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„NOI PUTEM.
EU POT “

ÎNCĂ UN PREMIU DE LA
JOHNS HOPKINS MEDICINE
Centrului Medical Anadolu i-a fost acordat un premiu de către Forumul anual al
partenerilor Johns Hopkins Medicine,
care a avut loc în luna noiembrie 2017 în
Baltimore, SUA. Tema forumului a fost
„Evoluția ocrotirii sănătății: prognoze și
practici într-un mediu în schimbare“, iar
Centrul Medical Anadolu a primit premiul
pentru teza sa, „Aplicarea instrumentelor
bazate pe dovezi, pentru reducerea inci-
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denței alarmei telemetrice în secția de terapie intensivă“, din categoria „Elaborare
de programe noi“.
Forumul scoate în evidență realizările colaboratorilor din toată lumea ai John Hopkins
Medicine International și include inițiative
pe categorii, cum ar fi calitatea îngrijirii, siguranța pacienților, rezultatele cercetărilor,
elaborarea de noi programe și inovații în asiUrmează la pag. 2
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Pentru noi, cei de la Centrul
Medical Anadolu, campania
de Ziua mondială a luptei
împotriva cancerului este un
angajament de zi cu zi.
Lupta împotriva cancerului
se referă mai ales la îngrijirea medicală de calitate. Pentru noi este de o importanță
vitală să investim continuu
în dezvoltarea profesională a
medicilor și angajaților noștri. În acest sens, dezvoltăm
programe convenționale și
electronice de formare profesională, asigurăm rețele
pentru schimb de experiență și infrastructură pentru
aplicarea de metode avansate de cercetare și tratament. Parteneriatul nostru
strategic cu John Hopkins
Medicine, care a început în
anul 2002, îmbogățește experiența noastră și sprijină
transformarea
resurselor
umane în capitalul uman de
calitate, care ne diferențiază
de orice spital echipat modern. Dovada acestui fapt
este clasarea noastră printre
primele 10 spitale din lume,
acreditarea noastră de către
Planetree Patient Centered
Care si mai ales feedback-ul
pe care îl primim de la pacienții noștri.

Sănătate

2

„Noi putem. Eu pot“
În fiecare an, la 4 februarie,
Ziua mondială împotriva
cancerului, populația lumii
se reunește în lupta împotriva cancerului. Mesajele
campaniei "Noi putem. Eu
pot.” atrag atenția asupra
obiceiurilor de viață sănătoasă, măsurilor preventive, diagnosticării precoce,
participării pacienților la
tratament, împărtășirii și
sprijinului de care au nevoie și pe care îl pot căuta,
asupra posibilității de a trăi
pe deplin, de a reveni la locul de muncă, de a fi iubiți
și asupra accesului la asistență medicală de calitate.
Politica noastră garantează
accesul fiecărui pacient la
modalități eficiente de diagnosticare și tratament al
cancerului printr-o abordare multidisciplinară, medicamente de înaltă calitaот стр. 1
te, terapii țintă moderne,
radioterapie avansată, chirurgie robotică, îngrijire
paliativă și de susținere.
Suntem mereu la dispoziția dumneavoastră cu tot
personalul nostru medical
pentru tot de ce aveți nevoie, în fiecare etapă a tratamentului dumneavoastră,
chiar și după ce v-ați întors
acasă.
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ÎNCĂ UN PREMIU DE LA
JOHNS HOPKINS MEDICINE
de la pag. 1

gurarea îngrijirii medicale.
În fiecare an, Forumul partenerilor Johns
Hopkins Medicine International reunește
reprezentanții tuturor centrelor medicale afiliate cu lideri și experți de la Johns
Hopkins. „Aceasta este o oportunitate de
a împărtăși și de a afla cele mai bune practici și de cooperare în soluționarea provocările comune. Aceasta este o șansă de
extindere a rețelei, de catalizare și de consolidare a relațiilor, care deschid drumul
pentru noi inițiative comune și este un
sondaj comun asupra intereselor similare.
Acesta este, de asemenea, un prilej pentru
afiliații noștri la nivel mondial de a-și arăta realizările. Cel mai important lucru este
că putem împărtăși în mod colectiv „imaginea de ansamblu“ și că aceste progrese
ridica standardul de ocrotire a sănătății în
lume”, a subliniat Pamela Polk, președintele Johns Hopkins Medicine International.
Viitorul ocrotirii sănătății impune să se
exploreze în mod constant modalități inovatoare de a crea valoare și de a oferi pacienților noștri cea mai bună calitate, cea
mai sigură și mai rentabilă îngrijire. Programul de telemedicină al Johns Hopkins
Medicine transformă oferta de îngrijire
medicală, ducând-o dincolo de interacțiunea tradițională „față în față“, folosind
tehnologia pentru conectarea experților
de la Johns Hopkins Medicine cu pacienți
și medici din întreaga lume. Telemedicina
permite partenerilor noștri să se extindă
și să-și îmbunătățească eficiența și eficacitatea, menținând în același timp un standard ridicat de grijă și atenție pentru siguranța pacienților.
„Vom continua să lucrăm împreună pentru un viitor mai sănătos și mai sigur“, declară cu responsabilitate angajații Centrului Medical Anadolu.
Centrul Medical Anadolu lucrează pe
baza unui acord de cooperare strategică
cu Johns Hopkins Medicine International din anul 2002. Acest acord facilitează
schimbul de informații între medicii de
la Centrul Medical Anadolu și colegii lor
de la Johns Hopkins din Baltimore – pen-

tru a face schimb de informații medicale
și pentru a-și continua educația medicală
prin intermediul videoconferințelor, în
scopul îmbunătățirii calității îngrijirii și
serviciilor pentru pacienți. În baza acestui acord, specialiștii din ambele părți se
consultă reciproc în următoarele domenii:
crearea de programe clinice și operaționale; implementarea căilor clinice pentru
standardizarea în sfera ocrotirii sănătății;
alegerea echipamentelor medicale și a
tehnologiilor; tehnologii informaționale;
managementul resurselor umane și al realizărilor; utilizarea resurselor și managementul calității serviciilor medicale; norme privind controlul infecțiilor în spitale;
programe pentru siguranța pacienților, în
conformitate cu cerințele Joint Commission International.
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CANCERUL DE COLON
Prof. Necdet Üskent
Specialist în Oncologie Medicală
Centrul Medical Anadolu
Cancerul de colon este o afecțiune oncologică frecvent întâlnită la bărbați și, ca răspândire, se află după cancerul
pulmonar și cancerul de prostată. Boala apare după vârsta
de 50 de ani, dar poate apărea și mai devreme.
Cancerul de colon este o afecțiune patologică în care se dezvoltă o tumoare malignă pe mucoasa pereților intestinali.
Se compune din celule degenerate și tinde să crească rapid.
Neoplasmul se formează cel mai frecvent în cecum, în secțiunea sigmoidă sau în cea dreaptă. Cancer colorectal este
denumirea dată pentru prezența simultană a cancerului de
colon și a cancerului de rect. Denumirea de cancer de rect
provine de la rect, care este ultima porțiune de câțiva centimetri a intestinului gros, până la anus. Cancerul de colon
este cauzat frecvent de tumori maligne sau benigne, numite
polipi adenomatoși, care se formează pe pereții interiori ai
intestinului gros. Celulele canceroase se pot răspândi de la
tumorile maligne, ajungând în alte părți ale corpului, prin
sânge și prin sistemul limfatic. Aceste celule canceroase pot
să crească și să pătrundă în țesuturile sănătoase din vecinătate și în alte părți ale corpului, formând astfel așa numitele
metastaze. Dacă cancerul se răspândește într-un alt loc din
corp, în noua zonă pot să apară și alte simptome. Cel mai
des este afectat ficatul. Rezultatul este o stare mai gravă, mai
puțin tratabilă.
Până în prezent, medicina nu a identificat cauza apariției
acestuia. 5-10% din cancerele colorectale (cancerele de colon)
sunt ereditare. În funcție de locul în care este localizat cancerul pe colon, simptomele sunt diferite.

