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În acest an, promovăm 
mesajele-cheie ale campa-
niei Ziua mondială a lup-
tei împotriva cancerului 
„Noi putem, Eu pot“, de-
oarece pentru noi lupta cu 
cancerul este în �ecare zi .

Mulţi pacienţi,  după ce 
au auzit un diagnostic de 
cancer, simt că își pierd 
controlul asupra vieţii. 
Dreptul pacientului de a 
lua decizii îl poate ajuta 
să facă faţă schimbărilor 
din viaţă pe care le aduce 
cancerul.

ACREDITAREA CU BRONZ 
„PLANETREE PATIENT CARE“
Centrul Medical Anadolu este primul spital 
din Balcani care a primit acreditare la nive-
lul de bronz de la Planetree, SUA – organi-
zaţie neguvernamentală, care din 1978 este 
liderul mondial în „patient care“.  
Misiunea Planetree este de a reprezenta vo-
cea pacientului și de a dezvolta modul în care 
medicii se angajează faţă de pacienţi. În acest 

„Noi putem. Eu pot“

Noi, cei de la Centrul Me-
dical Anadolu , credem ca 
grija faţă de pacient inclu-
de și ca el să bene�cieze de 
informaţiile și sprijinul 
de care are nevoie pentru 
a lua decizii și de a parti-
cipa la tratament și la re-
cuperare. De aceea speci-
aliștii noștri dau explicaţii 
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scop, organizaţia lucrează în parteneriat cu 
instituţiile de sănătate din întreaga lume.
„Acreditarea de bronz de la Planetree Patient 
Centered Care este rezultatul culturii clinice 
de la Centrul Medical Anadolu“, a declarat 
Ilkay Baylan, manager al departamentului 
Patient care. „Astăzi, multe instituţii de să-
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ACREDITAREA DE BRONZ  
„PLANETREE PATIENT CARE”

nătate vorbesc despre orientarea lor către 
pacient. Dar dacă nu există o bază soli-
dă, această orientare poate rămâne doar o 
poziţie de marketing dorită, declarată în 
reclame. Atunci când vorbim despre grija 
faţă de pacient, în Centrul Medical Anado-
lu nu vorbim despre un „pat de tranda�ri“ 
cu aplicaţii abstracte, care nu se potrivesc 
cu realitatea. Ne-a luat mult timp și efort 
să studiem cele mai bune practici din lume 
și să le implementăm în spitalul nostru, în 
conformitate cu cultura noastră.

Planetree are un sistem de 51 de criterii 
de acreditare pe trei nivele – de la bronz la 
aur. Printre criteriile de acreditare se nu-
mără crearea unei structuri și a unui con-
siliu compus din pacienţi și rude ale aces-
tora, iar în cadrul acestui consiliu trebuie 
să �e atribuite anumite îndatoriri. Pe lângă 
aceasta, trebuie să �e modi�cată descrierea 
funcţiilor astfel încât să �e focalizate pe gri-
ja faţă de pacient, trebuie să �e proiectate 
standarde de comportament faţă de paci-
enţi, trebuie ca echipa de conducere a spi-
talului să devină un model pentru rolul pe 
care și-l asumă în relaţia terapeut – pacient, 
rol ce trebuie să corespundă conceptului de 
„grijă pentru pacien“; peste 50% din perso-
nalul spitalului trebuie să treacă printr-un 
program special de pregătire. Am lucrat 
asupra acestor probleme timp de trei ani 
și abia atunci când activităţile noastre au 
atins nivelul necesar, am decis să aplicăm 
pentru acreditarea de bronz.“

Departamentul Patient care este primul de 
acest gen din Turcia și din regiune, a că-
rui abordare plasează pacientul în centrul 
tuturor proceselor. „În Centrul Medical 
Anadolu, prioritatea este să ne asigurăm 
că pacienţii noștri vor trece prin procesul 
de diagnosticare și vindecare în modul cel 
mai confortabil pentru ei. În acest sens, 
construim toate politicile noastre de ser-
vicii, de la cele privind securitatea până la 
cele administrative, pe baza legăturii emo-
tionale pe care o stabilim cu pacienţii. Ne 
străduim să studiem și să satisfacem aș-

