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Cancerul afectează vieţile pa-
cienţilor în moduri diferite. 
Schimbările pot fi  pe termen 
scurt, ca oboseala sau durerea, 
dar pot fi  și efecte pe termen 
lung, cum ar fi  scăderea func-
ţiei sexuale. Partenerii, familia 
și prietenii pot fi  alături în faţa 
provocărilor legate de cancer, 
astfel încât nimeni să nu se con-
frunte cu boala de unul singur. 
De mare ajutor pentru bolnav 
este să comunice cu o persoană 
dispusă să vorbească despre pro-
bleme din experienţă și să ofere 
soluţii practice. La rândul lor, 
specialiștii din domeniul sănătă-
ţii pot ajuta pacienţii cu cancer 
să se adapteze la schimbările ce 
apar în starea lor fi zică și psihi-
că. Unii oameni pot avea nevoie 
de sprijin ani după diagnosti-
cul iniţial, întrucât ei continuă 
să trăiască sub impactul fi zic și 
emoţional al cancerului chiar și 
după terminarea tratamentului. 
Pentru o persoană care trăiește 
cu cancer, sprijinul emoţional 
puternic primit de la partener, 
prieteni și familie poate îmbu-
nătăţi calitatea vieţii. Noi, cei 
de la Centrul Medical Anadolu, 
credem că grija pentru pacient 
depășește limitele serviciilor 
medicale și include confort și re-
ceptivitate, astfel încât pacientul 
să se concentreze asupra proce-
sului de vindecare și să se acce-
lereze perioada de recuperare.

UN NOU CENTRU 
DE ONCOLOGIE UROLOGICĂ
Centrul Medical Anadolu a înfi inţat un 
Centru specializat de oncologie urologi-
că. Aplicând abordarea multidisciplinară a 
tratamentului fi ecărui pacient, specialiștii 
experimentaţi din cadrul Centrului se vor 
dedica pe deplin diagnosticării și tratării 
cancerului de prostată, cancerului vezicii 
urinare, cancerului testicular, cancerului 
renal, tumorilor suprarenale și tumorilor 
retroperitoneale (tumori ale ţesuturilor moi 
din zonă). 

tează preponderent bărbaţii de peste 50 de 
ani, dar pentru diagnosticarea și tratamen-
tul precoce se recomandă ca screeningul 
anual să înceapă după vârsta de 40 de ani. 
Pentru aceasta se efectuează un tușeu rectal 
digital (DRE) și un test de sânge pentru mă-
surarea nivelului antigenului specific pros-
tatic (PSA). Pacienţii cu rezultate și valori 
PSA suspecte sunt supuși unei biopsii pros-
tatice transrectale sub anestezie generală în 
ziua serviciilor chirurgicale.
Centrul dispune de un aparat modern de 
diagnosticare orientată, MR-TRUS Fusi-
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Cancerul de prostată este al doilea tip de 
cancer ca frecvenţă la bărbaţi. Acesta afec-
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UN NOU CENTRU DE ONCOLOGIE 
UROLOGICĂ

on, care detectează cu succes focarele 
de cancer de prostată și efectuează o 
biopsie din aceste locuri cu precizie 
de milimetri. Pacienţii diagnosticaţi 
după examenele patologice cu cancer 
de prostată sunt trataţi prin prosta-
tectomie radicală, utilizând sistemul 
chirurgical robotic „da Vinci“. Astfel, 
eliminarea prostatei și a unor ţesuturi 
înconjurătoare este procedura cea mai 
precisă și mai menajantă pentru pa-
cient. Pacienţii pentru care chirurgia 
robotică nu este potrivită pot fi ope-
raţi în mod tradiţional. La pacienţii cu 
cancer de prostată local avansat sau 
pentru care intervenţia chirurgicală 
nu este adecvată, terapia hormonală și 
radioterapia duc la bune rezultate. În 
caz de răspândire metastatică a bolii 
se folosesc orhidectomia chirurgicală 
(ablaţia testiculelor) sau castrarea me-
dicală,  terapia hormonală și chimio-
terapia.
Centrul oferă diagnosticarea și tra-
tamentul cancerului vezicii urinare. 
Cele mai multe tipuri de cancer al ve-
zicii urinare sunt diagnosticate preco-
ce și au tendinţa să se repete în mod 
frecvent și să se dezvolte, dacă nu sunt 
tratate. La pacienţii cu sânge în uri-
nă, vezica urinară trebuie să fie exa-
minată prin intermediul cistoscopiei, 
pentru a se constata dacă există o tu-
moare. Dacă este detectată o tumoare, 
se efectuează rezecţia transuretrală a 
tumorii vezicale (TUR-BT), folosind 
metoda endoscopică. Pentru a preveni 
tumorile vezicale superficiale, ca tra-
tament suplimentar poate fi aplicată o 
procedură singulară cu medicamente 
chimioterapice în vezica urinară. În 
funcţie de rezultatele de patologie, 
pacienţii cu tumori limitate la supra-
faţă se controlează o dată la trei luni 
cu ajutorul cistoscopiei. Dacă în urma 
examenelor patologice se descope-
ră prezenţa unui carcinom muscular 
invaziv al vezicii urinare, poate să se 
impună extirparea ganglionilor limfa-
tici pelvini și să se facă o vezică nouă 
din intestinеle subţiri. Cunoscută 
sub denumirea de cistectomie radi-

cală, aceasta se poate face robotizat 
sau prin operaţie deschisă. Pacienţii 
pentru care operaţia nu este potrivită 
trebuie să fie trataţi cu o combinaţie 
de radioterapie și chimioterapie. În 
caz de răspândire metastatică a bolii, 
după cistectomie se folosește chimio-
terapia.
Tumorile testiculare sunt observate la 
bărbaţii tinerii de vârstă reproductivă 
și pot fi tratate, dacă valorile sunt ri-
dicate, prin terapii vitale adecvate. În 
cazul suspiciunii unei tumori la pa-
cienţii cu o masă testiculară sugesti-
vă, se planifică imediat o intervenţie 
chirurgicală și testiculul tumoral este 
extirpat imediat prin orhiectomie in-
ghinală. Întregul corp este apoi scanat 
prin tomografie computerizată (CT). 
În urmărirea tratamentului se folo-
sesc nivelurile serice ale BHCG, AFP 

și LDH ca markeri tumorali. Întrucât 
tumorile testiculare au comportamen-
te diferite în funcţie de structurile lor 
patologice, abordările în monitori-
zare și tratament se stabilesc în mod 
specific în cazul fiecărui pacient. La 
pacienţii cu metastaze în ganglionii 
limfatici din jurul aortei și a venei su-
perioare goale (vena cavă) din spaţiul 
retroperitoneal, aceste ţesuturi tumo-
rale se elimină complet prin disecţia 
ganglionilor limfatici. În funcţie de 
rezultatele examenelor patologice, 
este posibil ca pacienţii să fie nevoiţi 
să facă chimioterapie și radioterapie 
suplimentar.
Echipa multidisciplinară a Centrului 
de oncologie urologică lucrează sub 
îndrumarea prof. dr. Cemil Uyghur, 
specialiast de renume mondial în do-
meniul urologiei.

Sănătate
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Care sunt domeniile de aplicare a chirurgiei robotice?
Chirurgia robotică se utilizează în domenii cum ar fi  chirurgia 
pediatrică, în obstetrică și ginecologie, în chirurgia generală, 
în urologie și pe zi ce trece găsește tot mai multe domenii de 
aplicare. Robotul da Vinci se folosește cu succes în majoritatea 
operaţiilor de chirurgie generală: în chirurgia bariatrică (chi-
rurgia obezităţii), operaţii de colon și de rect, în diverticulită, 
prolaps rectal și boli infecţioase intestinale), pentru extirpa-
rea splinei, în operaţii ale stomacului și esofagului (cancer de 
stomac, tumori benigne la stomac, hernie de stomac și refl ux, 
akalazie și operaţii pentru diferite tipuri de cancer esofagian), 

în chirurgia pancreatică (cancer de cap de pancreas, îndepăr-
tarea capului și cozii pancreasului, a ultimei părţi a stomacu-
lui și duodenului), în operaţii ale pancreasului, în chirurgia 
căilor hepatice și biliare, a glandelor endocrine (operaţii ale 
glandelor suprarenale și tiroidei).
În chirurgia oncologică, pe lângă extirparea organului respec-
tiv sunt eliminaţi și ganglionii limfatici, îmbunătăţind astfel 
tratamentul general. Pe de altă parte, această metodă este uti-
lizată în transplanturile de organe.

