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anadOlu medical center ia
premiul "siGuranȚa pacientului"
Anadolu Medical Center a primit 
premiul "Siguranța pacientului", la 
anualul "Forum al Partenerului" care a 
avut loc pe 25.10.2016, la Johns Hopkins 
University Hospital din Baltimore.

Anadolu Medical Center este unul dintre 
cele 18 spitale din întreaga lume care lu-

crează în parteneriat strategic cu Johns 
Hopkins Medicine pentru a îmbunătăți sana-

tatea la nivel mondial. Anualul "Forum al par-
tenerului" este un punct pentru contactele 
internaționale de mai mult de 2000 de 
profesioniști. Pacientul este centrul atenției în 
toate programele și standardele de educație, 
cercetarea și serviciile pentru partenerii de 
Johns Hopkins Medicine International.
Anadolu Medical Center a fost distins cu pre-
miul "Siguranța pacientului", și este pe primul 
loc pentru proiectul "Îmbunătățirea siguranței 
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Ziua Internațională împotriva 
obezității

Obezitatea este o epidemie 
globală în rândul populației. 
Conform datelor din OMS, în 
majoritatea țărilor europene, 
o medie de 20% dintre copii și 
30-80% dintre persoanele de 
peste 18 ani sunt supraponde-
rale.
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Noua ediție a Buletinului 
Periodic  al Centrului 
Medical Anadolu

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

pentru inceput
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operațiilor chirurgicale prin respectarea liste-
lor de verifi care a procedurilor", elaborat sub 
conducerea Dr. Hisham Aladab, director ad-
junct de "Calitate clinică și siguranța pacien-
tului. "
"Participanții la forum au exprimat un mare 
interes către studiul nostru", a spus dr Aladab. 
"Am primit un premiu nu numai pentru pro-
iect, ci și pentru munca noastră de a 
îmbunătăți siguranța în perioada chirurgicală. 
Fără îndoială, acest lucru este munca în echi-
pă și felicităm toți angajații din departamente-
le de chirurgie, anestezie, sala de operație, De-
partamentul de Planifi care Strategică și dez-
voltarea efi cacității care au lucrat din greu îm-
preuna cu echipa din departamentul Calitate 
clinică și siguranța pacienților. Pentru noi este 
foarte important ca Johns Hopkins Medicine 
a evaluat Centrul Medical Anadolu ca primul 
dintre celelalte centre de sănătate din întreaga 
lume. Ca o organizație medicală, noi acordăm 
o mare importanță pentru "Calitatea clinică și 
siguranța pacientului" și îl subliniăm la fi ecare 
ocazie. De asemenea, noi efectuăm cercetări 
științifi ce pentru a îmbunătăți practica noas-
tră clinică. Noi vedem efi ciența acestor 
activități din domeniu și suntem extrem de 
satisfăcuți că schimbul de experiența noastră 
este evaluat la forumurile naționale și 

internaționale. Acum, Centrul Medical 
Anadolu este recunoscut și de Johns Hopkins 
Medicine și despre munca noastră cu succes 
pas cu pas se va pronunța întreaga lume. Pen-
tru noi acest lucru este foarte valoros. "
Începând cu anul 2002 până acum, obiect al 
contractului privind cooperarea strategică 
dintre Anadolu Medical Center și Johns 
Hopkins Medicina sunt standardele cele mai 
bune pentru îngrijiri medicale de calitate. 
Aceasta include toate aspectele referitoare la 
gestionarea spitalelor în ceea ce privește 
siguranța pacienților, calitatea îngrijirii, con-
trolul infecțiilor, programele clinice și 
operaționale, îmbunătățirea cunoștințelor și a 
aptitudinilor medicale și îngrijirea pacientu-
lui. Misiunea noastră este de a oferi îngrijire 
medicală, în conformitate cu standardele glo-
bale pentru a îmbunătăți calitatea vieții. 
Performanțele noastre ne permit să creștem 
de la un centru medical la "Centrul de Sănăta-
te". Ne străduim pentru îmbunătățirea și dez-
voltarea continuă care se bazează pe utilizarea 
de noi cunoștințe și puncte de vedere și 
inovațiile fundamentale. Aceasta recunoaștere 
a Johns Hopkins Medicine ne face un centru 
de referință în domeniul sănătății nu numai în 
regiune, ci și la nivel global.

Ziua Internațională  împotri-
va obezității în 2009. Scopul 
campaniei este de a ajuta 
oamenii să îmbunătățească 
calitatea vieții prin reducerea 
greutății.

Obezitatea este determinată 
de: obiceiurile alimentare, 
activitatea fi zică, istoricul 
familial, caracteristicile 

geografi ce, stresul și multe 
altele. Indiscutabilă este 
relația dintre obezitatea și 
unele tipuri de cancer, un 
număr de boli cardiovascula-
re, tulburări ortopedice, 
diabet de tip II și bolile 
asociate cu metabolismul, 
sistemul digestiv și altele.

Cel mai efi cient mod de a 
combate obezitatea sunt 
programele de schimbare a 
stilului de viață care includ 
dieta, exercițiile fi zice, terapia 
cu medicamente, precum și în 
cazuri extreme intervenții 
chirurgicale.
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Cu marele progres în domeniul biologiei moleculare și 
tehnologiilor genomice, în practica clinică se aplică tot 
mai des terapiile ținta pentru tratarea cancerului.
"Cancerul este o boală de dezvoltare anormală a 
genei: defecte moleculare și mutații, rupturi cromozo-
miale, și terapia ținta este un atac direct care vizează 
eliminarea lor", informeaza Prof. Dr. Necdet Üskent, 
oncolog de la Anadolu Medical Center.

Celulele normale se nasc, mătură și mor, și cele tumorale se 
reproduc, dar nu mor. Scopul în tratamentele clasice cito-

toxice (chimioterapie și radioterapie) este de a elimina diviziu-
nea necontrolată a celulelor pentru a elimina nemurirea lor. Fi-
ziologic, celulele normale (părul, barba, celulele de măduvă 
osoasă, celulele mucoasei gastro-intestinale) primesc partea 
lor din acest bombardament, prin urmare apar ca efecte se-
cundare pierderea părului, anemie, mucozită, diaree, vomă.

Terapiile ținta infl uențează viața celulară a cancerului într-un 
mod diferit. Țintele lor sunt poziționate pe sau în celulele tu-
morale. Multe dintre terapiile ținta pentru a bloca activitatea 
celulelor tumorale s-au concentrat pe un receptor specifi c de 
pe suprafața lor, responsabil pentru dezvoltarea cancerului sau 
pe proteinele implicate în semnalizarea diviziunii celulare și a 
mișcării celulare. Prin blocarea semnalelor care comunică ce-
lulelor canceroase pentru a se multiplica, se oprește dezvolta-
rea cancerului. Alte terapii țintă sunt orientate la programarea 
morții celulare (apoptoză), prin stimularea sistemului imunitar 
care să detecteze și să distrugă celulele canceroase.