clare și detaliate cu privire 
la opţiunile de tratament 
posibile, inclusiv cu pri-
vire la riscuri și bene�cii, 
cu privire la lipsa de si-
guranţă și la desfășurarea 
�ecărei etape a procesu-
lui. Aceasta garantează 
nu numai faptul că paci-
enţii și familiile acestora 
participă activ la luarea 
deciziilor, dar și faptul că 
planul de tratament res-
pectă nevoile și preferin-
ţele lor individuale. Secţia 
noastră paleativa asigură 
accesul pacienţilor la ser-
vicii specializate pentru 
ameliorarea simptomelor, 
a durerilor și suferinţelor, 
precum și pentru gestio-
narea modi�cărilor �zice, 
cum ar � căderea păru-
lui, tulburările de vorbi-
re, incontinenţa urinară 
și altele. Acordăm atenţie 
problemelor la nivel �zic, 
emoţional, spiritual și so-
cial, pentru că aceasta este 
o modalitate de a păstra 
percepţia pacientului de 
normalitate, de a spori sti-
ma de sine și încrederea 
în sine și de a-și recăpăta 
controlul asupra vieţii lor.
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teptările pacienţilor noștri, luând măsurile 
adecvate pentru spitalul nostru. Nu numai 
angajaţii departamentului, dar și orice re-
prezentant al ei, de la medicii și asistentele 
medicale, nutriţioniștii și psihologii, până 
la personalul administrativ și traducătorii, 
se străduiesc să înţeleagă și să implementeze 
procesele din perspectiva pacientului. Astfel, 
toate serviciile devin personalizate și adap-
tate pacientului. Suntem mereu la dispoziţia 
dumneavoastră, cu tot personalul nostru 
medical, pentru tot ceea ce aveţi nevoie, în 
�ecare etapă a tratamentului dumneavoas-
tră. Pentru ca noi să putem organiza sistemul 
în funcţie de mediul în care sunteţi obișnuit, 
nu trebuie decât să ne comunicaţi cerinţele 
dumneavoastră înainte de a vizita spitalul. 
Rezultatele pe care dorim să le realizăm sunt 
un tratament excelent, o îngrijire excelentă 
și, în cele din urmă, rezultate excelente pen-
tru pacienţi.

Este într-adevăr o mare onoare că Centrul 
Medical Anadolu este prima instituţie medi-
cală din Balcani, care au primit acreditarea 
de bronz „Patient Planetree Centred Care“. 
Dar, de fapt, ceea ce ne face mândri este 
următorul lucru: noi nu am lucrat pentru 
acreditare. Am lucrat ca să creăm o cultură 
orientată către pacienţi, ca să trăim această 
cultură și să inoculăm această �lozo�e. Ve-
dem acest lucru in feedback-ul de la pacien-
ţii noștri și rudele lor.“

„Noi putem. Eu pot“

Sănătate
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DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL 
BOLII ALZHEIMER
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În dinamismul vieţii cotidiene, este normal să mai uităm 
câte ceva. Este posibil ca, atunci când suntem sub stres sau 
încercăm să facem multe lucruri simultan, să devenim dis-
trasi. În unele cazuri însă e bine să acordăm mai multă 
atenţie, pentru că problema poate fi un semn al unei mala-
dii serioase, cum este boala Alzheimer.

Când amnezia începe să afecteze viaţa de zi cu zi sau când 
devine observabilă de către ceilalţi, trebuie consultat un me-
dic. De exemplu, dacă cineva se rătăcește frecvent sau face 
greșeli când socotește bani, dacă pune unele și aceleași între-
bări despre ceva care i-a fost deja explicat, se poate spune că 
amnezia a atins un nivel serios.
Numărul celor care suferă de boala Alzheimer în lume este de 
aproximativ 30 de milioane de persoane și această cifră este 
în creștere progresivă. Odată cu înaintarea în vârstă, mai ales 
după vârsta de 65 de ani, incidenţa bolii este din ce în ce mai 
crescută; de exemplu, la persoanele de 65-70 de ani incidenţa 
bolii este de 4-5%, în timp ce la persoanele de peste 70 de ani -  
rata ajunge la 10%.

