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NOI PUTEM
modifica percepțiile

DIN NOU PRINTRE SPITALELE
TOP 10 DIN LUME
Încă o dată Centrul Medical Anadolu este în
top 10 cele mai bune spitale din lume pentru
anul 2017. Clasamentul se bazează pe singurul program de certificare a spitalelor la nivel
mondial de către organizația internațională
medicală Medical Travel Quality Alliance
(MTQUA).

Echipa de MTQUA vizitează spitalele și
evaluează calitatea tratamentului medical
și a mai multor factori neclinici, inclusiv
ingrijirea, comunicații, marketing, valoarea banilor, sensibilitate culturală și socială,
viața privată, siguranță etc.

Motivul pentru clasificarea Centrului
Medical Anadolu este calitatea complexă a serviciilor medicale la nivel global
și dedicarea întregii echipe în ingrijirea
pacienților.
Anadolu Medical Center oferă servicii
medicale inovatoare și integrate cu cele
mai avansate tehnologii în domeniul oncologiei, neurochirurgiei, chirurgiei cardiovasculare minim invazive, urologiei,
ginecologiei și al sănătății reproductive.
Serviciile medicale complexe se dezvoltă

Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului reunește populația
lumii. Pentru noi, Centrul Medical Anadolu, lupta împotriva cancerului este în fiecare zi.
Pentru mulți oameni cancerul
este obiectul unor zvonuri și
speculații sau o cauză de izolare socială. Prin popularizarea
mesajelor-cheie ale campaniei
„Noi putem. Eu pot.”, noi vrem
să reducem concepțiile greșite,
să creștem gradul de informare, să modificăm percepțiile, să
sprijinim persoanele afectate de
cancer cu informații exacte cu
privire la boala, tratamentul și
calitatea vieții în ciuda cancerului.

EU POT
cere sprijin
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Sprijinul emoțional pentru
a face față cu cancerul are
un impact enorm atât asupra sănătății fizice, cât și
asupra sănătății psihologice. Sprijinul poate veni din
mai multe surse. Familia,
prietenii, colegii, cadrele
medicale și consilierii trebuie să asigură îngrijirea și
Urmează la pag. 2
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DIN NOU PRINTRE SPITALELE
TOP 10 DIN LUME

EU POT
cere sprijin
de la pag. 1

posibilitatea persoanelor care
trăiesc cu cancer să-și exprime sentimentele și să-și reducă anxietatea și frica. Rudele
se concentrează adesea pe cei
suferinzi și pot simți un stres
emoțional și o izolare socială.
Din aceste motive este important să beneficieze de o pregătire, o informare sau de sprijin
pentru a-și îndeplini rolul lor
vital.
În Centrul Medical Anadolu ne
străduim ca pacienții să treacă
prin procesul de diagnosticare
și tratament în modul cel mai
convenabil pentru ei. Fiecare
reprezentant al spitalului, de la
medicii și asistentele medicale,
nutriționiști și psihologi până
la administratori și coordonatori, toti încearcă să conceapă
și să implementeze procesele
din perspectiva pacientului și
să asigure un sprijin și încredere în momentul în care pacientul trebuie să pună toată energia în restabilirea sănătății sale.
Noi suntem mereu la dispoziția
dvs. pentru orice veți avea nevoie, în fiecare etapă a tratamentului dvs., chiar și după ce
ați plecat acasă.
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de la pag. 1

de la un diagnostic din ce în ce mai precis
la un tratament din ce în ce mai personalizat. In afara de programe speciale de
check-up anual, Centrul Medical Anadolu utilizează cele mai avansate metode
de diagnosticare precoce a cancerului
(metoda CTC, IMRT, PET-CT, MR Trus
Fussion). Echipa de experți recunoscuți
la nivel global este prima care deja de ani
de zile lucrează cu succes cu tehnologiile
moderne, cum ar fi Cutitul Cyber și Truebeam pentru radioterapie, chirurgia robotică DaVinci, etc., dar, de asemenea, se
dezvolta în mod continuu spre utilizarea
unor terapii targetate ca chemoembolizarea, radioembolizarea și celelalte metode
de tratament minim invazive.
Dar ceea ce diferă în mod semnificativ
in Centrul Medical Anadolu de celelalte
spitale este filozofia de îngrijire orientată
spre pacienți.
Departamentul de Ingrijire a Pacientilor
este primul de acest gen din Turcia și din
regiune, dezvoltând o abordare care plasează pacientul în centrul tuturor proceselor. „Noi creăm toate politicile noastre
pentru îngrijiri medicale și servicii, de la
securitate până la administrare, pana la
relația emoțională pe care o stabilim cu

pacienții.
Ne străduim să studiăm și să satisfacem
așteptările pacienților noștri prin luarea
unor măsuri corespunzătoare pentru spitalul nostru. Astfel, toate serviciile sunt
personalizate și adaptate la pacient.“
Departamentul de Servicii pentru
pacienți străini deservește mii de pacienți
anual, din mai mult de 65 de țări. Mai
mult de 80 de angajați construiesc o punte de legătură între pacient și echipa care
îl tratează, de la primul contact, în timpul
șederii în spital pana la monitorizarea stării pacientului după ce se întoarce acasă.
Pentru fiecare pacient străin se acordă un
specialist care vorbește limba sa maternă
și care îl însoțește și îl asistă pe parcursul
întregului proces de tratament. Specialistul coordonează fiecare aspect al vizitei
pacientului, inclusiv planificarea, transportul, cazarea, serviciile administrative.
El ajută la organizarea procedurilor cu
echipa medicală, facilitează toate consulturile, comunicarea, activitățile activitatile medicale, serviciile de recuperare.
Rezultatele pe care dorim să le realizăm
sunt un tratament excelent, o ingrijire
excelentă și în cele din urmă rezultate
excelente pentru pacienții.
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NOILE TEHNOLOGII ÎMPOTRIVA
TUMORILOR CEREBRALE
Prof. Dr. Serdar Kahraman
Director al Departamentului de Neurochirurgie
Centrul Medical Anadolu
Tumorile deseori se
formează în partea
superioară a creierului la adulți și
în cerebel, adică în
partea de jos a creierului la copii. În
funcție de locația și
compresia pe care o
cauzează, simptomele pot varia. Deoarece craniul este
o structură rigidă
care nu poate fi extinsă, primul simptom care se observă
cu creșterea masei tumorale este
creșterea
presiunii intracraniene.
Simptomele pacientului pot fi dureri
de cap care sunt deosebit de puternice
dimineața, greață
și vărsături. Celelalte simptome pot varia în funcție de
zona în care se află tumora. Printre primele simptome la
adulți, pentru prezența tumorii în apropierea cortexului,
sunt convulsiile.
Nu există nici o îndoială că rolul tehnologiilor medicale moderne este imens. Astăzi tumorile cerebrale sunt eliminate
prin tehnici chirurgicale moderne, cum ar fi microchirurgia
care este o tehnică mult mai bună decât cele utilizate în trecut.
Microscoapele cu filtre pentru fluoresceină
Microscoapele cu filtre pentru fluoresceină fac o treabă excelentă în operatiile de tumori cerebrale. Datorită agentului de
contrast „fluoresceină“ care se introduce intravenos în timpul intervenției chirurgicale, pot fi detectate „pete“ invizibile
pentru microscoapele obișnuite și observate în principal în
tumorile gliale. La observarea câmpului de operare cu un microscop cu un filtru pentru fluoresceină este mult mai ușor să
fie distinsă tumoarea de țesutul cerebral normal. Acest lucru
ajută să fie eliminată numai formațiunea, fără să fie deteriorat

