
Tehnici inovaToare cu risc  
si durere minima
În cadrul Departamentului de Ortopedie 
și Traumatologie al Centrului Medical 
Anadolu, specialiștii recunoscuți în 
întreaga lume, au un spectru larg de 
competențe în furnizarea de servicii de 
diagnostic, terapeutice și de reabilitare 
pentru boli ale aparatului locomotor.

În cadrul Departamentului se tratează cu 
succes afectiunile ortopedice, tumori ale 

sis temului musculo-scheletal, boli ale coloa-
nei ver tebrale, chirurgia membrelor su perioa-

re și in ferioare. Printre medicii de par ta men-
tului sunt recunoscuți prof. Ah met Kiral - Șef 
al De partamentului și specialist în artroplastie 
de articulații, chirurgie artro sco pică și chi-
rurgie ortopedică; Profesor asistent dr. Ib ra-
him Ak maz - specialist în chi rurgia reconst-
ructiva de articulații și endop rotetică, artro-
scopie de ge nun chi, umăr și chirurgie de 
gleznă, chirurgia de braț și a extre mităților 
superioare; prof, Kaan Erler - uspecialist în 
oncologie orto pe di că și chi rurgia tumorilor, 
chirurgia tumo ri lor vertebrale, chirurgia mal-
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Pentru al 6-lea an consecutiv, 
la 12 noiembrie va fi celebrată 
Ziua Mondială de Lupta 
Impotriva Pneumoniei. Scopul 
acestei zile este de a crește 
gradul de conștientizare a 
bolii, de a promova prevenirea 
și tratamentul și de a genera 
acțiuni de combatere a bolii.
Ziua este sărbătorită începând 
din 2009, când peste 100 de 
organizații se unesc și crează o 
coaliție globală împotriva 
pneumoniei în rândul copiilor 
(Global Coalition Against 

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

noiembrie-decembrie 
2015

PenTru incePuT
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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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Aparatura modernă, 
tehnicile inovatoare prin care 
intervențiile au risc si durere 
minima precum si metodele 
personalizate, sunt o garanție 
pent ru îmbunătățirea 
calității vieții pacienților și 
revenirea la obiceiurile lor de 
zi cu zi,afirma echipa de la 
departamentul de ortopedie 
și traumatologie.

Tehnici inovaToare cu risc  
si durere minima
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formatiilor or to pedice. 
Medicii departamentului de Ortopedie si Tra-
umatologie al Centrului Medical Anadolu au 
absolvit  universități de prestigiu din SUA și 
Turcia, au urmat specializarea la Institutul de 
medicină Johns Hopkins Medi cine, Statele 
Unite ale Americii, sunt membri ai diferitelor 
organizații medicale și au câștigat premii 
internaționale.
Scolioza (o stare în care coloana vertebrală este 
curbată lateral și cu raze X arată ca un S sau C) 
- este un termen descriptiv, nu un diagnostic, 
informează prof. Kiral. La mai mult de 80% din 
cazuri, cauza nu este cunos cută. Această stare 
nu se obține prin purtarea de obiecte grele, 
sport, poziția corpului în timpul somnului sau 
în poziție verticală, precum și în caz de 
diferență mică în lungimea ambelor picioare. 
Astfel de cazuri sunt numite "idiopatice".
Posibilitățile de tratament sunt: metodele ob-
ser vaționale, corsetul de fixare și întervenția 
chirurgicală. Observația se aplică pentru cur-
buri cu o mică abatere în vârsta de creștere sau 
pentru curburi moderate în vârsta după 
creștere. Corsetul de fixare este potrivit pentru 
curbură de la 25 la 45 de grade la adolescenți, 
pentru a preveni continuarea cur barii, dar el 
nu corectează curbura. Trata mentul chirurgi-
cal se aplică pentru curbură de peste 50 de 
gra de la adolescenți și adulți. Scopul este de a 

corecta curbura și a împiedica dezvoltarea 
aces teia. Acest lucru este realizat prin plasarea 
implanturilor metalice pe coloa na vertebrală.
Abordarea multidisciplinară, este unul dintre 
factorii de succes pentru cazurile tratate la 
Centrul Medical Anadolu. Echipa departa-
mentului lucrează în strânsă colaborare cu 
specialiști din diverse departamente, în speci-
al cu de par tamentul de medicina fizica și 
recu pe rare - aceasta punand la dispoziție folo-
sirea unei game largi de tehnologii cu care să 
fie planificat și implementat cel mai bun trata-
ment pentru pacienți.
Aparatura modernă, tehnicile inovatoare prin 
care intervențiile au un risc si durere minima , 
metodele personalizate, sunt o garanție pen -
t ru îmbunătățirea calității vieții pacienților și 
revenirea la obiceiurile lor de zi cu zi,afirma 
echipa de la departamentul de ortopedie și 
traumatologie.
Experții recomandă să se efectueze controale 
pe riodice și la cea mai mică îndoială cu privire 
la starea de sănătate să fie vizitat medicul. Dacă 
o persoană este diagnosticată cu o boală onco-
logică, medicii recomanda o a doua opinie, 
care să nege sau să confirme diag nosticul pen-
tru a întreprinde în timp util acțiuni ulterioare. 
Diagnosticul precoce este esențial pentru pu-
nerea în aplicare a unui control eficient asupra 
unei afectiuni.

Child Pneumonia)
Pneumonia este o formă de 
infecție respiratorie acută 
care afectează plămânii, 
facând respirația dureroasă și 
accesul de oxigen limitat. 
Pneumonia este cea mai 
mare cauza de deces în 
rândul copiilor sub vârsta de 
5 ani  la nivel mondial.

Este important să rețineți că 
pneumonia este o boală care 
poate fi prevenită și tratată. 
Plenul global pentru 
prevenirea și controlul 
pneumoniei emis în 2009, de 
către Organizația Mondială a 
Sănătății și UNICEF arată că 
mortalitatea infantilă, ca 
urmare a pneumoniei poate fi 
redusă cu 2/3 prin aplicarea a 
trei măsuri pentru sănătatea 
copiilor : alăptare, vaccinare 
și tratamentul cu antibiotice.

12 noiembrie

Sănătate



indepărtarea chirurgicală a tumorilor rămâne una dintre 
cele mai bune metode de tratament. Dar, după diagnos-
ticare, se dovedește că multe tumori nu sunt potrivite 
pentru o intervenție chirurgicală din cauza amplasării și 
dimensiunii lor. De exemplu, mai mult de două treimi din 
cancerul indus al ficatului (carcinom hepatocelular) și 
aproximativ 90% din metastazele hepatice (colon, 
pancreas, cancerul de sân, etc.) nu sunt potrivite pentru 
excizie chirurgicală. În radioterapie, radiația plasată în 
interiorul tumorii creează o sensibilitate crescută mult 
înainte ca ea să ajungă doză letală, de aceea este 
imposibilă punerea în aplicare eficientă a acestei 
proceduri.

Pentru a ajuta medicul și pacientul, se aplică o terapie RFA - o 
tehnică minim invazivă care este utilizată în tumori hepatice 

care nu pot fi îndepărtate pe cale chirurgicală sau când starea 
pacientului nu permite o intervenție chirurgicală. Terapia RFA 
distruge celulele tumorale. În funcție de mărimea și localizarea 
leziunilor, procedura de RFA poate distruge tumora, poate ajuta 
la prelungirea și îmbunătățirea calității vieții pacientului. Alte 
avantaje ale aplicării sunt sejururi mai scurte de spital, costuri 
financiare mai mici, este posibil metoda să se aplice repetat sau în 
combinație cu alte proceduri.