Terapiile ținta necesită o mai bună identifi care a obiectivelor 
care joacă un rol-cheie în reproducerea și supraviețuirea celu-
lelor canceroase. Ele se aplică sub forma de medicamente care 
sunt direcționate către modifi cările și structurile celulelor can-
ceroase genetice fara a deteriora sever celelalte organe și 
funcții ale corpului. Aplicarea terapiei ținta în general nu afec-
tează celulele fi ziologice normale, adică nu apar efecte secun-
dare ale chimioterapiei clasice. Dar, ca rezultat al utilizării anu-
mitor agenți în terapia țintă pot apărea unele efecte secundare 
nedorite în cazul în care acești agenți inactivează receptorii și 
semnalele celulelor fi ziologice normale. Prin urmare, este im-
portant ca terapia țintă să fi e aplicată ca tratament individuali-

zat în funcție de caracteristicile genetice și moleculare ale fi e-
cărui pacient și, în acest sens, este mai corect să vorbim de te-
rapie personalizată. Studiile arată că același tratament la 
pacienții cu același tip de cancer poate da rezultate diferite. Iar 
combinația corespunzătoare cu tratamentele conventionale 
pentru tratamentul cancerului este esențială pentru rezultate-
le pozitive.

Tratamentul personalizat este un concept nou pentru trata-
mentul cancerului care stă la baza unei abordări multidiscipli-
nare aplicată în Anadolu Medical Center. Starea fi ecărui paci-
ent este discutată de către o gamă largă de experți la așa-
numitele ședințe ale consiliului tumorii, în scopul de a stabili 
diagnosticul corect, pentru a oferi cel mai bun tratament pen-
tru el și pentru a urmări efi ciența sa în refacerea completă a 
calității vieții pacientului.

ce reprezintă
terapiile Țintă?

Prof. Dr. Necdet Üskent,
specialist in medicina oncologica
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Obiceiurile și decesul 
în urma cancerului

Cancerul, una dintre cele mai serioase probleme de 
sănătate în societatea noastră de astăzi, este pe al 
doilea loc dintre cauzele de deces la nivel mondial. 
Cancerul pulmonar, gastric, hepatic, cancerul de colon 
și de sân provoacă mai multe decese în fiecare an, în 
raport cu celelalte tipuri de cancer. La bărbați și femei  
bolile canceroase apar cu frecvență variabilă. La femei 
cu mortalitate ridicată sunt cancerul de sân, de col 
uterin, pulmonar, de stomac, de colon. La bărbati mai 
des apare cancerul pulmonar, gastric, esofagian, de co-
lon. 

Prof. Dr. Üskent subliniază importanța diagnosticării preco-
ce "Utilizarea tehnologiilor inovatoare și a metodelor mo-

derne de tratament al cancerului, combinat cu diagnosticul 
precoce,crește rezultatele pozitive. În țările dezvoltate, prin di-
agnosticarea precoce a bolii în 50-60% din cazurile se obtine o 
remisie completă. La noi boala este detectată într-o etapă ulte-
rioară. De multe ori simptomele de cancer apar în stadiile 
avansate ale bolii. Prin informarea publicului, cu toate acestea, 

pot fi create obiceiuri care pot schimba atitudinea oamenilor 
față de diagnosticul precoce. Numai astfel se vor realiza schim-
bări semnificative într-un aspect pozitiv. Testele de screening 
periodice pentru diagnosticarea precoce a cancerului sunt 
esențiale pentru punerea în aplicare a controlului efectiv asu-
pra bolii și pentru supraviețuirea pacientului.

Motivele pentru apariția cancerului pot fi împărțite în două 
grupe: ecologice și interne. Primul grup se referă la mediul po-
luat și virusurile și bacteriile. Cauzele interne se referă la facto-
rii hormonali, genetici și tulburari ale sistemului imunitar. Îm-
preună și în mod consecvent, acestea ar putea avea un impact 
asupra celulelor de ani de zile și să cauzeze deblocarea cance-
rului. "La bolile canceroase 30 % din decese sunt cauzate de 
cinci obiceiuri care pot fi schimbate.", spune Prof. Dr. Üskent. 
"Acestea sunt: indicele mare de masa corporală, consumul re-
dus de fructe și legume, lipsa de activitate fizică, fumatul și 
consumul de alcool. Mulți neglijează aceste obiceiuri, dar la ni-
vel global, fumatul cauzează 22% din decesele în toate cazurile 
de cancer și 71% în cancerul pulmonar. "

Prof. Dr. Necdet Üskent, 
specialist in medicina oncologica

pOrtret

Prof. Dr. Necdet Üskent

specialist in medicina 
oncologica

El a absolvit studiile medicale 
de la Universitatea din Ankara 
și a specializat medicina inter-
nă în Școala de medicină Gy-
ulhane Ankara. A specializat în 
hematologie și oncologie la 
Universitatea din Texas în 
Dallas și Cancerul de cancer 
Uadli, Dallas. Ca profesor invi-
tat a practicat la Școala de me-
dicină din cadrul Crucii Roșii, 
Spitalul Metropolitain Floren-
ce, Universitatea Westminster, 
Hamarshmid Hospital, Royal 
Mardsan și Royal Free Hospi-
tals din Londra. 
Calificarea suplimentară în 
chimioterapia locoregională o 
primește în Kantonspital Basel, 
Elveția.

Cariera sa academică își dez-
voltă în Școala de medicină în 
Gyulhane, Ankara. Creează 
primele departamente de On-
cologie și Hematologie la Aca-
demia de Medicină Militară 
Gyulhane, Istanbul și Spitalul 
de specializare Haydarpasha. 
El lucrează ca profesor de me-
dicină internă, hematologie și 
oncologie la Universitatea de 
Medicină Kadir Has (acum Bi-
lim University). Din 2005 lu-
crează la Centrul Medical 
Anadolu în cadrul Departa-
mentului de Oncologie Medi-
cală.
Unul dintre cei trei care pentru 
prima dată au făcut transplan-
tul de celule stem din Turcia. 

Realizează prima chimiotera-
pie cu doze crescute, cu con-
servarea și transplantul de ce-
lule stem. Unul dintre cei șapte 
fondatori ai Societății de On-
cologie din Turcia și ai Grupu-
lui științific pentru oncologie.
Ca oncolog are afinitate pentru 
cancerul pulmonar, cancerul 
de sân și cancerul la nivelul 
tractului gastro-intestinal, și ca 
specialist în tumori maligne 
hematologice - pentru limfoa-
me și myelomas multiple.
Autor de 122 de publicații 
naționale și 30 de publicații 
internaționale, 168 de rezuma-
te științifice naționale și 72 de 
rezumate științifice interna-
ționale, 8 capitole în cărți.
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Ce reprezintă leucemia?
Leucemia este denumirea generală pentru un grup de boli care 
apar ca urmare a schimbărilor care au loc în nucleul celulei și 
cauzează o creștere necontrolată a celulelor albe din sânge. Se 
împarte în două subgrupuri. Primul grup se referă la leucemia 
acută care se dezvoltă rapid, iar al doilea – leucemia cronică. 
Leucemia este mai frecventă la copii.