țesutul cerebral sănătos. Generația mai veche de tehnologii
cu filtre nu putea vizualiza sângerarea în timpul intervenției
chirurgicale, dar filtrele pentru fluoresceină elimină acest neajuns.
Harta 3D a creierului
O altă metodă tehnologică importantă care permite atingerea
tumorilor cerebrale de la poziția care presupune cel mai scurt
și mai precis acces este „echipamentul de neuronavigare“ care
suprapune datele preoperatorii de Rezonanță magnetică nucleară ale pacientului pe datele de la imagistica în infraroșu
efectuată în timp ce capul este fixat pe masa de operare. Pe
scurt, acest echipament creează de fapt o hartă 3D a creierului. Datorită acestei hărți este posibil să fie eliminate cu
ușurință chiar și tumori mici situate în cele mai adânci regiuni
ale creierului. Vom aprecia mai bine importanța acestui progres tehnologic, dacă ne gândim la daunele pe care le poate
provoca o eroare de doar câțiva milimetri.
Urmează la pag. 4
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TUMORILOR CEREBRALE
Prof. Dr. Serdar Kahraman
Director al Departamentului de Neurochirurgie
Centrul Medical Anadolu

de la pag. 3

procedura continuă și poate să fie eliminată întreaga tumoră.
Astfel calitatea postoperatorie a vieții pacientului rămâne la
cel mai înalt nivel.

Neuromonitoring
„Neuromonitoringul“ este o tehnologie auxiliara pentru reducerea probabilității de deteriorări nedorite și neasteptate
ale țesutului cerebral. În timpul întregii operațiuni se măsoară undele electrice care pleacă de la cortex și ajung la mâini
și picioare. Reacția la stimulii electrici mici furnizați de creier se înregistrează. Dacă în timpul procedurii, aceste valuri
diminuează sau dispar, probabil nu va fi posibil tumora să
fie eliminată în intregime de pe zona specifică a creierului.
Încercările de a elimina întreaga tumoră ar putea duce la
paralizie permanentă, tulburări în vorbirea și viziunea pacientului și, prin urmare, o scădere gravă a calității vieții.
Din acest motiv unele părți ale tumorii care sunt aproape
de regiuni sensibile pot fi intenționat lăsate și să fie incluse
metode suplimentare de tratament, cum ar fi chimioterapia,
radioterapia și Cuțitul cyber. Dacă în neuromonitoringul
sunt constatate reacții care indică faptul că totul este bine,

PORTRET

Prof. Dr. Serdar Kahraman
Director al Departamentului
de Neurochirurgie
la Centrul Medical Anadolu

Neuroendoscopie
Pentru anumite regiuni anatomice ale canalelor creierului se
folosesc metode chirurgicale minim invazive sau, altfel spus,
metode chirurgicale închise, denumite „neuroscopie“. Instrumentul folosit în această metodă este un alt exemplu de tehnologie moderna în neurochirurgie. Zonele profunde și sensibile ale creierului pot fi atinse prin intermediul unor camere
curbate și subțiri, și după îndepărtarea tumorii, procesul de
vindecare și recuperarea sunt mult mai scurte.
Rezultatele tuturor acestor metode de tehnologii înalte ale
medicinii moderne, aplicate de specialiști în domeniu, sunt
operațiunile de succes după care calitatea vieții pacienților se
va păstra la nivel maxim.

Prof. Dr. Serdar Kahraman își dobândește
educația medicală și calificarea la Facultatea de Neurochirurgie a Academiei Militare de Medicină Gulhane, Ankara, la
Universitatea Liberă din Berlin, Universitatea din Greifswald cu specialitatea –
chirurgia endoscopică a coloanei vertebrale. A lucrat la spitalul Forțelor aeriene Etimesgut din Ankara. Este profesor
de neurochirurgie la Universitatea „New
Century“, Facultatea de Medicină, Istanbul. Lucrează la Centrul Medical Anadolu ca specialist și Director al Departamentului de Neurochirurgie din 2016.
Interesele și activitățile sale medicale
sunt legate de neuroanatomie, neuroanatomia functională și neurochirurgia stereotactică, tumori craniene și
tumori ale creierului, chirurgia coloanei vertebrale și patologii vasculare ale
sistemului nervos central. Prof. Dr. Kahraman este membru al Asociației neurochirurgicale din Turcia (cooperare

cu WFNS-EANS), al Consiliului neurochirurgilor din Turcia, al Asociației de
neurooncologie a coloanei vertebrale.
Are peste 36 de publicații naționale și
internaționale, și mai mult de 50 de prezentări naționale și internaționale și este
redactor la numeroase reviste naționale
și internaționale.
„Departamentul de Neurochirurgie diagnostichează și tratează boli ale sistemului nervos central, ale măduvei spinării și
nervilor periferici. Departamentul este
specializat în tratamentul de tumori cerebrale, leziuni cerebrovasculare, tulburări de mișcare, boli ca meningomielocelul, hidrocefalie, boli cerebrale și altele.
Scopul nostru este să oferim pacienților
noștri cele mai avansate metode terapeutice și de diagnosticare. Prin aplicarea
progreselor cele mai moderne în medicină ne străduim nu numai să vindecăm, ci și să îmbunătățim calitatea vieții
pacienților.“
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CHEMOEMBOLIZAREA ȘI RADIOEMBOLIZAREA - METODELE ȚINTĂ PENTRU
TRATAMENTUL CANCERULUI DE FICAT
Pentru dezvoltarea și creșterea celulelor canceroase sunt
necesare mai multă energie și substanțe nutritive decât
pentru țesuturile sănătoase si implicit aceste celule au
nevoie de vase sanguine. În procedurile de embolizare,
până la vasele care alimentează celulele canceroase se
ajunge prin metoda angiografiei cu cateter și în tumora
se introduc agenți de embolizare.
Ce reprezintă chemoembolizarea și radioembolizarea?
Primul pas este puncția vasului sanguin iliac. Pentru a naviga în vasele sanguine se folosesc tuburi lungi, subțiri numite catetere. Procedura se efectuează sub supravegherea
unui aparat special cu raze X (angiografie). Prin intermediul
tehnicii angiografice cateterele se introduc până la vasele
sanguine hepatice care alimentează formațiunile tumorale
hepatice. Apoi, prin catetere medicul injectează microsferele (agenți de embolizare) care au o dimensiune de 20-30
microni, adică mai mici de un milimetru.
Agenții de embolizare reprezintă microsfere care conțin
substanțe chimioterapeutice (chemoembolizare) sau un izotop radioactiv (radioembolizare). Scopul este să fie blocate