Ce reprezintă tratamentul cu rFA?
De la sfârșitul anului 1990 RFA se aplică mai des și reprezintă un 
fel de tratament local care printr-un impact termic distruge 
celulele tumorale păstrând în același timp țesuturile 
înconjurătoare. În această procedură RFA, acul introdus prin 
piele în tumoră răspândește o frecvență radio care distruge 
celulele tumorale prin ardere.

Care sunt specialiștii care efectuează terapia?
Terapia RFA este realizată de către specialiștii în radiologie 
intervențională în departamentul de radiologie, de obicei sub 
anestezie locală și sedare, cu ajutorul unor dispozitive de 
vizualizare, cum ar fi tomografia computerizată și ultrasunete. 
Pentru a înțelege subtipul tumorii, de obicei se face o biopsie 
înainte de începerea tratamentului. Procedura se efectuează în 
modul următor – acul RFA este introdus prin piele și fără 
efectuarea inciziei ajunge la tumoră, medicul direcționează și 
introduce o sursă de radiație de radiofrecvență. După finalizarea 
procedurii nu se aplică copci. În timpul procedurii pacientul este 
în repaus într-o stare de somnolență și nu simte durere. Procedura 
durează 15-20 de minute. Există cazuri în care este posibil terapia 
RFA să fie efectuată într-o sală de operații sub anestezie generală 
și o chirurgie însoțitoare sau o intervenție laparoscopică.
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Prin ablație de radiofrecvență
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radiolog în Centrul pentru radiologie intervențională
la Centrul Medical Anadolu

PorTreT

Dr. Kutlay Karaman

radiolog în Centrul pentru 
radiologie intervențională 
la Centrul Medical Anadolu

Dr. Karaman a absolvit  facul-
tatea de medicină in cadrul 
Uni  versitatii Hacettepe în 
1992. Specializarea sa în radio-
logie diagnostică și interven-
țională a obtinut-o in cadrul 
Universitatii de Medicină din 
Istanbul în 1997, cercetările 
sale fiind concentrate  ulterior 
în neuro radiologie și radio lo-
gie intervențională.
La Centrul Medical Anadolu , 
Dr. Kutlay Karaman a început 
să lucreze în 2005 ca  medic 
radiolog. "În experiența mea 
clinică m-am concentrat pe 
procedurile oncologice inter-
ven ționale, tratamentul  diferi-
telor tipuri de cancer de ficat și 
a altor tipuri maligne. Eu și co-

legii mei lucrăm pentru îm-
bunătățirea terapiilor existente 
pentru pacienții cu cancer de 
ficat, în special terapiile prin 
introducerea unui cateter în 
vas de sânge de la zona inghi-
nală la care hră neș te ficatul, 
proceduri cum ar fi chemoem-
bolizarea și radio em   bo lizarea.
Chemoembolizarea este o me-
to dă utilizată pentru aplicarea 
medicamentelor pentru chi-
mio terapie direct asupra tu-
mo rilor în ficat. Radiomboli-
zarea se efectueaza prin inter-
mediul radiofrecventei  intro-
duse printr-un ac din piele di-
rect in tumora, celulele tumo-
rale fiind astfel distruse prin 
ardere. Ambele metode cresc 

eficiența trata men  tului, ameli-
orează simp tomele și  prelun-
gesc calitatea vieții pacientu-
lui."
Dr. Karaman este autorul și 
coautorul a peste 50 de articole 
știintifice și rezumate în dome-
niul radiologiei.
În 2010, primește un certificat 
EBIR (Comitetul European 
pentru radiologie interven-
țională). El este  membru al 
Societății Turce de Radiologie 
Cardiovasculară și Interven-
țională, al Societății Europene 
Cardiovasculare și Interven-
tionale, al Societății Turce de 
Radiologie și al Societății Tur-
ce pentru Neuroradiologie.
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Care sunt pacienții la care se poate aplica?
Pacientul poate fi clasificat ca fiind adecvat pentru tratamentul 
cu RFA în următoarele cazuri:  localizarea tumorii în ficat nu este 
potrivită pentru o intervenție chirurgicală; în ficat, există nume-
roase tumori mici; este probabil după îndepărtarea tumorii 
țesutul hepatic să fie insuficient; există și alte probleme medicale 
care prezintă un risc în timpul intervenției chirurgicale; tumora 
nu a răspuns corespunzător la chimioterapie sau a recidivat după 
intervenția chirurgicală aplicată.
Numărul și dimensiunea leziunilor este un factor important 
pentru punerea în aplicare a tratamentului cu RFA. În general, 
dimensiunea leziunii nu trebuie să depășescă 5 cm.
În plus, datorită efectului de răcire și riscul de leziuni termice, 
nepotrivite pentru terapie cu RFA sunt leziunile situate în imedi-
ata apropiere a structurii vaselor de sânge și a celor lângă canalul 
biliar comun.

Care sunt riscurile tratamentului cu rFA?
Riscul de complicații este redus la 2-3%, iar probabilitatea de 
răspândire a tumorii prin ac - 0.5%.
Complicațiile care pot apărea sunt hemoragii cauzate de acul RFA 
sau leziuni termice; cheaguri în vene; rănirea organelor adiacente, 
cum ar fi vezica biliară, stomacul și intestinele, diafragma; intrarea 
de aer în membrana dintre plămâni. În special la pacienții cu o 
intervenție chirurgicală a canalelor biliare apar de multe ori 
infecții.
Așa numitul sindromul post-ablație apare cu febră, ca și în cazul 
gripei, stare generală de rău și dureri, și poate dura până la câteva 
zile după procedură. De obicei se controlează prin tratament cu 
paracetamol.

Dacă terapia rFA se poate aplica  în combinație cu alte 
tratamente?
Aplicarea terapiei locale RFA asupra metastazelor hepatice în 
combinație cu tratamente sistemice contribuie la creșterea 
duratei de viață a pacientului. De asemenea, în cazul în care se 
aplică rezecția chirurgicală de carcinom hepatocelular în ficat, 
combinația cu terapie RFA extinde capacitățile pacientului de 
recuperare completă. 
În cazurile în care tumora ficatului este adiacentă vasului sanguin 
sau a canalului biliar comun, combinația de RFA cu o ablație 
alcoolică crește eficacitatea tratamentului.
În tumorile mai mari, ajungând până la 6-7 cm, aplicarea de RFA 
după tratamentul cu embolizare intravenoasă asigură o mai mare 
ablație și opțiune de tratament. În chemoembolizarea aplicată 
după RFA, se observă o creștere a disponibilității agenților de 
chemoembolizare în zona din jurul ablației. RFA și chemoem-
bolizarea pot fi efectuate individual, ca o procedură postoperatorie 
separată, sau cu scopul de a controla creșterea tumorii la pacienții 
cu carcinom hepatocelular, carora urmeaza a le fi efectuat trans-
plantul.