Care sunt simptomele?
Simptomele bolii se manifestă ca urmare a împiedicării proce-
sului celulelor normale care formează sângele de către organis-
mele anormale. Reducerea producției de celule normale roșii 
din sânge provoacă anemie, susceptibilitate la infecții, infecții 
bacteriene și temperaturi ridicate, reducerea producției de 
trombocite care joacă un rol în coagularea sângelui, provocând 
mai multe cazuri de sângerare a nasului și a gingiilor. Apar he-
matoame sau vânătăi pe corp, dar în caz de tăiere, sângerarea 
se oprește mai dificil. De asemenea, se observă pierdere în gre-

utate și transpirație, umflarea ganglionilor limfatici, senzație 
de balonare în burtă. Simptomele bolii într-un stadiu incipient 
sunt oboseala, dureri la nivelul oaselor și articulațiilor. Aceste 
simptome sunt simptome paralele și frecvente ale febrei  și, 
prin urmare, sunt adesea omise.

Care sunt factorii de risc?
Nu sunt constatate motive precise pentru dezvoltarea leuce-
miei, dar joacă un rol important atât factorii genetici, cât și fac-
torii de mediu. Se crede că în afara cauzelor genetice boala 
poate fi cauzată de produse petrochimice /petrol/, radiații, 
substanțe cancerigene și unele infecții virale.

Câte tipuri de leucemie distingem?
Leucemia este formată din două celule diferite "limfocitul" și 
"mielocitul". Există patru tipuri de leucemie:

leucemia afectează 
mai ales cOpiii

Prof. Dr. Necdet Üskent,
specialist in medicina oncologica

Urmează la pag. 6
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Leucemie limfocitară acută (ALL) – cea mai frecventă formă 
de leucemie în copilarie. Dar poate fi găsită și în vârstă avansa-
tă – după 65 de ani.
Leucemie mieloidă acută (LMA) – apare la copii și adulți. 
Uneori este numită leucemie limfocitară non-acută (ANLL) 
Leucemie limfocitară cronică (KLL) – apare la adulți cu vâr-
sta peste 55 de ani. Ea poate apărea la persoanele tinere, și 
aproape niciodată la copii.
Leucemie mieloidă cronică (KML) – se observă la adulți și re-
prezintă o parte foarte mică din leucemiile la copii.

Cum este diagnosticată?
În prima examinare medicală se stabilește o creștere a ficatu-
lui, splinei sau a ganglionilor limfatici din apropierea pielii. În 
paralel cu testele de sânge, un pas important în diagnosticarea 
bolii este efectuarea de "biopsie de măduvă osoasă" prin exa-
minarea probei prelevate din măduva osoasă. Dacă se consi-
deră necesar, se poate lua și o probă de lichid cefalorahidian 
prin introducerea unui ac special între vertebre ale coloanei 
vertebrale. 

Care sunt metodele de tratament?
Tratamentul depinde de tipul de boală și de nevoile pacientu-
lui. Gradul de răspândire a bolii, vârsta și starea generală de să-
nătate a pacientului, de asemenea, influențează tratamentul. 
Majoritatea  pacienților cu leucemie sunt supuși unui trata-
ment cu chimioterapie în care poate fi aplicat atât un tip de 
medicament, cât și o combinație de mai multe tipuri de medi-
camente.
În ultimii ani, se utilizează și terapii ținta, adică, medicamen-
te care vizează tulburările moleculare care cauzează leucemie. 
Aceasta metodă se aplică frecvent la tratamentul Leucemiei 
mieloide cronice (LMC), și datorită ei nevoia de transplant de 
organe în acest tip de leucemie este aproape complet elimina-
tă.
În tratamentul leucemiei poate fi aplicată și radioterapie. Prin 
direcționarea de radiații de înaltă energie către celulele cance-
roase se oprește creșterea lor.
O altă metodă de tratament este transplantul de măduvă osoa-
să. Măduva osoasă care a cauzat leucemia se distruge prin do-
ze mari de medicamente sau de radiații, iar în locul său este 
pus țesut sănătos de măduvă osoasă. La unii pacienți poate fi 
utilizată măduva osoasă a pacientului, și la alții măduva osoasă 
poate fi obținută de la un donator sănătos.

leucemia afectează 
mai ales cOpiii

 de la pag. 5
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Cancerele sunt provocate de factori, cum ar fi 
radiațiile, razele ultraviolete, fumatul, alimentele care 
conțin substanțe cancerigene, aerul poluat și metalele 
grele. Se pot adăuga la acești factori și unele virusuri 
și bacterii care pot exista mai mulți ani în corpul uman 
și pot provoca modificari ale celulelor și respectiv pot 
cauza cancer.

Dr. Elif Hakko, un specialist în boli infecțioase la Anadolu 
Medical Center, informează că microorganismele pot cau-

za cancer, cum ar fi Epstein Barr Virus (EBV), papilomavirus 
uman (HPV), virusurile hepatice și bacteria numită Helicobac-
ter pylori.
"Virusul EBV este cunoscut în rândul copiilor, în adolescență, 
ca "boala sărutului". Acesta este caracterizat prin febră, fără 
complicații și nu necesită tratament. 80-90% dintre oameni la 
un moment dat al vieții lor au fost afectați de acest virus. În 
plus, conform cercetărilor științifice, prezența virusului EBV 
este cauza pentru formarea anumitor tipuri de limfom și cau-
zează cancer nazofaringian".
Papilomavirusul uman (HPV), este, de asemenea, un eveni-
ment frecvent. Statisticile arată că fiecare a doua femeie activă 
sexual, cel putin o data în viața sa, a fost afectată de HPV. Boa-
la este asimptomatică, dar în unele cazuri, se formează veruci 

în zona genitală, pe pielea și membranele mucoase. Este im-
portant de știut că la infecția HPV, în special tip 16 și tip 18 - 
cunoscute ca provocatori ai cancerului, procesul inflamator 
apare fără nici un simptom și poate să apară după ani în forma 
de cancer de col uterin. Virusul se întălnește și la cancerul de 
penis și anus. Iar anumite tipuri de HPV  duc la cancer de la-
ringe.
Virusurile hepatitice, în special, hepatita B și hepatita C, cau-
zează icter care duce la inflamarea ficatului. în cazurile în care 
hepatita apare brusc, apare cu infecție acută și provoacă icter, 
probabilitatea de tratament de succes este mai mare. Infecțiile 
care sunt asimptomatice, devin cronice și, de obicei, rămân în 
regim latent de ani de zile. La unii pacienți, este posibil să se 
formeze ciroza hepatică, în timp ce la alții - cancerul se dezvol-
tă spontan.
Helicobacter pylori poate provoca ulcere gastrice și ulcer duo-
denal. Cu un tratament adecvat, boala poate merge departe, 
dar la unii pacienți devine cronică. Cancerul de stomac este 
mai frecvent la persoanele care trăiesc cu infecția Helicobacter 
de ani de zile. De aceea, este de mare importanță pentru 
pacienții afectați de Helicobacter, să fie supuși unui tratament.
Factorii laterali sunt importanți pentru modul de desfășurare a 
bolii

