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A FOSt iNAUGUrAt ceNtrUl 
peNtrU trAtAmeNtUl
cANcerUlUi de SâN
Sub conducerea Prof. Dr. Metin 
Çakmakçı, Centrul Cancerului de San 
oferă diagnostic și tratament cuprinză-
tor, inclusiv chirurgie plastică -  cu un 
pachet complet de servicii pentru toate 
nevoile pacienților cu cancer de sân.

O dată cu dezvoltarea medicinei moderne, se 
pune un accent din ce în ce mai mare pe 

diagnosticul precoce și recuperarea completă 
în tratamentul cancerului de sân. Angajat cu 

misiunea sa de a oferi asistența medicală de 
calitate pentru pacienții săi și în efortul său de a 
satisface toate nevoile lor medicale, Centrul 
Medical Anadolu a deschis un Centru pentru 
tratamentul cancerului de sân. Totodata, Cen-
trul Medical Anadolu a devenit centru de 
referință pentru tratamentul tuturor tipurilor 
de cancer.
Centrul cancerului de San oferă diagnostic și 
tratament cuprinzător - de la screening-ul de 
rutină la chirurgie plastică,
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peNtrU iNcepUt

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 de 
îngrijiri in ambulatoriu.
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Octombrie - Luna de lupta 
împotriva cancerului de sân
În 1985 compania AstraZeneca 
a anunțat octombrie pentru 
luna de combatere a cancerului 
de sân. La început ideea era de 
a promova mamografia ca un 
instrument eficient pentru 
depistarea precoce și 
tratamentul bolii. Astăzi, 
octombrie este luna pentru 
campanii de informare active 
despre cauzele, prevenirea și 
tratamentul bolii.

ONCOlOgie
Prof. Dr. Metin Çakmakçı,

Oncologie Specialist 
Chirurgie - Cancerul de 
san este unul dintre cele 
mai frecvente tipuri de 
cancer intalnit la femei

gAStrOeNterOlOgie
Dr. Murat Gürsoy

stresul - este o condiție 
prealabilă pentru o boală 
de stomac, și



Ce înseamnă cancerul de sân?
Când structura genetică a celulelor care constituie țesuturile și 
organele sunt deteriorate din diverse motive, aceste celule încep 
proliferare necontrolată, rezultând formarea unei mase tumora-
le. În cazurile în care astfel de celule și tumori sunt "maligne", 
adică tumora este canceroasa, celulele se desprind de la tumora 
primară și se răspândesc în alte părți ale corpului pentru a forma 
tumori secundare - "metastaze". La cancerul de sân se observă 
același lucru. 
Examenele medicale regulate este bine să înceapă după 40 de ani, 
recomandăm anual să fie efectuate examinări profilactice, 
mamografie și ecografie. Datorită structurii de sân, mamografia, 
uneori, nu oferă informații suficiente. În aceste cazuri este nece-
sară rezonanța magnetică nucleară (RMN).
Este important de menționat că persoanele cu anumite riscuri - 
cazurile de cancer de sân din partea mamei, trebuie să facă exa-
minări mai devreme și mai des.

De ce este important pentru femei să efectueze 
autoexaminare a sanilor?
Vrem ca femeile să cunoască structura țesutului sânului lor. 
Cunoașterea țesutul mamar este importantă, deoarece în acest 

fel, o femeie poate să observe la timp modificarea.  Noi nu 
așteptăm ca femeile să pună diagnostice: "Aici este un chist", "Aici 
este un cancer", ci așteptăm ca ele să spună: "A apărut ceva în sâ-
nul meu, înainte nu era" sau "Există un nodul, el nu a fost acolo 
înainte."

Dacă este posibil prin mamografie să fie stabilit 
diagnosticul?
Mamografia este cel mai important test de screening. Cu toate 
acestea, este posibil ca unele tumori să nu poată fi văzute pe 
mamografie. Uneori, în prezența unei tumori la sân, rezultatele 
din mamografie pot fi complet normale. Recomand, dacă este 
posibil, împreună cu mamografia trebuie să fie făcută și ecografia. 
În unele cazuri, vom folosi metode alternative, cum ar fi RMN.

Când există o suspiciune de cancer de sân?
Este foarte important pentru femei să-se autoexamineze și din 
momentul în care simt o masă - mai ales în sân, dar, uneori, poate 
fi găsită și în axilă, trebuie să consulte imediat un medic.
Simptomele care vizează diagnosticul de cancer sunt descărcare 
sângeroasă din mamelon; în stadiu avansat umflarea pielii aseme
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Fiecare caz este evaluat si examinat individual si in amanun-
time  în Centrul pentru Tratamentul Cancerului de Sân  de 
către o comisie specială formată din specialiști din secțiile de 
chirurgie generală, oncologie medicală, radioterapie, medici-
nă nucleară, radiologie, chirurgie plastică, psihiatrie. În fie-
care săptămână aceasta echipă multidisciplinară va reuni 
așa-numita întâlnire de tumor board, la care se va decide și se 
va numi cel mai potrivit plan de tratament specific.

oferind  un pachet complet de servicii care sati-
sfac nevoile pacienților cu cancer de sân. Cali-
tatea serviciilor și furnizarea de servicii care 
facilitează tratamentul, sunt la nivelul celor  
mai înalte standarde mondiale.
După o examinare inițială în Centrul pentru 
Tratamentul Cancerului de Sân, pacienții sunt 
supuși examinării prin mamografie, ecografie 
și biopsie, în cazurile în care este necesar. Medi-
cii diagnostichează pacientul, evaluează etapa 
bolii și oferă tratamentul cel mai adecvat, 
prompt și eficient. În Centrul Cancerului de 
San se va acorda o atenție deosebită femeilor cu 
risc ridicat de cancer de sân.
Fiecare caz este evaluat si examinat individual 
si in amanuntime  în Centrul pentru Tratamen-
tul Cancerului de Sân  de către o comisie speci-
ală, formată din specialiști din secțiile de chi-
rurgie generală, oncologie medicală, radiotera-
pie, medicină nucleară, radiologie, chirurgie 

plastică, psihiatrie. În fiecare săptămână, 
aceasta echipă multidisciplinară va reuni așa-
numita întâlnire de tumor board, la care se va 
decide și se va numi cel mai potrivit plan de 
tratament specific. Depășirea tuturor  proble-
melor legate   de cancerul de san al unui pacient   
este un merit al întregii echipe.
Conducerea Centrului pentru Tratamentul 
Cancerului de Sân a fost încredințată Prof. Dr. 
Metin Çakmakçı. Prof. Dr. Metin Çakmakçı a 
dobândit educația sa în Turcia și SUA. Speciali-
zarea și interesele sale sunt în domeniul de 
chirurgie oncologică, infecții chirurgicale și 
chirurgie toracică.
Echipa Centrului pentru Tratamentul Cance-
rului de Sân include specialiști, absolventi al 
universitatilor medicale de prestigiu din SUA și 
Turcia, spe cializați în institutul medical Johns 
Hopkins Medicine, SUA, și care au câștigat 
premii in ternaționale prestigioase.

ceNtrUl peNtrU
trAtAmeNtUl cANcerUlUi 
de SâN
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Prof. Dr. Metin Çakmakçı
Director al Centrului pentru tratamentul Cancerului de Sân
la Centrul Medical Anadolu

pOrtret

Prof. Dr. Metin Çakmakçı

Director al Centrului pentru 
tratamentul Cancerului de 
Sân la Centrul Medical 
Anadolu

Prof.  Dr. Metin Çakmakçı a 
absolvit liceul la Istanbul, iar in 
anul   1981 a absolvit Faculta-
tea de Medicina in cadrul   
Universitatii Hadzhet Tepe din 
Ankara. În aceeași Universita-
te a absolvit și specializarea în 
chirurgie generală, în  anul 
1986. De asemenea,  Prof. Dr. 
Metin Çakmakçı a urmat  și 
studiile postuniversitare pen-
tru Gestionarea Institutiilor 
Medicale.
Prof. Dr.  Metin Çakmakçı a 
devenit profesor asociat - în 
1989, și profesor - în 1996. 
Ambele titluri sunt dobândite 
în cadrul  Universitatii Ha-
dzhet Tepe.