Dacă terapia rFA poate fi aplicată și la alte tipuri de 
cancer?
Aplicarea acestui tratament la pacienții care nu sunt potriviți 
pentru chirurgie în cancerul pulmonar, deocamdată nu oferă re-
zultate pe termen lung. Cu toate acestea, în general, terapia este 
aplicată în scopul de a reduce dimensiunea masei tumorale.
Datorită posibilității de a fi aplicată din nou, procedura RFA este 
de asemenea folosită și pentru controlul maselor emergente. Este 
posibil să fie aplicată și în tratarea durerii.
În mod similar terapia RFA poate fi utilizată pentru a limita 
creșterea tumorii în cazul cancerului de rinichi sau pentru a 
controla durerea in cazul tumorilor osoase.
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Îndepărtarea chirurgicală a tumorilor de ficat continuă să 
fie cea mai bună metodă de tratament. Dar, după 
stabilirea diagnosticului din cauza amplasării și mărimii 
tumorilor mulți dintre pacienții nu sunt potriviți pentru o 
intervenție chirurgicală.
Astăzi, radiologii intervenționali joacă un rol eficient în 
tratamentul tumorilor, atât la tumorile  ficatului, cât și la 
alte tumori, aplicandu-se proceduri minim invazive.

Ce reprezintă tratamentul tumorilor hepatice prin 
embolizare?
Tratamentul prin embolizare începe cu efectuarea de angiografii 
cu penetrare în artera femurală, în zona abdomenului. Prin utili-
zarea de conducte speciale și catetere se ajunge la ficat care este  
organul țintă și la arterele care îl alimentează. Prin angiografie se 
evaluează alimentarea tumorii hepatice. În funcție de natura tu-
morii este selectată metoda prin care în artera care alimentează 
tumora se introduc particule de agenți chimioterapici sau 
particule de radiație.
În tratamentul prin chemoembolizare, agenții chimioterapici 
(doxorubicină) și agenții embolici (agenți de contrast uleiosiși 
particule de alcool polivinilic) se introduc împreună în tumora 

ficatului unde formează o acumulare de concentrat care este de 
sute de ori mai eficient în comparație cu medicamentele 
administrate prin circulație sistemică. Recent, în același scop, se 
utilizează un agent chimioterapic care prin particule impregnate, 
timp de două săptămâni, se eliberează lent și continuu, 
realizându-se astfel creșterea eficienței și  reducerea toxicității. 
Această metodă este acceptată pentru o terapie inițială în 
tratamentul prin chemoembolizare a tumorilor induse din ficat. 

Care sunt specialistii care efectuează terapia?
Tratamentul prin chemoembolizare este efectuat de către 
radiologii intervenționali în cadrul departamentului de 
radiologie, folosind dispozitive de vizualizare, cum ar fi 
tomografia computerizată și ultrasunete sub anestezie locală și 
sedare. În timpul procedurii pacientul este în repaus și nu simte 
durere.

Care sunt pacienții la care se poate aplica?
La pacienții cu metastaze colorectale la care chimioterapia 
standard nu funcționează, aplicarea chemoembolizării crește 
durata medie de viață.
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Cancerul de stomac (cancerul gastric) este o tumora 
malignă care se dezvoltă în țesutul din stomac. Poate 
proveni din stratul muscular, celulele epiteliale sau din 
țesuturi asociate cu sistemul imunitar din stomac. Cea 
mai frecventă tumoră este cea care provine din celulele 
epiteliale care produc acid și mucus.

Atât la majoritatea bolilor maligne, cât și la carcinomul gastric, 
cauza exactă de apariție este necunoscută. Dar, fără îndoială, 
importanți sunt următorii factori de risc:
ä Ereditatea
ä Nutriția – consumul de alimente foarte sărate și afumate și 
mai puțin fructe și legume
ä Infecția cu  Helicobacter Pylori
ä Gastrita cronică 
ä Purtători de grupa de sânge A 
ä Fumatul
ä Polip/i pe stomac
ä expunere la riscuri profesionale - fum și vapori în producția 
de cărbune, cauciuc și metale 
ä intervenția chirurgicală anterioară a stomacului

Care sunt simptomele?
Primele simptome sunt indigestia și pierderea poftei de mâncare. 
De multe ori, în prezența carcinomului gastric, chiar fumatorii 
pasionați renunță la fumat pentru că nu simt nevoia de a fuma, 
renuntand brusc și individual la fumat.
Într-un proces avansat pot apărea următoarele simptome: 
pierdere în greutate, aversiune față de carne, greață, vărsături, 
senzație de plenitudine la nivelul abdomenului superior, dureri 
abdominale,  febră ușoară, performanță redusă, o tumoare 
palpabilă în abdomen.
În metastaza de carcinom apar semnale din partea organelor 
unde se află metastazele: balonarea abdomenului la ascită (acu-
mulare de lichid în abdomen); hepatomegalie – mărirea ficatului; 
umflarea glandei Virchow - un nod limfatic în zona supraclavicu-
lară. Boala se poate manifesta și ca sângerare - hematemeză sau 
melenă vorbind de hemoragie în partea superioară a tractului 
digestiv. Într-un proces avansat se poate dezvolta stenoză pilorică 
(îngustarea părții de evacuare a stomacului), ceea ce duce la o 
incapacitate de traversare a alimentelor și cașexie tumorală - grad 
extrem de epuizare a organismului.

exista o posibilitate de diagnostic precoce?
Simptomele menționate se întălnesc la fiecare persoană, dar nu 
sunt luate în serios și de obicei sunt tratate cu medicamente de 
protecție a stomacului. Dar acestea pot fi simptome și semne de 

cancer într-un stadiu incipient. În prezent, nu există nici un test 
de screening pentru diagnosticare. Metoda existentă este endo-
scopia gastrointestinală superioară, o metodă foarte scumpă și 
mai puțin accesibilă pentru aplicare în masă. Singura modalitate 
de distingere a posibilelor simptome ale cancerului de afectiunile 
obișnuite ale stomacului,  este prin endoscopia și rezultatele 
examinării patologice in urma biopsiei, efectuată dacă este nece-
sar și la aprecierea specialistului.
Sfatul medicilor de la Centrul Medical Anadolu este ca pacienții 
care au   simptome care persistă, să consulte un specialist și în 
cazul în care este indicata  o endoscopie, aceasta nu trebuie să fie 
amânată. Testările pentru prezența de sânge ocult în scaun sunt 
determinate prin endoscopie, dar acest lucru nu elimină factorul 
de risc. Prin urmare, această metodă de screening nu a câștigat 
încrederea medicilor. Într-adevăr, ceea ce face screening-ul en-
doscopic important este oportunitatea pentru diagnosticarea 
precoce prin care se poate răspunde la așteptările pacienților 
despre durata vieții lor.
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endoProTezarea genunchiului
esTe de obicei efecTuaTa duPă 
vârsTa de 60 de ani

Durerile de genunchi care rezultă din artrită sau boli 
reumatice sunt printre problemele majore de sănătate 
ale persoanelor în vârstă. Dar mulți preferă să îndure 
durerile mai degrabă decât să ia măsuri. Motivul pentru 
acest lucru este frica - "eu sunt varstnic și nu mă pot 
supune unei intervenții chirurgicale, sau "Dacă mă supun 
unei intervenții chirurgicale,starea mea se va înrăutăți". 
De fapt, experții sunt de părere că nu trebuie deloc să se 
trăiască cu durerea. Oamenii care nu se pot deplasa din 
cauza durerilor de genunchi, se izolează în casele lor, au 
dificultăți chiar și în îndeplinirea sarcinilor casnice. 
Dezvoltarea endoprotezelor de genunchi face posibilă 
îmbunătățirea calității vieții acestor persoane.