Simptome
Cancerele colorectale sunt tipuri lente de cancer, se dezvoltă de-a lungul a mai mulți ani. Cancerul de colon afectează
colonul și de obicei începe cu polipi pe peretele intestinal.
Întrucât de obicei aceștia cresc pas cu pas, screeningul regulat
poate îmbunătăți prognoza tratamentului bolii.
În cancerul de colon, simptomele încep să se manifeste în a
doua etapă a dezvoltării bolii și se agravează în timp. Acestea
includ:
 crampe prelungite și dureri abdominale, arsuri la stomac,
colici intestinali, flatulență;
 obstrucție intestinală, senzație de plin intestinal fără posibilitatea de ușurare, nevoia falsă de a defeca;
 stomac deranjat; diaree sau constipație sau alternanța ambelor tulburări pentru o lungă perioadă de timp;
 durere în timpul urinării și defecării;
 lipsa poftei de mâncare, până la dezgust față de alimentele
din carne; tulburarea percepției gustului; reducerea greutății;
 cheaguri de sânge în scaun;
 incontinența scaunelor și a urinei;
 greață și vărsături; creșterea temperaturii corpului, uscarea
si paloare a pielii și mucoaselor, anemie (însoțită de amețeli, pierderea conștienței, slăbiciune, oboseală rapidă); dureri de cap, somnolență, iritabilitate crescută, apatie.
În ultimele stadii de dezvoltare a cancerului de colon apar
indicii ale intoxicației totale a corpului, datorate tulburărilor
gastrointestinale prelungite.

Factori de risc
 50% dintre bolnavi au peste 50 de ani;
 Aportul redus de legume, fructe, cereale și aportul crescut
de carne roșie, grăsimi animale și alimente prăjite si picante, alimente cu emulgatori, condimente, conservanți, care
duc la constipație și inflamație;
 Activitatea fizică scăzută, excesul de greutate, consumul de
țigări și alcool;
 Unii polipi din intestin ar putea fi o premisă pentru apariția cancerului;
 Bolile cronice – cancerul se poate dezvolta în prezența colitei ulcerative și a bolii Crohn;
 Istoricul familial – sindroamele ereditare ale cancerului
de colon sunt: cancerul colorectal nonpolipozic ereditar,
denumit și sindromul Lynch și polipoza adenomatoasă familială – o afecțiune rară, în care se dezvoltă mii de polipi
pe mucoasa intestinului gros și a rectului.

Diagnosticul de cancer colorectal
Dacă există simptome îngrijorătoare trebuie să mergeți de urgență la consultație la un medic oncolog. Cu cât mai devreme
este depistată formația malignă, cu atât mai mari sunt șansele
pentru o recuperare completă.
Diagnosticarea cancerului de colon cuprinde următoarele:
 Palparea – se palpează pentru a stabili forma, dimensiunile
și stadiul de dezvoltare al formațiunilor patologice, ajută
la detectarea formațiunii anormale în cecum, în secțiunea
sigmoidă și în cea dreaptă ale intestinului gros;
 Irigoscopia - introducerea prin clismă a unei soluții speciale de contrast, care reacționează la raze X și face vizibile
anomaliile în peretele intestinal;
 examenul digital rectal - permite identificarea tumorii primare și a metastazelor acesteia;
 Colonoscopia – analiză care constă în introducerea în colon, prin rect, a unui aparat din fibră optică, care permite
Urmează la pag. 4
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CANCERUL DE COLON
de la pag. 3

vizualizarea stării mucoasei intestinului gros și prelevarea
de material pentru biopsie, pentru analiza morfologică a
leziunilor patologice;
 Analiza de sânge extinsă pentru markeri tumorali (proteine conjucate, al cărui nivel ridicat este un indiciu pentru
tumori);
 Analiza materiilor fecale pentru depistarea celulelor sanguine ascunse;
 Colonografia, cunoscută și sub denumirea de colonoscopie virtuală, este o scanare prin calculator și prin rezonanță magnetică, care arată chiar și cele mai mici modificări
ale structurii țesutului, poate detecta timpuriu mulți polipi
colorectali și cancerul, ajută la determinarea răspândirii
celulelor maligne;
 femeile trebuie să mai facă și o examinare vaginală.
Cercetările științifice continuă să perfecționeze metodele actuale de screening și să caute teste imunochimice noi și mai
precise pentru a detecta modificările în probele fecale care
prezintă cancer de colon.
Tratament
Cancerul colorectal este mult mai ușor de tratat dacă este detectat într-un stadiu timpuriu. În funcție de locul tumorii și
stadiul bolii, tratamentul se poate efectua în diferite moduri.
Metodele de tratament pot fi:
 Chirurgia – Cel mai important lucru aici este să se elimine tumora, împreună cu o parte sănătoasă a intestinului.
În plus, este necesar să se elimine și ganglionii limfatici
regionali. În funcție de locul tumorii, în unele cazuri se
aplică o colostomie temporară sau permanentă, prin care
un capăt al colonului este adus în peretele anterior al abdomenului.

PORTRET

Prof. Necdet Üskent
Specialist în Oncologie Medicală
Centrul Medical Anadolu

El a absolvit studiile medicale
de la Universitatea din Ankara
și a specializat medicina internă în Școala de medicină Gyulhane Ankara. Este specializat
în hematologie și oncologie la
Universitatea din Texas în Dallas și Cancerul de cancer Uadli,
Dallas. Ca profesor invitat a
practicat la Școala de medicină
din cadrul Crucii Roșii, Spitalul
Metropolitain Florence, Universitatea Westminster, Hamarshmid Hospital, Royal Mardsan
și Royal Free Hospitals din Londra.
Calificarea suplimentară în
chimioterapia locoregională o
primește în Kantonspital Basel,
Elveția.

• Chimioterapia – după efectuarea operației, în scopul de a
se reduce la minimum riscul de recurență a bolii sau de a
se preveni apariția unei metastaze, se aplică chimioterapia.
Se mai poate aplica și terapia ghidată, al cărei scop este să
împiedice funcționarea mecanismelor care cauzează formarea cancerului.
• Radioterapia – se aplică înainte de operație și se face cu
scopul de a preveni răspândirea bolii și repetarea acesteia.
Principala metodă pentru tratarea cancerului de colon este
îndepărtarea chirurgicală a tumorii. Pentru o mai mare eficiență se folosesc radioterapia și chimioterapia.
Prevenția
Dacă cancerul colorectal este diagnosticat în stadiul I, sunt
șanse de 92% ca pacientul să mai trăiască încă cel puțin 5 ani,
în stadiul IV șansa este de 11%. Iată de ce se recomandă screening-ul anual pentru bărbații și femeile cu vârsta cuprinsă
între 50 și 75 de ani, în special având în vedere că simptomele
pot și să nu apară înainte de instalarea cancerului.
Societatea americană pentru cancer propune efectuarea colonoscopiei pentru diagnosticul precoce al cancerului de
colon, aceasta fiind metoda de cea mai mare precizie. Prin
această metodă este vizualizat întregul intestin gros, ceea ce
permite chirurgului extirparea polipilor în timpul procedurii.
Celelalte teste de screening cuprind:
 Analize anuale de hemoragii oculte în materiile fecale;
 examinarea ADN-ului în materiile fecale;
 sigmoidoscopia flexibilă din 5 în 5 ani;
 colonografia CT din 5 în 5 ani
Aceste recomandări de frecvență a investigațiilor depind de
riscul individual de cancer de colon.