Ce este boala Alzheimer?
Boala Alzheimer este o boală incurabilă, degenerativă și 
terminală, care poate să apară și să evolueze pe o perioadă 
nedeterminată de timp. Cauza încă nu este complet izolată, 
dar unul din semnele bolii este acumularea unei plăci carac-
teristice în creierul pacientului. Agenţii patologici, numiţi 
beta-amiloide, încep să se acumuleze în creier cu circa 20 
de ani înainte de apariţia problemelor cu amnezia. Cu alte 
cuvinte, dacă boala Alzheimer apare atunci când pacientul 
are 70 de ani, modificările au început când avea 50 de ani. 
Cu timpul, beta-amiloidele provoacă leziuni ireversibile ţe-
sutului cerebral. Iată de ce sunt efectuate investigaţii serioa-
se în scopul de a stopa boala înaintea fazei de acumulare a 
agenţilor, fază în care încep să apară leziunile. În acest sens, 
vaccinările sunt de mare importanţă.

Diagnosticarea bolii Alzheimer
Diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer nu este ușoară, dar 
este esenţială pentru aplicarea la timp a unor terapii care ar 
putea încetini progresia. Dacă boala este depistată târziu, 
creierul este deja lezat ireversibil.
Dacă motivul vizitei pacientului la medic este amnezia, în 
scopul diagnosticării se pot face analize de sânge și MRI ce-
rebral. Noua metodă imagistică – ASL MRI, care este utili-
zată în Centrul Medical Anadolu, contribuie semnificativ la 

diagnosticarea precoce. Această metodă este oarecum diferi-
tă de analiza MRI tradiţională și arată modificările care s-au 
dezvoltat în creier într-o etapă anterioară, încă înainte de 
pierderea memoriei. În plus, în timpul procedurii nu se in-
jectează agenţi de contrast în organism. Investigaţiile RMN 
convenţionale arată dacă în creier există tumori, sângerare, 
obstrucţie vasculară sau contracţie cerebrală. La persoanele 
cu amnezie, contracţia creierului indică o fază târzie și in-
stalarea unor modificări de durată. Investigaţia ASL MRI dă 
posibilitatea să fie identificate anumite simptome care apar 
în etapa de tulburări cognitive minime la pacienţii care nu au 
pierderi de memorie într-o asemenea măsură, încât aceștia 
să poată fi diagnosticaţi cu boala Alzheimer. Dacă pacientul 
are amnezie deoarece este deprimat sau supărat, în această 
secvenţă nu vor fi înregistrate modificări. Iată de ce se poa-
te spune că prin noua metodă este posibil să se determine 
dacă amnezia este gravă și dacă este de așteptat ca boala să 
progreseze.
 
Tratament
Boala Alzheimer evoluează în mai multe faze sau etape cu 
manifestări și simptome tipice, dar pierderea memoriei este 
progresivă. Unele simptome pot să apară mai devreme sau 
mai târziu, în fazele stabilite, sau nu pot să nu apară deloc, 
pot să apară și apoi să dispară, unii pacienţi trec de la fază 
de la fază într-o repetabilitate periodică. Fazele pot și să se 
suprapună – unii pacienţi se descurcă cu unele sarcini, în 
timp ce cu altele – nu, adică prezintă simptome a două faze 
simultan, ca și cum s-ar afla în aceste faze în același timp. 
Nu se poate determina nici durata exactă a fazelor. Așa cum 
fiecare om este absolut unic, la fel decurge și boala – fiecare 

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü 
Specialist în neurologie
Centrul Medical Anadolu
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Prof. dr. Yaşar Kütükçü
specialist în neurologie
Centrul Medical Anadolu

Prof. dr. Yașar Kütükçü a 
absolvit studiile sale de me-
dicină la Academia Medica-
lă Militară Gülhane în 1985 
și a dobândit specializarea 
în neuro�ziologie clinică la 
Universitatea California din 
San Francisco, în perioada 
1996-1997.

Este autorul a 28 de publi-
caţii internaţionale, 36 de 
publicaţii naţionale, 20 de 
prezentări internaţionale, 63 
de prezentări naţionale, iar 
articolele sale au fost citate 
de peste 110 ori în alte publi-
caţii medicale. A fost invitat 

ca lector la 61 de congrese și 
întruniri naţionale. Este pre-
ședintele a 26 de comitete 
naţionale, membru al 7 cole-
gii editoriale naţionale.