A lucrat in  diferite Instituții 
Medicale în Europa și SUA, și 

lucrează la Centrul Medical 
Anadolu, în cadrul Departa-
mentului de Chirurgie Gene-
rală.
În martie 2015 a fost numit 
Director  al Centrului nou cre-
at in cadrul Centrului Medical 
Anadolu , Centrul pentru Tra-
tamentul Cancerului de Sân
Interesele sale sunt în dome-
niul chirurgiei oncologie, in-
fecții chirurgicale și chirurgie 
toracică. "Fac o mulțime de in-
tervenții chirurgicale  – de la 
can cer de sân la operațiile de 
colon, rect și stomac. Pasiunea 
mea sunt inflamațiile chirurgi-
cale", spune Prof. Chakmakchi.
Prof. Dr. Metin Çakmakçı este 
un membru al Colegiului 
American de Chirurgie, al Co-

legiului American de Medici 
Sefi și al Comisiei Europene 
pentru Chirurgie. El a fost Pre-
ședinte al Societății Europene 
de Inflamații Chirurgicale.
De asemenea, este co-fondator 
și primul Președinte al So cie-
tății Turce de Etică și Reputație, 
înființată în mai 2010 ca o or-
ganizație non-profit pentru 
pro movarea aderării la princi-
piile universale recunoscute în 
afaceri și răspândirea lor în 
mediul de afaceri din Turcia.

Prof. Dr. Metin Çakmakçı a 
publicat articole în peste 100 
de reviste naționale și inter na-
ționale și este  membru al Con-
 siliului Editorial pentru Publi-
catii Medicale.

Urmează la pag. 14

Cancerul de sân este cel mai 
frecvent cancer la nivel 
mondial atât în țările 
dezvoltate, cât și în țările în 
curs de dezvoltare. În țările cu 
venituri scăzute și medii, 
frecvența bolii în ultimii ani 
este în creștere rapidă și 
motivele pentru aceasta sunt 
lipsa de conștientizare pentru 
depistarea precoce a acestei 
boli și lipsa de acces la servicii 
de sănătate.

Fapte: 
- Cancerul de sân nu este o 
boală care poate fi prevenită 
pentru că încă nu sunt 
clarificate pe deplin motivele 
pentru dezvoltarea sa. 
Diagnosticarea in timp util și 
tratamentul sunt cea mai 
sigură cale pentru un rezultat 
pozitiv.
– Carcinomul glandei 
mamare poate afecta orice 
femeie. Peste 70% dintre feme-
ile diagnosticate nu îndepli-
nesc criteriile pentru factorii 
de risc.
- Mamografia este cea mai 
bună metoda de a detecta 
cancerul de sân într-un stadiu 
timpuriu, atunci când boala 
nu este încă evidentă și este 
complet curabilă. 
- În caz de tratament adecvat 
durata de viață a femeilor care 
au învins cancerul de sân, este 
ca și la ceilalți oameni.



Pacientilor  diagnosticati cu cancer de san care au suferit 
o interventie chirurgicala, li se stabileste un tratament 
adcvat dupa interventie, pentru a putea preveni 
reaparitia tumorii. Deoarece fiecare tip de cancer de sân 
este diferit pentru fiecare pacient, opțiunea ideală este 
de a alege un tratament în conformitate cu caracteristici-
le tumorii.
Vârsta pacientului, dimensiunea tumorii, și posibila 
extindere la ganglionii limfatici, receptorii de estrogen în 
țesutul tumorii și expresia c-ЕrbВ2 (Her2) sunt parametri 
importanți care trebuie să fie cunoscuți în procesul de 
planificare a tratamentului.

În plus, se efectuează și testul oncotype (Oncotype DX) la care 
prin examinarea genelor în țesut se determină comportamen-

tul tumorii care permite o selectare adecvată a tratamentului.
Testul oncotype este utilizat pentru a determina care pacienți 
diagnosticați cu cancer de sân într-un stadiu timpuriu, cu recep-
tori estrogeni pozitivi și ganglioni limfatici non-metastatici pot 
beneficia de chimioterapie, în plus față de terapia hormonală. 
Mai mult, rezultatele testelor ajută pentru a evalua riscul de reci-
divă. Testul furnizează informații suplimentare cu privire la nive-
lul receptorilor estrogeni și progesteron din țesutul tumoral și 

ajută pentru a ghida tratamentul.
Prin testul oncotype se analizează activitatea de 21 de gene dife-
rite în celulele tumorale stocate în țesut de parafină după dia-
gnosticare. 16 dintre aceste gene sunt asociate cu cancerul, cele-
lalte 5 sunt gene de referință.
Pentru a efectua acest studiu este necesară o cantitate foarte mică 
de țesut tumoral care poate fi luat în diferite moduri - prin lam-
pectomie, mastectomie sau prin ac de biopsie. Rezultatele sunt 
întocmite până la 10-14 zile.
În funcție de rezultate pacienții sunt împărțiți în trei grupe - 
pacienți cu risc scăzut, pacienți cu risc mediu și pacienți cu risc 
ridicat.
Riscul de reapariție a cancerului la pacienții cu risc scăzut este 
mic, dar acest lucru nu înseamnă că nu există nici un risc. La 
acești pacienți se recomandă numai terapia hormonală.
Pacienții cu risc crescut de recidivă raspund bine la chimiotera-
pie. Aplicarea terapiei hormonale în combinație cu chimioterapie 
la pacienții din acest grup reduce probabilitatea de reapariție a 
cancerului în viitor.
Acest test cu excepția faptului că permite să fie creat un plan de 
tratament corect și precis la pacientii cu cancer de sân în stadiu 
incipient, oferă informații despre ce se poate aștepta în viitor. 
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teStUl ONcOtYpe dX peNtrU
cANcerUl de SAN

Cancerul de sân este unul dintre 
cele mai frecvente tipuri de cancer 
la femei. În cazul în care este 
detectat intr-un stadiu incipient, 
rezultatul tratamentului poate fi 
pozitiv. Datorită tehnologiilor 
moderne care permit diagnostica-
rea precoce, boala poate fi 
controlată.

la Centrul Medical Anadolu pentru 
tratamentul stadiului incipient se 
aplică metoda nodulului limfatic de 
santinelă, ceea ce contribuie la 
menținerea calitatii vietii pacienti-
lor.

Factori de tratament
Unul dintre cei mai importanți factori 
care determină cursul tratamentului este 
gradul de răspândire al tumorilor în alte 
părți ale corpului. În 90% din cazurile de 
cancer de sân, tumora afectează ganglio-
nii limfatici sub braț (zona axilară). În 
trecut, cele trei niveluri de ganglioni limfatici se indepartau 
complet până când astăzi, prin efectuarea biopsiei nodulului  
lim fatic de santinelă, tratamentul poate fi efectuat fără a fi nevoie 
de o astfel de acțiune.