simultan vasele sanguine care alimentează celulele canceroase (embolizare) și să fie introdusă substanța terapeutică direct în formațiunea malignă. Astfel, celulele canceroase sunt
nu numai lipsite de energie și nutrienți, ci și rămân pentru o
perioadă mai lungă sub influența unei doze mari de chimioterapie sau radioterapie.
În chemoembolizarea prin microsfere în tumora se introduce un medicament cu o concentrație de 10 până la
100 de ori mai mare decât cea în chimioterapia sistemică
convențională. Mai mult decât atât, microsferele blochează
vasele sanguine care alimentează tumora și nu-i permit să
se „hrănească“.
În radioembolizare microsferele sunt umplute cu un izotop
radioactiv (Ytriu 90) – un radionucleu care emite o radiație
de particule beta care pătrund în țesut cu aproximativ 11
mm. Astfel, în tumora hepatică se introduce o radiație țintă
care o distruge, și țesuturile sănătoase din jur rămân neafectate.
Urmează la pag. 6
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CHEMOEMBOLIZAREA ȘI RADIOEMBOLIZAREA - METODELE ȚINTĂ PENTRU
TRATAMENTUL CANCERULUI DE FICAT
de la pag. 5

Ce tipuri de cancer sunt tratate cu chemoembolizare și radioembolizare?
Aceste metode se aplică pentru tratamentul formațiunilor
maligne ale ficatului. Procedura este una dintre cele
mai des alese pentru terapia tumorilor maligne primare, cum ar fi carcinomul hepatocelular și colangiocarcinomul, a cărui origine este în însuși ficat, precum și în
formațiunile secundare (metastaze) care se răspândesc
în alte zone, cum ar fi colon, sân, tumori neuroendocrine
etc. De obicei, se aplică în prezența metastazelor cu răspuns slab sau zero la chimioterapia sistemică efectuată,
dar poate servi și ca tratament concomitent cu chimioterapia sistemică.
Chemoembolizarea este prima alegere în tratamentul bolilor
maligne ale ficatului. Mai mult, procedura se aplică mai des
în prezența metastazelor hepatice care nu răspund la chimioterapia sistemică standard și/sau nu pot fi îndepărtate chirurgical.
Radioembolizarea este prima alegere atunci când chemoembolizarea este necorespunzătoare sau periculoasă, de exemplu, la pacienții cu tromboză, tumori maligne mai mari,
pacienți la o terapie de „salvare“ etc. Ambele metode pot
fi efectuate ca o pregătire pentru un tratament chirurgical,

PORTRET

Dr. Kutlay Karaman
radiolog din cadrul Centrului
pentru radiologie interventionala
la Centrul Medical Anadolu

iar în unele cazuri, datorită procedurii, pacienții pot deveni
potriviți pentru un transplant.
Care sunt pacienții potriviți pentru tratamentul cu chemoembolizare și radioembolizare?
Evaluarea, dacă tratamentul prin chemoembolizare sau radioembolizare este potrivit pentru pacient, se face după ce sunt
luate în considerare rezultatele testelelor imagistice asupra
tumorii hepatice (CT, RMN, PET-CT, etc.), rezultatele testelor de laborator, starea pacientului și medicamentele pe care
acesta le – a administrat. Tratamentul cu aceste metode, nu
este potrivit pentru pacienții imobilizați la pat, pacienții cu
o scurtă perioadă de supraviețuire așteptată, cu leziuni grave
ale ficatului sau pacienții la care tumora s-a extins la mai
mult de 70% din ficat.
Care sunt specialiștii care efectuează chemoembolizarea și
radioembolizarea?
Decizia este luată de obicei după consultarea medicilor
din comisia de oncologie formată din specialiști în diferite
domenii și oncologul curant. Chemoembolizarea se efectuează de către radiologii intervenționali special instruiți
care s-au specializat în domeniul respectiv și au calificări
internaționale (de exemplu, de la CIRSE - Asociația Europeană de radiologi cardiovasculari și intervenționali). În

A absolvit Universitatea de Medicină „Hacettepe“ în 1992 și dobândește
specializare în Departamentul de radiodiagnosticare de la Universitatea din
Istanbul „Cherahpasha“ în 1998. Lucrează ca radiolog în spitalul Florence Nightingale. Din 2005 lucrează ca
radiolog la Centrul Medical Anadolu.
Interesele sale medicale sunt în domeniul radiologiei intervenționale
și al imaginilor neuroradiologice.
În experiența sa clinică se concentrează pe procedurile oncologice
intervenționale, tratamentul diferitelor tipuri de cancer de ficat și al
altor tipuri maligne. Îmbunătățește
permanent terapiile existente pentru
pacienții cu cancer de ficat, în special terapiile bazate pe cateter cum ar fi
chemoembolizarea și radioembolizarea. Primește un certificat EBIR (Comitetul European pentru radiologie
intervențională) în 2010.

El este membru al Asociației radiologice din Turcia, al Asociației neurologice, precum și al Asociației pentru
imagistica cardiovasculară și radiologie intervențională. Are peste 22 de
articole naționale și internaționale și
33 de prezentări la nivel internațional.
Este coautor la numeroase articole
științifice și rezumate care au fost publicate în domeniul radiologiei.
Îndepărtarea chirurgicală a tumorilor în ficat continuă să fie cea mai
bună metodă de tratament. Dar
după diagnosticare, din cauza amplasării și a mărimii tumorii, mulți
pacienți nu sunt potriviți pentru
o intervenție chirurgicală. Pentru
activitatea sa Dr. Karaman spune:
„Astăzi, radiologii intervenționali
joacă un rol eficient în terapia tumorii și atât la tumorile ficatului,
cât și la celelalte tumori se aplică
procedurile minim invazive.“
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toate etapele procedurii de radioembolizare participă și un
specialist în medicina nucleară care are rolul principal în
determinarea unei doze de radiații în condiții de siguranță.
Procedura se efectuează de către o echipă.

cu cancer la ficat. Radioembolizarea surclasează subliniat
cele mai bune metode de tratament de întreținere. Rezultatul clinic final într-o mare măsură depinde de stadiul bolii și
de starea generală a pacientului.

Ce pregătire necesită procedura?
În primul rând veți consulta un radiolog intervențional care
va efectua procedura. Este necesar să-i prezentați o anamneza detaliată și să-l informați cu privire la medicamentele pe
care le administrați în acest moment (chiar și suplimentele
pe bază de plante), precum și cu privire la alergiile eventuale
pe care le cunoașteți. El vă poate recomanda să întrerupeți
administrarea unor medicamente (de exemplu anticoagulante) pentru o anumită perioadă de timp. Cel puțin 6-8 ore
înainte de începerea procedurii nu trebuie să luați alimente.
Femeile trebuie să informeze întotdeauna medicul lor referitor la probabilitatea de sarcină.