Interesele sale medicale sunt 
orientate preponderent către 
domeniul tulburărilor moto-
rii și neuropsihologice, către 
afecţiunile neuropsihologie 
și bolile degenerative, cum 
ar � boala Parkinson, boala 
Alzheimer și altele. O atenţie 
deosebită acordă utilizării 
electromiogra�ei (EMG) și 
a toxinei botulinice (cunos-
cută sub numele de Botox) 

în tulburările neurologice. 
Toxina botulinică împiedică 
transmiterea semnalului de 
la nerv la mușchi și de aco-
lo - contracţia musculară și 
este utilizată pe scară lar-
gă în tratamentul anumitor 
boli neurologice asociate cu 
de�citul motor, distonia, pa-
ralizia și convulsiile datorate 
unor boli cum ar � scleroza 
multiplă, în cazul ticurilor 
faciale / spasmelor muscu-
lare, migrenelor cronice, ca 
și în unele dureri de origine 
musculară, pentru transpi-
raţie anormală și salivaţie 
excesivă, etc.

DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL 
BOLII ALZHEIMER

trece printr-o anumită fază într-un anumit timp. Cum va 
decurge boala la o anumită persoană depinde foarte mult 
de factori subiectivi personali, cum ar fi vârsta, prezenţa sau 
absenţa altor boli, nivelul de îngrijire și sprijin pe care le 
primește.
Până la ora actuală, medicina nu dispune încă de un meca-
nism deschis prin care să stopeze cauza primară și principa-
lele procese distructive care au loc în creier din cauza bolii 
Alzheimer. Cu toate acestea, există medicamente care ajută 
la încetinirea dezvoltării bolii și a simptomelor. Acestea ac-
ţionează prin reglementarea neurotransmiţătorilor - sub-
stanţe chimice care transportă mesajele informative între 
neuroni. Ele mai pot exercita și o influenţă pozitivă asu-
pra unor sindroame comportamentale. Tratamentul poate 
fi administrat în asociere cu alte medicamente și duce la o 
îmbunătăţire semnificativa a funcţiei cognitive, îmbunătă-
ţește funcţionarea globală și prestarea activităţilor de zi cu 
zi ale bolnavilor. Scopul tratamentului în boala Alzheimer 
este de a reduce simptomele, de a încetini progresia și de a 
preveni deteriorarea ulterioară, atunci când procesul deja a 
început. Prin metodele moderne de diagnosticare aplicate la 
persoanele diagnosticate clar cu Alzheimer, sunt investigaţi 
anumiţi agenţi terapeutici care să ducă la vindecarea finală, 
dar nicăieri în lume nu a fost descoperit tratamentul corect. 
Vestea bună este că, potrivit specialiștilor, aceasta este doar 
o chestiune de timp.
Centrul pentru tratamentul bolilor degenerative din cadrul 
secţiei de Neurologie a Centrului Medical Anadolu este spe-
cializat în bolile sistemului nervos central și oferă diagnos-
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tic, tratament, monitorizarea și instruirea celor apropiaţi în 
problemele legate de boala Parkinson, demenţă, amnezie și 
altele.
 
Riscul şi prevenirea
Riscul de a dezvolta boala este mai mare la persoanele ex-
puse pe termen lung la acţiunea unor substanţe chimice și 
toxice. Profesiile care sunt asociate cu expunerea la doze to-
xice de fenol, alcool, benzen, toluen și alţi solvenţi, profesiile 
asociate cu plumbul, metalele grele precum mercurul și cu 
pesticidele prezintă un risc crescut de dezvoltare a bolii. De 
asemenea, riscul este crescut pentru persoanele care lucrează 
sub influenţa câmpurilor electromagnetice. 
Riscul de a dezvolta boala poate fi redus antrenându-ne 
memoria cu diverse activităţi plăcute – rezolvând rebus și 
sukodu, jocuri de strategie, cum ar fi scrabble, citind ziare, 
reviste și cărţi, cântând la un instrument muzical, învăţând 
o limbă străină și altele. Aceste activităţi ajută la îmbunătăţi-
rea și fortificarea considerabilă a memoriei noastre.
La persoanele care fac sport și exerciţii fizice în mod regu-
lat riscul de uitare și de dezvoltare a demenţei este mai mic. 
Pentru această boală este foarte important ca omul să fie ac-
tiv în relaţiile sale sociale. La persoanele active din punct 
de vedere social, simptomele precum stresul și depresia sunt 
mai puţin frecvente, iar acest lucru este un element impor-
tant în reducerea factorilor de risc. Pentru a preveni apa-
riţia bolii Alzheimer este necesar și să se menţină o dietă 
echilibrată. Oamenii ar trebui să își continue preocupările 
și hobby-urile, să-și regleze somnul, iar fumatorii să reducă 
numărul de ţigări.