Dr. Kihtir informează că ganglionii limfatici de santinelă din zona 
axilara, sunt definiți ca primari față de ceilalți. Răspândirea celu-
lelor canceroase din acea zonă începe tocmai de la acest nodul 
limfatic, la celelalte. Prin urmare, identificarea și studiul nodului 
limfatic de santinelă determină următorul pas în tratament. "Re-
zultatul obținut este de mare importanță. Dacă tumora nu a 
afectat zona axilară, pacientul este supus la un tratament cu chi-
mioterapie și așteptările vitale se schimbă semnificativ. În cazul 
în care ganglionii limfatici sunt afectați, atunci așteptările legate 
de durata de viață scad cu 40%."

Un alt factor important este mărimea tumorii. După părerea Dr. 
Kihtir, statisticile arată că la pacienții la care tumora este mai 
mică de 2 cm, probabilitatea de extindere a tumorilor la ganglio-
nii limfatici este de 30%, iar la restul de 70%, după îndepărtarea 
acestei zone și biopsie, se stabilește o probă negativă.

Procedura
Metoda biopsiei nodulului limfatic de 
santinela, este efectuata de o echipă din 
chirurg și specialist în medicina nuclea-
ră. Acesta este un proces în două etape, 
în care,            în primul rând, specialistul 
în medicina nucleară efectuează carto-
grafierea.

"Cu ajutorul unui ac mic prin pieptul 
pacientului este injectată substanță. 
Printr-un dispozitiv numit Camera 
Gamma, se urmărește drumul substanței 
până la ganglionii limfatici, se creează 
așa-numită hartă. Acolo unde se înregis-
trează un nivel ridicat de substață radio-
activa  (de obicei coincide cu zona mar-
cată de către noi), acest fapt indică 
prezența nodului limfatic de santinelă. 
Restul intervenției se efectuează de către 
chirurg", informează Dr. Kezban Berbe-
roglu, specialist în medicina nucleară.

Cu metoda de cartografiere și identifica-
rea locației nodulului limfatic de santi-
nelă, chirurgul efectuează marcarea. 

Astfel, se identifică și locul în care se va face incizia. La identifica-
rea nodului limfatic de santinelă la Centrul Medical Anadolu se 
aplică și a doua metodă de determinare a locației nodulului. 
"Imediat, înainte de intervenția chirurgicală, se injecteaza in san 
un colorant numit "substanță albastră". Datorită faptului că acest 
colorant ajunge mai întâi la nodulul limfatic de santinelă, avem 
posibilitatea de a testa și valida rezultatele testelor cu o mai mare 
sensibilitate și acuratețe," informeaza Dr. Kihtir

În afară de măsurătorile de sonda gamma, testele cu colorant 
confirmă în continuare locația nodulului de santinelă și alegerea 
potrivită pentru aplicarea procedurii. Printr-o mică incizie este 
eliminat numai nodul desemnat. Deci, în loc să fie eliminați 15-
20 ganglioni limfatici din aceasta zonă, este eliminat un singur 
nodul.

Patologul, care participă de asemenea la procedura, examinează 
proba timp de 15-20 de minute și în funcție de rezultatele biopsi-
ei (pozitive sau negative), chirurgul decide. Dacă nu este cancer, 
pacientul este închis. Astfel, se previne eliminarea inutilă de alți 
ganglioni limfatici. Invers, dacă există un cancer stabilit, chirur-

biOpSiA de NOdUl limFAtic SANti-
NelA - O metOdă cAre pAStreAzA 
cAlitAteA vietii
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Printr-o mică incizie se elimină un singur nodul limfatic în loc de 15-20 din noduli în zona axilară
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Cancerul de sân la bărbați este un tip rar de cancer, 
acesta constituind 1% dintre toate formele  de cancer 
intalnite in randul acestora.

Comparabil cu cancerul de sân la femei, la 150 de cazuri 
de cancer de sân la femei, se întâlnește un caz de cancer 
de sân la bărbați.

În ultimii 20-30 de ani, incidenta cancerului de sân la bărbați a 
crescut ușor, la 100.000 de bărbați, procentual cresterea fiind 

de la 0,86% la 1%.  Trei factori sunt principalii responsabili pentru 
cresterea incidentei acestei afectiuni:

1. Creșterea nivelului de mediu cancerigen;

2. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la existența de 
cancer de sân la bărbați;

3. Obezitatea excesivă. Obezitatea excesivă crește  nivelul de es-
trogen din sânge. Prin urmare, creșterea riscului de cancer pe 
fondul obezitatii, se referă în egală măsură la femei cat si  la 
bărbați. Istoricul familial de cancer este de asemenea un factor de 
risc suplimentar.

Comparativ cu cancerul de sân la femei, cancerul de sân la 
bărbați are loc la vârsta mai înaintată. Vârsta medie de diagnosti-

care a cancerului de sân la bărbați este 65 - 67 de ani,  iar la femei 
este 55-60 de ani.

Deoarece   cancerul de sân la bărbați este diagnosticat mai târziu, 
este mult mai periculos decat cancerul de san intalnit la femei, 
acesta fiind identificat cand  boala este deja avansată. Rezultatul 
tratamentului cancerului de sân la bărbați în aceeași etapă ca și 
cea a femeiilor, este la fel de bun.

Având în vedere faptul că este necesar ca boala să fie diagnostica-
tă într-un stadiu timpuriu, în screening-ul anual este recomandat 
ca sânii să fie analizați cu atenție. Deoarece cancerul de sân la 
bărbați este rar în comparație cu cel la femei, pentru bărbați nu 
este recomandat in mod uzual screeningul prin intermediul 
efectuarii mamografiei.  De aceea este  important în aceasta situ-
atie   ca bărbații peste 50 de ani  să se monitorizeze și sa isi exami-
neze singuri sânii lor.

În cazul în care veți găsi un nodul la sânul dvs., metodele de dia-
gnostic aplicabile sunt aceleași ca și la femei.

Având în vedere faptul că țesutul sânului masculin este prea mic, 
în tratamentul cancerului de sân nu se ia în considerare conser-
varea sânului. Tratamentul cancerului de sân la bărbați este sub 
formă de îndepărtare completă a sânului și a ganglionilor limfa-
tici axilari care se află sub braț.
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cANcerUl de SâN lA bărbAți?!

metOde de recONStrUcție
A SâNUlUi

există două metode principale: prin țesutul propriu al 
pacientului, de obicei, folosind piele și grăsime de la 
nivelul abdomenului, și prin proteza utilizată pentru  
mărirea sânilor. Uneori se folosesc in combinatie ambele 
metode .

Care metodă este mai bună?
Într-o mare măsură metoda de reconstrucție depinde de metoda 
utilizată pentru îndepărtarea sânului. În cazul în care este înde-
părtată numai o parte a sânului, sau în cazul în care țesutul este 
eliminat, dar pielea este conservată, reconstructia cu proteză dă 
rezultate pozitive. În cazul în care pielea de sân este eliminată în 
mare parte sau in cazul  pacienților care au fost supuși la radiote-
rapie, reconstrucția sânului din țesut propriu este singura 
opțiune.
În general, reconstrucția protetică este o metodă mai simplă care 
realizează o mai bună proporționalitate și coerența de culoarea 
pielii cu celalalt sân. Spre deosebire de aceasta, reconstrucția cu 
țesut propriu dă rezultate mai naturale și este o metodă mai fiabi-
lă pe termen lung. Alegerea metodei depinde de decizia comună 
a pacientului și chirurgului estetician.