Ce riscuri ascunde procedura?
Există riscuri legate de angiografie (sângerare în zona pelviană, cheaguri de sânge și infecții), celelalte riscuri posibile
se exprimă în dezvoltarea de abcese hepatice și insuficiență
hepatică. Aceste stări apar rar (<5-10%), mai ales în mâinile
radiologilor intervenționali cu experiență.

Care sunt șansele de succes ale acestor metode?
Aproximativ 70% dintre pacienții cu diferite tipuri de cancer
la ficat răspund pozitiv la chemoembolizare. În radioembolizarea șansele de succes ajung la 70-95%. Totuși, acestea sunt
metodele de tratament, nu un leac garantat. Cu toate acestea,
multe studii științifice dovedesc că ele prelungesc perioada
de supraviețuire și îmbunătățesc calitatea vieții la pacienții

Dacă pot în timpul chimioterapiei să fiu supus la chemoembolizare sau radioembolizare?
În anumite cazuri, poate fi necesar ca chimioterapia să fie
oprită timp de câteva săptămâni, deci trebuie să discutați
aceasta chestiune cu medicul dvs. Există și proceduri de
chemoembolizare și radioembolizare care se efectuează simultan cu chimioterapie.
Dacă este posibil după aceste proceduri să fiu supus la o
intervenție chirurgicală?
În urma procedurii, mărimea carcinomului hepatic poate fi
redusă și el să devină potrivit pentru o îndepărtare chirurgicală.
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Chemoembolizarea
Care sunt avantajele chemoembolizării?
Aceasta este o procedură locală, ceea ce înseamnă că tratamentul este aplicat direct pe țesutul malign. Prin urmare, ea
este foarte eficientă în aproape toate tipurile de cancer la ficat. La aceasta nu se observă efecte sistemice, așa cum este la
chimioterapie. Studiile științifice confirmă eficacitatea procedurii. Ea prelungește dovedit supraviețuirea pacienților și
îmbunătățește calitatea vieții lor.
Cât durează procedura de chemoembolizare?
Procedura durează aproximativ o oră sau două. Cu toate acestea, trebuie să rămâneți în spital o zi, în cazuri rare
două zile, pentru a administra antibiotice preventive și să se
reacționeze la eventualele dureri și greață.
Cum mă voi simți în timpul chemoembolizării?
Procedura se efectuează sub anestezie locală sau generală, în funcție de starea pacientului, tipul de cancer la ficat
și medicamentul utilizat. Veți sta nemișcat pe spate pe
masa pentru angiografie. Suprimarea durerii este o parte
a activităților în cadrul procedurii – vă va fi asigurat un
mediu spitalicesc confortabil și medicamente în cazul în
care veți avea plângeri cum ar fi durere, greață și vărsături.

Care este perioada de recuperare după procedura?
Pacienții revin de obicei la ritmul lor normal al vieții o zi sau
două după procedură. Plângerile cum ar fi oboseală, pierderea poftei de mâncare și greață pot să apară în timpul primelor două săptămâni, dar dispar treptat. Aceste simptome
nu apar la toți pacienții, iar severitatea lor variază la diferite
persoane, suprimarea simptomelor se face cu medicamente
convenționale. Nu veți simți efecte secundare sistemice, așa
cum este la chimioterapia sistemică.
Cum se monitorizează starea pacientului după chemoembolizare?
Patru până la șase săptămâni după procedura se fac primele
teste de imagistică de control cu PET-CT, RMN sau CT, se
recomandă și teste de sânge. Apoi, examenele clinice de control, testele de laborator și testele de imagistică se efectuează
la 3 și 6 luni.
Dacă se poate repeta procedura de chemoembolizare?
Da, dacă este necesar, se poate repeta. Ea se aplică de două
ori mai ales în formațiuni maligne colorectale și formațiuni
maligne care afectează ambele părți ale ficatului. La pacienții
cu un carcinom hepatocelular procedura poate fi realizată
chiar și de 3-4 ori.
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Radioembolizarea

Care sunt avantajele radioembolizării?
Procedura este locală - tratamentul este aplicat direct
pe țesutul malign. Tratamentul cu radiații interne este
foarte eficient în aproape toate tipurile de cancer la ficat. Acesta este foarte eficient și sigur în situațiile în
care celalalte forme de embolizare sunt nepotrivite sau
periculoase de exemplu pentru tromboză, tumori mari,
terapia de „salvare“ etc. Radioembolizarea protejează
celalalte organe, iar cel mai mare avantaj este faptul că
aceasta nu produce efecte adverse sistemice. Ea poate fi
realizată în condiții ambulatorii, și în timpul efectuării
sale nu este necesară administrarea de analgezice sau
alte medicamente.
Cât durează procedura de radioembolizare?
Procedura se realizează în două etape, în 7 până la 10 zile.
În prima etapă se face o angiografie pentru a vizualiza vasele sanguine, în timp ce în cateter este injectat un marcator izotop pentru a calcula doza exactă pentru un tratament
eficient, astfel încât să nu se formeze precipitații nocive în
afara tumorii. Această etapă poate fi văzută ca o simulare a
procedurii.
În a doua etapă se face o angiografie în care se injectează
doza calculată de ytriu 90 pentru o performanță optimă a
acestui tip de tratament. Angiografia și vizualizarea nucleară durează 2-3 ore. Pacientul poate merge acasă 4 până la 6
ore după procedura, astfel că, în cele mai multe cazuri, este
suficientă o zi de spitalizare. Unii pacienți pot fi externați în
aceeași zi, fără spitalizare.

Cum mă voi simți în timpul radioembolizării și apoi?
Procedura se face de obicei sub anestezie locală. Veți sta
nemișcat pe spate pe masa de angiografie. Suprimarea durerii este o parte a activităților în cadrul procedurii. Vă va fi
asigurat un mediu confortabil. Imediat după procedura nu
este de așteptat să aveți plângeri. Majoritatea pacienților se
simt bine în timpul recuperării.
Dacă pot comunica cu oamenii după procedura de radioembolizare?
Puteți utiliza transportul public și să sa aveti contact cu
oameni acasă și afară. Radiația care va radia de la dvs. va
avea un nivel neglijabil și nu va face rău nimănui. Cantități
mici de radiație, cu toate acestea, vor fi conținute în urină și
fluidele dvs. corporale, dar nu trebuie să luați măsuri suplimentare, decât să întrețineți toaleta curată.
Cum se monitorizează starea pacientul după radioembolizare?
Se fac teste de sânge pe a 2-a și a 4-a săptămâna după procedură. Rezultatele sunt comunicate medicului dumneavoastră și la sfârșitul celei de a patra săptămână este planificată o
vizită de rutină. Analizele de sânge sunt repetate după 3 luni
împreuna cu PET-CT, RMN sau CT în timpul unei vizite de
rutină la medicul dumneavoastră. Testele de imagistică de
control sunt efectuate pe 3, 6 și 12 luni după procedură.
Dacă se poate repeta procedura de radioembolizare?
Da, atunci când este necesar, se poate repeta. Se aplică de
două ori mai ales în tumori maligne care afectează ambele
părți ale ficatului.
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FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ
FERTILITATEA
Prof. Dr. Aydın Arıcı
Director al Centrului de Sănătate reproductivă
Centrul Medical Anadolu
Ce reprezintă fertilitatea?
Fertiletatea este o stare a sistemului reproductiv în care poate
fi conceput un copil într-un mod natural. Principalul criteriu de evaluare a fertilității la femei este numărul de foliculi
din ovare și permeabilitatea trompelor uterine, iar la bărbați
- calitatea spermei. Fertilitatea depinde de mai mulți factori nutriție, stil de viață, echilibrul hormonal, unele boli.

regulată, trompele sale uterine sunt permeabiile și nu există
probleme în sperma barbatului, probabilitatea de a concepe în
fiecare lună este de 30-35%. După 35 de ani, acest procent scade treptat. Când o femeie ajunge la vârsta de 40 de ani șansa de
a concepe fără un tratament este de 10%. Prin urmare, atunci
când femeile în zilele noastre amana în însărcinarea, productivitatea este redusă.