Sănătate
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REABILITAREA DUPĂ OPERAŢIA  
DE CANCER MAMAR

Prof. Dr. Semih Aki 
specialist în Medicină �zică şi reabilitare
Centrul Medical Anadolu

Reabilitarea în tratamentul limfedemului după tratamen-
tul chirurgical al cancerului de sân este de mare importanţă 
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului. Ea trebuie 
să fie formulată și urmată ca program de reabilitare sub 
supravegherea unui specialist în acest domeniu. 

Ce este un limfedem?
Limfedemul este o stare patologică care se caracterizează 
prin umflarea progresivă a ţesuturilor moi, cauzată de alte-
rarea circulaţiei lichidului limfatic în anumite părţi ale cor-
pului. Apare atunci când există o problemă în sistemul echi-
librului fluidelor din corpul nostru.
Limfedemul evoluează în trei etape, starea fiind tratabilă 
doar în prima – atunci umflătura este încă moale și nedu-
reroasă și nu au început schimbări ireversibile în ţesuturi. 
Mai târziu umflătura devine mai tare și dureroasă și în aceste 
cazuri tratamentul vizează numai îmbunătăţirea stării bol-
navului. De aceea, ca să dea rezultate, tratamentul trebuie să 
fie aplicat în prima etapă (drenaj limfatic manual și bandaje 
speciale, care se poartă în permanenţă până la stabilizarea 
situaţiei).
Aceasta este o problemă care se poate întâmpla la toţi pacien-
ţii care au fost supuși tratamentului chirurgical pentru can-
cer. Cercetările știinţifice au arătat că există o corelaţie între 
numărul de ganglioni limfatici eliminaţi prin intervenţia 
chirurgicală și gradul limfedemului. De exemplu, frecvenţa 
apariţiei limfedemului în decursul a 5 ani de la operaţia de 
extirpare a sânului (mastectomie) este de aproximativ 48%. 
Prin radioterapia postoperatorie aplicată pe axilă, această 
frecvenţă poate crește până la 58-65%. 

Care sunt simptomele?
Simptomele limfedemului includ umflarea mâinilor și pi-
cioarelor, senzaţia de durere, presiune și greutate, senzaţia de 
furnicături sau amorţeală, mișcări restrânse ale articulaţiilor, 
apariţia de leziuni și afectarea sănătăţii pielii. Pentru trata-
mentul limfedemului, mai ales după o intervenţie chirurgi-
cală la sân, există un program de reabilitare combinat, care 
include o serie de metode sub numele Terapia decongestio-
nantă complexă (Complex Decongestive Therapy). De fapt, 
protecţia și tratamentul ca faze sunt posibile în tratamentul 
limfedemului în două faze. În acest context, există proceduri 
de fizioterapie, terapia decongestionantă complexă (drenaj 
limfatic manual, terapia cu comprese multistratificate – 
bandajare, exerciţii terapeutice, folosirea îmbrăcămintei de 

compresie), metode și proceduri electrofizice pentru slăbire, 
dietă, îngrijirea pielii.
Una dintre metodele incluse în programul de reabilitare este 
exerciţiul fizic. Conform datelor știinţifice, exerciţiile fizice 
corectează asimilarea proteinelor și fac să crească fluxul lim-
fatic la pacienţii cu cancer în stadiul postoperatoriu.