Urmează la pag. 4

Punctele de cotitură în istoria de 150 de ani a chirurgiei moderne sunt considerate: dezvoltarea micro-
biologiei și a dezinfecţiei asociate acesteia, metodele de combatere a infecţiilor, transfuzia de sânge, 
anestezia și dezvoltarea tehnologică. Introducerea chirurgiei laparoscopice în anii 1980 a fost un pas 
important în chirurgie, iar chirurgia robotică a fost definită ca fiind următoarea generaţie tehnolo-
gică. Din ce în ce mai mult, astăzi și în viitor, chirurgia modernă se va axa pe aplicarea și dezvoltarea 
tot mai mare a chirurgiei robotice. Prin sporirea experienţei în această direcţie și prin inventarea unor 
echipamente de lucru tot mai sensibile, în viitor se vor putea efectua activităţi mult mai diferite în 
domeniul chirurgiei.
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Prof. Dr. METIN ÇAKMAKÇI

PORTRET   Prof. dr. Metin Çakmakçı este Șeful secţiei 
de chirurgie generală și Director al Centrului 
specializat pentru tratamentul cancerului de 
sân din cadrul Centrului Medical Anadolu.

A absolvit studiile și specializarea în chirur-
gie generală la Facultatea de Medicină a Uni-
versităţii Hacettepe. A predat în calitate de 
conferenţiar și mai târziu ca profesor la ace-
eași universitate. A lucrat pentru o perioada 
scurta în cadrul Secţiei de chirurgie (arsuri 
și traumatisme) de pe lângă Universitatea din 
Alabama de Sud, SUA și în cadrul Secţiei de 
chirurgie generala de la Spitalul universitar 
din Zurich, precum  și la Spitalul militar Is-
parta, Spitalul de stat Malkara, Spitalul Aci-
badem, Turcia.
Principalele sale interese medicale sunt în 
domeniile chirurgiei oncologice, chirurgiei 
minim invazive, chirurgiei toracice, abordării 
chirurgicale în traumatisme și accidente. Are 
o vastă experienţă în operaţiile cancerului de 
sân, de colon, de rect și de stomac. Pasiunea 
sa medicală este lupta împotriva infecţiilor 
chirurgicale.

După ce timp de zece ani a fost membru al 
consiliului, a devenit președintele Societăţii 
europene de infecţii chirurgicale. Este, de 
asemenea, membru al Colegiului american 
de chirurgie, al Colegiului american de prac-
tici medicale, al Comisiei europene de chi-
rurgie. A scris și publicat articole în peste 100 
de reviste naţionale și internaţionale, peste 25 
de capitole în cărţi și este autorul a 5 cărţi. 
Este redactor a 2 cărţi și membru al colegiului 
de redacţie la mai multe reviste medicale. A 
fost distins cu premiul „Tubitak” pentru cer-
cetare.
Este angajat activ în problemele legate de si-
guranţa pacientului, calitatea asistenţei medi-
cale, sistemele de sănătate și managementul 
sănătăţii. A absolvit studii postuniversitare 
pentru managementul instituţiilor medicale. 
Este co-fondator și prim-președinte al So-
cietăţii de etică și reputaţie din Turcia, care 
reunește 80 de mari companii din Turcia și își 
propune să dezvolte și să promoveze respec-
tarea principiilor generale unanim recunos-
cute în afaceri și răspândirea lor în mediul de 
afaceri din Turcia.

APLICAŢIILE CRESCÂNDE 
ALE CHIRURGIEI ROBOTICE
Prin ce se distinge chirurgia robotică?
Operaţiile se fac pentru a trata o boală la om, dar orice inter-
venţie chirurgicală (chiar și cea mai mică incizie) cauzează 
organismului un nou prejudiciu. Chirurgia minim invazivă 
are drept scop să minimizeze aceste prejudicii și acest dezi-
derat se afl ă în prim-planul chirurgiei moderne. Introduce-
rea tehnologiei robotice este un pas important în acest sens.
Datorită robotului, câmpul chirurgical este mărit, sunt date 
imagini tridimensionale de înaltă rezoluţie. Posibilitatea de 
a opera în locuri unde nu se poate pătrunde cu mâna sau cu 
aparatele laparoscopice este una din particularităţile impor-
tante ale acestei metode. Atașarea unor dispozitive de prin-
dere și de tăiere la braţele robotului permite efectuarea unor 
mișcări 7-dimensionale fi n controlate, iar în cazul laparosco-
piei normale sunt posibile numai mișcări bidimensionale. În 
acest fel devine posibilă efectuarea unor activităţi mai sensi-
bile și complexe, în sensul efectuării unor manevre riscante 
cu precizia necesară.

Cum se utilizează robotul da Vinci în chirurgia oncolo-
gică?
Utilizarea unui robot pentru a elimina ţesuturile canceroase 
din anumite locuri asigură rezultate mai bune. În cazurile 
în care este dificil să se efectueze o intervenţie chirurgicală 

din cauza inaccesibilităţii locului respectiv - în locuri îngus-
te, care nu permit manevrarea cu mâna sau cu echipamente-
le obișnuite, robotul este indispensabil pentru îndepărtarea 
tumorilor. Robotica este utilizată și în chirurgia colonului 
și a rectului. În chirurgia tradiţionala deschisă a cancerului 
de colon și de rect, întrucât de face o incizie mare, procesul 
de vindecare este foarte îndelungat și se observă o serie de 
dureri și de complicaţii. Chiar dacă chirurgia laparoscopică 
facilitează multe din aceste operaţii, capacităţile limitate ale 
dispozitivelor utilizate în această metodă nu permit aplica-
rea metodei minim invazive la orice pacient. De exemplu, 
în tumorile de rect, tehnologia robotizată asigură extirparea 
tumorii fără a deteriora anusul, ceea ce este cu siguranţă un 
avantaj faţă de tehnologia laparoscopică sau operaţiile des-
chise, folosite până acum. Locul operaţiei, de exemplu la 
osul iliac, nu permite manevrarea instrumentelor laparosco-
pice, deoarece este foarte strâmt. În operaţia deschisă, un-
ghiul de vizualizare este foarte îngust. În chirurgia robotică, 
cele două-trei „mâini“ mici și abile, care pătrund înăuntru, 
sunt ușor de controlat. Datorită acestui fapt, nervii nu sunt 
deterioraţi. În cazul cancerului rectal, înlăturarea ţesutului 
gras din jurul intestinului contribuie la eliminarea tuturor 
ganglionilor limfatici. Or aceasta,  desigur, se poate face cu 
ușurinţă cu ajutorul unui robot.