În ce măsura vârstă influențează fertilitatea?
La bărbat producția de spermatozoizi continuă pe tot parcursul vieții sale. În cazul în care un bărbat în vârstă de 70 de ani
poate efectua actul sexual și ejacularea, nu ar fi o problemă să
fie tată. Din cauza reducerii de hormoni la bărbați, este posibil
ca numarul de spermatozoizi să fie redus într-o oarecare măsură, dar în nici un caz la zero. La femei, situația este cu totul
diferită. Ovulele unei fete se formează în timp ce este încă în
uterul mamei sale. După naștere, aproape jumătate se pierd,
și se reduc treptat de-a lungul timpului. Când fata ajunge la
pubertate, în ovare rămân aproximativ 400.000 de ovule. Apoi,
aceste ovule continuă să se reducă în mod continuu. Aproximativ la varsta de 45 de ani se reduc brusc. Acesta este motivul
pentru care după 45 de ani femeia poate deveni gravidă foarte dificil, dar nu este imposibil. Dacă trebuie să fie exprimată
în ani - perioada cea mai productivă este de la 20 la 30 de
ani. În cazul în care o femeie sub 35 de ani are o viață sexuală

Dacă mediul înconjurător are un impact asupra fertilității?
Da, desigur. Efectele negative ale mediului înconjurător apar
mai ales la bărbați. Spermatozoizii se produc în mod continuu
și sunt unele dintre celulele cu cea mai rapidă creștere din organismul masculin. Prin urmare, ei sunt mai afectați de impactul mediului înconjurător. Producția de spermatozoizi durează
aproximativ 3 luni. Prezența substanțelor chimice, radiației,
pesticidelor și a hormonilor necontrolați în produsele alimentare pot afecta organele reproductive. La femei, de asemenea,
există probabilitatea ca ovulele existente să fie afectate de impactul negativ al mediului. La femeile în vârstă nu numai că se
reduce șansa de însărcinare, dar se crește probabilitatea de a da
naștere a unor copiilor cu dizabilități. Acest lucru se datorează
în principal probleme genetice. Ovarele femeii se formează în
timp ce ea este încă în uter, atunci când diviziunea celulară este
într-o fază delicată. Deci, acestea sunt sensibile la impactul facUrmează la pag. 12
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INFERTILITATEA LA BĂRBAȚI
Prof. Dr. Aydın Arıcı
Director al Centrului de Sănătate reproductivă
Centrul Medical Anadolu
Cum este diagnosticată infertilitatea la bărbați?
Mai întâi se efectuează o analiză a spermatozoizilor. Este necesar sperma să fie furnizata după 2-3 zile de abstinența sexuală,
deoarece aceasta este cea mai buna perioada pentru determinarea profilului. În cazul luării de spermă într-o perioadă de
abstinență mai scurtă, ea are o densitate mai mică și un număr
redus de spermatozoizi. Într-o perioadă de timp mai lungă,
spermatozoizii au o mobilitate redusă. Analiza include cantitatea de spermă, numărul și morfologia spermatozoizilor,
aciditatea și prezența celulelor rotunjite.
Cum se evaluează fertilitatea la bărbați?
Fertilitatea la bărbați se evaluează în funcție de anumite raporturi. Cerința este ca spermatozoizii cu formă anormală,
neobișnuită să fie sub 40%. Este de dorit ca numărul spermatozoizilor în mișcare înainte să fie de cel puțin 60%. Numărul de spermatozoizi într-un 1 ml trebuie să fie de cel puțin
20 de milioane. Pentru limite normale este considerat un
volum de spermă între 2-5 ml. Analiza acestor criterii arată
în avans dacă bărbatul poate să devină tată sau are nevoie de
intervenție medicală. În cazul în care sperma are un număr
mai mic de spermatozoizi, șansele sunt mai mici și poate dura
un pic mai mult. Perturbările spermatozoizilor pot fi tratate cu
succes prin proceduri cum ar fi înseminarea intrauterină sau
fertilizarea in vitro. Dacă este necesar, se recomandă teste microbiologice și un test al anticorpilor antispermale. În cazul în
care rezultatele sunt anormale, testul poate fi repetat de două
sau de trei ori într-o lună.
Dacă se întălnesc adesea cazuri cu lipsa totală de spermatozoizi?
Starea în care există o absență completă de spermatozoizi este
numită azoospermie - blocarea conductelor de spermă sau
perturbări în producția de spermatozoizi în testicule. Aceasta
afectează 5% dintre bărbați. Fenomenul este observat în cazurile în care creierul nu produce un anumit tip de hormon sau
testicu nu răspund la hormon.
Care sunt cauzele pentru azoospermia?
Aceasta este o stare cunoscută sub numele de insuficiență testiculară, în care testiculele nu răspund la hormoni. Cauzele
posibile sunt defecte genetice, testicul necoborât, traume sau
infecții testiculare (cum ar fi oreionul).
Cum este tratată azoospermia?
Tratamentul se aplică în funcție de cauza pentru azoospermie.
În absența completă a producției de spermatozoizi, tratamentul nu are nici un efect. Din punct de vedere a infertilității,
azoospermia este tratată prin microinjectare, iar sperma se
obține printr-o intervenție chirurgicală TESA sau TESE. În