Cariera sa academică si-o dezvoltă în Școala de medicină în
Gyulhane, Ankara. Creează primele departamente de Oncologie și Hematologie la Academia
de Medicină Militară Gyulhane,
Istanbul și Spitalul de specializare Haydarpasha. El lucrează
ca profesor de medicină internă, hematologie și oncologie
la Universitatea de Medicină
Kadir Has (acum Bilim University). Din 2005 lucrează la Centrul Medical Anadolu în cadrul
Departamentului de Oncologie
Medicală, fiind unul dintre cei
trei medici care pentru prima
data au facut transplantul de celule stem in Turcia.
Realizează prima chimioterapie

cu doze crescute, cu conservarea și transplantul de celule
stem. Este unul dintre cei șapte
fondatori ai Societății de Oncologie din Turcia și ai Grupului
științific pentru oncologie.
Ca oncolog are afinitate pentru cancerul pulmonar, cancerul de sân și cancerul la
nivelul tractului gastro-intestinal, și ca specialist în tumori maligne hematologice pentru limfoame și myelomas
multiple.
Autor de 122 de publicații naționale și 30 de publicații internaționale, 168 de rezumate științifice naționale și 72 de rezumate
științifice internaționale, 8 capitole în cărți.
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SINDROMUL OVARELOR POLICHISTICE
Prof. Dr. Aydın Arıcı
Director al Centrului de Sănătate
a Reproducerii la Anadolu Medical Center

Sindromul sau boala ovarelor polichistice?
Sindromul ovarelor polichistice, denumit și sindromul
ovarului polichistic, este o boală al cărei secret nu a fost
încă descoperit. Majoritatea medicilor adoptă termenul de
sindrom, deoarece manifestarea clinică este o combinație de
simptome diferite, cauza cărora este una și aceeași - tulburările hormonale. Aceasta este cea mai frecventă tulburare
endocrină, care afectează aproximativ 4-6% dintre femeile
de vârstă reproductivă și este una dintre cauzele principale
ale sterilității și infertilității.
Ce este? Cum se formează?
De obicei, în fiecare lună, în ovare, câteva sute de foliculi
intră în competiție pentru a deveni foliculul dominant - în
curs de dezvoltare. Fiecare folicul începe să crească și cel
mai sănătos și mai puternici dintre ei se dezvoltă, oprimând
creșterea celorlalți. Astfel, în fiecare lună, un folicul se formează și îi distruge pe ceilalți. În cazul ovarelor polichistice, acest proces este perturbat. Toți foliculii încep să se
dezvolte în același timp și niciunul dintre ei nu reușește să
se dezvolte pe deplin. Ajunși la dimensiunea medie, toți se
opresc din dezvoltare. În același timp, tecile foliculare goale care rămân în ovar eliberează hormoni masculini, ceea
ce reprezintă un semn al polichistozei. La examinarea cu
ultrasunete se observă niște vezicule de dimensiuni medii,
care se aseamănă cu bobițele din șiragul de metanii. De acolo vine și denumirea de ovare polichistice – datorită prezenței în ovare a numeroase vezicule mici pline cu lichid. La
multe femei apare teama de a dezvolta un cancer, cauzată
de însuși numele bolii, dar nu este nimic în comun între
sindromul ovarului polichistic și cancerul ovarian.
Care sunt simptomele?
Sindromul ovarului polichistic apare ca urmare a lipsei de
ovulație regulată și a dereglărilor menstruale cauzate de
nivelul crescut al hormonilor masculini în organism. În
funcție de nivelul acestor hormoni, se observă modificări
dermatologice ale pielii – ea devine grasă și apare acneea.
Pe față – pe buza superioară și pe obraji, precum și pe corp,
apare păr în exces, fenomen numit hirsutism. În stadiul
avansat al bolii, părul în exces începe să crească pe sâni și
pe lângă ei, pe abdomenul inferior și pe genunchi.
Sindromul este la fel la toate femeile?
Întrucât sindromul ovarian polichistic este o problemă
foarte eterogenă, simptomele diferă de la o persoană la alta.
Aceasta înseamnă că nu toate pacientele cu ovare polichistice suferă de pilozitate excesivă sau de tulburări ale ciclului
menstrual. Dacă la unele paciente ciclul menstrual se produce de două ori sau de trei ori pe an, la altele este de zece
ori pe an.

Care sunt cauzele apariției sindromului ovarian polichistic?
Dacă ne îndreptăm atenția spre cauzele apariției sindromului ovarian polichistic, vom vedea că genetica este în primplan. Există probabilitatea ca sindromul să se predea atât de
la mamă, cât și de la tată. Prin urmare, boala este genetică.
Este aproape imposibil să se vindece, dar, bineînțeles, există
posibilitatea să se găsească soluții pentru problemele existente.
Cum este diagnosticată boala?
Diagnosticul se poate pune rapid și ușor la pacientele care
vin la noi acuzând tulburări ale ciclului menstrual și atunci
când constatăm o pilozitate excesivă în anumite zone ale
corpului. Dar există și unele indicii care pot fi detectate
prin teste biochimice ale sângelui. Testul de bază este cel
pentru stabilirea nivelului de testosteron. Este necesar să
se examineze și nivelul unui alt hormon androgen – DHEA
(DHEAS), care este secretat de glandele suprarenale. Atunci
când sunt detectate niveluri ridicate ale acestor hormoni în
sânge, boala este diagnosticată. Însă aceste teste nu sunt întotdeauna necesare. Dacă o femeie ni se adresează datorită
tulburărilor menstruale și pilozității excesive, aceste manifestări sunt definite ca sindrom al ovarului polichistic, atâta
timp cât nu se dovedește contrariul.
Urmează la pag. 6
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Pot exista ovare polichistice fără sindrom /fără complexul celorlalte simptome?
Aproximativ 20-30% dintre femei au ovare polichistice la
examinarea ecografică, fără a avea simptomele caracteristice ale sindromului (pilozitate excesivă, acnee, dereglări
menstruale, sterilitate, obezitate etc.). Structura ecografică
polichistică trebuie considerată doar un simptom comun,
care în niciun caz nu este suficient pentru a se pune diagnosticul.
Poate exista sindrom fără să existe chisturi ovariene?
Deși structura polichistică a ovarelor este un criteriu major
pentru diagnosticare, este posibil să existe și sindrom fără
polichistoză. În acest caz, punctele pivot pentru diagnostic
sunt datele din rezultatele clinice și hormonale. Uneori (in
special in ecografia transabdominală) nu pot fi identificate
caracteristicile ecografice discrete ale sindromului (în special la formele ușoare și în stadiul precoce al bolii). Așadar,
lipsa unei structuri ovariene polichistice nu respinge diagnosticul, așa cum nici prezența chisturilor ovariene nu îl
pune cu siguranță. Sunt necesare și alte investigații.
Cum se tratează?
Femeile care suferă de sindrom se adresează de obicei specialistului, acuzând dereglări ale ciclului menstrual, hirsutism, acnee sau faptul că nu pot avea copii. Tratamentul se
formează în funcție de faptul dacă femeia dorește un copil,

PORTRET

Prof. Dr. Aydın Arıcı
Director al Centrului de Sănătate
a Reproducerii la
Anadolu Medical Center

Prof. Dr. Aydın Arıcı a absolvit învățământul medical la
Universitatea de Medicină din
Istanbul, în 1979. S-a specializat în obstetrică și ginecologie
la Universitatea Columbia din
New York. S-a specializat în
endocrinologie de reproducere
și infertilitate la Facultatea de
Medicină a Universității din
Texas și a practicat în cel mai
mare spital de maternitate din
țară - Parkland Memorial Hospital din Dallas, SUA. În 1986,
la un examen de calificare împreuna cu 5000 de specialiști
în obstetrică și ginecologie a
înregistrat cel mai mare scor
în SUA. Ca rezultat, primește
un loc de muncă în calitate de
lector la Facultatea de Medicina de la Universitatea Yale. Doi
ani mai târziu, el a primit un

iar schema de tratament este graduală și este abordată pas
cu pas. Există câteva moduri de acțiune în cazurile în care
pacienta nu dorește copii. În primul rând este reglarea menstruației. Lipsa prelungită a menstruației mărește nivelul de
estrogen, care începe să afecteze uterul și astfel mărește riscul de apariție a cancerului uterin.
Al doilea pas este eliminarea pilozității prin folosirea antiandrogenilor. Pentru reducerea nivelului de androgeni, cel
mai bun efect se obține prin administrarea de pilule anticoncepționale. Prin folosirea lor se obțin mai multe lucruri:
reglarea menstruației, reducerea riscului de cancer uterin și
reducerea pilozității excesive.
Al treilea pas este rezolvarea problemei cu greutatea, care
provine de la rezistența la insulină. Dacă la pacientă se constată rezistență la insulină, se recomandă un tratament constând dintr-o combinație de medicamente, o dietă săracă în
carbohidrați și exerciții fizice.
Ce tratament se aplică în cazul femeilor care doresc să
aibă copii?
Dacă pacienta cu sindromul ovarului polichistic vrea copii,
ceea ce se poate face este să se reducă rezistența la insulină
a pacientei și să se inducă ovulația. La o parte dintre pacientele cu sindrom, ovulația este indusă prin administrarea
de tablete, ceea ce permite instalarea sarcinii. Însă aceste
pastile nu sunt eficiente la unele paciente. De aceea, la ele
ovulația este realizează prin injecții. În cazul în care metodele amintite nu au efect, se poate aplica vaccinarea sau
poate fi efectuată o procedură in vitro.