Care sunt cazurile în care este necesară înlocuirea 
articulației de genunchi?
Endoprotezarea genunchiului este de obicei efectuata după vârsta 
de 60 de ani. Motivul de a recurge la această aplicare este din cau-
za bolilor reumatice și artritice și principala este durerea. Proteza 
este plasată în cazurile în care pacientul simte o durere care afec-
tează negativ viața de zi cu zi, duce la dificultăți în parcurgerea  de 
distanțe scurte și nu isi poate îndeplini sarcinile casnice.

Care este gradul de aplicare cu succes al endoprotezei de 
genunchi?
În Turcia se pun anual aproximativ 20 de mii de proteze de 
genunchi. Succesul și satisfacția pacienților este de aproape 90%. 
Acesta este un procent foarte mare. Principalul motiv pentru 
eșecul acestei proceduri este infecția care apare ca urmare a 
condițiilor de muncă inadecvate în spital și in secțiile chirurgicale. 
Riscul de infecție este mai mare la pacienții cu diabet zaharat și 
boli reumatice. Noi trebuie să acordam o atenție deosebită 
acestor pacienți, precum și celor cu varice. Riscul de embolie 
pulmonară la pacienții cu vene varicoase este foarte mare. 
Embolismul pulmonar este un tablou clinic care apare atunci 
când se instaleaza un  blocaj de cheaguri  al arterei pulmonare 
sau a venelor aferente acesteia. La acești pacienți, se folosesc 
medicamente anti coa gulante  pentru a subția sângele. Pentru a 
avea succes, este impor tant ca proteza să fie tehnic foarte bine 
amplasată.

Ce putem spune pacienților care cred că dacă se operează 
starea lor se poate deteriora?
Starea pacientului se poate de teriora numai dacă se dezvoltă o 
infecție sau prin montarea protezei este afectat un nerv. În caz de 

dureri puternice nu există nici o altă metodă de tratament. De 
exemplu, injectiile cu scop terapeutic efectuate in articulatia ge-
nunchiului nu sunt eficiente in cazul pacientilor cu artrita severa 
sau dureri puternice. Pacienții pot alege între proteza sau a isi 
duce existenta cu dureri la nivelul membrelor inferioare. Destul 
de răspândită în rândul pacienților este teama: "Sunt în vârstă, 
cum să mă supun la această interventie?" De fapt, aceasta 
intervenție se face tocmai la pacienți vârstnici. Principalul criteriu 
este durerea și nu există nici o altă soluție pentru eliminarea 
acesteia.

Cum funcționează aceasta metodă?
Distrugerea progresivă și în consecință pierderea stratului

Prof. Asistent Dr. ibrahim Akmaz
Specialist în ortopedie și traumatologie
la Centrul Medical Anadolu
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PorTreT

Profesor asistent Dr. 
ibrahim Akmaz

Specialist în ortopedie și 
traumatologie la Centrul 
Medical Anadolu

Profesor asistent Dr. Akmaz a 
absolvit Academia Medicală 
Militară "Gulhane" în 1987. El a 
dobândit experiență în diverse 
spitale militare din Istanbul, 
Erzurum, Hakkari și Kosovo. În 
2006, când lucrează în Spitalul 
Universitar "Hay dar pasa" la 
Aca demia Medicală Militară, 
el a devenit  Profesor Asistent 
in ortopedie și trau matologie.
La Centrul Medical Anadolu 
lucrează în cadrul departa-
men  tului de Ortopedie și Trau-
matologie. Interesele și sfera de 
activitate a prof. asistent Dr. 
Ak maz sunt în domeniul chi-
rur giei orto pedi ce, chirurgiei 
reconstructive și endop rote ti-
cii, chirurgiei mâi nii și extre-
mităților superioare, chirurgiei 

artroscopice de ge nunchi, 
umăr și chirurgiei de gleznă.
"În chirurgia de gleznă, un 
fenomen frecvent este "glezna 
răsucită" sau trauma de sin-
desmoză. Cea mai frecventă 
anomalie este separarea fibulei 
(tibia mică) de tibie (tibia ma-
re). Această vătămare este cau-
zată de o forță care răsu cește 
piciorul fixat la sol din exterior. 
Pentru a evita prob leme mai 
grave, este im portant diagnos-
ticul preco ce. Există două me-
tode de bază pentru examinare: 
testul de rotație externă și testul 
cu presiune. Primul se face prin 
rotirea tălpii în timp ce piciorul 
râmâne imo bil. Durerea în 
gleznă in dică un rezultat po-
zitiv. La al doilea, tibia și fibula 

sunt pre sate la mijlocul gam bei. 
Du re rea în articulația glez nei 
indică un rezultat pozitiv. Dia-
gnosticul este spri jinit și de X-
ray. În caz de în doială poate fi 
utilizată o ra dio grafie  care să 
ajute la sta bilirea unui diagnos-
tic corect."
Profesor asistent Dr. Ibrahim 
Akmaz este membru al Aso-
ciației Turce de Ortopedie și 
Traumatologie, al Consiliului 
Educației Ortopezilor  și Trau-
matologilor Turci, al Asociației 
Turce de Microchirurgie Re-
const ructivă, al Asociației Tur-
ce de Chirurgie a Mâinii.
El are peste 50 de publicații 
(na ționale și internaționale).

cartilajului duce la contactul direct și frecarea între oase, ca ur-
mare a acestui proces ajungandu-se la deformarea articulației și 
aparitia durerilor.
Articulația genunchiului este compusă din trei oase, două arti cu-
lații și rotula genunchiului. Rotula poate provoca, de asemenea 
durere. De multe ori în timpul operației noi înlocuim și rotula. 
Noi facem secțiuni osoase potrivite pentru proteză în care 
poziționăm articulația artificială. Pacientul este în stare să se ridi-
ce în picioare în ziua următoare. În termen de 1,5-3 luni, durerile 
și umflăturile dispar. Este posibil ca în această perioadă pacientul 
să se simtă ușor discomfortabil, dar cu toate acestea îi permitem 
să se deplaseze și să umble în mod independent.

Ce trebuie subliniat în perioada postoperatorie?
Cel mai important lucru este consolidarea mușchilor  prin 
exerciții. Pacienții trebuie să acorde o atenție la genunchilor. De 
asemenea trebuie să stea în locuri înalte , să nu folosească toale-
tele de tip pin pitic sau ‘’sederea turceasca’’. Proteza permite 
executarea mișcărilor necesare pentru viața de zi cu zi, dar ge-
nunchii nu trebuie să fie împovărați prea mult.

excesul de greutate deteriorează genunchii?
Da, desigur. Excesul de greutate deteriorează genunchii, de 

asemenea, împiedică intervenția chirurgicală. La acești pacienți, 
crește riscul de infecții postoperatorii. Aceasta scurtează și viața 
protezei, deoarece la fiecare pas articulația suportă o greutate  de 
4-5 ori peste greutatea propria a corpului. Deci, dacă aveți 10 kg 
mai mult peste greutatea normala , cu fiecare pas genunchiul 
suportă 40-50 de kg mai mult. Aceasta împiedică funcționalitatea 
protezei.