prezent, aceste metode sunt utilizate în tratamentul de 5% din
cuplurile infertile care apelează la centrele pentru fertilizare
in vitro.
Ce reprezintă TESA (o aspirație testiculară cu ac fin)?
Aceasta este o tehnică operațională care se realizează sub anestezie locală, folosind un ac, în care se extrag spermatozoizi.
Procedeul este utilizat la pacienții cu conducte de spermă impermeabile și disfuncții, sau în absența producției de spermatozoizi.
Ce reprezintă TESE (o extracție testiculară a spermatozoizilor)?
Când metoda TESA nu dă rezultatele așteptate, sub o anestezie
locală, cu ajutorul unui microscop chirurgical sunt examinate
sectoarele în interiorul țesutului testiculului care au o probabilitate mai mare de detectare a spermatozoizilor. Acest proces
este numit TESE. Spermatozoizii, extrași prin microbiopsii din
aceste sectoare, sunt examinați și prin procedura de înseminare
artificială (înseminare intrauterină) se poate realiza o sarcină.
Deoarece această procedură este realizată folosind o anestezie locală, imediat după procedura pacientul poate reveni la
activitățile sale normale. Folosirea unui microscop chirurgical
în timpul procedurii previne deteriorarea țesutului testicular și
Urmează la pag. 12
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PE SCURT
DACĂ CARNEA ROȘIE
ESTE DĂUNĂTOARE
PENTRU SĂNĂTATE?
Carnea roșie conține o mulțime
de vitamine și minerale care sunt
esențiale pentru o dietă sănătoasă, echilibrată. În ultimii ani, cu
toate acestea, reputația sa a fost
grav afectată. În octombrie 2015
Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) a publicat un raport în care
a ajuns la concluzia că carnea prelucrată, definită ca „o carne care a
fost transformată prin sărare, întărire, fermentare, afumare sau alte
procese de îmbunătățire a gustului sau îmbunătățire a condițiilor
de depozitare“ este „cancerogena
pentru oameni“, ceea ce înseamnă
că administrarea de carne prelucrată crește riscul de cancer.

CONSUMUL DE CEAI ȘI
DECLINUL COGNITIV
Datorită nivelurilor ridicate de
antioxidanți, ceaiul este asociat cu
un risc mai mic de diabet zahărat,
boli de inimă și cancer. Dar nu numai. Cercetătorii au descoperit ca
un consum regulat de ceai poate reduce la jumătate riscul de reducere
a nivelurilor cognitive la persoanele în vârstă, în special la cele cu un
risc genetic de boala lui Alzheimer.
Și totuși, studiile arată că consumul
de ceai poate avea beneficii pentru
creier, și un studiu asociează consumul de ceai verde cu o mai bună
memorie de lucru. O „măsură simplă, ieftină pentru un mod de viață
mai bun.“

FACTORII CARE
INFLUENȚEAZĂ FERTILITATEA
de la pag. 10

torilor externi de mediu. De-a lungul timpului, în aceste ovule încep să se monitorizeze
deteriorări ale cromozomilor. Prin urmare,
recomandăm în mod necesar să fie efectuat
testul de screening genetic în timpul sarcinii
după vârsta de 35 de ani.
În ce măsură influențează stilul de viață și
fumatul?
Stilul de viață afectează cu siguranță funcția
reproductivă a omului. Într-adevăr, fumatul
afectează mai ales funcția ovarelor pentru că
țigările conțin multe produse chimice care
îngustează vasele sanguine și împiedică procesul de transfer al oxigenului până la fiecare organ. Ovarele sunt de asemenea afectate.
Numeroase studii științifice au arătat că, în
timp ce menopauza apare la vârstă medie de
51 de ani, la femeile care fumează un pachet
de țigări pe zi, menopauza apare aproximativ cu trei ani mai devreme. La cei care fumează două pachete pe zi, menopauza are
loc chiar mai devreme, la 46 de ani. Având
în vedere faptul că fumatul daunează întro asemenea măsura ovarele, cu siguranța
acesta afectează și fertilitatea.
Ce măsuri trebuie luate de către cuplurile
care doresc o concepție naturală pentru a
putea reduce impactul negativ al mediului
înconjurător?
Pentru început, acestea trebuie să stea de-

parte de substanțele dăunătoare pentru
ele. Prioritatea trebuie să fie încetarea fumatului. Al doilea element este alcoolul. O
băutură din când în când nu va dauna, dar
obligatoriu trebuie să fie întrerupt consumul
regulat de băuturi alcoolice. De asemenea,
vă recomandăm reducerea consumului de
băuturi care conțin cafeină, cum ar fi cafeaua și ceaiul. În plus, a se evita consumul
frecvent de alimente cu coloranți artificiali
care conțin substanțe chimice și cantități
mari de conservanți, cum ar fi nitritul și hidrogenul sulfurat.
Ce influența au avorturile anterioare asupra fertilității?
Avortul reprezintă un risc pentru fertilitate. La fel ca toate interventiile chirurgicale,
avortul ascunde riscuri, deși se ajunge rareori la ele. Adeziuni în interiorul uterului,
infecție, sângerare și perforație a uterului
sunt doar câteva dintre riscurile pe care
le ascunde avortul. De exemplu, este mai
mare probabilitatea unui risc de infecție,
comparativ cu perforarea uterului. Infecția
este tratată cu antibiotice. Sângerările pot
să apară ca rezultat al materialului rezidual în uter. Iar adeziunile pot fi stabilite numai pe termen lung. La efectuarea fiecărui
avort, riscul există. Dar numărul crescut al
avorturilor nu înseamnă un risc mai mare în
comparație cu intervențiile anterioare.

INFERTILITATEA LA BĂRBAȚI
de la pag. 11

tulburările în producția testosteronului. De
asemenea, previne și deteriorarea vaselor
sanguine care alimentează testiculul.
Care sunt factorii externi care duc la o
scădere a nivelului de spermatozoizi?
Conform unor studii, substanțele chimice
toxice pot provoca o scădere a nivelului de
spermatozoizi. Dacă se desfășoară activități
cu materiale, cum ar fi diluantul de vopsea
sau insecticidele, în mod obligatoriu trebuie
să fie utlizată o mască și spațiul trebuie să fie
ventilat în mod regulat. Pe lângă deșeurile
din mediul înconjurător și hidrocarburile,
deși nu este dovedit categoric, este cunoscut faptul că dispozitivele care emit radiații,
cum ar fi calculatoarele și telefoanele mobile, pot provoca, de asemenea, infertilitate.

În ce condiții se realizează producția de
spermatozoizi în testicule?
Cel mai bun mediu pentru productia de
spermatozoizi în testicule este la o temperatură cu câteva grade mai mică decât cea corporală. Temperatura ridicată chiar cu 1-2
grade poate afecta semnificativ producția
de spermatozoizi și testosteron.
Utilizarea de blugi strâmți, jambiere de
sport și pantaloni de piele, dușuri cu apa
caldă, șederea lungă în saună și jacuzzi pot
duce la ridicarea temperaturii testiculelor
și să cauzeze un efect similar. Fumatul are
un impact negativ asupra numărului de
spermatozoizi și motilității lor. Alcoolul
duce la o scădere a nivelului de testosteron
și, prin urmare, reduce numărul de spermatozoizi.
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ANESTEZIA - CONFORT I
SIGURANȚĂ PENTRU PACIENT
Intervențiile chirurgicale zilnice sau complexe, aplicațiile intervenționale, chiar nașterea unui copil ... Toate aceste
manipulări obligatorii pentru sănătatea umană sunt imposibile fără utilizarea de anestezie.
Anestezia crește confortul și siguranța pacientului și oferă un teren convenabil pentru activitatea medicului care
efectuează manipularea. În funcție de nevoia pacientului, prin injectarea de medicamente în circulația lui sanguină, se asigură o stare nedureroasă, cu sau fără aducerea acestuia într-o stare de somn profund. Exista preconceptii
false privind atitudinea față de anestezie. Astăzi, datorită medicilor cu experiență, a spitalelor bine echipate, a noilor medicamente și dispozitive, anestezia nu mai este ceva de care trebuie să ne fie teamă.
Specialistii anesteziști doc. Dr. Yetkin Ozer și Dr. Arzu Takal Shengyul din cadrul Centrului Medical Anadolu vorbesc despre schimbările pozitive în domeniul anesteziei.
SIGURANȚA PACIENTULUI ESTE O PRIORITATE