fond de 1 milion de dolari de
la Institutul național de sănătate pentru a dezvolta un proiect
științific medical. În anul 1998,
prof. Arici a fost promovat în
funcția de președinte al Departamentului de medicină de
reproducere și tratament de infertilitate la Universitatea Yale.
Din 2005 lucrează în Anadolu
Medical Center.
Interesele sale medicale includ
infertilitate, probleme hormonale și probleme de reproducere și fertilizarea in vitro. Prof.
Dr. Aydın Arıcı este membru
al 16 asociații internaționale. Este certificat de Consiliul
American de Obstetrică și Ginecologie și în domeniul endocrinologiei de reproducere.
Autor a peste 200 de publicații
internaționale, el a fost de 6 ori

redactor internațional și mai
mult de 20 de ori membru al
Consiliului Editorial Internațional către reviste științifice.
"Ca director al Centrului de
Sănătate a Reproducerii declar că noi monitorizăm toate
progresele științifice și noile
tehnologii din lume, pentru
a realiza cea mai buna rata de
succes în fertilizarea in vitro.
Pe lângă procedurile pe scara
largă la infertilitatea feminină,
noi acordăm o atenție deosebită la infertilitatea masculină.
Folosind diferite tehnici moderne de reproducere asistată,
dar, mai important, monitorizând cu atenție pacienții, noi
rezolvăm problemele lor prin
realizarea unora dintre cele
mai bune rate de succes din
lume."
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CHISTURILE OVARIENE LA COPII
Dr. Meltem Çam
specialist în Chirurgia ginecologica
Centrul Medical Anadolu

Chisturile la copii sunt unul dintre cele mai sensibile subiecte într-o familie. Atunci când sunt depistate chisturi
la copii, este important ca familia să aibă o atitudine conștientă și să nu apeleze la intervenții inutile.
Chisturile ovariene sunt împărțite și urmărite în două grupe
- grupa prenatală și grupa noilor născuți. În prima grupă intră chisturile care sunt depistate în uterul mamei în timpul
sarcinii sau imediat după naștere. A doua grupă cuprinde
chisturile ovariene prepubertale, identificate în perioada
premenstruală a copilăriei. La examinările cu ultrasunete
efectuate în timpul sarcinii, una (1) din 2500 de fetițe sunt
diagnosticate cu chisturi ovariene. Chisturile ovariene în
această perioadă sunt funcționale. În timpul sarcinii, hormonii embrionari și hormonii maternali provoacă intensitate și stimulare crescută. Din acest motiv, pot apărea chisturi
în ovarul fătului.
In timpul sarcinii, la mamele cu diabet, hipertensiune arterială și incompatibilitate de sânge, se observă mai frecvent
cazuri de chisturi ovariene. Motivul pentru aceasta este creșterea nivelului hormonilor eliberați de placentă. Diagnosticul se face adesea prin ultrasunete, în ultimele trei luni de

sarcină. Dacă în timpul examinării fătului cu ultrasunete se
descoperă un chist, se va face o examinare pentru a se stabili dacă chistul este o parte a organelor - rinichi, sistemul
excretor, stomac și intestine. Dacă fătul este fetiță și chistul
este în afara liniei mediane, dacă are forme regulate, acesta
poate fi definit ca un chist ovarian.
În cadrul tratamentului, de mare importanță este să se monitorizeze dezvoltarea normală a ovarelor. Riscul de transformare a chisturilor din copilărie în formațiuni canceroase
este aproape zero. Este suficient să fie urmărite cu ultrasunete. Aceste chisturi nu provoacă simptome și se reduc în
prima lună cu 50%, într-a doua cu 75% și într-a treia cu
90%. Dacă chistul persistă după naștere și crește, cauzând
simptome cum ar fi dureri abdominale, sau dacă la examinarea cu ultrasunete situația pare complexă, atunci este nevoie de o intervenție chirurgicală. Întrucât răsucirea chistului determină pierderea funcției ovariene, poate cauza și
sângerare în abdomen sau alte complicații. Conform rezultatelor clinice, operația poate fi deschisă sau laparoscopică.
Pentru a preveni deteriorarea ovarelor, se planifică o intervenție chirurgicală organo-menajantă, care vizează eliminarea chistului.
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NU-I SPUNEȚI ADIO OGLINZII!
Dr. Erdem Türemen
specialist în endocrinologie
Centrul Medical Anadolu

Unele simptome cum ar fi acneea, pilozitatea excesivă, creșterea în greutate și ciclul menstrual neregulat, care sunt observate de obicei la femeile cu vârsta sub 35 de ani, sunt un
indiciu al sindromului ovarian polichistic, care poate fi tratat
cu succes.
Ca rezultat al creșterii hormonului masculin (androgen), pielea devine grasă, apare acneea, creșterea pilozității pe buza
superioară si pe obraji. Următoarea etapă este apariția firelor
de păr în zona sânilor și între sâni, pe abdomenul inferior și
în partea de sus a picioarelor. Cauza creșterii semnificative a
greutății în zona ombilicului și a abdomenului este aceeași.
Cel mai bun mod de a reduce nivelurile de androgeni sunt
pilulele contraceptive, dar problema poate fi redusă și la o soluție legată de rezistența la insulină.
Problema reală la nivel molecular reprezintă problemele la
nivel metabolic. Femeile care au această problemă dezvoltă
rezistență genetică la hormonul insulină, care reglează glucoza din sânge. Astfel, femeile cu sindrom ovarian polichistic
prezintă un risc mai mare de a dezvolta diabet zaharat tip 2,
de peste 50%.
După cum se știe, insulina este un hormon eliberat de pancreas. Sarcina acestui hormon este să ducă glucoza din sânge
la celule. Cu toate acestea, atunci când se dezvoltă rezistența
la insulină, zahărul din sânge nu poate intra în celule și crește
nivelul lui în sânge. În acest caz, pancreasul începe să elibereze
insulină, având în vedere că glucoza este mare și nu există suficientă insulină în sânge. Problema reală este lipsa insulinei,