Care este durata de viață a protezei?
Dacă se aplică o tehnica bună și pacientul se îngrijește, perioada 
de utilizare a protezei este de aproximativ 15 de ani. Desigur, este 
foarte importantă și calitatea masei osoase.

endoProTezarea genunchiului 
esTe de obicei efecTuaTa duPă 
vârsTa de 60 de ani
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Acumularea de masă sau umflarea ca urmare a diviziunii 
necontrolate a celulelor este definită ca o tumoare. 
Aceasta poate fi formată atât în diferite organe ale 
corpului, cât și la nivelul sistemului  osos.

Durerea constantă în oase care chiar și după odihnă și relaxare 
nu dispare sau nu atenuează, este o ocazie să ne consultăm cu 

un specialist care poate recomanda investigatiile  necesare. 
Aceasta durere persistentă poate fi un semnal precoce, o aver-
tizare cu privire la stadiul inițial al cancerului osos.
Cancerul osos este o afectiune rară. El poate începe  sa se dezvolte  
in orıcare os al sistemului osos. Cel mai des afectate sunt oasele 
lungi ale brațelor și picioarelor. Există mai multe tipuri de cancer 
osos. Unele tipuri de cancer osos sunt tipice doar pentru copii, în 
timp ce altele se regăsesc numai la adulți.
"În cancerul oaselor și țesuturilor moi, simptomele cele mai frec-
vente sunt : durere, tumefiere și limitarea mișcărilor. Cea mai 
importantă este durerea, care chiar și în repaus nu trece. În cele 
mai multe cazuri, cauza este necunoscută, dar nu este exclusă 
predispoziția genetică. Tumoarea slăbește osul, iar rezultatul este 
o fractură patologică. Dacă nu sunt luate măsuri la timp, tumorile 
în curs de dezvoltare rapidă se mută în alte țesuturi și cauzează 
metastaze", informează prof. Dr. Kaan Erler, ortoped oncolog .

Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer osos?
Cele mai frecvente tipuri sunt: mielom multiplu - cel mai frecvent 
tip de boală care afectează măduva osoasă și se referă la pacienții 
între 50-70 de ani; osteosarcomul – o boală care afectează zona 
genunchiului, mai rar zona umărului sau coapsei, și se întălnește 
la pacienții adolescenți; sarcomul Ewing – se întălnește la per-
soanele între 5-20 de ani și apare la extremitățile superioare sau 
inferioare, femur sau piept; condrosarcomul - se întălnește la 
persoanele între 40-70 de ani și formează mase la nivelul coapsei, 
femurului și umărului.

Care sunt semnele de apariție a acestor tumori?
Tipic, pentru majoritatea pacienților este durerea. Durerea este 
continuă în timpul repausului și de multe ori devine suparatoare 
pe timp de noapte. Nu provoacă traume în sine, dar durerea 
crește după o traumă. Unele tumori provoca febră și transpirații 
nocturne. Un alt simptom carac teristic este umflătura în zona 
procesului canceros. Acest simptom nu va fi în mod obligatoriu 
însoțit de dureri osoase. În unele cazuri, sunt necesare săptămâni 
și luni, pentru a se forma o umflătură în zona formațiunii tumo-

rale care să fie observată de către pacienți.
Ca și în celelalte procese canceroase și în cancerul osos poate fi 
palpată o formațiune tumorală în creștere. De obicei, tumora este 
de mărimea unui bob de mazăre. În zona în care este palpată 
formațiunea tumorală, pacienții se plâng de dureri și limitarea 
miscarilor.
In caz de durere  prelungită, consultația medicală este obligato-
rie.

Care sunt pașii pentru diagnosticare?
Medicul va face un studiu detaliat pentru a stabili anamneza. 
Aceasta include toate detaliile cu privire la medicamentele 
administrate și bolile suferite. Este examinată dimensiunea tu-
mo rii, mobilitatea ei, dacă este aderenta sau nu, precum și relația 
cu articulațiile. Dacă este necesar, să efectuează și alte examinări 
sistematice. Inițial, pacientul trebuie să prezinte o simplă radio-
grafie, deoarece diferitele tumori osoase creează o imagine dife-
rită. La unele există artrita exprimată, în timp ce la altele apare 
''topirea'' osului. Uneori se observă un amestec din ambele tipuri. 
Deși unele tumori pot fi vizualizate într-un simplu X-ray, pentru 
a identifica tipul de tumoră cu o mai mare precizie se folosesc 
metode de obținere a unor imagini detaliate. Mai mult, este ne-
voie de o hemoleucograma, proba de urină și biopsie.

Care sunt metodele de tratament?
În trecut, cancerul osos era eliminat din organism prin amputarea 
membrelor. Astăzi, cu dezvoltarea tehnologiilor moderne în 
domeniul medicinii, există o abordare chirurgicală prin care se 
protejează membrul și este eliminată tumora. Împreună cu 
țesutul tumoral deteriorat este îndepărtat și țesutul normal pen-
tru a distruge focarele tumorii. Metodele frecvent utilizate sunt 
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durerile PrelungiTe în oase
nu Trebuie să fie ingnoraTe

Prof. Dr. Kaan erler
Specialist în ortopedie și traumatologie
la Centrul Medical Anadolu

Urmează la pag. 14
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în diagnosTicarea Precoce a 
cancerului nazofaringian, 
TraTamenTul de succes ajunge
la 98%

"Nazofaringele (cunoscut si sub denumirile de rinofaringe epi-
faringe sau cavum)  este partea superioara a faringelui poziționata 
în spatele cavității nazale . Narile duc la nazofaringe in timp ce o 
deschidere pe fiecare parte  a nazofaringelui duce la cate o ureche. 
Boala apare cu o varietate de simptome - formațiuni la nivelul 
gâ tului, pierderea sau completă unilaterală a auzului, acumulare 
de lichid în urechea medie, congestie nazală, sângerare din nas și 
deschideri pe nervii cranieni. De asemenea, poate fi găsită o masă 
palpabilă în gât, rigiditate a maxilarului, durere sau inflamare a 
urechii medii, afectarea a nervilor cra nieni. Dacă există pacienți 
cu o acumulare unilaterală de lichid în urechea medie, cazul ur-
mează să fie abordat ca si  cancer nazo faringian până la proba 
contrarie", informează prof. Dr. Engin.

Boala apare în rândul tinerilor și gru
purilor mai în vârstă. În cele mai multe 
cazuri, boala se răspândește la ganglionii 
limfatici de pe ambele laturi. În trata
mentul cancerului nazofaringian, datorită 
faptului că boala apare în zona sensibilă, 
se aplică numai radioterapie și chimio
terapie. Metoda de intensitate modulată 
de radioterapie (IMRT) se aplică cu succes 
când întro zonă există mai multe for ma
țiuni tumorale și este necesar să se acorde 
o doză diferită de radiație.

"IMRT se aplică deoarece simptomele din masa de bază tumorală 
sau cancerul în ganglionii limfatici ai gâtului pot fi la diferite 
niveluri. Prin urmare, este necesar să se aplice o combinație de 
doze diferite. Acest lucru este efectuat cu IMRT. Cu utilizarea 
dispozitivului este posibil ca în zonele cu acoperire mai mica să 
fie acordată o doză mai mică de radiație, în comparație cu acele 
zone în care răspândirea cancerului este mai mare. Tratamentul 
ambulatoriu continuă timp de șapte săptămâni, timp de cinci zile 
pe săp tă mâ nă" rezumă Prof. Dr. Engin.