Ce trebuie făcut înainte și după intervenție?
Nu există nicio pregătire specială înainte de intervenția chirurgi-
cală. Reconstrucția efectuată cu proteza este similară cu chirurgia 
plastică pentru mărirea sânilor, cu  perioade scurte de durată a 
intervenției, spitalizare și perioada de restabilire. Când se face 
reconstrucție cu țesut propriu durata intervenției este între 4-6 
ore, se poate solicita o spitalizare de la 2 până la 5 zile și revenirea 
la o viață normală poate dura 2-3 săptămâni.

 Se reconstruiesc sfârcurile sânilor și culoarea  areolei?
Sfârcul este reconstruit într-o perioadă de la 3 până la 6 luni după 
reconstrucție, fără a fi nevoie de spitalizare, cu anestezie locală, 
prin formarea unui pliu de piele din zona corespunzătoare. Cea 
mai bună metodă pentru a conferi culoarea areolei este prin uti-
lizarea unui dispozitiv special pentru tatuat, efectuată de chirur-
gii esteticieni.

la care pacienți nu se poate efectua reconstrucția 
sânului?

Care sunt metodele utilizate în reconstrucția sânului în 
Clinica de Chirurgie Plastică și reconstructivă la Centrul 
Medical Anadolu?
Toate metodele cunoscute care sunt utilizate în prezent pentru 
reconstrucția sânului sunt aplicate la Centrul Medical Anadolu. 
De obicei, metoda preferată și cea mai de succes este transplantul 
de țesut abdominal. În clinica noastră această metodă este aplica-
tă de chirurgi esteticieni care sunt printre primii practicanți ai 
acestei metode în țară. Utilizarea  tehnicii speciale pentru recon-
structia   sfârcului sânului și a culoarii areolei se face cu  rezultate 
foarte bune.

Reconstrucția sânilor poate fi aplicată în 
cazul în care este necesară, la orice femeie 
fără probleme grave de sănătate. Nu tre-
buie să fie aplicată la pacienții cu proble-
me psihice grave și așteptări nerealiste de 
intervenție.

Prof. Dr. Haluk Duman
Specialist în chirurgie estetică, plastică și reconstructivă
la Centrul Medical Anadolu
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raportul corect între conturul abdominal, talie și șolduri 
sunt un indicator al unui organism sănătos și productiv. 
la persoanele cu un diametru crescut de talie și raport 
incorect al șoldurilor crește riscul de diabet, boli 
cardiovasculare și hipertensiune arterială.
Scopul estetic al intervenției este corectarea conturului 
abdominal și crearea unei imagini normale. iar  obiecti-
vul reconstructiv este să asigure densitatea și să 
intareasca mușchii abdominali si sa previna hernia 
abdominală și slăbiciunea musculară.

Ce reprezintă abdominoplastia și în 
ce scop se aplică?
Abdominoplastia este o metodă care im-
plică diverse tehnici chirurgicale pentru 
corectarea conturului abdomenului, taliei 
și a șoldurilor cu un scop medical sau es-
tetic. Problemele din zona abdomenului 
care pot fi corectate prin abdominoplastie 
sunt slăbiciune musculară inerentă și laxi-
tatea pielii, cicatricile rezultate din 
intervenții chirurgicale, hernii, obezitate 
sau lăsare a pielii din cauza schimbărilor 
în greutate.

Dacă există o limită de vârstă pentru 
aplicarea procedurii?
Nu există nici o limită de vârstă pentru 
abdominoplastie în cazul în care pacien-
tul este în stare bună de sănătate și 
motivație. Vârsta ideală este de aproxima-
tiv 35-45 de ani de la sfârșitul perioadei de 
sarcină, atunci când nu este planificată următoarea sarcină. Nu 
este recomandat sarcina să fie efectuată într-o perioadă scurtă de 
timp după intervenția, și mai mulți ani după procedura. 
Intervenția pentru a corecta deformarea excesului de piele, re-
zultat din pierderea în greutate, se poate face la o vârstă fragedă.

Dacă se poate abdominoplastia să se aplice persoanelor 
supraponderale?
Este important să rețineți că abdominoplastia este o intervenție 
pentru reglarea conturului corpului. Acest lucru înseamnă că nu 
trebuie să se aplice cu scopul de a pierde în greutate. Abdomino-
plastia se poate aplica în cazuri cu persoane obeze pentru a 
îmbunătăți conturul corpului, atunci când pielea din zona abdo-
minală este slăbită și lăsată. Aceasta poate fi, de asemenea, aplica-
tă și pentru a corecta fisurile apărute după acumularea de grăsime 

și pielea lăsată în zona taliei.

la care oameni nu se poate aplica?
Aceasta nu se poate aplica la pacienții cu probleme grave de sănă-
tate (boli de inimă sau boli pulmonare severe, sarcină sau boli ale 
organelor abdominale), sau cu așteptări nerealiste cu privire la 
rezultatele.Toți pacienții trebuie să fie conștienți de faptul că, după 
interventie poate fi necesar să se efectueze corectari minore.

Cum se efectuează abdominoplastia?
În cea mai frecventă metodă de abdomi-
noplastie vergeturile și pielea lăsată între 
ombilic și zona inghinală (coapsele) îm-
preuna cu țesutul adipos subcutanat se 
elimină complet, iar restul de piele în sus 
de ombilic este întinsă în jos și se închide. 
Pentru a corecta mușchii abdominali 
slăbiți și pentru a strânge peretele abdo-
minal, mușchii abdominali se colectează 
în mijloc. Dacă este localizat exces de 
grăsime în talie și spate, în aceasta zonă se 
aplică liposucție. În cazul în care în zona 
taliei există lăsare și exces de piele, excesul 
este eliminat și se intareste zona laterală a 
coapsei. În prezent, tehnicile moderne de 
abdominoplastie asigură coerența cores-
punzătoare și proporționalitate a contu-
rurilor zonei dintre sâni și șolduri într-o 
singură sedinta.

Care este durata intervenției?
Abdominoplastiile normale sunt cu o durată de 2 ore și 
intervențiile mai ample sunt cu o durată mai largă - aproximativ 
4-5 ore.

Care este durata perioadei postoperatorii?
Revenirea la un mod normal de viață a pacientului depinde de 
vârsta, starea de sănătate și motivatie. În timp ce la pacienții tineri 
motivați care doresc să se întoarcă la angajamentele lor profesio-
nale, perioada este de 3-4 zile, la oameni adulți mai în vârstă și cu 
mai puțină motivație, în funcție de domeniul de aplicare al 
intervenției, perioada postoperatorie poate dura până la 3-4 
săptămâni.
În perioada postoperatorie, se observă simptome care sunt con-
siderate normale: umflarea pielii, sensibilitate redusă a pielii ab-
dominale și cicatrice care în timp devine mai puțin vizibilă.
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riNOplAStie
Prof. Dr. Haluk Duman
Specialist în chirurgie estetică, plastică și reconstructivă
la Centrul Medical Anadolu

rinoplastia reprezintă restructurarea formei nasului prin 
intervenție chirurgicală. Această operațiune se aplică la 
deformări congenitale sau la cele care rezultă din 
traume - distorsiuni în afara sau în interior care duc la 
dificultăți de respirație. Această intervenție schimbă 
pozitiv aspectul feței și, în același timp, are un impact 
pozitiv asupra stimei de sine a individului, viața lui 
socială și profesională.

la ce vârsta și la care pacienți se poate aplica?
Rinoplastia poate fi aplicată la orice persoană sănătoasă care nu 
este mulțumită cu aspectul nasului său sau care are dificultăți de 
respirație. Nu se aplică pentru persoanele cu probleme medicale 
grave sau tulburări de coagulare. Intervenția trebuie să fie efectu-
ată după încheierea pubertății, de obicei, după 16-17 ani. Nu 
există nicio limită superioară de vârstă pentru aceasta interventie 
chirurgicală, dar, în general, nu este recomandata pentru persoa-
nele cu în vârstă prea avansată.