Virusuri și bacterii care 
cauzeaza cancer

Urmează la pag. 14
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Una dintre cele mai mari probleme ale timpului nostru este 
obezitatea. Există mai multe metode diferite de tratare a aces-
tei boli. Doc. Dr. Tansug spune că, în cazurile de obezitate, ca-
re sunt, de obicei, însoțitoare a bolilor care prezintă un risc 
pentru viața, intervenția chirurgicală notează un succes.
Obezitatea este o problemă care trebuie să fie luată foarte în 
serios. Este o boală a excesului de greutate și coșmarul multor 
oameni în vărstă. În prezent afectează mai mult de o jumătate 
din populația planetei. Dar amenințarea reală este creșterea 
riscului în copilărie. În Turcia, timp de mai mulți ani este dis-
cutată obezitatea în ceea ce privește riscurile și metodele de 
tratament. O atenție deosebită atrage tratamentul prin abor-
darea chirurgicală.
Doc. Dr. Tansug susține că tratamentul obezității, atunci când 
nu există nici un rezultat eficient de dietă, exerciții fizice și 
medicatie, este necesară metoda chirurgicală. El crede că, în 
cazul în care excesul de greutate nu este corectat, poate duce 
la ieșire fatală. Chirurgia este o opțiune care dă rezultate dura-
bile sau consistente în lupta împotriva obezității. La alegerea 
unei metode chirurgicale pentru intervenție bariatrică la paci-
enti cu obezitate este necesar înainte de intervenția chirurgi-

cală să fie examinată starea pacientului în toate aspectele sale. 
Avem nevoie de a studia starea psihologică a pacientului, tul-
burările aportului alimentar, tulburările hemodinamice, tul-
burările pulmonare, funcțiile metabolice, precum și funcțiile 
articulațiilor. După intervenția chirurgicală, pacientul trece 
din nou printr-o perioadă multidisciplinară de urmărire.

Dacă ați putea da informații privind modul în care se 
efectuează procesul de tratament după consultarea 
unui specialist?
Pacienții cu obezitate trebuie să depășească multe dificultăți 
fizice și psihologice. În cazul în care un pacient se adresează la 
noi, în mod normal, a fost deja izolat social din cauza schimbă-
rilor fizice. Această situație activează dorința sa de hrană. În 
afară de acest fapt, din punct de vedere fizic, creează probleme 
cardiovasculare, diabet și probleme ale tensiunii arteriale. Du-
pă examinarea inițială se efectuează teste de sânge, se exami-
nează cauzele obezității și bolile însoțitoare. Se efectuează o 
evaluare endocrină și psihologică a pacientului. Se consultă un 
specialist dietetician pentru a elabora o dietă. Se evaluează 
factorii de risc pentru pacient. Abordarea multidisciplinară ti-

tratamentul 
cHirurGical al ObezităȚii

Prof. Dr. Fatih Agalar, 
un specialist în chirurgie generală
Centrul Medical Anadolu
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pică pentru acest tratament implică participarea activă a paci-
entului în procesul de vindecare. În cazul în care este luată o 
decizie pentru o intervenție chirurgicală, pacientul trebuie să 
fie conștient de faptul că operațiunea nu se face cu o baghetă 
magică și că nici o intervenție chirurgicală nu este mai ușoară 
decât o dietă.

Care sunt riscurile de chirurgie bariatrică?
Riscul de deces în chirurgia bariatrică este mai mic de 1%. Chi-
rurgia bariatrică nu este un risc, spre deosebire de faptul că la 
orice altă intervenție chirurgicală obezitatea în sine este un 
risc. Chiar și la intervenții chirurgicale de apendicită riscul es-
te mai mare la pacienții obezi. Rata complicațiilor postopera-
torii este întotdeauna mai mare.

Ce metode sunt aplicate în chirurgia bariatrică?
În chirurgia bariatrică folosim trei metode: inel gastric, sonda 
gastrică (gastrectomie prin mânecă) și bypass gastric.

Inel gastric:
 prin această metodă care aparține clasei de chirurgie restricti-
vă, pe o secțiune în apropiere de intrarea stomacului este pla-
sat un inel. Pe suprafața interioară a inelului se află o manșetă 
hidraulică care se poate umfla.
Cu ajutorul tubului de cuplare manșeta este cuplată la un dis-
pozitiv care se află sub pielea abdomenului. Acest inel poate fi 
redus cu un tub subțire care este conectat la rezervorul cu li-
chid și este plasat sub piele și se extinde, dacă este necesar.
Prin îngustarea inelului se formează o formă de clepsidră care 
împiedică trecerea alimentelor. Pacientul poate primi alimen-
te moi și lichide. Este necesar să mănânce doar trei mese pe zi 
și să bea multa apă între mese. După ce s-a supus acestei pro-
ceduri, pacientul trebuie să aibă grijă de stomacul său ca un 
element nou. În ciuda inelului introdus, unii pacienți pot con-
tinua să consume o cantitate excesivă de alimente. Acest lucru 
poate duce la o extindere a esofagului. Această metodă este 
preferată de unii pacienți deoarece este o intervenție relativ 
simplă, iar inelul gastric poate rămâne în organism pentru o 
lungă perioadă de timp.

Gastrectomie prin mânecă:
aceasta este una dintre metodele restrictive care are ca scop 
reducerea capacității volumetrică a stomacului, ajungând pâ-
nă la doi litri.
În timpul intervenției o mare parte a stomacului este îndepăr-
tată, lăsând o porțiune cu lățimea esofagului. Astfel volumul 
stomacului se reduce la 100-150cc. Deoarece este îndepărtată 
partea superioară a stomacului care eliberează hormonul ape-
titului grelină, de obicei, pacientul nu simte foame. În aceasta 
metodă există probabilitatea de re-extindere a stomacului du-
pă un anumit timp. Prin urmare, este important în acest mo-
ment ca pacientul să arate voința. La supraalimentația și vărsă-
turile ulterioare, spasmele care împing alimentele înapoi afec-

tează în același mod peretele stomacului și după ceva timp el 
se poate extinde. Pentru a fi eficientă această metodă, pacien-
tul trebuie să controleze ingestia de alimente.
În ambele metode internarea pacientului este una sau două 
zile, iar după cea de a doua zi el poate începe să mănânce cu 
gura.