TOTUL ÎNCEPE CU PACIENTUL

Siguranța pacientului pentru specialiștii în anestezie ocupa
primul loc deoarece ei comunică cu pacientul față în față. Dr.
Shengyul spune că dispozitivele pentru anestezie și progresul
în medicamente au o contribuție pozitivă la siguranța pacientului.
O parte semnificativă din garantarea siguranței pacientului
este monitorizarea lui pe tot parcursul procesului. Relația cu
pacientul este susținută de către un specialist în anestezie și
un tehnician anestezist și include: perioada preoperatorie
(înainte de procedură), identificarea riscurilor pentru pacient, pregătirea lui pentru o intervenție chirurgicală, luarea de
aprobare pentru manipulările planificate, organizarea anesteziei în timpul intervenției chirurgicale, dacă este necesar,
direcționarea lui pentru un tratament intensiv, monitorizarea
pacientului în perioada postoperatorie (după procedură), externarea lui din spital.

Într-o procedură chirurgicală viitoare sau într-o intervenție
invazivă, medicul curant consultă în mod obligatoriu un specialist în anestezie. Doc. Dr. Yetkin Ozer subliniază că: „Înainte de procedura chirurgicală, noi ne întâlnim personal cu
pacientul, îl examinăm, aflăm mai multe despre bolile sale,
evaluăm starea sa și planificăm testele necesare. În cazuri speciale, recomandăm și consultări suplimentare. După finalizarea acestui proces, cu excepția planului de aplicare anestezică,
pregătim și programul de monitorizare a pacientului după
intervenția chirurgicală. Relațiile noastre cu pacientul încep
cu intervenția chirurgicală/procedura și continuă până la externarea pacientului din spital.“
Dr. Arzu Takal Shengyul explică că pentru pacient se stabilesc alternativele de anestezie care sunt potrivite pentru el și
Urmează la pag. 14
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ANESTEZIA - CONFORT I SIGURANȚĂ PENTRU PACIENT
de la pag. 13

pacientul este informat despre ele.
„Pacientul împreuna cu medicul
discută argumentele pro și contra
ale acestor opțiuni. Datorită alegerii
conștiente pe care pacientul o face se
reduc preocupările și temerile sale
și se facilitează pregătirea sa pentru
intervenții.“
DUPĂ INTERVENȚIA CHIRURGICALĂ SE APLICĂ UN TRATAMENT PENTRU DURERRI
Imediat după intervenția chirurgicală, plângerile posibile ale pacienților
sunt monitorizate de către Departamentul de recuperare după anestezie.
Aici, starea pacientului este monitorizată, așa cum se observă în departamentul de terapie intensiva. Numai
atunci când se obțin valorile normale planificate, pacientul
este trimis în camera sa. În etapa următoare care este definită ca o perioadă târzie, pacientul este vizitat în camera sa
pentru a obține evaluarea acestuia, sunt auzite și plângerile
sale. Dacă există un tratament planificat al durerilor de către
echipa anestezică, acest lucru se face. În timpul acestui proces, dacă este necesar, asistenta în algologie (știința durerii)
face legătura cu specialistul în anestezie - uneori sunt făcute
modificări în medicamente, doza și durata lor de utilizare.
Dacă este necesar, este utilizat dispozitivul APC (Patient
Controlled Analgesia) care asigură pacientului posibilitatea
unui control independent al durerii. Datorită acestui dispozitiv, printr-o cale sanguină sau printr-un cateter epidural la un
anumit interval se introduc medicamentele analgezice preparate, fără a fi nevoie de o asistentă medicală.
INTERVENȚIILE CHIRURGICALE PENTRU O ZI
Tot mai mult cresc cazurile de tratament fără spitalizare, numite „intervenții chirurgicale pentru o zi“. În aceste aplicări
sunt preferate medicamente cu un efect pe termen scurt care
își pierd efectul asupra pacientului până la sfârșitul zilei. Astfel se reduce perioada de recuperare a pacientului și el poate
părăsi spitalul când se simte mai bine. La chirurgia pentru o
zi sunt utilizate metode, cum ar fi anestezia generală, unele
blocaje nervoase și sedoanalgezie.
UTILIZAREA REDUSĂ A TRANSFUZIEI DE SÂNGE
Doc. Dr. Ozer subliniază faptul că transfuzia de sânge în timpul intervenției chirurgicale cauzează o schimbare a sistemului imunitar și, prin urmare, această metodă este utilizată
numai atunci când este absolut necesară. Odată cu dezvoltarea tehnicilor de anestezie, utilizarea de sânge în timpul unei
intervenții chirurgicale este redusă în mod semnificativ.

