 
determina dacă cancerul s-a extins se fa-
ce o examinare a ganglionilor limfatici.

Cercetări pentru femeile cu citologie 
cervicală anormală:
Deorece testul Papanicolau nu este un 
diagnostic, dar numai testul de screening 
în cazul în care rezultatul este anormal, 
pentru a determina dacă este vorbă de 
cancer sau pentru a determina dacă exis-
tă precanceroasă anormală, trebuie efec-
tuate investigații suplimentare prin col-
poscopie, biopsie și chiuretaj de bază en-
docervical. Aceste studii sunt recoman-
date atunci când în rezultatele studiului 
cu testul Papanicolau au fost constatate 
celule glandulare atipice sau leziuni in-
traepiteliale scuamoase (SIL).

tă presiune începe încă în dezvoltarea 
embrionară, organele din aceasta zonă 
nu se pot dezvolta bine - dezvoltarea lor 
necesită timp, în ordinea de mai multe 
luni.

Valva aortică - patologii:
Valva aortică este valva între inimă și 
aortă care provine din inimă. Servește 
pentru a preveni întoarcerea sângelui 
înapoi la inimă. La unii copii se observă 
anomalii structurale în aceasta valvă - 
poate fi redusă sau insuficientă. Simpto-
mele sunt insuficiența cardiacă în partea 
stânga, capacitate fizică redusă, 
palpitații; într-un stadiu avansat - dureri 
în piept și posibila moarte imediată. La 
acești pacienți, inițial se "repară" valvă. În 
cazul în care acest lucru nu este posibil, 
se face înlocuirea valvei cu o valvă meca-
nică sau biologică.

re nu l-a facut sa se dea batut. Domul 
Mitel a dorit o alta opinie pentru acest 
lucru a trimis analizele şi rapoartele tra-
duse la mai multe clinici, Centrul Medi-
cal Anadolu a fost ınsa clinica care i-a 
raspuns cu promptitudine şi la chemat 
urgent pentru planificarea tratamentu-
lui care consta pentru ınceput ın 12 şe-
dinte de radioterapie şi 3 de chimio te-
rapie,dupa doar 3 sedinte de radiotera-
pie domnul Mitel spune ca simtit mult 
mai bine, disparınd simptomele cum ar 
fii dezechilibrul, ochelariii de distanta, 
pierderea temporara a memoriei, dansul 
tolerand foarte bine tratamentul de chi-
mioterapie şi radioterapie a fos facut 
concomitent. Domnul Mitel a fost im-
presionat profund de profesionalismul, 
bunatatea şi optimismul medicilor şi a 
personalului medical al Centrului Me-
dical Anadolu.

Acasă:
• Faceți o listă cu orele exacte de admi-
nistrare. Dacă nu reușiți să o faceceți 
singuri, cereți ajutorul unei persoane 
apropiate.
• Rugați oamenii cu care trăiți sau 
munciți să vă reaminteasca de orele de 
administrare.
• Citiți numele fiecărui medicament 
înainte să-l luați pentru a vă asigura că 
acesta este medicamentul potrivit.
• Nu luați medicamente în camere întu-
nerice pentru că nu puteți  fi siguri că ați 
luat medicamentul potrivit.
• Luați medicamentul exact conform 
instrucțiunilor medicului dumneavoas-
tră (zi, oră înainte sau după ingestia de 
alimente, cu apă, suc, lapte, etc.). Nu 
luați o cantitate mai mare de medica-
mente decât cele recomandate pentru a 
vă recupera într-un timp scurt.
• Încercați să evitați administrarea con-
comitentă printr-o cale diferită (orală, 
supozitoare, pe cale intravenoasă sau in-
jectabilă), de medicamente care au 
același efect.
• Nu aruncați ambalajul medicamente-

Sănătate
lor pe care luați o lungă perioadă de 
timp.
• Dacă continuați cu administrarea 
reînnoiți rețeta la medicul dumneavoas-
tră 3-5 zile înainte de a sfârși cantitatea 
în pachet.
• Nu denumiți medicamentele bom-
boane.
• Respectați condițiile de depozitare a fi-
ecărui medicament pentru că frigiderul 
nu este un loc pentru a stoca toate me-
dicamentele. Evitați depozitarea medi-
camentelor în zone umede (de exemplu, 
baie). Păstrați medicamentele dvs. de-
parte de la îndemâna copiilor.
• Nu recomandați medicamente care 
sunt prescrise pentru dvs., prietenilor 
sau rudelor dvs. Medicamentele care vă 
ajută pe dvs. pot fi dăunătoare pentru ei.
• Spuneți medicului dumneavoastră 
despre reacțiile adverse de la luarea me-
dicamentelor (amețeală, greață, vărsă-
turi sau mâncărime).
• Nu utilizați medicamentul după data 
de expirare.
• Chiar dacă vă simțiți mai bine, 
continuați să luați medicamentul în pe-
rioada recomandată de către medicul 
dumneavoastră.
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"eu nu aud" este poarta de 
acces la boli grave
Problemele de auz duc nu nu-
mai la excluderea socială, ci și 
la o serie de probleme ale creie-
rului. Sunetele pe care le 
percepeți ajută aparatul nostru 
vestibular, și el este responsabil 
pentru echilibrul nostru când 
ne mișcăm. Mai mult decât 
atât, în cazul în care aveți pro-
bleme de auz, acest lucru poate 
crește rata de atrofie a creieru-
lui, cauzând demență. Comu-
nicarea cu alții ajută creierul 
dvs. să rămână tânăr. Așa că nu 
ignorați problemele cu auzul, 
faceți exminări profilactice.