Dacă ne puteți da informații despre metoda bypass-ul 
gastric?
Bypass-ul gastric este o metodă care este considerat standar-
dul de aur în chirurgia bariatrică. Stomacul este redus și sărind 
peste anumite părți ale intestinelor este legat în partea de jos. 
Reacția variază în funcție de lungimea porțiunii izolate a intes-
tinului subțire și volumul și amplasarea părții îndepărtate a 
stomacului. De obicei, cu cât se amestecă mai puține alimente 
și enzime digestive și cu cât trec o mai mică distanță, cu atât 

Urmează la pag. 14
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Chirurgia endoscopică a sinusurilor (FESS) este o 
metodă alternativă pentru tratamentul chirurgical al 
tumorilor induși în sinusurile și în boli ale structurilor 
anatomice adiacente sinusurilor. Având în vedere zona 
în care sunt situate sinusurile și complexitatea ei 
anatomică, apropierea de organe vitale, cum ar fi 
creierul, ochii, nervii optici, canalele lacrimale și 
vasele de sânge, efectuarea acestei situații  necesită o 
experiență considerabilă și abilități tehnice ridicate.

În zilele noastre dezvoltarea constantă în domeniul tehnolo-
giei medicale permite creșterea succesului intervențiilor 

chirurgicale și reducerea riscurilor de complicații.. 

Chirurgia endoscopică a sinusurilor (CES) este cel mai frec-
vent utilizată în tratamentul inflamației cronice a sinusurilor 
care nu este influențată de tratamentul medical standard. În 
timpul acestei intervenții este îndepărtat țesutul inflamat în si-
nusurile/ polipii, sunt eliberate canale ale sinusurilor și sunt 
ajustate structurile anatomice legate de dimensiunea cochiliei 
nazale, prezența unui exces de canale de drenaj în sinusuri, 
precum și zone de contact anormale ale mucoasei sinusurilor .

În unele cazuri, în timpul chirurgiei endoscopice a sinusurilor 
gradul de dificultate al intervenției și riscurile cresc. Mai ales 

în cazurile în care în timpul operațiunii imposibilitatea moni-
torizării structurilor anatomice din diferite motive, duce la o 
intervenție chirurgicală insuficientă (chirurgie mediocră), pre-
cum și creșterea riscului apariției complicațiilor.

Cei mai frecvenți factori care duc la complicații în timpul 
intervenției sunt inflamația excesivă a sinusului în timpul 
operației în sine, hipertensiune, boli cardiovasculare, chirurgia 
tumorilor care conțin numeroase vase sanguine, tulburări de 
coagulare a sângelui, sângerare excesivă care rezultă din utili-
zarea de aspirină sau din vătămare a unui vas de sânge în aceas-
ta zonă, anatomie modificată a sinusurilor cauzate de leziuni 
sau intervenții chirurgicale, distrugerea osoasă cauzată de o 
infecție sau tumoră, formarea de țesut care rezultă din 
operațiile anterioare, polipi nazali răspândiți pe scara largă ca-
re acoperă toate sinusurile, modificări anatomice (variații ale 
celor congenitale, chirurgicale sau din traumatisme) și tumori.

Cele mai importante complicații care au apărut în timpul 
intervenției chirurgicale sau după aceasta sunt sângerări (sân-
gerări la nivelul globilor oculari, deteriorarea vaselor de sân-
ge), pierderea vederii, mișcări anormale ale ochilor, deteriora-
rea canalului lacrimal, traumatism al creierului, meningită, 
răspândirea infecțiilor în cap.

Prin aplicarea largă în practică, se dovedește că majoritatea 

cHirurGie endOscOpică 
funcȚiOnală de naViGaȚie 
a sinusilOr (cefns)
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problemelor grave în timpul intervenției sunt legate de imposi-
bilitatea unei evaluări complete a anatomiei din diferite moti-
ve. Prin urmare, chirurgia de navigație care este aplicată inițial 
în neurochirurgie este dezvoltată și adaptată pentru aplicarea 
în chirurgia endoscopică a sinusurilor.

În timpul intervenției prin ghidare de navigare cu ajutorul 
unui dispozitiv special și software-ul pentru reflecție tri-di-
mensională se urmărește locația instrumentelor chirurgicale 
în  sinusuri în timp real, cu o toleranță de 1 mm.

Scopul controlului de navigație în timpul intervenției chirurgi-
cale, pentru a conecta imagini de la tomografia computerizată 
preoperatoare primită (CT) cu anatomia zonei tratate, pentru 
a monitoriza instrumentele chirurgicale în interiorul sinusuri-
lor, pentru a stabili structurile critice și locația organismelor cu 
abateri foarte mici și cu daune mai mici să fie efectuată 
intervenția necesară.

Prima etapă a aplicație de navigație este așa-numită "Înregis-
trare" care constă în relația tridimensională a imaginilor CT 
obținute înainte de o intervenție chirurgicală în zona de 
intervenție. Sistemul calculează locația de celelalte puncte din 
anatomia tridimensională conform punctelor acordate "înre-
gistrate". Etapa de "înregistrare" este cel mai important pas 
pentru acuratețea și fiabilitatea navigației chirurgicale.

Monitorizarea (detecție) este o etapă de urmărire a pozițiilor 
schimbătoare a instrumentelor chirurgicale în anatomia și mo-
nitorizarea în timp real a imaginilor locației, obținute anterior. 
Acest proces este similar cu GPS care indică locația vehiculu-
lui pe hartă digitală, dar în acest caz, imaginile nu sunt bidi-
mensionale, ci tri-dimensionale. Imaginile CT sunt utilizate în 
locul unei hărți digitale.

Momentul cel mai critic în chirurgia de navigare este "autenti-
citate", adică gradul de suprapunere între imaginea monitoru-

lui și punctul real situat în sinus. O eroare în tehnică de vizua-
lizare (CT), eroare în configurarea tridimensională, erori cau-
zate de mobilitatea pacientului sau eroare în sistemul de moni-
torizare pot afecta precizia (adevărul) procedurii.

AVANTAJE PRINCIPALE ALE CHIRURGIEI ENDOSCOPI-
CE FUNCȚIONALE DE NAVIGAȚIE (AP-CEFN)

• oferire de hartă tridimensională direcțională într-o imagine 
endoscopică bidimensională

• asigurarea accesului sigur până la regiuni anatomice greu ac-
cesibile

• poate efectua intervenția delicată cu mai puține traume

• reducerea duratei intervenției

• reducere a riscului de complicații

• creșterea ratei de succes a intervenției chirurgicale

• probabilitate redusă de recidivă

Astăzi, în țările dezvoltate crește aplicarea de CT în proceduri-
le standard CES pentru siguranță, în special la pacienții cu 
anomalii congenitale, anatomie distorsionată din cauza unei 
intervenții chirurgicale anterioare sau traumatisme ale sinusu-
rilor, la boli ale sinusului etmoid spate și sinusul sfenoid, sinu-
zita fungică, la pacienți cu polipi răspândiți, în intervențiile ca-
re afectează baza craniului, operații care afectează globi ocu-
lari sau la curgerea de lichid cefalorahidian, oferă beneficii ra-
dicale pentru a reduce complexitatea și  a crește succesul.