Cum se face planificarea procedurii?
Datorită locației și structurii unice a nasului în comparație cu 
celelalte organe ale corpului, rinoplastia este o procedură chirur-
gicală care diferă de toate celelalte operațiuni estetice. Înainte de 
interventie este necesar să fie stabilite și menținute proporțiile 

între diferitele zone ale nasului (coloana vertebrală, vârful nasu-
lui, unghiul dintre nas și buza superioară, lățimea osului nasului, 
cartilajul de sept, etc.), precum și raportul dintre nas și întreg. 
Luăm o abordare individuală a pacientului în planificarea 
intervenției care include o ajustare prin menținerea formelor sale 
specifice și pozitive și schimbări și reconstrucție a celor jenante.

Care este durata intervenției?
Durata medie este de 1-2 ore. Dacă în același timp, trebuie să fie 
corectate și probleme, cum ar fi deformări de pinteni osoși care 
duc la dificultăți de respirație, poate dura între 2-3 ore.

портрет

Prof. Dr. Haluk Duman

Specialist în chirurgie 
estetică, plastică și 
reconstructivă la Centrul 
Medical Anadolu

Prof. Dr.  Haluk Duman, a absol-
vit liceul Kuleli și școala militară 
secundară în  Istanbul. Educația 
medicală și-a dobândit-o la Uni-
versitatea de Medicină din Is-
tanbul. Specializarea sa medicală 
de chirurg plastician a efectuat-o 
in cadrul   Academiei de Medici-
na Militara "Gulhane" din  An-
kara. În 1997 el a lucrat ca asis-
tent in cadrul Academiei, în 
2003 a devenit profesor asociat, 
și în 2008 a devenit profesor în 
chirurgie plastică.

În 2010,  a lucrat în departamen-
tul de chirurgie plastică de la 
Centrul pentru pacienții cu can-
cer al lui Dr. Andersen, Houston, 
Texas (SUA).
Din 2011 până în prezent lucrea-
za la Centrul Medical Anadolu, 
in cadrul sectiei   des  Chirurgie 
Estetica, Plastică și Reconstruc-
tivă , sectie ce oferă o gamă largă 
de proceduri cosmetice și recon-
structive.
Interesele Prof. Dr. Duman sunt 
în domeniul  chirurgiei reconst-
ructive, al  chirurgiei plastice, 
microchirurgie, arsuri și tumori 
cutanate.

Secția de Chirurgie Estetica, 
Plas tica si Reconstructiva a 
Cent rului Medical Anadolu,  are 
cele mai moderne echipamente 
și pune în aplicare tehnici chi-
rurgicale inovatoare, atât în 
efectuarea de proceduri estetice 
– rinoplastie, corecții pentru 
deformari ale urechii, chirurgie 
ortognatică cosmetică, chirurgie 
de sân, etc, cât și în efectuarea de 
proceduri reconstructive - re-
cons trucția postoncologică a 
feței și a altor părți ale corpului, 
chirurgie de mână inclusiv re-
plantare, tratamentul tumorilor 
benigne și maligne ale pielii și 
altele.

Este importanta stima de sine a pacientului, viata sociala si cea 
profesionala

Urmează la pag. 14

AbdOmiNOplAStie
Prof. Dr. Haluk Duman
Specialist în chirurgie estetică, plastică și reconstructivă
la Centrul Medical Anadolu
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lipOSUcțiA

Prof. Dr. Haluk Duman
Specialist în chirurgie estetică, plastică și reconstructivă
la Centrul Medical Anadolu

StreSUl - O cONdiție preAlAbilă 
peNtrU bOlile de StOmAc

Dr. Murat gyursoy
Specialist gastroenterolog
laCentrul Medical Anadolu

Care este diferența dintre gastrită, ulcer și reflux?
Cele trei tipuri de boli ale stomacului în cele mai multe cazuri 
provin de la  stres. Formarea acestora,  este insa diferită. Gastrita 
este un tip de afectiune care apare ca urmare a inflamației părții 
interioare a mucoasei stomacului. De multe ori, se observă 
roșeata zonala sau distribuita în mucoasa gastrică.
Ulcerul este o afecțiune care este asociată cu apariția unei răni 
într-o parte a sistemului digestiv. Adesea, boala se observă în 
stomac și duoden.
Refluxul este o stare în care conținutul stomacului, în mod 
inconștient, se întoarce înapoi în esofag, uneori ajunge și la gât. 
Cea mai frecventă plângere este că există o senzație neplacuta de 
venirea apei amare în gură și senzație de arsură în partea din 
spate a pieptului.

Care sunt simptomele pentru cele trei boli?
Simptomele de prezența a ulcerului, sunt durere puternică în 
stomac sau dureri în zona spatelui, trezirea în timpul nopții cu 
durere, balonare. 
Cele mai frecvente simptome ale refluxului, sunt răgușeală, sen-
zatie de arsură la nivelul  gâtului,  al nasului, precum si senzație 
de arsură la nivelul  pieptului. Simptomele gastritei sunt dureri de 
stomac, greață sau vărsături, dureri de cap, pierderea poftei de 
mâncare, febră bruscă, amețeală și oboseală, depozite albe pe 
limbă.

Cum se stabilește diagnosticul?
 De multe ori poate exista o eroare de diagnosticare intre gastrita  
si reflux, pacienții cu reflux fiind  diagnosticati cu gastrită. La 
stabilirea diagnosticului de reflux, este esențială simptomatologia 
menționata de catre pacient. La examinarea făcută, ca o confir-
mare pentru diagnosticul de reflux, se poate lua în considerare 
prezența de iritație și roșeață, situată în partea din spate a corzilor 
vocale. Pentru a exista confirmarea diagnosticului de reflux, este 
nevoie de monitorizare timp de 24 de ore a  aciditatii gastricesi 
examinarea endoscopică.
Pentru a stabili diagnosticul de gastrita, se efectueaza gastrosco-
pia insotita de biopsie.
 Pentru confirmarea diagnosticului de ulcer, pe lângă simptoma-
tologia  prezentata de către pacient, se efectueaza  și endoscopia. 

Care sunt metodele de tratament?
Dacă gastrită nu este tratată, aceasta poate constitui o condiție 
pentru formarea ulcerului gastric sau a cancerului de stomac. 
Tratamentul include aplicarea de diete, renunțarea la fumat și 

consumul de alcool, evitarea de analgezice și administrarea me-
dicamentelor prescrise pentru tratament.
Refluxul poate fi tratat prin medicamente și unele recomandări 
pentru măsuri de precauție. Acesta poate fi tratat, de asemenea, 
prin intervenție chirurgicală.
La ulcer sunt utilizate antibiotice în scopul de a elimina bacteriile 
Helicobacter Pylori de la nivelul  stomacului. De asemenea, sunt 
folosite și medicamente care inhibă secreția de acid gastric.