dar și rezistența la insulină. Întrucât pancreasul nu știe că a
început să elibereze încontinuu insulină, apare starea numită hiperinsulinism (niveluri foarte mari de insulină în sânge).
Excesul de insulină determină mai multă producție de androgeni, atât în glanda suprarenală, cât și în ovare. Dacă acest cerc
vicios poate fi întrerupt într-un anumit punct, producția de
androgen poate fi redusă. Terapiile de tip nou se concentrează
pe acest fapt, iar pacienților li se administrează medicamente
care împiedică rezistența la insulină. Prin reducerea rezistenței la insulină, pancreasul eliberează mai puțină insulină, iar
această mai puțină insulină înseamnă și mai puțini androgeni
și o ovulație mai bună.
O altă problemă creată de producția excesivă de insulină este
tulburarea echilibrului apetitului prin efectul asupra centrului
apetitului din creier. Majoritatea pacientelor cu sindrom ovarian polichistic au obezitate din cauza rezistenței la insulină.
Dar excesul de greutate duce la o agravare a situației și concomitent la creșterea rezistenței la insulină. Și aici își au locul
medicamentele care reduc insulina.
Persoanele cu sindrom ovarian polichistic au niveluri ridicate
de androgen, ca și de estrogen. Vorbind despre partea biochimică a bolii, stadiul anterior al estrogenului este testosteronul.
Androgenii sunt produși mai întâi în ovare, iar ovulul dezvoltat îi transformă în estrogen. Prin urmare, persoanele care au
ovare cu foarte multe chisturi au un nivel ridicat de androgen
și de estrogen și nu prezintă date care să indice un deficit de
estrogen. În consecință, dacă boala este lăsată netratată, creșterea greutății corporale și excesul de pilozitate continuă.
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CHIMIOTERAPIA HIPERTERMICĂ (HIPEC)
Lupta împotriva cancerului este războiul științific purtat
în secolul actual. Deși s-au făcut mari pași în acest sens, rezultatul dorit nu a fost încă atins. Chimioterapia hipertermică este unul dintre marii pași întreprinși. Unele tipuri
de cancer și stadiile avansate ale acestor tipuri de cancer
nu pot fi tratate prin chimioterapia intravenoasă convențională, sau rezultatul dorit nu poate fi obținut. În ciuda
chimioterapiei, boala progresează și viața pacientului se
înrăutățește mai repede decât era de așteptat. Tocmai în
aceste domenii se aplică chimioterapia hipertermică intraperitoneală.
Chimioterapia hipertermică intraperitoneală este cunoscută și sub numele de „Chimioterapie hipertermică intraabdominală”, pe scurt HIPEC.
De ce se aplică chimioterapia intraperitoneală?
Multe tipuri de boli canceroase provenite de la organele intraabdominale pot afecta și membrana cavității abdominale,
numită „peritoneu". Peritoneul este un țesut care preîntâmpină frecarea organelor, secretând o cantitate mică de lichid,
care acoperă atât fața interioară a peretelui abdominal, cât
și suprafața organelor. Într-un cancer provenit de la organele intraabdominale, celulele canceroase afectează și peritoneul, prin vecinătate sau prin secretare. Aceasta indică, de
obicei, că cancerul a ajuns în ultima etapă. În cazul cancerelor în care este implicat peritoneul, chimioterapiile administrate intravenos sunt inadecvate, fiindcă medicamentele
nu pot ajunge complet la peritoneu. Principiul de bază al
tratamentului cancerului peritoneal este ca peritoneul invadat de celulele canceroase să fie considerat drept organ și
să fie eliminat, alături de organele bolnave, prin chirurgia
citoreductivă. Chimioterapia intraperitoneală se aplică după
această operație, adică după îndepărtarea tuturor țesuturilor
tumorale, scopul fiind distrugerea metastazelor microscopice reziduale.
Care este logica metodei HIPEC?
De ce se aplică chimioterapia hipertermică? Care este efectul
încălzirii agentului chimioterapeutic?
 Căldura facilitează penetrarea medicamentului în țesuturi;
 Căldura sporește efectul ucigător al agentului chimioterapeutic ales asupra celulelor canceroase;
 Căldura însăși are un efect antitumoral;
 Chimioterapia intraperitoneală poate fi răspândită în abdomen prin manipulare manuală, căldura contribuind la distribuirea uniformă a medicamentului pe toate suprafețele
intraabdominale;
 În timpul HIPEC, efectele adverse ale medicamentului asupra rinichilor și producției de urină pot fi monitorizate și pot
fi luate măsuri;
 În timpul HIPEC pot fi normalizați mulți parametri fiziologici ai pacientului (temperatura corpului, coagularea, hemodinamica etc.);
 În timpul HIPEC sunt eliminate mecanic celulele tumorale
de pe suprafața intestinului subțire și prin straturile cheagurilor de fibrină.

La ce pacienți și la ce boli se aplică HIPEC?
Cel mai frecvent se folosește în tratamentul cancerului ovarian la femei. Se mai folosește în tratamentul cancerului de
colon (rect), de stomac, de apendice și în cancerele proprii ale
peritoneului (pseudomixom peritoneal). În ultimii ani, a început să fie utilizat și în cancerele pancreatice.
Cancerul peritoneal implică adesea acumularea de lichid în
abdomen (ascită). Această ascită cauzează atât umflarea abdomenului pacientului, cât și răspândirea celulelor canceroase spre diafragmă și alte zone intraabdominale. Uneori se
acumulează atât de mult lichid, încât pacientul nu poate să
stea culcat. Aceste lichide sunt uneori drenate în exterior, dar
aceasta nu este o soluție. Ascita va reapare mereu, atâta timp
cât este prezentă cauza sa. Mulți dintre acești pacienți sunt
trimiși acasă, fiind informați că se află în stadiul final al bolii
și că nu se mai poate face nimic pentru ei. Iată, pentru acești
pacienți și pentru aceste stări clinice se folosesc chirurgia citoreductivă și HIPEC.
Este suficientă aplicarea chimioterapiei HIPEC ca tratament?
Nu, doar chimioterapia HIPEC nu este suficientă. HIPEC este
o parte a tratamentului, iar tratamentul decurge în trei faze.
În primul rând este necesară o operație, prin care sunt îndepărtate toate țesuturile tumorale de la nivelul peritoneului și
organelor, asigurându-se o citoreducție completă sau aproape
completă. În această operație, abdomenul este deschis de-a
Urmează la pag. 10
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CHIMIOTERAPIA HIPERTERMICĂ (HIPEC)
de la pag. 9

lungul întregii linii mediane, iar întregul abdomen este evaluat. Peritoneul și organele afectate (intestinul gros, ovarele,
vezica biliară, partea implicată a stomacului) sunt extirpate.
Între timp, poate fi necesar să se îndepărteze o parte a intestinului gros sau a intestinului subțire și să se facă o anastomoză
atât la intestine, cât și la nivelul peretelui abdominal (colostomie sau ileostomie). Aceasta este de obicei o măsură temporară și intestinele se refac după terminarea tratamentului.
Aplicarea HIPEC nu are nici un sens dacă nu se face această
operație. Și nici efectuarea acestei operații nu are nici un sens
fără aplicarea HIPEC. Chirurgia citoreductivă și HIPEC trebuie urmate de o chimioterapie sistemică.
Aceasta este trioul „chirurgie citoreductivă + HIPEC + chimioterapie sistemică".
În ce cazuri nu se poate aplica HIPEC?
HIPEC nu se aplică extraabdominal (în metastaze craniene,
pulmonare, osoase). Boala trebuie să fie limitată în interiorul abdomenului. În plus, chimioterapia HIPEC nu se aplică
pacienților care prezintă metastaze hepatice multiple sau metastaze hepatice care nu pot fi extirpate. Dacă există trei sau
mai puține metastaze hepatice care pot fi extirpate, aceasta nu
este un impediment pentru aplicarea HIPEC. La pacienții cu
intestinul subțire afectat dens și frecvent, îndepărtarea celei
mai mari părți a intestinului subțire nu este adecvată în cazul
terapiei HIPEC, deoarece nu este compatibilă cu viața. Majoritatea acestor cazuri nu pot fi detectate în stadiul preoperatoriu și situația este văzută atunci când pacientul este deschis
pentru intervenția chirurgicală.
Există situații în care se face monoterapie cu HIPEC?
La unii pacienți, HIPEC poate fi aplicată prin catetere inse-