REPAUS ALIMENTAR
În trecut, indiferent de momentul de începere a intervenției
chirurgicale, după ora 00:00 nu era permisă masa. Astăzi,
în cazul în care boala nu necesită o curățare a stomacului,
timpul de repaus alimentar este de cel mult șase ore. Astfel,
împreună cu emoțiile pacientului, el nu luptă cu stresul cauzat de foame. Astăzi, pacientul planificat pentru o intervenție
chirurgicală la ora 12:00, poate bea un pahar de apă sau ceai
slab la ora 08.00. Dr. Arzu Takal Shengyul constată că pentru
bebelușii de până la vârsta de 6 luni sunt suficiente 3 ore de
repaus alimentar, pentru bebelușii (6-36 de luni) - 4-5 ore, și
pentru cei mai adulți – 6 ore de repaus alimentar.
NOILE GENERAȚII DE MEDICAMENTE ANESTEZICE
Medicamentele anastezice sunt cu o durată de acțiune din ce
în ce mai scurtă și cu mai puține efecte secundare. Ele nu
mai au un efect relaxant muscular prelungit, astfel încât după
trezirea pacientului nu se observă plângeri de dificultăți de
respirație.
ANESTEZIA ÎN CONDIȚII SPECIALE
Anesteziile aplicabile arată o diferență la persoanele sub vârsta de șase ani, adulții de peste 80 de ani, la pacienții cu boli
cardiace, la cei cu tulburări cognitive, la pacienții care suferă
de o boală pulmonară cronică și la unele boli endocrine (diabet, tumori endocrine). În aceste cazuri, riscurile care vor
apărea din cauza unor boli sunt reduse la minimum. Monitorizarea stării pacientului înainte, în timpul și după intervenția
chirurgicală este importantă. În cazul în care se consideră
că anestezia completă este nepotrivită, atunci se preferată anestezia locală sau un blocaj nervos periferic, asigurând
siguranța pacientului.
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“ESTE LOCUL UNDE AM CĂPĂTAT
ÎNCREDEREA CĂ VİNDECAREA
ESTE POSİBİLĂ Șİ ÎN CAZUL MEU”
Mă numesc Daniela, am 51 de ani, locuiesc
în București si sunt lector universitar. Am
fost diagnosticată cu carcinom ductal “in
situ” invaziv mamar drept.
Cum ati aflat de Clinica Medicala Anadolu?
Am aflat de Anadolu de pe Internet.
De ce v-ati hotarat sa veniti la Anadolu?
Pe Internet am citit povestea unei persoane diagnosticate cu cancer la sân, care
s-a tratat la spitalul Anadolu și era foarte
mulțumită. Căutând pagina oficială a spitalului am fost foarte surprinsă să găsesc
o variantă în limba română și să aflu de
afilierea la ”Johns Hopkins Medicine”. Tot
de pe Internet am aflat de Reprezentanța
Biroului Anadolu din România și astfel am
ajuns la sediul de pe strada Hatmanul Arbore, unde am primit răspunsuri detaliate
la toate întrebările. Era în ziua în care făcusem un RMN mamar și mi se spusese că voi
primi rezultatul peste 20 de zile lucrătoare.
Mi s-a părut enorm să aștept atâta timp rezultatul și astfel m-am hotărât să apelez la
Anadolu. D-na Preda m-a ajutat să întocmesc și să traduc rapid dosarul medical, iar
răspunsul însoțit de o estimare orientativă
a costurilor a sosit peste trei zile.
Povestiti-ne despre experienta dumneavoastra la Anadolu.
La Anadolu am fost plăcut impresionată de

faptul că într-o lună de zile (cât timp aș fi
așteptat în România rezultatul la RMN) mi
s-au făcut investigațiile care mai erau necesare, am fost operată și am făcut și prima ședință de chimioterapie. Am fost sub
supravegherea domnului Prof. Dr. Serdar
Turhal si am fost operata de Prof. Dr. Fatih
Ağalar.
Am menționat deja profesionalismul și
promptitudinea serviciilor medicale, care
nu ar putea exista fără o organizare atentă
și o dorință generală de excelență și doresc
să adaug că am amintiri deosebite despre
acest spital deoarece este locul unde am căpătat încrederea că vindecarea este posibilă
și în cazul meu. Cooperarea efectivă dintre
diferitele departamente și dialogul deschis
cu traducătoarea care m-a însoțit la toate
vizitele medicale m-au ajutat să înțeleg rapid etapele care trebuiau urmate și să capăt
răspunsuri rapide și competente la întrebările pe care le aveam.
Ce i-ati sfatui pe alti oameni care trec prin
aceeasi suferinta prin care ati trecut dumneavoastra?
Știu din proprie experienţă că oamenii sunt
destul de reticenți față de recomandările
laudative. Îi rog însă, pe cei care trec prin
același necaz, să aibă încredere în intuiția
lor și să contacteze pentru informare
reprezentanța locală a spitalului Anadolu.

SUCUL DE SFECLĂ
ÎMBUNĂTĂȚEȘTE
ACTIVITATEA CREIERULUI
Sfecla este o legumă, cunoscută în
principal pentru beneficiile sale
nutriționale și sucul violet strălucitor. Ea a câștigat popularitate pentru beneficiile sale potențiale pentru sănătate care includ o tensiune
arterială redusă și o rezistență fizică
crescută. Mai multe studii arată că
activitatea fizică are efecte pozitive
asupra creierului. Un nou studiu
a constatad că aceste efecte cresc
la persoanele în vârstă care beau
suc de sfeclă înainte de încărcarea
creierului. Acest lucru se datorează
conținutului ridicat de nitrați din
sfeclă care se transformă în oxid nitric care la rândul său crește fluxul
sanguin la nivelul creierului.

IAURTUL REDUCE
DEPRESIA
Simptomele de disperare variază
și pot include tristețe persistentă,
sentimente de disperare, vinovăție
sau neputință, iritabilitate, oboseală, tulburări ale somnului și gânduri despre moarte sau sinucidere.
Într-un studiu la mai mult de 1.000
de adulți din Japonia, oamenii de
știință au constatat că cei care consumă cantități mari de lapte și iaurt cu conținut scăzut de grăsimi,
de 3-4 ori pe săptămână, sunt mai
puțin susceptibili de a dezvolta
simptomele de depresie decât cei
care consumă mai puțin și mai rar
aceste produse lactate.

CONTACTEAZĂ-NE

Turcia, Istanbul
Cumhuriyet mahallesi
2255
sokak no:3
Gebze 41400
Kocaeli

PROGRAMELE DE SCREENING
ALE CENTRULUI MEDICAL ANADOLU
Cu progresul în explorarea biologiei cancerului se dezvoltă și metodele de prevenire.
Metodele de screening sunt considerate esențiale în diagnosticarea și în lupta împotriva
cancerului. În multe tipuri de cancer diagnosticarea precoce este un factor important
pentru creșterea duratei și a calității vieții. Diagnosticul precoce al cancerului de sân,
de col uterin, de colon și de piele, este o salvare a vieții!
Screening-ul pentru cancerul de sân:
Cea mai importantă metodă pentru diagnosticarea precoce a cancerului de sân este
mamografia. Există mai multe studii care
arată ca mamografia anuală după vârstă de
50 și metoda de autoexaminare reduc nivelurile de mortalitate între 20-30%. Dacă
într-o familie (în special la rude de gradul
I) este înregistrat un cancer de sân la o
vârstă fragedă, screening-urile mamografice, însoțite de ultrasunete pot începe între
30-35 de ani. Mamografia trebuie să se facă
anual.

Screeningul pentru cancerul ovarian:
Acesta include o examinare pelviană, ultrasunete transvaginale și teste cu ser CA-125.
Examinarea pelvisului nu este suficientă
pentru a detecta cancerul ovarian. Nu există
rezultate categorice din cercetările științifice
pentru a identifica boala printr-o ecografie
transvaginală și CA-125. Diagnosticarea
prin vechile metode de tomografie computerizată spiralizată este discutabilă, având în
vedere faptul că, uneori, această metodă de
screening dă semnale false pozitive pentru
prezența bolii.

Informații complete despre programele de screening ale Centrului Medical Anadolu
puteți obține de la reprezentanțele din țară.

Sănătate

Pentru conversaie
(telefonica) în limba
româna,
engleza i turca:
+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
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ONCOLOGIE

CHIRURGIE

Prof. Dr. Serdar Kahraman

Prof. Dr. Metin Çakmakçı

despre
neuroendoscopia –
o călătorie
tridimensională
în creier

AȘTEPTAȚI

NEUROLOGIE
Despre
multitudinea
procedurilor in
chirurgia robotica

Dacă dispozitivele
mobile ascund
un pericol pentru
sănătatea noastră?