Cum ne putem proteja?
Prin diete, starea sanatatii se  poate îmbunătăți .. Având în vedere 
că unul dintre cei mai importanți factori ale acestor boli este 
stresul, acesta trebuie evitat. Pentru cei care s-au confruntat deja 
cu una dintre aceste boli, se recomanda  evitarea alimentelor 
prea picante, acide și prăjite. Este obligatoriu să renunte la fumat. 
De asemenea, trebuie evitata  alimentatia fara a urma un regim 
adecvat,, mestecatul incomplet al alimentelor precum  și consu-
mul excesiv de medicamente.

Sănătate

liposuctia nu este o metodă pentru a pierde în greutate, 
aceasta nefiind tratamentul obezității. liposuctia este 
utilizată pentru a reduce depozitele de grăsime localizate 
la persoanele cu greutate normală sau ideală.

este liposuctia o 
metodă de pierdere în 
greutate? 
Astăzi, procedura are o 
gamă mai largă de aplicare 
și este utilizată pentru a 
reduce și a remodela cor-
pul. Posibilitatea de a eli-
mina cantități mari de 
grăsime cu liposucție nu 
înseamnă că procedura 
poate înlocui un stil de 
viață sănătos. Pierderea în 
greutate este posibilă cu 
schimbări în dietă și co-
recția permanentă a obice-
iurilor alimentare. De și 
liposucția ajusteaza pro-
por țiile corpului, ali men-
tația excesivă și supra ali-
mentarea duce la reține rea 
de grăsime în celelalte ce-
lule din organism. Acest 
lucru determină o creștere 
în volum și deformareaal-
tor zone.

Care pacienți nu sunt 
potriviți?
Liposucția nu trebuie utili-
zată la persoanele cu probleme de sănătate vizibile, cu tonusul 
pielii redus, piele inelastică și la persoanele care iau anticoagulan-
te deoarece cresc durata de sângerare.

Care sunt zonele  corpului la care se poate aplica liposuc-
tia?
Liposucția poate fi aplicată în orice zona a corpului cu depozite 
de grăsime subcutanate și contur afectat. Cel mai frecvent este 
aplicată în părțile laterale ale șoldurilor, talie și abdomen. Se 
aplică în plus și pe partea interioară a coapsei, genunchi, partea 
inferioară a gambei, precum și zona de spate, brațe, față, gât, pi-
cioare și glezne.

Care este durata intervenției?
În funcție de numărul și volumul zonelor tratate, durata poate 
varia între 1 și 3-4 ore.

Care este numărul 
maxim de proceduri 
aplicate?
Cel mai bine este ca 
liposucția unei zone ana-
tomice să fie efectuată cu o 
singură procedură. 
Liposucția secundară poa-
te fi necesară din două 
motive: tratament insufici-
ent sau inadecvat în prima 
sesiune sau reajungere la 
excesul de greutate. 

Când  pacientul poate 
reveni la o viață 
normală?
Durata perioadei de resta-
bilire depinde de anestezie 
(locală sau generală) și nu-
mărul și volumul de zonele 
tratate. La pacienții cu 
greutate normală, proce-
dura se face sub anestezie 
locală într-o singură sesiu-
ne în care sunt tratate 3-4 
zone ale corpului fără ne-
cesitatea de spitalizare. Es-
te posibilă întoarcere la 
viață de zi cu zi în termen 

de 1 zi. La procesarea unui număr mai mare și zone mai largi în 
aceeași sesiune cu anestezie generală, pacienții revin la stilul lor 
de viață normal în câteva zile. Atunci când într-o sesiune de 
liposucție este manipulată o zonă largă a corpului si se aspiră un 
total de 5 litri sau mai mult, revenirea la o viață normală poate 
dura între câteva zile și 3-4 săptămâni.

Care sunt efectele secundare și riscurile la liposucție?.
Sângerarea, umflăturile și vânătăile dispar în aproximativ 1 lună. 
Este posibil pe termen lung pe piele să se formeze contururi  sub 
formă de deformări ondulate.
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Am recOmANd tUtUrOr ceNtrUl 
medicAl ANAdOlU

impărtășit

Sănătate

ionel Nechifor
  

Ma numesc I. N., am 63 de ani, sunt din Braila si am profesia de 
inginer cadastru.

In anul 2011 am fost diagnosticat cu cancer la rinichiul drept, mo-
tiv pentru care rinichiul mi-a fost extirpat. 
In urma acestui diagnostic, m-am interesat care ar fi metodele de a 
a preveni dezvoltarea celulelor canceroase in organism. 
Am gasit pe internet ca Centrul Medical Anadolu se ocupa de 
acest aspect. Am luat legatura cu Centrul Medical Anadolu prin 
intermediul internetului si mi s-a comunicat ca imi pot face pro-
gramare pentru analize si investigatii.
Incepand cu August 2011 am inceput sa vin la Centrul Medical 
Anadolu, unde am fost intampinat de o echipa de translatori de 
limba romana cu care m-am inteles deosebit de bine.
Am fost programat la Prof. Dr.  Necdet Uskent si in urma primelor 
investigatii  diagnosticul a fost  ca nu mai sunt celule canceroase in 
organismul meu.
Mi s-a recomandat sa vin o perioada de timp din 6 in 6 luni la 
control , sfat pe care l-am urmat pana in 2013. Din anul 2013 , re-
spectiv in 2014 si 2015 m-am prezentat o data pe an  la controlul 
medical, la Centrul Medical Anadolu.
In acest an sunt pentru a 7-a oara aici si multumesc  echipei medi-
cale ca sunt investigat cu foarte mult profesionalism, care , totodata 
iti insufla multa incredere , iar atitudinea fata de pacienti este deo-
sebita, facandu-te sa lupti mai usor cu diagnosticul pe care il ai.
Eu, asa cum am fost sfatuit de catre domnul doctor Necdet Uskent, 
voi reveni in continuare la controlul medical periodic si voi urma 

indeaproape tot ce m-a sfatuit si mi-a recomandat domnul doctor.
Vreau sa multumesc pe aceasta cale tuturor cadrelor  medicale, 
echipei de translatori, echipei care s-a ocupat intr-un mod deosebit 
atat de preluarea mea de la aeroport cat si de asigurarea cazarii si a 
tuturor celor necesare in perioada in care am fost aici pentru inves-
tigatii.
Le multumesc inca o data si le doresc numai bine. 

Alexandrina Stoica

Ma numesc A. S , vin din Romania si am aflat de Centrul Medi-
cal Anadolu de la una dintre Clinicile Private din Romania, la 

care urmam un tratament.
Am ajuns la aeroportul dın Istanbul unde am fost intampinata si 
astfel a fost foarte usor sa ma descurc.
Serviciile oferite de catre Centrul Medical Anadolu au fost deose-
bite.
Tot timpul am fost insotita de o doamna foarte draguta, Narcisa, 
care m-a ajutat foarte mult pe parcursul vizitelor la medici.
Totul este organizat si medicii lucreaza in echipa, dotarile sunt ex-
ceptionale si nu mai este nevoie sa mergem dintr-o clinica in alta 
pentru a face diverse investigatii si controale medicale.Este un spi-
tal deosebit unde voi reveni , desi sunt la prima mea vizita aici.  
Chiar peste 6 luni ma voi intoarce aici pentru un alt control medi-
cal.
Sunt foarte multumita si recomand tuturor Centrul Medical 
Anadolu.