Prof. Dr. Kayahan engin
Specialist în radiooncologie
la Centrul Medical Anadolu

Sănătate
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dacă aveți o voce răgușiTă,
mai mulT de două săPTămâni, 
adresați-vă  unui medic

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası
Specialist în Orl
la Centrul Medical Anadolu

Vocea noastră este unul dintre cele mai importante 
elemente pentru comunicare. Organele de care depinde 
aceasta, pot fi afectate ca toate celelalte organe ale 
noastre. Vocea răgușită sau pierderea ei pot surveni din 
mai multe motive, din aceasta cauză trebuie să avem 
mai multe cunoștințe despre aceste organe, să fim atenti 
cu ele și să le protejăm.

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası specialist ORL la Centrul Medical 
Anadolu, informează că răgușeala poate fi și un semn de prezența 
a cancerului de gât,  plămâni sau creier, și nu pot fi ignorate vizi-
tele la medic atunci când simțim acest disconfort. "Nu este nevoie 
să intrăm în panică, dar nu trebuie să ingnorăm situația", a dec-
larat Prof. Dr. Kazkayası.

Definiția de voce răgușită este asociată cu fiecare sunet diferit al 
vocii, reducerea de putere sau lipsa totală a vocii. Prof. Dr. Kaz ka-
yası adaugă și despre prezența de divizare/bifurcare de voce, 
vibrații și voce gravă. "În general," vocea răgușită " este definita ca  
orice reducere a puterii  vocii, lipsa de voce sau orice disconfort 
asociat cu vocea noastră."

Sunetul iese din corzile vocale și împreună cu ele pe drumul lui, 
pornind de la plămâni și ajungând la buze, există multe organe 

ca re își exrcită rolul și influența în formarea lui.

Prof. Dr. Kazkayası subliniază faptul că vocea răgușită poate fi 
generată ca urmare a unei infecții virale a tractului respirator 
superior sau poate fi cauzată de reflux. De-a lungul timpului, la 
prima vedere, sursa obișnuită de infecție ar putea declanșa 
cancerul în gât, plămâni, creier și alte organe, prin urmare, vocea 
răgușită trebuie considerată ca un simptom care trebuie să fie 
luat în serios și imediat să fie luate măsurile de precauție necesare.
Simptomele pot include, de asemenea, durere la înghițire, iritare 
și uscăciune în gât, tuse, probleme respiratorii, dureri de urechi.
În afara infecțiilor, cele mai frecvente cauze de răgușeală se 
datorează nodulilor, polipilor, chisturilor și umflăturilor corzilor 
vocale. Profesorul informează că în caz de umflare a zonei gâtu-
lui, dificultăți la înghițire, senzație de blocaj în gât, sânge în spută, 
precum și în caz de intrare accidentală a produselor alimentare 
în plămâni, ca urmare a unei tuse, este necesară o intervenție 
chirurgicală imediată.
Dacă vocea răgușită nu este tratată prompt, aceasta poate duce la 
complicații grave. Dacă în termen de o săptămână sau două, 
răgușeală nu dispare și crește, precum și la modificările în curs de 
desfășurare în timbrul vocii - este imediat necesar să se consulte 
un medic specialist.
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am recomand TuTuror cenTrul 
medical anadolu

Sănătate

impărtășit

ernesta enache

În 2005 Ernesta Enache a început o lupta. Una cu viaţa şi cu 
moartea, o luptă cu o boală cumplită: cancerul. Pe mulţi dintre 

cei diagnosticaţi cu această boală, numai gândul că au cancer îi 
îngenunchează. Pe Ernesta n-a răpus-o nimic. Nici vestea neagră 
a diagnosticului şi nici frica. Optimismul a ţinut-o în picioare şi 
i-a dat forţă să lupte prima data cu un cancer de sân. A fost ope-
rată, iar viaţa femeii părea că îşi recapătă normalitatea. Opt ani, 
din trei în trei luni, Ernesta a efectuat controale medicale. Când 
boala părea învinsă, femeia a făcut o serie de investigaţii amănun-
ţite. În urma lor avea să afle încă o veste neagră. În spetele retinei 
a apărut o tumoare, iar Ernesta risca să rămână oarbă. Tratamen-
tul din România îi promitea femeii că o scapă de acea tumoare, 
dar odată cu începerea şedinţelor de  radioterapie şi vederea ei 
s-ar fi pierdut încetul cu încetul. Aşa că, a căutat, s-a informat şi a 
ajuns la Centrul Medical Anadolu. O discuţie la telefon a fost în-
ceputul. Ernesta a trimis dosarul medical la specialiştii din Turcia, 
iar aceştia i-au răspuns. Tumoarea se putea opera, iar vederea 
femeii nu avea de suferit. A plecat de îndată spre clinica din Is-
tanbul. A fost prteluată de la aeroport, iar în permanenţă, un 
translator i-a asigurat comunicarea cu medicii turci. A fost pro-
gramată la o intervenţie cu aparatul Cyberknife, o terapie care, 
practic i-a distrus Ernestei doar celulele canceroase din spatele re-
tinei. În doar trei zile, problema femeii de 63 de ani a fost rezolvată.

Astăzi, Ernesta Enache zâmbeşte şi ce este mai important, vede 
perfect. Merge periodic la controale la Centrul Medical Anadolu 
şi spune cu mâna pe inimă că este o norocoasă că i-a întâlnit pe 
medicii Anadolu.

Nicoleta Bărcău 

Când medicii i-au spus de ce suferă, Nicoleta a crezut că visează. 
Era un vis urât din care a vrut să se trezească cât mai repede. 

Din păcate, pentru ea, cancerul a fost cât se poate de real. A înce-
put lupta cu boala de la o vârsta tânără, dar a simţit că o poate în-
vinge.

În 2004, când a fost diagnosticată cu un cancer de sân, în Româ-
nia se cunoşteau puţine lucruri despre această boală. Aparatura 
lipsea din spitalele noastre iar tratamentele nu aveau de cele mai 
multe ori nici un efect. Nicoleta n-a stat pe gânduri. A căutat cu 
disperare leac pentru boala ei atât în ţară, dar mai ales în străină-
tate. A stat un an de zile peste graniţe fiind sigură că se va vindeca, 
iar optimismul şi determinarea ei au făcut ca din lupta cu boala, 
Nicoleta să iasă învingătoare.

În 2009 femeia a decis să se consulte la Centrul Medical Anadolu 
din Istanbul. Boala ei era ţinută oarecum sub control însă ea 
simţea că e nevoie de mai mult. Şi aşa a fost.  La Anadolu a avut 
parte de investigaţii de specialitate şi de tratamente inovative, 
unice la acea vreme în toată lumea. Astfel cancerul a devenit 
pentru Nicoleta o afecţiune banală de care aproape că a şi uitat. 
Din 2009 şi pănă acum femeia merge periodic la controale la 
Centrul Medical Anadolu. Specialiştii de acolo o cunosc deja 
foarte bine şi o ajută mereu să zâmbească. 
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lipofilingul este deja în 
Bulgaria
Acum bulgaroaicele pot folo-
si o nouă metodă de restabi-
lire a volumului și a formei 
sânilor după operație. Până 
acum metoda a fost prin pla-
sarea de implanturi sau ex-
pan dere. Astăzi, cea mai 
noua metodă este lipofilingul 
- grefarea de grasime din cor-
pul  femeii. In acest fel se eli-
mi na riscul unei reactii de 
corp strain.