Organizațiile care implementează acest sistem, îl folosesc 
atunci când efectuează orice operații ale sinusurilor și configu-
rarea și operarea sistemului de cunoștințe și abilități de chi-
rurgi, asistente medicale și echipa chirurgicală care trebuie să 
fie la cel mai înalt nivel pentru a fi în măsură să răspundă în 
timp util și în mod adecvat în situații critice.
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Ce este strabismul? Cum se întâmplă?
Strabismul este o afecțiune în care ochii nu sunt paralele între ele. 
În această boală în timp ce un ochi este direcționat opus, celălalt 
poate fi îndreptat în sus sau în jos. Strabismul poate fi constant, es-
te posibil să apară în anumite perioade. Dezvoltarea sănătoasă a 
vederii în copilărie este posibilă în cazul în care ambii ochi sunt pa-
raleli unul față de celălalt. Deoarece creierul copiilor are capacita-
tea de a se adapta rapid la situații diferite, în cazul unui strabism 
într-un ochi, pentru a evita dubla viziune, creierul ignoră imaginea 
ochiului strabismului și consideră că nu există. Ca rezultat, pare le-
ne (ambliopie) în ochiul alunecător. Această stare în majoritatea 
copiilor cu strabism există în diferite dimensiuni.

Care este motivul pentru apariția strabismului la copii?
Strabismul la copii poate fi ereditar, poate apărea și mai târziu. Poa-
te apărea ca rezultat al structurii deteriorate, poate apărea ca urma-
re a unei erori de refracție, poate apărea din cauza unor probleme 
neurologice sau poate apărea în urma unui traumatism.

Care sunt simptomele?
Simptomele principale sunt asociate cu faptul că ochii nu se uită 
corect într-o singură direcție, pe anumite perioade de timp, se mo-
nitorizează și se stabilește o denaturare, alunecare de unul sau am-
bii ochi, la citire copilul se plânge de dureri de cap, lipsa de concen-
trare, la soare unul ochi este ușor închis în comparație cu celălalt 
ochi, atrage atenția și înclinarea capului, adică capul se înclină timp 
îndelungat într-o parte.

Care sunt metodele de tratament?
Ca un prim pas în tratarea strabismului se recomandă ochelari 

prin care se corectează eroarea de refracție existentă. În unele ca-
zuri, recuperarea este pe deplin, iar în altele - recuperarea este 
parțială. În cazul în care alunecarea ochiilor nu poate fi pe deplin 
corectată cu ochelari se aplică și o intervenție chirurgicală pe 
mușchii care mișcă ochiul pentru a atinge poziția paralelă a am-
bilor ochi. Intervenția chirurgicală se aplică după evaluarea tipu-
lui și a momentului în care apare strabismul, vârsta în care a apă-
rut strabismul, după evaluarea prezenței simptomelor caracteris-
tice ochiului leneș și alți factori.

Care sunt consecințele în cazul în care tratamentul nu 
este efectuat?
Dacă tratamentul nu este efectuat, riscul unul ochi să vadă mai 
puțin decât celălalt (devine leneș) este mare, se manifestă lipsa de 
percepție în adâncime - lipsa de percepție 3D, dureri de cap, pro-
bleme de echilibru, poziții variabile ale capului, este posibil să apa-
ră și dificultăți la citire.

Care este vârsta potrivită pentru tratament? Poate fi 
tratat la persoanele în vârstă?
Factorii determinativi legați de tratament sunt legați de tipul de 
strabism, frecvență, ce vârsta avea pacientul atunci când a apă-
rut boala, strabismul, dacă s-a corectat în consecința cu oche-
lari, etc. Pentru a nu pierde percepția de profunzime atunci 
când a fost diagnosticat la scurt timp după naștere sau în copi-
lărie, nu trebuie să se piardă timp, și este necesar să se caute 
opțiuni pentru corectarea prin ochelari și o intervenție chirur-
gicală înainte de a finaliza dezvoltarea căilor vizuale la copii. 
Strabismul poate fi tratat și la persoanele în vârstă, prin 
intervenție chirurgicală.

strabismul – 
Vederea neparalelă la cOpii
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Mine Turgay, psihoterapeut la Centrul Medical Anadolu oferă 
răspunsuri la întrebări legate de pierderea părului în tratamente 
pentru cancer.

Tratamentul cancerului duce în mod obligatoriu la 
pierderea părului?
O parte semnifi cativă din medicamentele utilizate în tratamentul 
cancerului, pot duce la pierderea părului, dar există și excepții 
cum ar fi  terapiile ținta. Medicamentul se stabilește pe baza 
efi cacității  sale și după tratamentul medicamentos, părul pacien-
tului își recuperează forma originală.

Care este motivul pentru care chimioterapia poate cauza 
căderea părului?
Chimioterapia este un tratament la care se folosesc medicamen-
te împotriva cancerului pentru a distruge celulele canceroase și 
pentru a preveni creșterea lor. Din păcate, cu toate acestea, pot 
afecta, de asemenea, și celulele normale din organism, cum ar fi  
foliculii de păr. Acest lucru are ca rezultat căderea părului, de ase-
menea, numit "alopecia". Spre deosebire de celulele canceroase, 
celulele normale se înnoiesc rapid și la sfârșitul tratamentului 
prin chimioterapie părul este restaurat din nou. La început, părul 
este foarte subțire, dar în termen de 3-6 luni își atinge densitatea 
normală. Este posibil ca părul nou să fi e ondulat, mai gros decât 
înainte, chiar și ușor cu culoare schimbată. Uneori apare ca un 
amestec de păr gri și închis la culoare.

Toate medicamentele pentru chimioterapie provoacă 
pierderea părului?
Nu întotdeauna. Uneori, pierderea părului este mică și nici măcar 
nu se observă. Unele medicamente provoacă pierderea folicului 
de păr în alte părți ale corpului, cum ar fi  gene, sprâncene, sâni, 
axile, picioare sau abdomen. Cantitatea de cădere a părului de-
pinde de droguri, doza și răspunsul organismului. Dacă începe 
pierderea părului, acest lucru se întâmplă de obicei în decurs de 
câteva săptămâni după începerea chimioterapiei. în cazuri rare, 
poate apărea în primele câteva zile. La început, se observă la pe-
riatul sau spălarea părului sau prin părul de pe pernă în dimineața. 
La unii oameni părul doar subțiază, devine uscat și deteriorat. La 
alții - căderea părului continuă în decurs de câteva săptămâni, 
ajungând la o pierdere totală a părului.

Radioterapia, de asemenea, cauzează căderea părului?
Acesta este un tratament folosit pentru a distruge celulele cance-
roase prin radiații de înaltă energie, cu scopul de a cauza cele mai 
puține daune posibile pentru celulele normale. Spre deosebire de 

chimioterapie, la radioterapie pierderea părului este limitată - 
numai la domeniul de aplicare. De exemplu, în cazul în care radi-
oterapia este aplicată la cap poate apărea o pierdere ușoară a pă-
rului. Dacă este utilizat în tratamentul cancerului de sân și inclu-
de zona axilei, acest lucru va duce la îndepărtarea părului în acea 
zonă.