SiNUzitA – Se mANiFeStă priN
dUreri de cAp Severe

Sinuzita este o boală specifică cavităților paranazale 
(sinusurilor) care poate apărea din cauza unei infecții, 
alergii sau boli autoimune.

Ce reprezintă sinuzita?
Există mai multe tipuri de sinuzită:
• Sinuzita acută: apariție bruscă de simptome cum ar fi curgerea 
nasului, nas înfundat și dureri faciale care nu dispar după 7-10 
zile. Sinuzita acută durează de obicei 4 săptămâni sau mai puțin. 
Când se aplică tratament adecvat, sinuzita se vindecă complet.
• Sinuzită subacută, inflamarea sinusurilor cu o durată de la 4 
până la 8 săptămâni.
• Sinuzita cronică: o stare caracterizată prin inflamarea sinusuri-
lor cu o durată de 8 săptămâni sau mai mult. În cazul în care, 
după un tratament medical prelungit sinuzita nu este vindecată, 
este posibil să se aplice tratamentul chirurgical.

Mai mult decât atât, în funcție de anatomia sinusului inflamat 
diferă:
• Sinuzita maxilară - cea mai frecventă. Afectează sinusurile 
maxilare (cele mai mari sinusuri care sunt situate chiar sub ochii 
în osul maxilar)
• Sinuzita frontală – cauzeaza dureri de cap, durere și tensiune 
peste ochi unde sunt situate sinusurile frontale;
• Sinuzita etmoidă - provoacă durere și tensiune între sau în 
spatele ochilor și dureri de cap;
• Sinuzita sfenoidală - provoacă durere și tensiune în spatele 
ochilor, dar durerea poate fi difuzată la ceafă sau partea de sus a 
capului.

Care sunt simptomele?
Principalele simptome ale sinuzitei sunt durerile de cap, descăr-
care timpede din nas, descărcare galben-verde care curge din nas 
sau la gât - mai caracteristică sinuzitei cronice, miros neplăcut 
din gură, dureri faciale, dureri în jurul ochilor, umflare de pleoape 
și față, nas înfundat, simț al mirosului redus, durere de dinți - în 
special în dentiția superioară, sub sinusurile maxilare; tempera-
tură crescută.

Cum este diagnosticată?
Dacă în cele mai multe cazuri, la examinare efectuată, diagnosti-
cul de sinuzita acută este stabilit după ce s-a constatat curgere 
din nas, la sinuzita cronică, acest lucru nu este posibil. Când se 
stabilește diagnosticul este obligatoriu de a avea în vedere datele 
de la radiografie numită. Mai mult decât atât, la suspeciune de 
formare de tumori, tomografia computerizată este soluția per-
fectă pentru diagnostic. Datele, de asemenea, sunt esențiale în 
luarea deciziilor legate de o intervenție chirurgicală.

Care sunt metodele de tratament chirurgical?
Chirurgia endoscopică a sinusurilor se face în mod standard. 
Prin intermediul endoscopiei se ajunge la sinusurile nazale, care 
conduc la sinusurile, iar apoi sinusurile sunt extinse și se oferă un 
flux de aer la nivelul sinusurilor. Chirurgia poate fi efectuată sub 
anestezie generală sau locală. După intervenția chirurgicală, 
pentru scurt timp sunt plasate tampoane în nas. Este esențială 
ingrijirea ulterioară, punerea în aplicare a medicamentelor rele-
vante și monitorizarea regulată.
În ultimul timp se vorbește despre aplicarea intervențiilor cu ba-
lon asupra sinusurilor (sinoplastie prin balon). Aceasta este încă 
o tehnologie nouă și poate înlocui sută la sută chirurgia endosco-
pică a sinusurilor.

Dr. op. Murat Şirin
Specialist UNg
la Anadolu Medical Center
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Speranța este un hormon 
pentru incetinirea cance-
rului mamar
Daca i se dovedeste eficacita-
tea la oameni, sute de femei 
ar putea beneficia de adauga-
rea progesteronului la trata-
mentul standard. Speranța 
vine după cercetări efectuate 
pe animale în care oamenii de 
știință de la Institutul de cer-
cetări de cancer din Cam-
bridge au descoperit ca hor-
monul progesteron înceti-
neș te atunci cand este combi-
nat cu tacoxifen - produs 
non-steroidian anti-estrogen 
cu eficiență antitumorală ca-
re este utilizat în tratamentul 
stan dard pentru carcinom 
ma mar.

pe ScUrtrezervAți O zi peNtrU
diAGNOStic

Ce reprezintă diagnosticul?
Examinările periodice de screening, numite 
check-up, includ teste și studii care se fac la 
oameni fără simptome, indiferent de sex și 
vârstă, cu scopul de a identifica la un stadiu 
incipient boli care se dezvoltă în mod ascuns 
și fără simptome evidente. După aplicarea 
testelor persoana se familiarizează cu proble-
mele care mai târziu în timp ar putea duce la 
diferite afecțiuni. Prin efectuarea check- up-
ului se economisește timp și se oferă posibili-
tatea de a lua măsuri preventive.

Care sunt bolile pentru care este 
posibila  diagnosticarea precoce?
Odata cu  progresele medicale și disponibilita-
tea de măsuri preventive s-au dovedit deja 
opțiuni de tratament pentru multe boli. Prin-
tre acestea se numără diabetul, colesterolemia, 
bolile coronariene, anumite tipuri de cancer 
ale sânului, ale uterului, cancerul  colului 
uterin,cancerul de colon, cancerul de vezica 
urinară și de prostată, tipurile de anemie și 
pierderea de masa osoasă.

Cât de des trebuie făcut check-up-ul? 
Este util în fiecare an să se facă așa numitele 
investigatii de rutina  . Acest lucru se aplică, 
inclusiv persoanelor care nu prezinta o simp-
tomatologie. Frecvența diagnosticului variază 
în funcție de factorii de risc deținuți de om, 
vârstă sa, și specificul unor boli. Nu este nece-
sar, de exemplu, în fiecare an, să se facă o colo-
noscopie sau tomografie a plămânilor.

Cum să ne pregătim pentru examinare?
• Dacă aveți rezultate ale investigatiilor  ante-
rioare, luați-le cu dvs.
• Înaintea  examinării nu mancati  cu 8-12 ore 
înainte, nu luați lichide, cu excepția apei, și nu 
fumați țigări 
• Pentru electrocardiograma de efort veți avea 
nevoie de pantofi de alergat confortabili, șo se-

te și trening
• Dacă luați vitamina C, intrerupeti adminis-
trarea acesteia cu două zile înainte de exami-
nare
• Cu trei zile înainte de examinare opriți admi-
nistrarea   medicamentelor care contin fier
• Pentru femei, se recomandă ca examinarea 
să nu fie în zilele de menstruație
• Înainte de procedura, spuneți dezvoltarea 
cancerului de san dumneavoastră dacă sunteți 
gravidă
• Dacă luați medicamente pentru hipertensiu-
ne arterială sau pentru inimă, spuneți medicu-
lui dumneavoastră cu câteva zile înainte de 
examinare.

Ce proceduri se aplică în timpul 
examinării?
Se începe cu analizele de sânge, măsurături de 
ritm cardiac, temperatură, greutate și înalțime. 
Apoi persoanei  i se furnizează informatiile 
pentru investigatiile  ulterioare.