Urmează la pag. 5
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Chirurgia robotizată este metoda cea mai frecvent utilizată 
pentru efectuarea prostatectomiei radicale ca tratament al 
cancerului de prostată. Atunci când prostata este îndepărtată 
în întregime, împreună cu veziculele seminale (prostatecto-
mia radicală), trebuie să se procedeze atent cu mușchii vezicii, 
care controlează urinarea și cu nervii care se afl ă pe ambele 
părţi ale prostatei și infl uenţează procesele sexuale. Pe lângă 
tratamentul cancerului de prostată, sistemul chirurgical da 
Vinci se folosește in urologie și în obstrucţia tractului urinar, 
în tratamentul cancerului de vezică urinară, cancerului renal, 
pentru operarea glandei suprarenale și în tratamentul refl uxu-
lui vezico-ureteral.
O mare și importantă parte a operaţiilor ginecologice, cum 
ar fi  îndepărtarea tumorilor, extirparea uterului, îndepărtarea 
fi broamelor, suspensia în cazul prolapsului vaginal, redresarea 
trompelor uterine etc., se realizează cu succes cu ajutorul sis-
temului robotic da Vinci.
Operaţiile pentru extirparea fi broamelor sunt cele mai frec-
vente operaţii în ginecologie. Accesul cu laparoscop la fi broa-
me în zone apropiate de interiorul uterului și suturarea sunt 
difi cile, dar cu ajutorul chirurgiei robotice sunt extirpate cu 
ușurinţă fi broame de dimensiuni foarte mari sau fi broame 
multiple, afl ate în zonele laterale sau dorsale ale uterului. Su-
tura dublă sau triplă a uterului, care este imposibilă în laparo-
scopie, poate fi  efectuată în chirurgia robotică.
Din motive precum vârsta, greutatea excesivă și naște-
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rea naturală, prolapsul organelor din bazinul mic duce la 
o mulţime de probleme de sănătate, cum ar fi în primul 
rând pierderea involuntară de urină. Datorită sistemului 
robotizat da Vinci se efectuează operaţii reușite de sacro-
colpopexie, care pot fi  definite simplificat „repunerea or-
ganelor pelvine în poziţia lor anatomică iniţială“. Deosebit 
de importante pentru recuperarea rapidă a pacientului sunt 
inciziile mici prin care sunt efectuate sacrocolpopexia și 
histerectomia. 
La început, chirurgia robotică se aplica în principal asupra or-
ganelor fi xe, cum ar fi  prostata si uterul, dar odată cu perfecţi-
onarea sa, se utilizează tot mai mult asupra organelor mobile, 
de exemplu în chirurgia toracică. Chirurgia robotică depășeș-
te limitele videotoracoscopiei. În cazul videotoracoscopiei, 
imaginea este bidimensională - se pierde din percepţia pro-
funzimii; coordonarea ochilor cu mâinile devine precară și, 
dacă operaţia se efectuează în vecinătatea organelor vitale, 
aceasta cauzează complicaţii riscante. Cu robotul, imaginile 
sunt mărite de 10-12 ori, iar posibilitatea de mișcare a braţe-
lor robotului la 540 de grade permite o manevrabilitate foarte 
ridicată. 
Micile mâini ale lui da Vinci asigură o libertate de mișcare 
cu mult mai bună decât capacitatea de mișcare a încheietu-
rii mâinii umane. Devin posibile și manevrele care nu pot fi  
efectuate cu instrumentele tradiţionale în laparoscopie și to-
racoscopie. Iată de ce, pentru operaţiile complicate, chirurgia 
robotizată se evidenţiază ca metodă mult mai reușită de trata-
ment operativ.
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CU AJUTORUL CHIRURGIEI MINIM INVAZIVE, 
PACIENTUL SE RECUPEREAZĂ MAI REPEDE

Cum se aplică chirurgia minim invazivă?
Chirurgia minim invazivă se efectuează cu camere și echipa-
mente chirurgicale care sunt plasate prin incizii de 0,5cm - 1,0 
cm în peretele abdominal anterior. În chirurgia minim invazi-
vă, organele ce urmează a fi  operate sunt monitorizate printr-o 
cameră pe ecran. Camera oferă imagini de 20 de ori mai mari 
și mai detaliate decât cele vizibile cu ochiul liber, permiţând 
ca structura anatomică să fi e văzută în cele mai mici detalii. În 
funcţie de problemă, numărul orifi ciilor poate fi  de patru sau 
mai multe.

Există o limită de vârstă pentru aplicarea chirurgiei minim 
invazive?
Nu. Chirurgia minim invazivă poate fi  aplicată persoanelor de 
toate vârstele - de la nou născuţi la oameni de 90 de ani.

Care sunt aplicaţiile în Centrul Medical Anadolu?
Centrul Medical Anadolu este una dintre instituţiile medicale 
unde chirurgia minim invazivă este aplicată cu succes în multe 
domenii. O mare parte din chirurgii din centrul nostru sunt 
medici care au studiile și experienţa corespunzătoare. În Cen-
trul Medical Anadolu, chirurgia minim invazivă are aplicaţii 
diferite, toate corespunzând nivelului spitalelor de referinţă 

din străinătate. Cu excepţia unor operaţii rar efectuate în lume, 
aproape toate bolile pot fi  tratate prin chirurgia minim invazivă.

Avantajele chirurgiei minim invazive:
●  Operaţiile sunt efectuate cu mici incizii și nu rămân semne;
●  Leziunile abdominale și cele din locul operaţiei sunt mini-

me, iar recuperarea este mai ușoară și mai rapidă;
●  Complicaţiile care pot apărea după o intervenţie chirurgi-

cală minim invazivă sunt mult mai rare decât cele după o 
intervenţie chirurgicală deschisă;

●  Sângerarea și infecţia sunt mai mici decât în cazul operaţiei 
deschise;

●  Întrucât chiar și cele mai greu de urmărit zone ale cavităţii 
abdominale pot fi  văzute cu ușurinţă, posibilităţile de trata-
ment cresc;

●  Durerea în tratamentul postoperatoriu este mai mică, ca și 
folosirea de medicamente;

●  Șederea în spital este mai scurtă. Recuperarea și trecerea la 
activitate fi zică normală se petrec mai ușor și mai rapid.

●  Revenirea pacientului la regimul de lucru este determinată 
de tipul de operaţie. În chirurgia minim invazivă, acest timp 
este mai scurt.

Indiferent de ce tip ar fi  ea, intervenţia chirurgicală este totuși o lezare. Severita-
tea acestei lezări este determinată de metoda și tehnica ce vor fi  aplicate. Cu cât 
rana este mai mare, cu atât pacientul va rămâne mai mult în spital și cu atât va fi  
mai mare durata tratamentului. Dacă adăugăm și riscul de infecţie, intervenţia chi-
rurgicală efectuată pentru a vindeca pacientul îi poate provoca acestuia probleme. 
Chirurgia minim invazivă, care este deseori folosită astăzi, îi oferă pacientului două 
opţiuni - recuperare rapidă și rezultate bune.

Sănătate
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O CĂLĂTORIE TRIDIMENSIONALĂ 
PRIN CREIER

Prof. dr. Serdar Kahraman 
Directorul secţiei de neurochirurgie
Centrul Medical Anadolu

Efectuarea operaţiilor cerebrale și spino-cerebrale prin imagini 
video, prin mici orifi cii, folosind tehnologia 3D, numită metoda 
neuroendoscopiei, facilitează considerabil atât pacienţii, cât și 
chirurgii.

Camerele endoscopice au fost introduse pentru prima dată în 
anii 20 ai secolului trecut și au fost utilizate pentru deschiderea 
căilor înfundate cu lichid cerebrospinal, la copiii cu hidrocefa-
lie. Odată cu dezvoltarea tehnologiei de fi bră optică și perfec-
ţionarea lentilelor, dimensiunile camerelor se reduc, iar odată 
cu adăugarea de canale de operare, în cadrul unei singure pro-
ceduri se pot efectua operaţii de microchirurgie. În acest caz, 
instrumentele chirurgicale endoscopice pot fi  inserate în creier 
sau în coloana vertebrală prin deschideri foarte mici, pe princi-
piul abordării minim invazive.

Ce reprezintă metoda în sine?
Neuroendoscopia este utilizată în operaţiile cerebrale și spino-
cerebrale efectuate prin deschideri mici, printr-o imagine video. 
Metoda este foarte convenabilă și, în comparaţie cu intervenţii-
le chirurgicale deschise, este o facilitate atât pentru pacient, cât 
și pentru chirurg.

Unde și pentru ce se aplică?
În zilele noastre, opera-
ţiile de hernie și stenoză 
spinală pot fi  efectuate 
cu succes la persoanele 
în vârstă care îndeplinesc 
anumite condiţii. Aceas-
tă metodă mai poate fi  
utilizată pentru opera-
rea tumorilor hipofi zare 
prin nas, a hemoragiilor 
cerebrale și a chisturilor 
și tumorilor afl ate în in-
teriorul căilor cu lichid 
cerebrospinal. În plus, se 
extinde și sfera de aplica-
re a tratamentului în ca-
zul pacienţilor vârstnici 
cu hidrocefalie și pentru 
drenajul abcesului cere-
bral. Pentru a se putea 
extinde unghiul de vi-
zibilitate pe care îl oferă 
microscopul la operaţiile 
microchirurgicale des-

chise, au fost introduse camere fl exibile. Această nouă metodă 
a făcut posibilă depășirea neajunsurilor operaţiilor cu shunt, în 
care este plasat un tub subţire pentru a elibera fl uidul acumulat 
în spaţiul abdominal.