Proprietățile curative ale 
strugurilor
Conform studiilor, resverat ro-
lul care se găsește numai în 
struguri, ajută la creșterea fle-
xibilității vaselor de sânge, 
ceea ce facilitează circulația 
sanguină, și o mai bună circu-
lație a sângelui si permite astfel 
un transport mai ușor de oxi-
gen la toate părțile cor pu lui. 
Studiile arată că 10mg de res-
veratrol pe zi pot reduce sem-
nificativ riscul de atac de cord.
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Pe scurTdiagnosTic și TraTamenT 
modern în caz de PieTre 
la rinichi

Pietrele la rinichi constituie una dintre 
cele mai frecvente boli. Cea mai mare 
caracteristică a acestei boli este riscul de 
reapariție care ajunge la 50% în cazurile 
în care nu se iau măsuri preventive. 
Motivul ca pietrele ureterale să fie 
definite ca pietre la rinichi se datorează 
faptului că pietrele sunt formate inițial 
în rinichi. Apoi ele pot schimba locația și 
se pot muta la vezica urinară sau uretra.

Diagnostic:
Diagnosticul este pus după ce au fost efectuate 
teste de urină și raze X. Uneori boala este dia-
gnosticată accidental în timpul examinării de 
profilaxie sau la investigatii de imagistică pre-
ventive pentru alte afectiuni. Principalele me-
tode utilizate pentru identificarea pietrelor 
sunt IVP, tomografie computerizată spirală și 
ecografie.
IVP (pielograma intravenoasă): reprezintă o 
imagine cu raze X a procesului în care rinichii 
filtrează intravenos substanța introdusă. Astfel 

se obțin informații cu privire la pietrele și 
funcția renală.
Tomografie computerizată spirală: o metodă 
preferată la pacienții cu dureri acute. Prin im-
plementarea acesteia chiar cele mai mici pietre 
pot fi identificate. Aceasta metodă nu oferă 
date cu privire la funcționarea rinichilor.
Ultrasonografie (mai cunoscută ca ecogra-
fie): aceasta metodă nu este sensibilă ca cele-
lalte două metode, dar poate fi realizată oriun-
de deoarece nu se utilizează droguri, nu pre-
zintă un risc de a fi combinată cu radiografie 
abdominală.

Tratament:
Majoritatea pietrelor la rinichi sunt eliminate 
de la sine și cu excepția durerii nu creează o 
problemă gravă. Dar, în cazuri speciale, există 
excepții. Se admite că pietrele mai mari de 6 
mm nu pot fi eliminate în mod spontan și ne-
cesită un tratament. În funcție de tipul, mări-
mea și localizarea pietrei se selectează metoda 
potrivită. Printre cele aplicate sunt litotripsia 
cu unde de șoc (SWL), ureteroscopia (URS) și 
nefrolitotomia percutanată (PNL).

Litotripsie cu unde de șoc: reprezintă un tra-
tament prin unde de șoc direcționate, generate 
de la un aparat din afara organismului care se 
concentrează pe piatra și o distrug în bucăți 
mici. Apoi fragmentele de piatră se excretă în 
urină. Această metodă este adecvată pentru 
aplicarea pe pietrele de dimensiuni de până la 
2 cm care se află în partea superioară a urete-

Prof. Dr. Yalcin ilker
Specialist în Urologie
la Centrul Medical Anadolu

Urmează la pag. 14
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În metastaze, cum ar fi metastaze sarcomă 
datorită eficacității insuficiente a chimio te-
rapiei sistemice și a radioterapiei, chemo em-
bolizarea este considerată cel mai eficient 
tratament.
Terapia este recomandată ca un tratament 
alternativ pentru pacienții inoperabili cu can-
cer indus al ficatului și al bilei sau la pa cienții 
care nu pot fi supuși la intervenții chirurgicale 
din alte motive medicale. 

Care sunt riscurile tratamentului 
tumorilor hepatice prin embolizare?
Complicațiile după embolizare sunt apro-
ximativ 10% și se manifesta prin durere, grea-
ță, vărsături și febră. Celelalte complicații 
sem  nificative sunt legate de insuficiența hepa-
tică. Deși rare, nu sunt excluse  prob lemele 
vaselor de sânge legate de angiografie, precum 
si efectele secundare.

embolizarea se poate aplica la alte 
tumori, în afară de ficat?
Embolizarea poate fi aplicată în tratamentul 
cancerului de rinichi ca un tratament paliativ, 
ca un tratament preoperator al tumorii trom-
busului venei cave, în controlul hemo ragiilor, 
precum și la pacienții inoperabili.

Poate fi embolizarea combinată cu alte 
tratamente?
Terapia poate fi efectuată singură sau în com-
binație cu alte tratamente, după o inter venție 
chirurgicală sau pentru controlul tumorii la 
pacienții cu carcinom hepatocelular care aș-
teap tă un transplant.

este descoperit un remediu 
pentru toate tipurile de 
cancer
Vestea vine de la cercetătorii 
de la Imperial College din 
Lon dra. Ei spun că au reușit să 
gă sească un nou tip de pro-
teină care distruge toate viru-
surile și celulele vătămă toare, 
inclusiv pe cele tumo ra le. 
Aceas ta sti mulează sistemul 
imunitar să formeze mai multe 
celule T. În prezent proteina 
este numită molecula pentru 
emulsie de limfocite și până la 
3 ani este de așteptat să fie 
inclusă în tera piile genetice 
pent ru trata men  tul pacienților 
cu cancer.

roșiile conservate sunt 
periculoase
Roșiile sunt unele dintre cele 
mai utile produse în general, 
dar nu și conservate, spune 
Frederick Vam Saal (endoc ri-
nolog). Problema vine de la 
acoperirea internă a conser-
velor. Aceasta conține bisfenol 
– A, care este un tip de estro-
gen sintetic care duce la boli 
cardiovasculare, diabet, obezi-
tate. Această substanță inhibă 
producția de spermă, și la fe-
mei duce la anomalii cromozo-
miale ale ovulelor.
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protezele și reconstrucția biologică a sche -
letului (fragmentele osoase provenite dintr-o 
porțiune a sistemului osos sunt folosite ca un 
transplant pentru tratamentul altor părți ale 
scheletului).
Unele tumori maligne osoase reacționează la 
radioterapie/ terapie de radiație care poate fi 
realizată în monoterapie sau în combinație cu 
alte tratamente. Conform comportamentului 
biologic al bolii, chimioterapia poate avea un 
efect terapeutic. Aceasta este, de obicei apli cată 
înainte sau după o intervenție chirur gicală.

Sănătate

exista o posibilitate de prevenire?
Pentru a se reduce riscul este necesar să fie 
făcută o schimbare a obiceiurilor nocive:
ä Consumul persistent de produse din 
car ne crește riscul de îmbolnăvire.
ä La pacienții cu Helicobacter pylori și 
gastrită, terapia regulată cu antibiotice 
reduce riscul de cancer la stomac
ä Consumul de substanțe nutritive, 
bo gate în beta-caroten și vitamina C, re-
du ce riscul de îmbolnăvire.