rate laparoscopic în abdomen, pentru a se trata doar ascita și
pentru a se îmbunătăți confortul pacientului. De obicei, acesta
este un tratament paliativ și nu prelungește viața pacientului.
Cum se aplică HIPEC?
HIPEC este o parte din procesul de operare. La sfârșitul unei
operații dificile și de lungă durată pentru extirparea unei tumori intraabdominale, în timp ce pacientul este încă sub anestezie, se aplică HIPEC. Înainte de a închide abdomenul, în
cadranul abdominal inferior și în cadranul abdominal superior sunt introduse două tuburi de dren. O conexiune este asigurată între aceste tuburi de dren și dispozitivul special care
încălzește lichidul chimioterapeutic, iar în cadranele abdominale inferior și superior sunt plasate două sonde de temperatură, pentru a se monitoriza nivelul temperaturii. Aceste sonde
garantează că, atâta timp cât se administrează chimioterapia,
căldura rămâne constantă, la un nivel cuprins între 41 și 43 de
grade. Durata chimioterapiei este de 60 de minute. Lichidul
chimioterapeutic (3,5 litri) este administrat în abdomen, iar
abdomenul este manipulat manual pe interior și clătinat din
exterior pentru a permite lichidului chimioterapeutic să pătrundă în fiecare cavitate. La sfârșitul procedurii, lichidul din
abdomen este extras și procesul este terminat.
Ce specialiști pot efectua operații de chirurgie citoreductivă și HIPEC?
Operația durează 6-10 ore. Aceasta necesită experiență atât în
chirurgia pelviană, cât și în cea hepato-biliară. Din acest motiv, din echipă fac parte obligatoriu specialiști în chirurgie generală, iar atunci când este necesar - și oncologi ginecologi. În
plus, radiologi cu experiență în imagistica preoperatorie, oncologi medicali pentru reglarea programelor de chimioterapie
și de tratament pentru pacienți, patologi experimentați pen-
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tru verificarea diagnosticului, specialiști în medicina nucleară
pentru evaluarea tomografiei PET, experți dietologi pentru
reglarea alimentației, anesteziologi experimentați care monitorizează starea pacientului, personal calificat și experimentat
pentru asistență intensivă și asistenți medicali – toți sunt părți
esențiale ale acestei mari echipe. Această terapie este o metodă
multidisciplinară.
Care este efectul HIPEC asupra ratei de supraviețuire?
Marea majoritate a candidaților pentru această terapie sunt
bolnavi aflați într-un stadiu avansat al bolii și a căror speranță de viață este limitată la câteva luni. Din acest motiv, acest
detaliu important nu trebuie uitat atunci când vorbim despre
rata supraviețuirii.
Aplicarea HIPEC are rezultate diferite pe termen lung în diferitele tipuri de cancer. Cei mai favorizați sunt pacienții cu
cancer ovarian – în aproximativ 50% dintre cazuri, supraviețuirea este de 5 ani. Acest raport este de aproximativ 30% pentru pacienții cu cancer de colon. Rata de supraviețuire este de
43% pentru cancerul gastric pe o perioadă de 1 an și de 11%
pe o perioadă de 5 ani. Având în vedere că durata normală
de viață a acestor pacienți este mai mică de 6 luni, în special
la pacienții cu cancer gastric metastazat peritoneal, succesul
este vizibil. Rata de supraviețuire pentru cinci ani în pseudomixom peritoneal este de 66-97%.
Care sunt riscurile terapiei HIPEC?
Aceasta este o terapie complexă. Prin urmare, rata de risc
este mai mare decât la operațiile standard. Cu toate acestea,
în ciuda complexității sale, rezultatul este bun la pacienții
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care sunt bine pregătiți preoperator și sunt bine observați
și bine monitorizați în timpul operației. Cel mai frecvent se
constată pierderea temporară a unor funcții ale sistemului
gastrointestinal. În timpul operației se pot observa complicații cum ar fi hemoragie, insuficiență renală datorată tratamentului, formarea cheagurilor în plămân sau creier, insuficiența măduvei osoase datorată chimioterapiei, infecția
inciziei, disecția plăgilor și scurgeri în zona anastomozei. Cu
toate acestea, marea majoritate a acestora este depășită prin
măsurile luate în centrele experimentate și printr-un bun
management al grijii față de pacient. Deși în diferite studii
sunt prezentate rate diferite, riscul de a pierde pacienții după
această terapie este de 0-7%. Complicațiile și riscurile de deces sunt acceptabile atunci când se iau în considerare stadiul
și gravitatea bolii și dacă se efectuează o evaluare a raportului risc / beneficiu.
CONCLUZIE
În concluzie, aplicarea chirurgiei citoreductive și a HIPEC
necesită o prestare de lungă durată, atentă și adaptată riscurilor, efectuată de către chirurgi și echipe experimentate, dar
este o metodă actuală de tratament cu rezultate promițătoare. Motivația pacientului și a familiei sale pentru tratament și
colaborarea acestora cu echipa medicală sunt factori importanți, care vor spori succesul tratamentului.
Trio-ul „chirurgie citoreductivă + HIPEC + chimioterapie
sistemică" este astăzi singura metodă de tratament care oferă
o șansă de viață mai lungă (20-50%).
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ATENȚIE LA ANALGEZICE!

Analgezicele sunt cel mai bun remediu pentru orice dureri
în corp. Dar trebuie să luăm în considerare faptul că medicamentele pe care le luăm la sfatul „ia un analgezic!“ pentru a calma durerea, pot avea efecte secundare grave.
Cum se folosesc analgezicele?
Analgezicele sunt cele mai folosite medicamente din lume
și sunt, fără îndoială, una dintre descoperirile cele mai utile
din lumea medicală. Pe lângă tratament, aceste medicamente sunt utilizate și pentru ameliorarea durerilor, ceea ce oferă confort pacienților, dar odată ce folosirea analgezicelor a
devenit populară, folosirea lor fără prescripție medicală de
asemenea a crescut. Administrarea analgezicelor fără prescripție, după bunul plac, este cea mai frecventă greșeală în
utilizarea acestora. Aceste medicamente pot declanșa o problemă de sănătate existentă și pot duce la un rezultat mai
rău din cauza efectelor secundare, în loc să aibă un efect
de vindecare. Cum putem minimiza efectele secundare ale
acestor medicamente? Cine ar trebui să aibă mai multă grijă
cu ele și care este utilizarea lor corectă? Gastroenterologul
de la Centrul Medical Anadolu, prof. dr. Melih Yüksel și
prof. Murat Gürsoy oferă răspunsuri la aceste întrebări importante.
Doar pentru calmarea durerilor sunt utilizate analgezicele?
Analgezicele sunt utilizate pe scară largă în toate sectoare-