Care sunt efectele psihologice ale pierderii părului în 
timpul tratamentului?
Mulți oameni, indiferent de sex, percep părul ca o parte impor-
tanta a aspectului. La unii pierderea părului provoacă sentimente 
de furie sau rușine. În timpul tratamentului, pacienții sunt 

Urmează la pag. 14

cHimiOterapia
și pierderea părului

Chimioterapia este un tratament la care se folosesc medicamen-
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timpul în îndepărtarea părului de pe pi-
cioare, zona inghinală și axile.

Recomandați utilizarea de perucă în 
această perioadă?
Da, dar sunt pacienți care preferă nu nu-
mai să nu folosească peruca, dar să-și radă 
capul complet. Pe de altă parte, există oa-
meni la care pierderea părului provoacă 
anxietate și depresie, ei pierd încredere și 
devin introvertiți. Pacienții care folosesc 
peruci cred în zadar că toată lumea le va 
observa. Astăzi, schimbarea completă a 
modelului și a culorii părului este conside-
rată un lucru foarte normal și se sprijină. 
Eforturile de a ascunde pierderea părului 
prin peruca pot împiedica sportul - înot, 
atletism sau alte eforturi care cauzează 
transpirație. De asemenea, poate împiedi-
ca unele activități în aer liber sau locatii cu 
vânt. Prin urmare, pacienții pot încerca să 
evite crearea unei relații strânse. Acest lu-
cru conduce la un impact negativ asupra 
sănătății fi zice și emoționale.

Îngrijirea părului
• Folosiți produse cu îngrijire ușoară de 
păr, șampon pentru copii pentru a preveni 
uscarea scalpului
• Pieptănați delicat părul. Aveți posibilita-
tea să utilizați perii pentru copii, mai ales 
în cazul în care pielea capului dvs. este 
sensibilă
• Masajul ușor al pielii capului îmbu-
nătățește circulația sângelui la rădăcini
• Folosiți o șapcă sau ceva similar în tim-
pul somnului. Acest lucru va proteja rădă-
cinile părului în cazul în care acestea nu 
sunt stabile
• Aveți grijă ca uscătorul cu jet să nu fi e 
prea cald, deoarece acest lucru duce la
uscarea și ruperea ușoară a părului
• Încercați să nu legați părul strâns deoa-
rece acest lucru îl poate deteriora
• Nu mergeți la culcare cu role de păr
• Nu faceți ondularea permanentă a păru-
lui, deoarece aceasta îl face mai uscat
• Folosiți vopsele naturale pentru păr 
• Dieta dezechilibrată, stresul și alcoolul 
afectează în mod negativ părul. Așa ca 
mancați mai multe fructe și legume, 
controlați consumul de alcool și evitați 
situațiile de stres.

obligați să se ocupe de mai multe schim-
bări, astfel încât pierderea părului poate fi  
văzută ca ultima picătură. În paralel, pier-
derea părului amintește în mod constant 
că pacientul este cu "cancer", provoacă 
sentimentul de slăbiciune și de neputință, 
și el se defi nește ca fi ind "marcat". Deza-
vantajul este mărit în continuare cu pier-
derea de sprâncene, gene. Acceptarea 
pierderii părului necesită timp și o astfel 
de reacție din partea pacientului este com-
plet normală.
Atitudinea celorlalte persoane față de 
pierderea părului poate face difi cilă rezol-
varea acestei probleme. Uneori, pacientul 
cade în situații în care oamenii sunt 
îngrijorați de lipsa de păr și nu știu cum să 
reacționeze. În astfel de momente, în cazul 
în care pacientul ridică primul subiectul, 
acest lucru va facilita comunicarea. Atunci 
când oamenii văd că pacientul vorbește li-
ber cu privire la această problemă, vor în-
cerca, și ei să fi e de ajutor, și conversațiile 
duc la un schimb de informații.
Există pacienți care percep pierderea pă-
rului ca o oportunitate. Un pacient al nos-
tru înainte de timp ne-a spus "Eu pot 
schimba aspectul meu în fi ecare zi, folo-
sind diferite peruci și coafuri. De fapt, pri-
mesc mai multe complimente decât ori-
când, iar oamenii sunt chiar interesați de 
frizerul care mi-a făcut coafura". Unele fe-
mei văd chiar ceva pozitiv în părul căzut 
pentru că în câteva luni își economisesc 
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Bolile cauzate de virusuri sau bacterii, la 
anumiți indivizi se manifestă într-un 
mod diferit. În funcție de circumstanțe, 
aceste virusuri și bacterii pot provoca 
infecții simple la unii pacienți, în timp ce 
la alții pot cauza cancer. Prin urmare, Dr. 
Elif Hakko acordă o atenție deosebită la 
necesitatea de a crea obiceiuri bune pen-
tru un stil de viață sănătos, dar, de ase-
menea, și la nevoia de imunizări. "Există 
vaccinuri împotriva hepatitei B și HPV, 
care sunt destul de efi ciente. Imunizările 
la sugari sunt importante - ele încep în 
prima lună și se efectuează pe 3 etape, 
dar pot fi  puse fi ecărei persoane neimu-
nizate, indiferent de vârstă. Vaccinul 
HPV se recomandă sa fi e pus la fetele 
înainte de debutul vieții lor sexuale (de 
obicei la 12-14 ani). De asemenea, pen-
tru hepatita B, această imunizare se poa-
te face la toate femeile sub 50 de ani. Nu 
există nici un vaccin împotriva Helico-
bacter, dar infecția poate fi  tratată cu an-
tibiotice. Combinația dintre o dietă sa-
natoasă, somn regulat, exerciții fi zice, 
lipsa de stres și obiceiuri proaste, cum ar 
fi  fumatul și alcoolul, îmbunătățește 
imunitatea și previne efectele virusurilor 
care cauzează cancerul, rezumă specia-
listul.

de la pag. 7

este mai mare pierderea în greutate și 
procedura este mai eficientă. Această 
metodă poate provoca diaree. Mai ales 
atunci când procedura este aplicată în 
partea inferioară a intestinului subțire, 
consumul de alimente grase conduce la 
diaree cu un miros foarte neplăcut, în 
timp ce consumul excesiv de carbohi-
drati produce gaze. Este foarte impor-
tant ca aceste detalii să fie explicate pa-
cientului înainte de intervenția chirurgi-
cală. Deorece la această metodă pacienții  
nu pot beneficia de vitaminele din ali-
mente este nevoie de un aport suplimen-
tar de vitamine.