iertare și sănătate
Pentru a ierta nu este un este 
un apel regilios și nu trebuie să 
fie doar prin cuvinte. Cercetă-
torii au raportat o creștere a 
relației dintre iertare și sănăta-
te odată cu creșterea vârstei. 
Actul iertării este esențial 
pentru sănătatea dumnea-
voastră - reduce nivelul de an-
xietate, depresie și stres, 
îmbunătățește nivelul de co-
lesterol, tensiune arterială și, 
astfel, reduce riscul de atac de 
cord și diabet zahărat. Răs-
punsul imun al iertării este re-
generarea mai rapidă a între-
gului corp.

Masajul terapeutic clasic este o metodă 
eficientă pentru a accelera procesul de 

vindecare (vezi p. 11).
Astăzi, în metodologia de masaj terapeutic 
clasic sunt  identificate cinci moduri de ma-
saj: dezmierdare, stoar cere, frecare, frămân-
tare, vibrații. În funcție de tipul de masaj și 
indicațiile respective, masajul complet tre-
buie să fie cu o durată de 30-45 de minute și 
cel parțial de 15-20 de minute. 

Frecvența procedurii este mai 
bine să fie în concordanță cu 
in dicatorii pato lo gici ai țe su
turilor și starea generală de 
să nătate a pacientului, pre
cum și perioada de recuperare. 

În prezența durerii mio fas ciale (dureri frec-
vente în spate, gât și cap la persoanele care 
lucrează în mediul de bi rou), precum și la 
limfedem, masajul poate fi aplicat zilnic 
pentru a obține rezultatul. Masajul complet 
aplicat de 1-2 ori pe săp tămâna este complet 
suficient.

Zonele de aplicare a masajului:
• dureri miofasciale (dureri frecvente 
în spate, gât și cap în special pentru 
persoanele care lucrează într-un me-
diu de birou), dureri musculare
• lipsa de funcționalitate în mușchii, 
sarcina activă și pasivă
• artroze
• fibromialgie
• celulita
• în tratamentul zonelor cu edem
• dureri de cap, gât și masaj facial

Cazurile în care nu este de dorit să se 
aplice:

• boli inflamatorii acute, boli de piele
• dermatită, herpes zoster, furuncule, 
abcese, erizipel, flegmon, limfangită, 
limfadenită, bursită, periartrită, ar-
trită, periostită, osteomielită, miozită
• leziuni proaspete
• hematom acut, ruptură de tendon, 
dislocarea și fracturi
• boală vasculară severă
• tromboză acută, tromboflebită, ate-
roscleroză, embolie arterială
• boli maligne necontrolate

Masaj terapeutiC
ClasiC
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onCologie
Medic Prof. Serdar Turhal

pentru cancerul 
pulmonar - una 
dintre cele mai 
mortale tumori

SCreening
Ecocardiografie Fetală 
 verificați inima copilului 

dvs. înainte de naștere

în nuMărul urMătOr în nuMărul urMătOr aȘteptați

COntaCteaZă-ne

ediție gratuită
inregistrați-vă gratuit la repreZentanții nOȘtri 

Sănătate
B u l e t i n u l  i n f o r m a t i v  D e  a n a D o l u  m e D i C a l  C e n t e r

Împărtășiți 
experiențele sau pune 
întrebări cu privire la 
noastre de e-mail

prOgraMe de sCreening 
la Centrul meDiCal anaDolu

odata cu progresul medicinii in cercetarea cancerului se dezvoltă și me-
todele de prevenire – așa numitele metode de screening. ele sunt consi-
derate esențiale în diagnosticare și preventie. În multe tipuri de cancer, 
cum ar fi cel de sân, cancerul ovarian și cel de col uterin,cancerul de colon 
și de prostata, cancerul de stomac și esofag, diagnosticarea precoce este 
un factor-cheie în longevitatea și calitatea vieții. Diagnosticul precoce de 
cancer este important pentru salvarea vieții!

informații complete despre programele de screening de la Centrul Medical 
Anadolu puteți obține în reprezentantele  din țară.

Joint Commission
International

Turcia, istanbul
Cumhuriyet mahallesi 2255 
sokak no:3 Gebze 41400 
Kocaeli 
Pentru conversație 
(telefonică) în limba română, 
engleză și turcă:
+90 262 678 55 07
+90 262 678 54 52
http://www.
anadolumedicalcenter.ro

Biroul Anadolu romania:

Bucuresti 
Str. Hatmanul Arbore,
nr. 15 - 19, sector 1
(+40 725) 98 53 80

SCreening PenTru CAnCerul De Sân:
Cea mai importantă metodă pentru dia-
gnosticarea precoce a cancerului de sân es-
te mamografia. Există multe studii care 
arată că mamografia anuală după vârsta de 
50 de ani și metoda de autoexaminare re-
duc nivelurile de mortalitate între 20-30%. 

Dacă în familie (în special la rudele de gra-
dul întâi) este înregistrat un cancer de sân 
la o vârstă fragedă, screening-urile mamo-
grafice, însoțite de ultrasunete pot începe 
chiar între 30-35 de ani. Mamografia trebu-
ie făcută anual.

PeDiATrie
Alaptarea scade riscul de alergii 

bebelusului