Care este tratamentul?
Chirurgie: pentru pacienții cu cancer gastric 
se aplică îndepărtarea chirurgicală a stoma-
cu lui și a ganglionilor limfatici din jurul lui. 
Intervenția se efectuează, în funcție de gradul 
de dezvoltare și răspândirea tumorii. De ase-
menea, tratamentul chirurgical poate fi ap li-
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cat la sângerări cauzate de tumoare și 
obstruc ții gastrice la ieșirea stomacului.
Chimioterapie: În ultimii ani, medicamentele 
dezvoltate cu ajutorul echipamentelor tehno-
logice asigură pacienților un mod de trata-
ment mai bun și mai confortabil.

Pe scurT

relor.
Nefrolitotomie subcutanată: o intervenție 
chirurgicală în care printr-o deschidere mică 
la rinichi folosind un instrument optic (nefro-
scop) pietrele sunt eliminate direct din rinichi. 
Se aplică pe pietre mai mari de 2 cm.
Ureteroscopie: tratamentul prin care se in-
troduce un dispozitiv subțire, lung, optic (un 
endoscop) de la uretra prin vezica urinară la 
uretere, ajungând la piatra. Printr-un dispozi-
tiv cu laser este distrusă în bucăți mici și eli-
minată din organism. Metoda este mai potri-
vită pentru pietrele ureterale, dar poate fi, de 
asemenea, utilizată și în tratamentul de pietre 
la rinichi.
De obicei nu este posibil ca piatră formată să 
fie micșorată sau eliminată printr-o terapie cu 
medicamente. Numai în cazurile de pietre 
pu re, întălnite rar, tratamentul  cu medicamen-
te poate da rezultate de succes.
La pacienți cu pietre la rinichi este important 
să se reducă riscul de reapariție care este 50%.
 În acest sens, pentru a determina factorii de 
risc sunt foarte importante analizele de exa-
minare detaliată a sângelui și urinei, precum 
și o analiză a pietrei desfășurată pe o mică 
parte din această (evaluare metabolică). Con-
form rezultatelor acestor analize prin admi-
nistrarea de medicamente și dieta reapariția 
poate fi prevenită. Una dintre principalele te-
rapii în tratamentul tuturor tipurilor de pietre 
care reduce riscul de reapariție este consumul 
unor cantități mari de apă.
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față în față cu cancerul
Când omul înțelege că are o boală tumorală, 
întrebările inițiale sunt "De ce eu", "Dacă voi 
muri"? Până la depășirea crizei inițiale de șoc 
sau până la întocmirea unui plan de tratament 
și începutul tratamentului propriu, acești 
oameni nu pot dormi, pierd pofta de mâncare, 
se închid în sine și preferă să rămână singuri. 
Chiar își pierd deseori controlul.

Atunci când pacientul începe un tratament, el 
nu știe cum se întâmplă lucrurile, si, prin 
urmare, se simte în incertitudine. Indiferent 
de volumul de informații furnizate, chiar dacă 
are o imagine cu privire la posibilele efecte 
secundare, pacientul nu percepe lucrurile 
înainte ca acestea sa înceapa să se întâmple. 
Acesta este și motivul pentru anxietatea lui.

Cum anume pacientul va suporta tratamentul 
depinde de anumiti factori, cum ar fi:  vârsta și 
sexul pacientului, care este boala, în ce stadiu 
este, nivelul de suport social, care au fost abi li-
tățile sale de rezolvare a problemelor din tre-
cut, CV-ul lui psihiatric și capacitatea de a 
cont rola durerea. De asemenea, important 
es te dacă pacientul a fost confruntat cu situații 
stresante din trecut, anamneza de cancer sau 
pierderi suferite în familie. În această perioa-
dă, pacientul își dă seama de multe lucruri din 

viața sa și toate aceste experiențe influențează 
procesul de tratament.

Tratamentul provoacă inevitabil efecte secun-
dare. Deoarece acestea pot distruge percepția  
de personalitate, pot schimba imaginea  fizică 
existentă (de exemplu, pierderea părului), pe 
de o parte, pacientul trăiește o perioadă de 
reconciliere și pe de altă parte - el încearcă să 
abordeze schimbările din cauza acestor efecte 
secundare. Asemănător unui ostaș el se luptă 
pentru supraviețuire. În acest sens, în orice 
stadiu al tratamentului, pacienții trebuie să fie 
încurajați să-și exprime sentimentele lor. În 
plus, sprijinul celor dragi este esential – cu cât 
pacientul împărtășește preocupările sale, cu 
atât mai ușor pacientul acceptă realitatea și 
sprijinul, și, în consecință, acest lucru îi ajută 
să adere la tratament și să lupte.

Există cazuri în care familia nu dezvăluie diag-
nosticul pacientului cu ideea de a-l proteja. 
Acest lucru duce în mod inevitabil la prob-
leme, deoarece pacientul este îngrijorat mai 
puțin despre diagnosticul și mai deranjat de 
sentimentul că se ascunde ceva care îl privește 
în mod direct. Fiecare pacient are dreptul să 
știe adevărul.

PFASs în laptele matern
Alchili perfluorati si Alchili 
polifluorati (PFAS) au fost  gă-
siti de  cercetatorii de la Har-
vard în laptele matern al fe-
mei lor care alăptează. Aceste 
substanțe chimice sunt utili za-
te în principal în industria 
textilă și alimentară. Ele intră 
din haine prin piele și astfel  
ajung in sistemul  sanguin. 
PFAS sunt direct legati de 
slăbirea sistemului imunitar, 
anomaliile reproductive, tul-
bu rările endocrine și apariția 
formațiunilor tumorale. "Re-
zul tatele nu trebuie să descu-
rajeze mamele, deoarece chiar 
și așa alăptarea rămâne vitală 
pentru copiii". Apelul oame-
nilor de știință este către auto-
ritățile care trebuie să restric-
ționeze sau să interzică în înt-
regime folosirea de PFASs în 
industrie.

Cerneală bonurilor fiscale 
este toxică
După părerea oncologilor 
subs tanță chimică bisfenol-A 
intră în organism prin piele și 
se răspândește prin circulația 
sanguină la toate organele. 
Substanța este absorbită mai 
rapid atunci când este com-
binată cu alte substanțe, cum 
ar fi cremă de protecție so-
lară, loțiune de corp sau să-
pun, crescând astfel riscul de 
dezvoltare a diabetului zaha-
rat, obezitate și chiar cancer.
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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) 59 50 95
(+40 725) 98 53 80

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

în numărul urmăTor așTePTați

Programe de screening 
la Centrul meDiCal anaDolu

Odata cu  progresul medicinii in cercetarea   cancerului se dezvoltă și 
metodele de prevenire – așa numitele metode de screening. ele sunt 
considerate 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

ONCOlOgie
Prof. Dr. Necdet Yuskent

Leucemia afectează 
în special copiii

ChirUrgiA iNiMii 
Dr. Gursel Ates

pentru stimulatorul 
cardiac care la 
insuficiența cardiacă 
ajută inima

SCreeNiNg
PeNTrU CANCerUl De PrOSTATă:
Cele mai frecvente teste referitoare la scree-
ning-ul de cancer de prostată sunt tușeul rectal 
și antigenul specific prostatic (PSA). Fiindcă al 
doilea este ușor de aplicat, anual acest cancer 
este cel mai diagnosticat în Europa și America. 
Prin acesta este posibil să se detecteze boala 

înainte de apariția simptomelor. Trebuie avut 
în vedere faptul că neglijarea acestui tip de 
cancer duce la creșterea mortalității.

Utilizarea fără 
discernământ de 
vitamine poate 
provoca un efect 
nedorit