Care sunt avantajele?
Operaţiile neuroendoscopice pot fi  aplicate tuturor pacienţilor, 
atât copiilor, cât și vârstnicilor care îndeplinesc anumite criterii. 
Cel mai important avantaj al operaţiilor neuroendoscopice este 
că intervenţia chirurgicală devine posibilă în locuri grele de ac-
cesat în chirurgia deschisă, fără a fi  afectate ţesuturile normale. 
Pacienţii se recuperează ușor și revin rapid la modul lor normal 
de viaţă.

Există riscuri?
Neuroendoscopia se aplică într-un număr limitat de clinici uni-
versitare și centre medicale private din Turcia. În secţia de neu-
rochirurgie a Centrului Medical Anadolu se efectuează operaţii 
neuroendoscopice. Aplicarea acestei metode necesită cunoștin-
ţe și aptitudini anatomice și chirurgicale speciale și, atunci când 
sunt efectuate de profesioniști cu experienţă, rata complicaţiilor 
este foarte scăzută. Cu toate acestea, datorită avantajelor meto-
dei și dezvoltării treptate a tehnologiei, putem spune cu sigu-
ranţă că domeniile și frecvenţa aplicării lor vor crește.
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OPERAŢIA DE TIROIDĂ
Prof. Dr. Metin Çakmakçı
Specialist chirurgie generală şi oncologică
Centrul Medical Anadolu

Una dintre cele mai bune metode de tratament al bolilor 
tiroidiene este, fără îndoială, operaţia. Cel mai important 
lucru în operaţia de tiroidă  este de a decide ce metodă chi-
rurgicală trebuie utilizată pentru fiecare pacient. Decizii-
le corecte ale echipelor experimentate, care adoptă o abor-
dare multidisciplinară, au ca rezultat operaţii reușite.

Tratamentul chirurgical
Pentru operaţie se optează, în general, la pacienţii cu noduli 
tiroidieni benigni sau maligni, cu glandă tiroidă mărită sau 
cu glandă tiroidă hiperactivă. Pe baza diagnosticului, în ca-
drul operaţiei  poate fi îndepărtată o mică parte a unui lob 
sau întreaga glandă tiroidă.

A se stabili prezenţa unui carcinom tiroidian (nodul tiroi-
dian malign) este una dintre cele mai importante probleme. 
Vestea bună este că majoritatea nodulilor tiroidieni nu sunt 
maligni. Cu toate acestea, evaluarea chirurgicală este obli-
gatorie pentru a elimina suspiciunile, întrucât tratamentul 
cancerului tiroidian fără operaţie este imposibil.

Operaţia deschisă este o metodă frecvent utilizată pentru 
tratarea glandei tiroide. Din ce în ce mai des se efectuează 
operaţii robotizate. Folosind o metodă numită tiroidecto-
mie direcţionată video, cazurile în care tumora este de mici 
dimensiuni (1,5-2 cm) pot fi tratate cu o incizie mică. Ca 
urmare, durerea este mai slabă și zona operată are un aspect 
estetic mai bun. Trebuie remarcat faptul că urmele inciziei 
făcute în cazul operaţiilor deschise dispar spontan după un 
timp. În chirurgia robotică se urmează o metodă de acope-
rire a urmelor, iar incizia se face la nivelul axilei pacientului 
(cavitatea axilară), al mamelonului sau în spatele urechii.

Alegerea metodei de tratament
Deși operarea chirurgicală a glandei tiroide nu este o in-
tervenţie prea grea,  această metodă de tratament nu este 
întotdeauna adecvată pentru orice pacient. Tratamentul cu 
radiofrecvenţă este o metodă care poate fi aplicată chiar și 
pentru noduli benigni, dar pentru un număr foarte limitat, 
cu ajutorul unui dispozitiv special conceput. Sau,  la unele 
tipuri de cancer tiroidian care se dezvoltă foarte repede, se 
poate aplica chimioterapia. Prin urmare, stabilirea trata-
mentului adecvat pentru fiecare pacient este posibilă numai 
printr-o abordare multidisciplinară de către o echipă bună 
de profesioniști. Prin alegerea celui mai adecvat tratament 
pentru pacient, problemele cum ar fi sângerarea în timpul 
operaţiei și dificultăţile de respiraţie, precum și complica-
ţiile ca răgușeala, tulburările de mișcare la umăr, apariţia 
asimetriei faciale, sunt reduse la minimum. După opera-

ţie, pacienţii sunt în stare să-și reia viaţa normală. Pe lân-
gă administrarea regulată de medicamente pentru reglarea 
hormonului tiroidian, este necesar ca pacienţii să nu omită 
consultaţiile periodice.

Noile tehnologii în cadrul tratamentului
Echipele cu experienţă și aparatura ultrasonografică de 
nouă generaţie în domeniul radiologiei capătă o însemnăta-
te tot mai mare pentru tratarea bolilor tiroidiene. Datorită 
noilor tehnologii, acum cancerul poate fi diagnosticat de-
vreme. De fapt, acesta este unul dintre motivele înmulţirii 
cazurilor de cancer tiroidian în ultimii ani. Utilizarea noi-
lor tehnologii permite tratarea tumorilor tiroidiene în faza 
incipientă, când tumorile sunt încă de dimensiuni minime.

Autoexaminarea glandei tiroide
Oricine se poate autoexamina în faţa oglinzii. Ridicaţi-vă 
capul, palpaţi-vă și examinaţi-vă gâtul. Dacă sunt prezente 
următoarele simptome, contactaţi imediat un medic: um-
flare anormală, dimensiune mărită, înroșire, senzaţie de ar-
sură sau durere bruscă în gât.

Întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră
Dacă medicul vă trimite la un specialist în chirurgia gene-
rală a tiroidei, puneţi-i următoarele întrebări:
●  Chirurgia este singura posibilitate pentru mine?
●  Ce metodă chirurgicală se va aplica în cazul meu?
●  Se va elimina întreaga glandă tiroidă?
●  Ce-mi recomandaţi ca alegere de operaţie?
●  Care sunt riscurile operaţiei?
●  Pot să revin la viaţa mea normală după operaţie?

Sănătate
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DURERILE DE MIJLOC ŞI DE SPATE
Prof. Dr. Semih Akı
specialist în terapie fi zică şi reabilitare
Centrul Medical Anadolu

Care este incidenţa și frecvenţa durerilor de mijloc și de 
spate?
De fapt nu ar fi  greșit să spunem că durerile de mijloc apar din 
ziua în care omul se ridică în două picioare. La un moment 
dat în viaţa lor, 80% dintre oameni au dureri de mijloc și de 
spate. Plângeri cronice, după apariţia durerii iniţiale, se întâl-
nesc la 5-10% din populaţie. În rândul lucrătorilor cu vârsta 
sub 45 de ani, durerea de spate este una dintre cele mai frec-
vente cauze ale invalidizării și limitării activităţii fi zice.

Ce cauzează durerile de mijloc și de spate?
Cea mai frecventă cauză a durerilor în zona taliei și a gâtului 
(între 85-90%) se datorează poziţiei incorecte a corpului și 
mișcărilor incorecte, care duc la deteriorarea ţesuturilor moi 
(mușchi, tendoane, ligamente și structurile lor). Alte cauze 
pot fi  defectele congenitale, traumatismele si fracturile, di-
scopatia, artrita, alunecarea vertebrelor, reumatismul, bolile 
osoase, cum ar fi  osteoporoza, reumatismul ţesuturilor moi, 
formaţiunile tumorale și infecţiile. În plus, durerile de mijloc 
pot fi  asociate cu probleme digestive, sexuale, ale sistemului 
excretor și cu probleme psihosomatice.

Contribuie modul de viaţă de astăzi la apariţia durerilor de 
mijloc și de spate?
In ultimii ani, unele dintre cele mai importante cauze ale spo-
ririi plângerilor legate de durerile în zona gâtului, a taliei și 
a spatelui sunt sedentarismul și creșterea greutăţii corpora-
le. Toate acestea conduc la slăbirea mușchilor și la creșterea 
solicitării asupra zonei taliei. Oricât de diferite ar fi  cauzele 
durerilor de spate, părerea că ele s-ar datora herniei de disc 
este greșită. O parte foarte mică parte din durerile de spate se 
datorează herniei de disc. Hernia de disc este o consecinţă a 
căderilor noastre din anii de tinereţe, a ridicării de greutăţi 
mari sau a sportului. Ea nu se întâlnește individual, iar apa-
riţia ei subită la persoanele in vârstă mijlocie și mai în vârstă 
este legată de efectuarea unei mișcări greșite.