Ce evoluții putem aștepta în viitor, 
în tratamentul obezității?
Odată cu dezvoltarea în domeniul chi-
rurgiei laparoscopice, utilizarea de 

intervenții chirurgicale cu o chirurgie 
minim invazivă și daune minime pentru 
pacient sunt mult mai ușor de aplicat. 
De exemplu, în timp ce chirurgia laparo-
scopică tradițională este aplicată cu pa-
tru sau uneori trei secțiuni, recent este 
posibil să se realizeze printr-un singur 
punct. În cazul în care procedura se va 
realiza printr-o singură incizie, se prefe-
ră să se întâmple în buric. Rezultatul es-
te mai bun din punct de vedere cosmetic 
și durerea este minimă. Toate in-
tervențiile bariatrice începând cu inelul 
gastric și gastrectomie prin mânecă, la 
pacienții potriviți pot fi efectuate prin 
laparoscopie într-o singură secțiune - 
buric.
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imPĂrtĂȘit pe scurt

Sistemul nostru imunitar în 
timp ce dormim
Celulele T din sânge, ca parte a 
sistemului imunitar adaptiv 
sunt responsabile pentru ataca-
rea virusurilor și a altor organis-
me patogene. Oamenii de 
știință au descoperit ca unele T-
limfocite în sânge se reduc în 
timpul somnului, când riscul de 
infecție este mic. Chiar și în 
timpul fazei de repaus profund, 
organismul nostru este capabil 
de a elibera celulele T, hormoni 
de creștere și epinefrină (adre-
nalină) pentru a începe lupta 
împotriva patogenilor, dacă este 
necesar. 

Tromboză venoasă 
profundă (TVP)
TVP – formarea de cheaguri 
de sânge în sistemul venos pro-
fund al picioarelor și a coapse-
lor. Imobilizarea pentru peri-
oade lungi de timp la locul de 
muncă sau în timpul călătorii-
lor restricționează circulația 
sângelui la nivelul picioarelor, 
ceea ce poate duce la formarea 
cheagului de sânge. El poate 
circula neobservat în fl uxul 
sanguin, trecând prin creier, 
plămâni, inimă și alte organe, 
ceea ce duce la deteriorarea lor 
gravă, și, în unele cazuri, la 
moarte.  Pentru a preveni acest 
lucru mergeți pe jos la fi ecare 
două ore, nu dormiți mai mult 
de patru ore într-o postură ne-
confortabilă, beți aspirina îna-
inte și în timpul unei călătorii 
lungi.

Grigore P. 
În decembrie 2009 am constatat că am culoa-
rea pielii schimbată în galben. La fel îmi erau şi 
ochii şi toată faţa, aşa că m-am internat la un 
spital din Bucuresti. Aici s-a constat că am ic-
ter mecanic, generat de o tumoră, posibil ma-
lignă, de circa 2 centimetri, care a obstrucţio-
nat canalul coledoc (canalul de eliminare a bi-
lei). La Bucureşti, medicii mi-au introdus pe 
canalul cu probleme un stent şi apoi dupa o 
saptamana de spitalizare am fost externat. 
Problemele de sănătatea au continuat, însă. 
Plin de speranţă, m-am internat la Constanţa 
unde, în ianuarie 2010, medicii au decis să ma 
opereze. Operatia s-a realizat ,constatându-se 
ca aveam pancreatită acută. Mi-au spus că nu 
pot face mai mult şi mi-au recomandat să mai 
aştept până îmi revin. Nu m-am resemnat şi 
am decis să încerc să ma tratez în Austria. Aici 
mi-au spus direct să vor să mă opereze, să 
scoată tumora de pe canalul coledoc. Nu le-a 
păsat că avea pancreatită şi nici măcar nu m-
au diagnosticat cu aşa ceva. De fapt, nu mi-au 
spus concret ce am, aşa că mi-a fost teamă şi 
am refuzat să mă mai las tăiat degeaba încă o 
dată. In acest timp am afl at de un spital din 

Turcia.I-am contactat telefonic si le-am trimis 
analizele medicale facute in Romania si Aus-
tria. Dupa doua zile am fost contactat de per-
sonalul spitalului si planifi cat pentru prima vi-
zita medicala. În urma investigaţiilor s-a con-
fi rmat natura canceroasă a tumorei, medicii 
din acest spital propunându-mi operarea ei. 
Aici încă de la prima investigaţie făcută, doc-
torii mi s-au părut mai serioşi, mai preocupaţi 
de starea mea, aşa că am decis să mă tratez la 
Istanbul. Operatia a decurs foarte bine si a 
constat in eliminarea colecistului, duodenului, 
o parte din stomac si intestinul subtire si coa-
da pancreasului,inclusiv vecinatatile canalului 
coledoc. Au urmau si 5 sedinte de citostatice. 
După 5 zile de spitalizare, am fost externat şi, 
imediat ce am ajuns acasă, mi-am reluat acti-
vitatea. In fi ecare an am fost la control medical 
si de fi ecare data medicul specialist mi-a spus 
ca sunt foarte bine, in sensul ca am scapat de 
cancer. In timpul spitalizarii am constatat o 
grija deosebita pentru pacienti din partea me-
dicilor si personalului, fapt mai rar intalnit in 
spitalele din Romania. Dovada faptul ca in 
scurt timp am fost pus pe picioare si in prezent 
ma simt foarte bine.

Operatia a
decurs fOarte bine



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

ediȚie Gratuită

cOntactează-ne

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

Biroul Anadolu Romania:

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

Împărtășiți 
experiențele

IN VITRO 
Prof. Dr. Aydin Arici,

un specialist în FIV 
despre infertilitatea și 
crioconservarea 
embrionilor

prOGrame de screeninG 
la Centrul meDiCal anaDolu

Odata cu progresul medicinii in cercetarea cancerului se dezvoltă și metodele de pre-
venire – așa numitele metode de screening. Ele sunt considerate esențiale în diagnos-
ticare 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, dia-
gnosticarea precoce este un factor-cheie în longevitatea și calitatea vieții. Diagnosti-
cul precoce de cancer este important pentru salvarea vieții!

Screening pentru cancerul de stomac
și esofag:
Studiile științifi ce arată că in lupta împotriva 
cancerului de stomac și limfoame, este nece-
sar să se combată bacteria Helicobacter py-
lori și Helicobacter felis. În țări cum ar fi  Ja-
ponia și alte țări dezvoltate, prin screeninguri 
gastroendoscopice cancerul poate fi  detectat 
într-un stadiu incipient și poate fi  vindecat 
numai prin intervenție chirurgicală.

Detectarea precoce și tratamentul esofagului 
Barrett dezvoltat ca rezultat al esofagitei de 
refl ux prin tratament endoscopic, chirurgical 
sau fotodinamic va împiedica dezvoltarea a 
cel puțin unuia dintre cazurile de cancer de 
esofag.

OFTALMOLOGIE

Boala perfi dă 
- presiunea 
intraoculară. 
Glaucom!

ONCOLOGIE 
Prof. Kayahan Engin,

un specialist în
oncologie radiații,
mai multe informații 
referitoare la
tratamentul cu 
Kibercuțit.
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