le medicinii și ele nu au doar proprietăți analgezice. Aceste
medicamente au, de asemenea, o acțiune antiinflamatoare
și sunt folosite frecvent pentru a trata edemul, inflamația,
pentru reducerea umflăturilor, în scopul de a ușura mișcarea
articulațiilor.
Ce efecte secundare au acestea?
Cele mai frecvente efecte secundare ale analgezicelor sunt
asupra sistemului digestiv. Ele pot deteriora mucoasa gastrointestinală prin diverse mecanisme care se pot manifesta
prin sângerări, ulcerații sau exacerbări ale altor boli ale organelor digestive. Mai pot avea, de asemenea, reacții adverse
cum ar fi greață, vărsături, diaree, constipație, pierderea poftei de mâncare, vertij, cefalee și erupții cutanate. Unele analgezice perturbă coagularea sângelui. Efectele lor secundare
constau în tulburarea performanței factorilor de sângerare
și de coagulare.
Cum să le folosim corect?
Cele mai importante efecte secundare apar după utilizarea
de către pacient a medicamentului „din auzite”. Prin urmare, analgezicele nu trebuie utilizate fără prescripție medicală. Unii pacienți sunt foarte sensibili la analgezice și pot
prezenta o reacție rapidă, în timp ce la alții reacțiile adverse
apar după utilizarea pe termen lung. Efectele secundare sunt
observate la doze mai mari și în utilizarea cronică. De aceea, trebuie utilizată doza minimă posibilă. Deși pacientul ia
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medicamentul la recomandarea unui medic, el sau ea ar trebui să raporteze dacă intervin modificări ale sistemului digestiv sau în tot corpul, precum și să informeze în legătură
cu bolile însoțitoare. De exemplu, dacă pacientul este tratat
cu un anticoagulant, administrarea simultană de analgezice
poate provoca sângerări. Există diferite grupe de analgezice: puternice, moderate și ușoare. În consecință, utilizarea
corectă și alegerea grupei adecvate de medicamente se face
de către medic, prin evaluarea stării pacientului
Efectele adverse dispar dacă medicamentele sunt utilizate
corect?
Utilizarea corectă a analgezicelor previne apariția efectelor secundare, dar totuși ne putem aștepta la unele dintre
ele. Orice medicament are unele efecte secundare. Scopul
este eliminarea sau minimizarea lor, pe cât posibil, în tratamentul bolii. Sistarea utilizării unui medicament din cauza
efectelor secundare nu este o abordare corectă. Mai bine e
ca medicul să reducă doza sau să se utilizeze un alt medicament. Pe scurt, dacă beneficiile așteptate sunt mai mari
decât efectele secundare, medicul le poate ignora sau poate
găsi o soluție pentru reducerea sau eliminarea acestora.
Cum să prevenim efectele secundare?
Medicul informează pacientul cu privire la posibilele efecte secundare. Unii pacienți pot avea nevoie de un alt medicament pentru a se reduce efectele secundare, alții nu. Dar
există câteva criterii care sunt importante pentru evitarea
efectelor secundare. De exemplu, dacă pacientul suferă de
o boală de inimă și folosește un alt medicament, interacțiunea dintre acesta și analgezic poate reprezenta un risc.
Un alt exemplu: dacă pacientul folosește cortizon, efectele secundare ale analgezicelor pot fi combinate și pot să
crească. În consecință, este necesară monitorizarea atentă
și raportarea de către pacienți ce medicamente folosesc, lucru important pentru ca medicul să poată preveni efectele
secundare.
Modul de administrare poate reduce efectele secundare?
În administrarea intravenoasă, rectală sau orală a analgezicelor, nu există diferențe semnificative în ceea ce privește
efectele secundare. Desigur, în toate cazurile medicamentul
ajunge în sânge. Cu toate că efectele secundare scad în cazul administrării rectale, efectele secundare pentru întregul
corp nu pot fi prevenite.
Dar noile medicamente?
Există diferite cercetări făcute în scopul reducerii efectelor
secundare ale noilor medicamente. Cu toate acestea, mecanismul de acțiune al acestei grupe de medicamente este
limitarea unei anumite substanțe. Cu alte cuvinte, aceste
medicamente acționează prin interferarea cu sinteza prostaglandinelor. Odată ce prostaglandinele care protejează
sistemul digestiv sunt eliminate, sistemul digestiv începe
să se deterioreze. În acest fel, analgezicele interferează cu
mecanismul de autoconservare pe care îl are stomacul. Ca
rezultat, au fost realizate numeroase cercetări în încercarea
de a dezvolta noi medicamente cu toxicitate mai scăzută la
nivelul sistemului digestiv.

CINE AR TREBUI SĂ FIE ATENT CU
ANALGEZICELE?













Pacienții de vârstă înaintată
Pacienții de vârstă înaintată cu insuficiență renală
Copiii
Pacienții cu ciroză
Pacienții cu hipertensiune portală datorată cirozei
Pacienții cu boală renală
Pacienții cu afecțiuni cardiace
Pacienții cu afecțiuni hepatice cronice
Pacienții cu ulcere gastrice și duodenale
Pacienții cu inflamații intestinale
Cei cu probleme de coagulare a sângelui
Pacienții cu boli ale sistemului digestiv

Cel mai frecvent ...
Utilizarea a analgezicelor fără prescripție medicală se
întâlnește cel mai frecvent la femei, din cauza durerilor
in timpul ciclului menstrual. Fără aviz medical poate fi
administrat un analgezic împotriva durerii menstruale, dar de multe ori să ia mai mult de unul, ceea ce poate
duce la o creștere imediată a efectelor secundare.

Sănătate
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PE SCURT
CE ESTE MENINGITA
ASEPTICĂ?

Meningita este o afecțiune care cauzează umflarea membranelor protectoare, sau meninge, care învelesc creierul și măduva spinării. Meningita
aseptică poate fi cauzată de diferite
virusuri. Acestea sunt de obicei enterovirusuri, cum ar fi virusurile sezoniere care predomină la sfârșitul verii
și toamna. Aceste virusuri sunt cauza
cea mai frecventă a meningitei virale,
precum și a altor afecțiuni mai ușoare.
Simptomele meningitei aseptice pot
include o combinație a următoarelor:
dureri de cap, febră, frisoane, dureri
abdominale, greață și vărsături, sensibilitate la lumină, oboseală.
MĂTREAȚĂ SAU SCALP USCAT?

Mătreața provoacă descuamarea
scalpului și poate duce la apariția unor
particule vizibile pe haine sau în păr.
În unele cazuri, aceasta se datorează
unei infecții fungice sau altor infecții ale scalpului. Cauzele potențiale
ale mătreții includ: uleiurile secretate
de scalp, sensibilitatea la unele substanțe cum ar fi produsele pentru
păr. Dimpotrivă, scalpul uscat apare
atunci când scalpul nu produce sau nu
menține suficientă umiditate și când
scalpul nu are suficientă grăsime pentru a face ca pielea să se simtă normal.
Înțelegerea diferenței dintre matreață
și scalp uscat poate ajuta la alegerea
tratamentului potrivit.

CALITATEA VIEȚII
CU DIABET
Nu lăsați diabetul să vă controleze
viața intimă! Printre complicațiile
mai puțin cunoscute, dar comune ale
diabetului sunt problemele sexuale și
urologice la bărbați. Și chiar dacă ei
nu sunt dispuși să vorbească despre
ele și preferă să le ignore, acestea joacă un rol important în viața pacienților.
Dr. Erdem Türemen, endocrinolog si
specialist in tulburări metabolice, și
prof. dr. Cemil Uygur, urolog, ambii de
la Centrul Medical Anadolu, spun că
această condiție, care poate afecta nu
doar sănătatea fizică, ci și pe cea psihică a pacienților, trebuie să fie considerată una dintre principalele probleme
la pacienții cu diabet. Procentul bărbaților cu disfuncție sexuală printre persoanele sănătoase este de 32%, în timp
ce printre bolnavii de diabet zaharat de
tip 2, procentul este de 46%. Se știe că
problemele erectile apar la 10-12 ani
de la debutul diabetului.
Ce probleme sexuale și urologice
sunt observate?
Problemele sexuale cauzate de diabet
sunt disfuncția erectilă organică, urmată de pierderea dorinței sexuale.
Celelalte probleme urologice pe care
le implică diabetul sunt neuropatiile la
nivelul vezicii urinare (vezică urinară
neurogenă) și tendința de a dezvolta
infecții urologice (pielonefrită și prostatită). Nefropatia diabetică, care este
o afecțiune nefrologică, este una dintre celelalte complicații ale diabetului,
asociate cu sistemul urinar.
De ce diabetul afectează sexualitatea?
Leziunile creierului și ale măduvei spinării și nervilor, care sunt observate la
pacienții cu diabet (neuropatia centrală și periferică), pot afecta nervii
senzoriali și sistemul nervos autonom
(sistemul nervos, a cărui existență noi
nu o conștientizăm și care funcționează independent de voința noastră, la
fel ca și inima și alte organe). Iată de
ce, ca urmare a neuropatiei, în conexiunile nervoase care sunt responsabile
de erecție apar deficiențe care cauzează
disfuncția peretelui vascular și, de aici,