Cine este mai predispus la dureri de mijloc și de spate?
Predispoziţia la durerii de mijloc și de spate și cauzele asocia-
te acesteia pot fi  împărţite în trei tipuri: cele legate de muncă; 
cele care se datorează unor motive individuale și cele care au 
o bază psihologică. Cele asociate cu munca se datorează mun-

Potrivit statisticilor, în fi ecare perioadă din viaţa noastră, 
durerile de spate sunt un fenomen frecvent întâlnit, iar gama 
durerilor acuzate de pacienţi variază de la foarte uşoare la 
foarte severe. În zilele noastre, modul de viaţă sedentar şi 
greutatea corporală crescută sunt printre cauzele principale 
care cauzează durerile de spate. 

cii continue într-una și aceeași poziţie, atunci când lucrăm 
aplecându-ne în faţă, când lucrăm întorcându-ne corpul cu 
coapsele și picioarele în poziţie statică, atunci când ridicăm 
și transportăm greutăţi, când activitatea noastră constă în 
mișcări repetitive și atunci când lucrăm cu instrumente care 
vibrează. Unele dintre motivele individuale: ele sunt legate de 
adoptarea unui mod de viaţă cotidian sedentar, de slăbiciunea 
mușchilor gâtului și spatelui, de obezitate și de fumat. Printre 
motivele psihologice se numără: nemulţumirea faţă de locul 
de muncă, munca monotonă, problemele de familie și de afa-
ceri.

Cum se   pune diagnosticul în cazul durerilor de mijloc și 
de spate? 
Când se merge la medic, mai întâi se efectuează un examen 
fi zic. În funcţie de gradul de durere și de starea pacientului se 
recomandă o radiografi e a zonei taliei și spatelui, tomografi e 
computerizată, rezonanţă magnetică, se face electromiografi e 
și scintigrafi e, se urmăresc rezultatele analizei de sânge.

În cazul în care cineva suferă de dureri mijloc și de spate, 
când să apeleze la asistenţă medicală?
În cazul în care, după un timp, durerile de spate și de mijloc 
duc la slăbiciune progresivă la nivelul picioarelor și tălpilor, 
precum și la eliminare involuntară de urină și fecale, este 
necesar să apelaţi la un specialist în medicina fizică și rea-
bilitare.

Care este tratamentul pentru durerile de mijloc și de spate?
De obicei, la apariţia unei dureri spontane de mijloc sau de 
spate se recomandă odihnă, medicamente și terapie fi zică. La 
unii oameni această durere devine cronică și durează mult 
mai mult, iar metodele de tratament enumerate mai sus nu au 
efectul necesar. Pentru durerea cronică de mijloc și de spate 
se pot folosi analgezice și corsete, se fac injecţii, se aplică și 
psihoterapia.

Ce loc ocupă tratamentul chirurgical în cazul durerilor de 
mijloc și de spate?
În caz de dureri frecvente de mijloc și de spate e posibil să fi e 
necesar tratamentul chirurgical. Dar acesta se impune doar la 
2-5% dintre pacienţi.
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OPERAŢIILE DE COLOANĂ 
VERTEBRALĂ LA VÂRSTE ÎNAINTATE
Avem o veste bună pentru miile de pacienţi în vârstă, care 
se plâng de dureri de spate și care și-au limitat mișcările 
zilnice din cauza durerilor lombare joase! Prof. dr. Ali By-
don, neurochirurg la Johns Hopkins Medicine, susţine că 
operaţiile la coloana vertebrală pot fi efectuate și la vârste 
înaintate.

Persoanele în vârstă au mai multe probleme cu coloana ver-
tebrală, deoarece afecţiunile inflamatorii, problemele arti-
culare și ale coloanei vertebrale devin frecvente odată cu 
îmbătrânirea. Aceste probleme duc la reducerea distanţei 
dintre epifizele vertebrale. În plus, odată cu înaintarea în 
vârstă, discurile care asigură spaţiul între epifize devin us-
cate și plate. Acest lucru creează presiune asupra canalului 
spinal (măduva spinării și canalul cu nervii spinali) și cau-
zează durere.

Indiferent de vârsta pacientului, intervenţia chirurgicală nu 
este prima opţiune în tratamentul durerilor de spate. Dure-
rile și plângerile slabe pot fi tratate prin metode non-chirur-
gicale. De exemplu, exerciţiile fizice, schimbările în modul 
de viaţă, compresele calde și reci, acupunctura pot fi de aju-
tor. Și totuși, dacă durerea pacientului persistă în decurs de 
6 până la 12 luni în ciuda aplicării acestor metode, se poate 
încerca o metodă chirurgicală de tratament. Dacă nu există 
o boală cronică însoţitoare, operaţia poate fi o soluţie la ori-

ce vârstă, în special pentru durerile lombare joase.

Majoritatea medicilor consideră că vârsta avansată este o 
problemă pentru chirurgia coloanei vertebrale. De fapt, ris-
cul de complicaţii poate fi mai mare la pacienţii de peste 
65 de ani, comparativ cu pacienţii mai tineri. Dar factorul 
de vârstă în sine nu înseamnă neapărat un rezultat negativ 
al intervenţiei chirurgicale. De exemplu, un pacient de 83 
de ani care are probleme minore de sănătate se recuperează 
după o operaţie importantă mai bine decât un pacient de 67 
de ani care suferă de o afecţiune cardiacă. 

„În cadrul cercetării mele, am studiat pacienţi care au suferit 
o operaţie chirurgicală serioasă la coloana vertebrală. Scopul 
operaţiei este reducerea durerii lombare, corectarea poziţiei 
defectuoase sau crearea echilibrului. În unele cazuri, trata-
mentul prin sinteză lombară nu poate fi efectuat la pacien-
ţii mai vârstnici. Aceasta se datorează posibilelor complicaţii 
datorate vârstei pacientului în timpul sau după intervenţia 
chirurgicală. Există numeroase studii care arată că incidenţa 
complicaţiilor este ridicată la pacienţii vârstnici. Cercetarea 
noastră arată însă că fumatul, diabetul, bolile cardiovascula-
re și alte boli cronice creează un risc mai mare decât factorul 
de vârstă. Dacă astfel de boli cronice nu există, operaţiile de  
coloană vertebrală pot fi aplicate la orice vârstă.”

Sănătate



11BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI MEDICAL ANADOLU
IULIE-SEPTEMBRIE 2017

BATERIE SPINALĂ PENTRU DURERILE 
PROVOCATE DE DISCOPATIE
În cazurile severe de hernie de disc, de infl amaţie a măduvei 
spinării și de traumatisme ale măduvei spinării, bateria spinală 
este o bună soluţie de tratament. Principiul stopării durerii se 
bazează pe un impuls electric care se transmite dinspre bateria 
spinală către măduva spinării. „Transmiterea unui curent elec-
tric de la baterie la sistemul nervos pune durerea sub control”, 
spune dr. Ayșen Yücel, specialist în terapia durerii la Centrul 
Medical Anadolu.

Metoda de tratament începe prin stimularea locurilor afectate 
cu ajutorul unor electrozi plasaţi în anumite zone. „Deși bateria 
este plasată subcutanat și pe cale chirurgicală, după aceea siste-
mul se programează din exterior și se controlează prin teleco-
mandă”, adaugă profesorul Yücel.

Cu acest tratament, cantitatea de medicamente folosite de paci-
ent poate fi  redusă semnifi cativ, în unele cazuri pacientul chiar 
nu mai are nevoie de ele.

Prof. Dr. Yücel subliniază faptul că tratamentul nu poate fi  apli-
cat oricărui pacient și nu poate fi  utilizat pentru dureri de orice 
natură. „Acest tratament nu ar putea să fi e aplicat la pacienţii cu 
stimulator cardiac (pacemaker) și la cei care sunt dependenţi de 
medicaţie. În aceste cazuri, în ciuda durerilor, este necesar ca 
pacientul să-și continue tratamentul tradiţional.” 