Cine trebuie să facă examinarea?
Femei:
• Dacă în familie aveți rude cu excesul de gre-
utate, diabet, hipertensiune arterială, proble-
me ginecologice, cazuri de cancer de sân și 
boli cronice
• Cele care nu au făcut examene ginecologice 
de rutină
• Cele care doresc să aibă o perioadă mai sănă-
toasă în timpul menopauzei.

Bărbați:
• Dacă în familie aveți rude cu exces de greuta-
te, diabet, hipertensiune arterială, probleme 
ginecologice, cazuri de cancer și boli cronice
• Cei care lucrează la ritmuri rapide și în 
condiții de stres
• Cei care nu au timp suficient pentru odihnă 
și relaxare.

nator cojii de portocala; scufundare a pielii 
sânului în interior. Dar ceea ce este mai im-
portant este inainte de a apărea simptomele, 
până când cancerul este încă incipient, să fie 
diagnosticat prin testul de screening, astfel 
unele mase pot fi identificate înainte de a 
apărea.

la ce specialist trebuie să se orienteze 
femeile când identifica probleme la 
san?
Femeile trebuie să se adreseze la un specialist 
în chirurgie generală. Deși la vizitele la gine-
colog, specialistul efectuează examinarea sâ-
nului, în prezența de masă sau simptome de 
boală sau plângeri trebuie să fie consultat și 
un specialist în chirurgie generală.

Dacă se efectuează imediat o 
intervenție chirurgicală?
După stabilirea tipului și stadiului de cancer, 
de obicei primul pas este îndepărtarea chirur-
gicală a tumorii. Metoda trebuie să fie în 
concordanță cu stadiul bolii, de exemplu, 
mărimea și distribuția tumorii și pe baza 
preferințelor pacientului în ceea ce privește 
procesul de tratare. Noi, în general, nu prefe-
răm eliminarea, ci menținerea sânului. Scopul 
nu este să eliminăm întregul sân, și să elimi-
năm doar tumora, conform reglementărilor 
specifice. Cu toate acestea, uneori acest lucru 
nu este posibil.
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Bolile de inima, plus 
diabet pot reduce durata 
de viață noastră cu un 
deceniu...
După ce oamenii de stiinta de 
la Universitatea din Cambridge 
au examinat 135.000 de decese, 
au descoperit ca o combinație 
de boli de inimă și diabet poate 
scurta durata de viață cu mai 
mult de un deceniu. 
"O persoană de 60 de ani la ca-
re sunt prezente cele doua 
afectiuni, are o reducere medie 
a duratei de viață cu aproxima-
tiv 15 ani," spun oamenii de 
știință.

pe ScUrt

Celule agresive bune
Echipa lui Eduardo Moreno, 
profesor la Institutul de Biolo-
gie Celulara de la Universita-
tea din Berna, a publicat in-
formații care, prin analogie cu 
mecanismul de invazia celule-
lor, care este cunoscut a fi activ 
in timpul dezvoltarii embrio-
nare, atunci cand celulele sunt 
rearanjate pentru a forma or-
ganismul, celulele agresive pot 
invada tesutul sanatos mai 
devreme de dezvoltarea tu-
morii și astfel distrug celulele 
tumorale inainte ca acestea sa 
fi invadat organismul.

Samburii de caise ajută la 
cancer 
Samburii de caise conțin laetril, 
precum și vitamina B17. Sam-
burii de caise non-amare și mig-
dalele conțin cantități mici de 
substanță și consumul lor liber 
nu este o problemă. Cele amare, 
cu toate acestea, trebuie să fie 
strict dozate. Se recomandă să 
se înceapă cu 2-3 sâmburi de 
caise amare pe zi, și în fiecare zi 
numărul lor trebuie să crească 
cu câte una, până când se ajunge 
la 20 de sâmburi de caise amare 
pe zi. O doză mai mare decât 
aceasta poate fi toxică si extrem 
de periculoasă.

Sănătate

Dacă pacientul simte durere?
Nu, pacientul nu simte durere. Rinoplastia 
este o intervenție chirurgicală la care, în nici 
un caz, nu trebuie să fie o experiență dureroa-
să pentru pacient și după intervenție în zone-
le din nas, din nou se pune anestezie, pentru a 
asigura confortul pacientului în faza postope-
ratorie imediată. Într-o etapă ulterioară dure-
rea ușoară care apare poate fi ușor controlată 
cu analgezice.

Ce include îngrijirea post-operatorie?
După procedura nu se simte durere, dar în 
primele 24-48 de ore pacientul are umflătură 
și umflături în jurul ochilor. Vânătăile în jurul 
ochilor dispar pentru 7-10 zile, iar nasul 
obține forma lui finală între 6-12 luni. Pentru 
a vindeca din nou oasele nazale rupte, după 
operația este plasat un tampon pe partea de 
jos, și pe partea de sus este prevăzut un suport 
de gips, sub forma de bandă de plastic care 
asigură fixarea oaselor. Tampoanele sunt eli-
minate în a treia zi după operație, și gipsul - 
după o săptămână. Pentru a oferi o mai bună 
vindecare a osului, și, în același timp, pacien-
tul să nu uite că a suferit o intervenție, în cea 
de-a două săptămână se pune pe nas o bandă 
autocolantă. Examinările de control sunt în a 
treia zi, a șaptea zi și în cea de-a două lună.
"După operație, în nici un caz, nu trebuie să 
fumați, deoarece fumatul crește umflăturile. 
În această perioadă pacientul nu trebuie să se 
scalde și să se spele pe fața lui, pentru că în 
cazul în care pătrunde apa în ipsos, se poate 
obține o inflamație. În această perioadă ce-
rem pacienților noștri să evite creșterea tensi-
unii arteriale și să nu facă exercitii fizice grele."
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gul îndepartează și curață ganglionii limfatici.

Pacienții la care nu se poate aplica
Metoda nu poate fi aplicată la femei cu cancer 
de sân cu masă tumorală mai mare de 5 cm. 
pentru că într-un astfel de caz, axila este 80% 
pozitivă și la acești pacienți se aplică disecția 
nodulilor axilari (îndepărtarea ganglionilor 
limfatici din partea superioară a brațului sâ-
nului afectat).

Această procedură nu poate fi aplicată la 
pacienții la care în timpul examinării, înaintea 
intervenției chirurgicale, au fost identificați 
ganglioni limfatici cu mărimi palpabile și care 

trebuie să fie eliminați.

Procedura este contraindicată pacientilor care 
au au avut inainte de interventia chirurgicala 
tratament chimioterapic sau radioterapie, sau 
celor care au avut in prealabil o alta interventie 
chirurgicala in zona axilara vizata.
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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. Diagnosti-
cul precoce de cancer este important pentru salvarea vieții!

SCreeNiNg PeNtrU CANCerUl De SâN:
Cea mai importantă metodă pentru diagnos-
ticarea precoce a cancerului de sân este 
mamografia. Există multe studii care arată că 
mamografia anuală după vârsta de 50 de ani 
și metoda de autoexaminare reduc nivelurile 
de mortalitate între 20-30%. Dacă în familie 

(în special la rudele de gradul întâi) este înre-
gistrat un cancer de sân la o vârstă fragedă, 
screening-urile mamografice, însoțite de ul-
trasunete pot începe chiar între 30-35 de ani. 
Mamografia trebuie făcută anual.

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

Joint Commission
International

UNg
Conf. Dr. Mustafa Kazkayasa:

Răgușeală de voce 
- un semn al 
prezenței 
cancerului în gât, 
plămâni și creier