probleme de erecție. Disfuncția erectilă induce bolnavului frica de eșec și
acest lucru duce la pierderea dorinței
sexuale. Pe lângă faptul că diabetul face
ca, din cauze metabolice și din motive
psihologice, pacienții să fie reticenți cu
privire la viața sexuală, el mai aduce
cu sine și pierderea dorinței sexuale,
al cărei rezultat indirect este disfuncția
erectilă.
Există un tratament pentru aceste
probleme?
Problemele sexuale și urologice observate la bărbații cu diabet pot fi tratate
cu medicamente administrate pe cale
orală sau cu injecții în penis (terapia
intracavernoasă), precum și cu dispozitive de vacuum și proteze peniene.
Datorită acestor metode de tratament
crește fluxul de sânge în corpurile cavernoase, iar penisul se mărește. Tensiunea din penis se reduce prin intermediul aparatului de vacuum, ceea ce
facilitează umplerea lui cu sânge. Terapia cu injecții intrapeniene este o metodă care era folosită înainte de apariția medicamentelor administrate pe
cale orală, dar uneori este practicată și
astăzi, cu substanțe active similare. O
altă opțiune de tratament este falopastia (proteza penisului), dacă metodele
enumerate mai sus nu au efect sau dacă
nu sunt aplicabile pacientului.
Precauții pentru o viață sexuală sănătoasă
Sexualitatea este strâns împletită cu
viața umană și implică o sănătate psihică și fizică completă. Deși disfuncția
erectilă este pe locul trei ca frecvență
printre complicațiile provocate de diabet, aceasta este considerată o problemă legată mai mult de calitatea vieții.
Iată de ce, ca primă măsură de precauție pentru o viață sexuală sănătoasă,
bărbații trebuie, în primul rând, să
nu admită o alimentație nesănătoasă
și lipsa activității fizice, care deschid
calea diabetului. Dacă bărbații se confruntă totuși cu astfel de probleme,
tratamentul și screening-ul trebuie
efectuate în centrele medicale unde se
practică proceduri medicale bazate pe
dovezi de eficacitate.
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PE SCURT
CE ESTE SPASMUL ESOFAGIAN?

TREI MĂRTURISIRI –
SCRISORI DE
MULȚUMIRE
Alina D. ne vorbește despre experienta sa in Centrul Medical Anadolu
dupa ce a fost diagnosticata cu tumora toracica maligna. In urma investigatiilor facute in tara Alinei i s-a dat
o veste devastatoare și doar cateva
saptamani de trait, insa ea a hotarat
sa apeleze la o a doua opinie medicala pentru care a contactat Centrul
Medical Anadolu din Turcia. Promptitudinea cu care i s-a raspuns a determinat-o pe Alina sa vina in clinica
și sa continue investigatiile necesare
in vederea unui tratament corespunzator. Dupa confirmarea diagnosticului cazul Alinei a fost dezbatut in
consiliul tumoral al clinicii Anadolu
unde medicii au hotarat ca primul pas
sa fie interventia chirurgicala robotica, operatie facuta cu succes de catre
domnul doctor chirurg torcic Altan
Kır. Atit profesionalismul cat și atitudinea incurajatoare a medicilor și a
personalui medical care i-au fost alaturi pas cu pas in aceasta perioada, au
determinat-o pe Alina sa lupte pentru
sanatatea ei și sa treaca peste perioada grea de recuperare și vindecare cu
bine. Au trecut 4 ani de cand Alina
s-a tratat in clinica Anadolu, acum
ea continua sa vina doar la controalele de rutina și le este profund recunoscatoare doctorilor și personalului
medical de aici, oamenii care i-au
acordat o a doua șansa.

Dna Liana C. pacienta a Centrului
Medical Anadolu ne vorbește despre
importanta controalelor anuale de
rutina, dansa neavand nici un simptom, in aceste conditii, a fost diagnosticata cu cancer endometrial,in

urma unei operatii de fibrom uterin.
Deși incepuse tratamentul medical in
Romania dna Liana a dorit o a doua
opinie medicala a Centrului Medical
Anadolu. In felul acesta, odata ajunsa
in spitalul din Turcia pentru confirmarea diagnosticului au fost facute
investigatii noi precum PET CT și Videotoracoscopia. In urma acestora a
fost stabilit un nou plan terapeutic pe
care doamna Liana a hotarat sa-l finalizeze in Centrul Medical Anadolu.
Dansa a fost profund impresionata de
atitudinea calduroasa și incurajatoare
a medicilor și a personalului de aici,
ceea ce putem urmari in testimonialul de mai jos.

Ma numesc Alexandrina S., vin din
Romania si am aflat de Centrul Medical Anadolu de la una dintre Clinicile
Private din Romania, la care urmam
un tratament. Am ajuns la aeroportul
din Istanbul unde am fost intampinata si astfel a fost foarte usor sa ma
descurc. Serviciile oferite de catre
Centrul Medical Anadolu au fost deosebite. Tot timpul am fost insotita
de o doamna foarte draguta, Narcisa,
care m-a ajutat foarte mult pe parcursul vizitelor la medici. Totul este organizat si medicii lucreaza in echipa,
dotarile sunt exceptionale si nu mai
este nevoie sa mergem dintr-o clinica
in alta pentru a face diverse investigatii si controale medicale. Este un spital deosebit unde voi reveni, desi sunt
la prima mea vizita aici. Chiar peste
6 luni ma voi intoarce aici pentru un
alt control medical. Sunt foarte multumita si recomand tuturor Centrul
Medical Anadolu.

Esofagul trece de la gură până la stomac și face parte din sistemul digestiv
uman. El „transportă" bolul alimentar
din gât în stomac, acest lucru petrecându-se într-un mod strict determinat. Crampele esofagiene apar atunci
când esofagul se contractă anormal și
acest lucru poate fi dureros și poate
cauza disconfort. Unele crampe esofagiene apar frecvent și împiedică capacitatea normală de a mânca și bea.
Când se întâmplă aceasta, de obicei
se impune supraveghere medicală și
tratament.
DE CE SIMT GREUTATE LA
STOMAC?

Senzația de greutate la stomac este ca
și cum mușchii abdominali s-ar contracta și ar crea o presiune în stomac.
Senzația de constricție la nivelul stomacului este de obicei rezultatul unor
probleme digestive sau hormonale.
Cauzele potențiale ale senzației de
constricție la stomac sunt: constipația, indigestia, intoxicațiile alimentare, hernia hiatală, gastrita, sindromul
premenstrual (PMS), sarcina. Senzația deseori dispare de la sine, dar
poate, de asemenea, să semnaleze o
problemă majoră de sănătate. Senzația
constantă de greutate la stomac este
un motiv pentru a solicita consultația
unui medic.

CONTACTEAZĂ-NE

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

PROGRAMELE DE SCREENING
ale CENTRULUI MEDICAL ANADOLU
Odata cu progresul medicinii in cercetarea cancerului se dezvoltă și metodele de prevenire – așa numitele metode de screening. Ele sunt considerate esențiale în diagnosticare și
preventie. În multe tipuri de cancer, cum ar fi cel de sân, cancerul ovarian și cel de col uterin,cancerul de colon și de prostata, cancerul de stomac și esofag, diagnosticarea precoce
este un factor-cheie în longevitatea și calitatea vieții. Diagnosticul precoce de cancer este
important pentru salvarea vieții!

Screening pentru cancerul de stomac
și esofag:
Studiile științifice arată că la lupta împotriva cancerului de stomac și limfoame, este
necesar să se combată bacteria Helicobacter
pylori și Helicobacter felis. În țări cum ar
fi Japonia și alte țări dezvoltate, prin screeninguri gastroendoscopice cancerul poate

fi detectat într-un stadiu incipient și poate
fi vindecat numai prin intervenție chirurgicală.
Detectarea precoce și tratamentul esofagului Barrett dezvoltat ca rezultat al esofagitei
de reflux prin tratament endoscopic, chirurgical sau fotodinamic va împiedica dezvoltarea a cel puțin unuia dintre cazurile de
cancer de esofag.

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

Sănătate
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ÎN NUMĂRUL URMĂTOR

ONCOLOGIE

GINECOLOGIE

Dr. Mehmet Taner Özdemir

Prof. dr. Fatih Güçer

Despre tratamentul
sarcomului –
cancerul care
atacă preponderent
tinerii

Despre o problemă
frecvent întâlnită
la femei: fibromul
uterin

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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OFTALMOLOGIE
Recuperarea
vederii prin
transplantul
de cornee