„Înainte de a începe tratamentul, pacienţilor li se fac teste, se face 
evaluarea psihologică, se evaluează și măsoară impactul dispo-
zitivului asupra celorlalte sisteme, se trece printr-o perioadă de 
încercare și urmărire. Odată cu avansarea tehnologiilor, dimensi-
unile bateriilor au devenit mult reduse și, plasate subcutanat, ele 
sunt inobservabile. Pacienţii își pot continua viaţa de zi cu zi fără 
a fi  deranjaţi. Oamenii trebuie să știe că, pe măsură ce tehnologi-
ile progresează, bateriile folosite în terapie pot fi  reîncărcate, iar 
dacă pacientul dorește, dispozitivul poate fi  eliminat”, conchide 
specialistul.
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SUNT PERICULOASE PENTRU 
SĂNĂTATE DISPOZITIVELE MOBILE?
Telefoanele mobile sunt o parte integrantă a vieţii noastre 
și tot mai des vorbim despre dependenţa de ele. Dacă aceas-
tă dependenţă duce la o deteriorare a stării noastre de să-
nătate, este o întrebare crucială. Lumea știinţifică încearcă 
să înţeleagă eventualele efecte ale utilizării telefoanelor 
mobile asupra creierului nostru. Prof. dr. Yașar Kütükçü 
și dr. Dr. Hale Gökmen, neurologi la Centrul Medical Ana-
dolu, împărtășesc cele mai noi și interesante descoperiri, 
pe care le rezumă ca fiind „vitale“. Cum ne putem proteja 
de efectul devastator al dispozitivelor mobile în viaţa noas-
tră? Specialiștii prezintă sugestii semnificative în această 
privinţă.

Telefoanele mobile, dispozitivele fără fir, dispozitivele inte-
ligente de măsurare, transmiţătoarele radio și la distanţă și 
receptoarele prin satelit sunt surse de unde radio. Acestea 
din urmă intră în categoria radiaţiilor neionizante (NIR), iar 
acest termen definește un spectru electromagnetic care nu 
posedă suficientă energie cuantică pentru a provoca ioniza-
rea asupra materiei vii. Informaţiile și experienţa acumulate 
până în prezent arată că impactul frecvenţei radio (RF) în 
cazul dispozitivelor fără fir este mai mic decât în cazul tele-
foanelor mobile. Alături de aceasta, frecvenţele utilizate în 
Wi-Fi sunt din aceeași gamă ca și cele utilizate la receptoare-
le radio cu unde ultrascurte, televizoare și telefoane mobile.

În principiu, toate aceste dispozitive continuă să ne afecteze 
creierul, după cum arată cercetările, în măsura în care sun-
tem cu toţii înconjuraţi de ele, iar pe măsură ce numărul și 
complexitatea lor crește, impactul acestor dispozitive crește 
tot mai mult. Cu toate acestea, în viaţa de zi cu zi este foarte 
dificil să trăim fără dispozitive mobile. Prin urmare, pentru 
a minimiza riscurile pentru sănătate datorate vieţii mobi-
le, este vital să ascultăm cât mai mult posibil avertismentele 
specialiștilor.

A crescut riscul de tumori cerebrale?
În 2011, Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Dome-
niul Cancerului (IARC) a definit telefoanele mobile ca dis-
pozitive care duc la cancer și impactul lor a venit din nou 
în prim-plan printre problemele legate de sănătatea noastră. 
Unii oameni de știinţă au avertizat oamenii care folosesc 
intens telefoanele mobile să fie mai atenţi. Legătura dintre 
tumorile cerebrale și telefonul mobil a fost explorată în ca-
drul unui studiu intitulat InterPhone, care a implicat 6.000 
de persoane din 13 ţări. Rezultatele au arătat că această legă-
tură este prezentă doar la 10% din grupul care utilizează cel 
mai activ telefoane mobile.

790 000 de femei au fost observate în cadrul unui alt studiu, 
Million Women (Milioane de femei) pentru a se stabili dacă 
există o legătură semnificativă între utilizarea telefoanelor 
mobile și 18 tipuri diferite de cancer (inclusiv tumoare pe 

creier). S-a stabilit o creștere a neurinomului nervului acus-
tic la femeile care au folosit telefoane mobile mai mult de 5 
ani.

În 2011, un alt studiu, efectuat în Elveţia, a prezentat rezulta-
te șocante, care le contraziceau complet pe cele anterioare... 
Comparaţia a evidenţiat 1500 de pacienţi cu cancer la 3500 
de persoane sănătoase în perioada 1997-2003 și 2007-2009. 
Conform rezultatelor studiului, odată cu creșterea duratei 
contactului urechii cu telefonul mobil și odată cu creșterea 
numărului de ani de utilizare a telefoanelor mobile crește 
și numărul cazurilor de tumoră cerebrală fatală, numită 
„gliom.“ Aceste rezultate indică, de asemenea, importanţa 
esenţială a căldurii emise de telefoanele mobile și impactul 
și durata expunerii la radiaţii. O altă descoperire arată că 
impactul telefoanelor mobile este de două ori mai puternic 
la utilizatorii de telefoane mobile care fac convorbiri mai 
lungi decât cei care vorbesc mai scurt. O creștere de trei ori 
a fost observată la persoanele care foloseau telefonul mobil 
sau telefonul fără fir de la domiciliu de 25 de ani, comparativ 
cu cei care foloseau aparate similare de mai puţin de un an. 
În prezent se fac cercetări pentru a se constata dacă cazurile 
de pierdere a auzului, pierdere a echilibrului și de apariţie a 
tumorii care afectează nervul acustic - neurinomul nervului 
acustic, ale căror simptome sunt asociate cu apariţia tinitu-
sului, cresc odată cu utilizarea telefoanelor mobile.

Sănătate
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Cum afectează tehnologia 4G sănătatea noas-
tră?
În ultimul timp vorbim cu toţii despre tehnologia 
4G. Cercetările știinţifice recente declară cu tă-
rie că tehnologiile de-a treia generaţie (3G) poate 
provoca mai multe daune decât cele vechi. În plus, 
rezultatele acestor studii indică faptul că perioada 
medie de timp în care poate apărea tumoarea în ca-
zul modelelor vechi de telefoane este de 25 de ani, 
în timp ce pentru noua generaţie de telefoanele se 
reduce la 10 ani.
Vârsta este, de asemenea, un factor crucial în uti-
lizarea telefoanelor mobile. Această teză este de-
monstrată de un studiu realizat în Elveţia. S-a sta-
bilit că apariţia unei tumori cerebrale la persoanele 
care încep să utilizeze telefonul mobil înainte de 
vârsta de 20 de ani este de 5 ori mai mare decât la 
cele care încep la vârsta de 25-30 de ani. Rezultatele 
unui studiu publicat în 2009 prezintă informaţii si-
milare: „Folosirea telefoanelor mobile în decurs de 
peste 10 ani dublează diagnosticarea unei tumori 
cerebrale pe acea parte a capului, pe care ţinem de 
obicei telefonul“.

Deteriorează ADN-ul celular!
Conform unor studii publicate în 2010, câmpurile 
electromagnetice deteriorează celulele, afectând 
în special ADN-ul celular. Cercetările făcute de 
Dr. Martin Lank și colegii săi de la laboratoarele 
de fiziologie și biofizică celulară demonstrează în 
mod clar acest rezultat. Mai mult decât atât, la o 
conferinţă pe tema „Influenţa câmpurilor electro-
magnetice asupra sănătăţii“, dr. Lank a prezentat 
rezultate interesante și a subliniat faptul că struc-
tura ADN-ului este sensibilă în câmpul electro-
magnetic, în principal din cauza structurii sale 
spiralate.
Un alt studiu, realizat cu sprijinul SUA și publicat 
în JAMA (revista știinţifică a American Medi-
cal Association) în 2011, arată că metabolismul 
crescut al glucozei, este provocat de radiaţiile din 
creier, care apar în timpul convorbirilor pe un te-
lefon mobil sau, cu alte cuvinte, este dovedită o 
creștere a activităţii cerebrale. Aceasta înseamnă 
că atunci când folosim un telefon mobil, ne acti-
vam celulele creierului. Cercetările care au căutat 
un răspuns la întrebarea dacă această activitate 
are sau nu un efect distructiv sunt încă în curs 
de desfășurare. Un referat publicat în Buletinul 
de cercetări asupra creierului arată că câmpurile 
electromagnetice cu frecvenţe de 900 MHz pro-
voacă tulburări cognitive la șobolani, deterio-
rând bariera hematoencefalică. După o expunere 
de 28 de zile la radiaţii, au fost observată apari-
ţia de tulburări la șobolani la testele de labirint, 
care măsoară memoria spaţială. Această situaţie 
indică faptul că expunerea la radiaţii poate cauza 
boli asociate cu tulburări de memorie, cum ar fi 
Alzheimer, cauzând în plus și producerea tumo-
rilor.

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU A EVITA PERICOLUL 
PROVOCAT DE DISPOZITIVELE MOBILE 
●  Folosiţi căști! Când vorbim la telefonul mobil, se deteriorează 

nervii acustici. În acest sens, este de dorit ca telefoanele mobile 
să se folosească cu căști cu o bună acoperire izolantă.

●  În mare măsură, efectul dăunător al radiaţiei se datorează încăl-
zirii creierului, datorată contactului direct al telefonului mobil cu 
capul în timpul convorbirii. Cu cât convorbirea este mai lungă, 
cu atât mai mare este infl uenţa dăunătoare a încălzirii. Este de-
osebit de important să reţinem că telefonul mobil nu trebuie să 
atingă capul atunci când formăm numărul și când sună, deoarece 
în această fază radiaţia este mult mai mare decât în restul convor-
birii.

●  Reduceţi la minimum folosirea telefoanelor mobile. Încercaţi, de 
exemplu, când sunteţi acasă, să folosiţi telefonul fi x.

●  Reduceţi la minimum folosirea dispozitivelor wireless. Folosiţi 
aparate mobile mai vechi, care funcţionează la o frecvenţă de 900 
MHz. Puteţi măsura poluarea electromagnetică pentru a fi  con-
știenţi de daunele cauzate de telefoanele mobile fără fi r. 

●  Nu purtaţi telefonul mobil cu dumneavoastră. Purtarea telefonu-
lui mobil în buzunar poate duce la infertilitate. Iradierea de la o 
distanţă mai mică de 15 cm poate fi  foarte periculoasă.

●  Nu ţineţi niciodată telefonul mobil aproape de pat, în timp ce 
dormiţi. Nu-l puneţi sub pernă.

●  Nu folosiţi telefonul mobil în zone unde puterea semnalului este 
slabă. În locurile cu semnal slab, radiaţia se răspândește și mai 
mult.

●  Radiaţia este mai puternică în automobile sau clădiri cu o struc-
tură metalică. Reţineţi că la telefoanele mobile cu staţii de bază în 
automobil, iradierea este mai puternică. Același lucru este valabil 
și pentru dispozitivele Bluetooth.

●  Nu expuneţi alte persoane la radiaţia de la telefonul dumnea-
voastră, în locuri unde se adună mulţi oameni, cum ar fi  sălile de 
ședinţă sau autobuzele. Este foarte important să ţineţi telefonul 
închis în apropierea copiilor.

●  Nu lăsaţi copiii să folosească telefoane mobile sau alte dispozitive 
fără fi r. Datorită faptului că au osul parietal mai subţire, copiii 
sunt mult mai sensibili decât adulţii.
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PREVENIREA DURERILOR 
DE MIJLOC ŞI DE SPATE

PE SCURT  

10 GRAME DE ALCOOL 
CRESC RISCUL 
DE CANCER DE PIELE

Oamenii de știinţă au dovedit 
ca fi ecare creștere cu 10 grame 
a consumului zilnic de alcool 
este asociata unui risc cu 7% 
mai mare de carcinom bazo-
celular si cu 11% mai mare de 
carcinom cu celule scuamoa-
se, care sunt cele două tipuri 
principale de cancer de piele 
non-melanom. Studiul este 
din anul 2012, a fost publicat 
în Jurnalul european de der-
matologie și include 13 studii 
clinice și de cohortă, un total 
de 91.942 de cazuri de carci-
nom bazocelular și 3.229 de 
cazuri de carcinom cu celule 
scuamoase.

NE ÎNGRĂŞĂM DIN CAUZA 
SOMNULUI INSUFICIENT 

O echipă de cercetare de la In-
stitutul de medicină cardiovas-
culară și metabolică din Leeds a 
demonstrat că persoanele care 
dorm în medie 6 ore pe noapte 
au o circumferinţă a taliei cu 3 
cm mai mare de decât persoa-
nele care dorm 9 ore pe noapte. 
Somnul mai scurt este asociat 
cu scăderea nivelului colestero-
lului HDL din sânge, care ajută 
la eliminarea grăsimilor „rele“ 
din sânge. Studiul analizează 
nu numai relaţia dintre dura-
ta somnului, dieta și greutatea, 
dar și alţi indicatori ai sănătăţii 
metabolice generale, cum ar fi  
tensiunea arterială, colesterolul 
din sânge, glicemia și funcţia 
glandei tiroide.

Cum să evităm durerile de spate și de mij-
loc?
Prevenirea durerii este mult mai ușoară de-
cât tratamentul în sine. Este important ca 
în viaţa de zi cu zi să se acorde atenţie pozi-
ţiei corpului, în picioare și așezat. Mai întâi 
de toate, nu uitaţi să staţi drept. Pe lângă 
aceasta, este bine să știm cum să ridicăm 
și să ducem greutăţi, cum să ne întindem, 
cum să ne întoarcem și cum să ne aplecăm 
în faţă. Un alt moment important este cum 
ne petrecem timpul în pat. La fel de impor-
tantă este activitatea fizică regulată. În pe-
rioadele de durere este necesar ca în fiecare 
zi, timp de 10-15 minute, să faceţi exerciţii 
adecvate.

Cum să folosim corect patul?
Un pas foarte important în prevenirea du-
rerii de spate este alegerea bună a patului, 
modul în care ne culcăm și ne sculăm din 
el. Când vă ridicaţi din pat, trebuie mai 
întâi să vă întoarceţi complet pe o parte, 
sprijinindu-vă lateral cu mâinile și îndoind 
picioarele, apoi ridicaţi-vă în șezut și în fi-
nal în picioare. Când vă culcaţi, faceţi ace-
leași mișcări, în ordine inversă. Evitaţi pe 
cât posibil să staţi culcaţi întrutotul pe spate 
sau pe burtă. Este recomandabil să vă strân-
geţi picioarele, aducând în faţă genunchii și 
coapsele și să staţi culcaţi în poziţia fătului. 
Este bine să vă puneţi o pernă moale între 
picioare.

Dacă la birou lucrăm toată ziua la calcu-
lator?
Poziţia șezând cu spatele drept trebuie 
să vă devină un obicei. Poziţia corectă de 
ședere este cu genunchii mai sus decât ar-
ticulaţiile șoldului și cu tălpile picioarele 
sprijinite pe podea. Este bine ca din când în 
când să schimbaţi poziţia de ședere. Când 
vă ridicaţi de pe scaun, un picior să fie în 
faţa celuilalt, ca să vă ridicaţi împingând 
scaunul cu ajutorul mușchilor picioarelor 
și braţelor, iar spatele să fie drept. Când lu-
craţi la calculator, dimensiunea biroului și 
a scaunului trebuie să corespundă staturii 
și activităţii dumneavoastră. Nu trebuie să 
staţi în aceeași poziţie mai mult de 30-40 
de minute.

La ce să fim atenţi în activităţile casnice?
Când puneţi rufele la uscat nu trebuie să vă 
întindeţi talia, întinzându-vă braţele în sus. 
Neapărat ajustaţi înălţimea coardei în func-
ţie de propria înălţime. Atunci când trebuie 

să duceţi lucruri grele, distribuiţi greutatea 
în mod egal pe ambele mâini. Nu ridicaţi 
greutăţi mai sus de nivelul taliei. Ţineţi gre-
utatea aproape de corp. Înainte de a ridica 
greutatea, clătinaţi-o, apreciaţi cât este de 
grea și apoi ridicaţi-o. Atunci când ridicaţi 
ceva de la sol, lăsaţi-vă în jos cu genunchii 
îndoiţi. Nu este corect să vă aplecaţi de mij-
loc. Nu ridicaţi greutatea cu efort din talie, 
ci cu mușchii picioarelor. Când luaţi ceva, 
nu vă întindeţi spre obiect, ci duceţi-vă cât 
mai aproape posibil. Când vă doare mijlo-
cul, folosiţi blocuri sanitare dotate cu insta-
laţii de tip european. Când vă așezaţi și vă 
ridicaţi de pe scaunul de toaletă, folosiţi o 
mână  ca suport.

La ce să fim atenţi când ne deplasăm afa-
ră, pe stradă?
Dacă trebuie să așteptaţi un timp stând în 
picioare, plasaţi un corp cu înălţimea de 
15-20 cm sub un picior și înălţaţi-vă ușor. 
După un timp, coborâţi și urcaţi celălalt pi-
cior. Când sunteţi în picioare, nu vă aplecaţi 
să luaţi lucruri de la pământ, întorcându-vă 
talia la stânga sau la dreapta. Dacă trebuie 
să vă întoarceţi, nu vă întoarceţi din talie, 
ci de la picioare. Dacă aveţi nevoie să vă le-
gaţi șireturile sau să faceţi o mișcare simila-
ră, faceţi-o lăsându-vă în jos din genunchi 
sau ridicând piciorul pe ceva. Când folosiţi 
automobilul, reglaţi scaunul astfel încât ge-
nunchii să fie puţin mai sus decât șoldurile.

Ce exerciţii sunt potrivite pentru durerile 
de spate și de mijloc?
Cel mai potrivit sport atunci când avem du-
reri de spate și de mijloc este înotul pe spate. 
El întărește și consolidează mușchii spatelui 
și taliei, joacă un rol important în dinami-
ca coloanei vertebrale. Varianta ideală este 
înotul timp de 20-30 de minute, de 3-4 ori 
pe săptămână. Dacă nu aveţi posibilitatea să 
mergeţi la înot, mersul zilnic pe jos timp de 
cel puţin 15 minute este considerat, de ase-
menea, un bun exerciţiu. Măriţi în fiecare 
zi distanţa pe care o parcurgeţi. Chiar dacă 
sunteţi sănătoși, e necesar să faceţi exerciţii 
zilnice care să conducă la întărirea mușchi-
lor corpului. Nu uitaţi că ei sunt corsetele 
naturale ale stomacului, spatelui și coapse-
lor dumneavoastră.
În timpul antrenamentelor evitaţi exerci-
ţiile bruște și solicitante. Nu trebuie să se 
înceapă cu exerciţii grele, iniţial trebuie să 
faceţi exerciţii de încălzire. Numărul și du-
rata exerciţiilor trebuie să crească treptat.

Sănătate
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ROLUL SALIVEI 
Saliva este un lichid limpede produs de glandele din gură. 
Ea hidratează alimentele, ajută la înghiţirea şi digerarea 
acesteia. Saliva ajută, de asemenea, la vindecarea rănilor 
superfi ciale, precum şi la eliminarea microbilor din 
gură. În medie, o persoană sănătoasă produce între 
0,75 şi 1,5 litri de salivă pe zi. Producţia de salivă creşte 
atunci când omul mănâncă şi scade în timp ce doarme. 
Prea multă salivă poate provoca probleme cu vorbitul şi 
mâncatul, crăparea buzelor şi infecţii cutanate. Salivarea 
crescută este o problemă, dar şi un simptom al bolilor 
neurologice.

AVOCADO PENTRU SĂNĂTATEA INIMII
Avocado reduce riscul bolilor cardiovasculare. El are 
un profi l nutriţional unic: 73% apă, 15% grăsimi, 8,5% 
glucide (preponderent fi bre) şi 2% proteine, conţine 
multe fi bre şi este bogat în vitamine şi minerale, cum ar 
fi  vitamina B, vitamina K, potasiu, cupru, vitamina E şi 
vitamina C şi este o excelentă sursă de grăsimi „bune“ 
mononesaturate. Oamenii de ştiinţă au demonstrat că 
consumul de avocado poate reduce semnifi cativ nivelul 
de colesterol şi trigliceride, de asemenea poate reduce 
nivelul colesterolului LDL potenţial dăunător şi poate 
mări nivelul colesterolului HDL bun.

Buna ziua! Ma numesc Nicolae Cristina, sunt din Pitesti, 
Romania. Am venit la Anadolu pentru fetita mea, Nicolae 
Mihaela Casiana de 9 ani si jumatate. Am aflat de Anadolu 
de la televizor, de la emisiunea Nasul TV, mai departe am 
cercetat pe internet si soarta ne-a unit cu o alta fosta pacien-
ta care mergea frecvent .
Am luat legatura cu stafful administrativ care ne-au facilitat 
venirea. 
Totul a mers foarte bine. Am fost luati in evidenta de dom-
nul profesor doctor Kıral, ortoped, de dna. doctor genetici-
an Ela Takmaz si multi altii. Am trecut prin fiecare specia-
lizare. Ni s-a spus din start cum sta situatia, urmand ca in 
urma testelor sa se confirme diagnosticul. Rezultatul final 
a fost ca fetita mea sufera de sindromul Langer – Giedion, 

boala care nu fusese insa depistata in Romania. 
Din cauza acestei afectiuni, fetita trebuie supravegheata 
foarte atent si regulat, de aceea venim la toate controalele 
care ni se propun.
Suntem foarte multumiti, pur si simplu incepand de la ome-
nia cu care suntem tratati pana la profesionalismul medici-
lor. Efectiv simti ca esti om si simti ca esti tratat ca atare, ca 
si caz individual si nu ca unul din multi altii. Stim exact la 
ce sa ne asteptam. 
Este de asemenea foarte important ca medicii colaboreaza 
intre ei, analizeaza mai departe evolutia si fac diferenta intre 
cum a fost data trecuta si cum este acum situatia ei medi-
cala.
Multumim foarte mult, Anadolu!

IMPĂRTĂȘIT
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Diagnosticul şi 
tratamentul bolii 
Alzheimer

Efi cacitatea recuperarii 
după operaţiile de 
cancer mamar
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arterială şi problemele 
cardiace la adolescenţi
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ÎN NUMĂRUL URMĂTOR  ÎN NUMĂRUL URMĂTOR  AȘTEPTAȚI  

ONCOLOGIE CHIRURGIE NEUROLOGIE

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

PROGRAMELE DE SCREENING
ÎN CENTRUL MEDICAL ANADOLU

Screening pentru cancerul de colon:
S-a dovedit că, dacă se face un test o dată 
pe an, mortalitatea de cancer se reduce cu 
30%. Diagnosticarea cancerului prin hemo-
ragii oculte (sânge detectabil microscopic 
în scaun) se realizează doar la 2-10 la sută 
din cazuri. În 20-30 la sută din cazuri sunt 
detectați polipi benigni. În cazul bolii desco-
peririi la rudele de gradul întâi, la pacienții 
cu colita ulcerativă și la pacienții la care au 
fost identifi cați polipi adenomatoși, se re-
comandă efectuarea colonoscopiei anual, în 
timp ce în rîndul persoanelor sănătoase cu 
vârsta peste 50 ani, se recomandă efectuarea 
colonoscopiei la fi ecare 3-5 ani.

Screening-ul pentru cancerul de prostată:
Cele mai frecvente teste de screening pen-
tru cancerul de prostată sunt: tușeul anal și 
antigenul specific prostatic (PSA). Având 
în vedere că al doilea este ușor de aplicat, 
acest tip de cancer este diagnosticat anual 
in Europa și America. Prin acesta este po-
sibilă detectarea unei boli, chiar înainte de 
a avea simptome. Trebuie să se țină seama 
de faptul că neglijarea acestui tip de cancer 
duce la creșterea mortalității.
Informații complete cu privire la programe-
le de screening la Centrul Medical Anado-
lu pot fi  obținute de la reprezentanțele din 
țară.

Odată cu progresul în cercetarea biologiei cancerului se dezvoltă și metodele de prevenire. 
Metodele de screening sunt considerate esențiale în diagnosticarea și protecția în lupta îm-
potriva acestuia. În multe tipuri de cancer, diagnosticarea precoce este importantă pentru 
creșterea duratei și calității vieții. Diagnosticul precoce al cancerului de sân, de col uterin, 
de colon și piele, are o mare importanță pentru a salva viața pacienților!
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