Exerciţiile fizice în tratamentul limfedemului
Exerciţiile fizice urmăresc reducerea umflăturii, creșterea 
fluxului limfatic, menţinerea mobilităţii articulaţiilor, creș-
terea flexibilităţii și menţinerea poziţiei coloanei vertebra-
le prin creșterea puterii musculare. Cercetările știinţifice 
arată că exerciţiile fizice, prin creșterea funcţiei respirato-
rii, stimulează fluxul limfatic. De asemenea, este prevenită 
apariţia unor formaţiuni care limitează mobilitatea articu-
laţiilor și, la rândul lor, inhibă circulaţia sângelui și fluxul 
limfatic.
Exerciţiile incluse în programul de reabilitare constau în 
mișcări repetitive și speciale, care stimulează contracţiile 
musculare. Tipul exerciţiului, intensitatea sa, frecvenţa și 
condiţiile în care trebuie executat se stabilesc în funcţie de 
starea pacientului. Pe lângă aceasta, se iau în considerare și 
particularităţile individuale ale corpului, cum ar fi flexibi-
litatea și forţa musculară, respiraţia și starea sistemului cir-
culator.
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Programul trebuie să înceapă cu exerciţii de respiraţie. Toate 
exerciţiile trebuie să se facă cu îmbrăcăminte specială. Studi-
ile clinice au arătat că exerciţiile de flexibilitate, de respiraţie 
și cele pentru consolidarea musculaturii pot fi mult mai efi-
ciente atunci când sunt executate cu îmbrăcăminte de com-
presie și împreună cu masaj limfatic. Trebuie subliniat faptul 
că, dacă pacienta care a suportat o intervenţie chirurgicală 
pentru tratarea cancerului de sân are afecţiuni cardiace și 
pulmonare grave, trebuie să practice cu mai multă atenţie 
terapia fizică și neapărat trebuie să fie consultată și suprave-
gheată de către un specialist în domeniu. 
Cât timp trebuie să continue tratamentul?
Prima schimbare pozitivă care se constată ca urmare a pro-
gramului de exerciţii fizice este amplificarea mișcărilor ume-
rilor și reducerea durerii în umeri, iar rezultatele pozitive se 
obţin în primele 15 zile. Aceste rezultate se obţin în scurt 
timp la pacienţii care încep tratamentul la timp, dar la paci-
enţii care nu încep imediat programul de reabilitare, îmbu-
nătăţirile pot fi observate abia după o lună, iar unele funcţii 
nu se mai pot reface complet. Iată de ce începerea la timp 
este de mare importanţă, având în vedere celelalte metode 
de tratament incluse în program. Cu toate că se realizează 
o îmbunătăţire remarcabilă în prima lună sau în primele 
două luni după reabilitare, programul de reabilitare trebuie 
să continue pe tot parcursul vieţii, pentru a se menţine re-
zultatele obţinute.

La ce trebuie să fie atenţi pacienţii cu limfedem?
●  Trebuie să evite creșterea în greutate, alimentaţia dezechi-

librată, solicitările fizice necorespunzătoare sau excesive, 
expunerea extremităţilor la supraîncălzire, mersul pe jos 

îndelungat, ridicarea de greutăţi, compresiunea braţului 
sau a piciorului afectat (de exemplu, măsurarea tensiunii 
arteriale sau îmbrăcămintea strâmtă).

●  Trebuie să acorde atenţie îngrijirii pielii și flexibilităţii ei. 
Pielea trebuie să fie curată și uscată, trebuie să folosească 
creme hidratante cu mai puţină grăsime. În zilele foarte 
calde trebuie să folosească pudră antifungică împotriva 
transpiraţiei.

●  Trebuie să evite apa fierbinte și procedurile SPA, plaja 
și arsurile solare. Trebuie să folosească îmbrăcăminte și 
produse cosmetice pentru protecţie solară cu un factor 
de protecţie ridicat și nu trebuie să se expună la soare 
pentru mult timp. Din contră, trebuie să răcească edemul 
braţului sau piciorului.

●  Nu trebuie să se facă manichiură și nici să fie injectată 
mâna afectată. Părul nedorit trebuie îndepărtat cu ajuto-
rul unui aparat de ras personal. Nu trebuie să se facă pe-
dichiură, iar pielea picioarelor trebuie protejată cu creme 
emoliente.

●  Trebuie să ţină minte că mușcăturile și zgârieturile de pi-
sici și câini pot provoca infecţii și pot duce la leziuni ale 
căilor limfatice.

●  În timp ce gătesc trebuie să poarte mănuși, pentru a se 
proteja de tăiere.

●  Trebuie să evite activităţile cu mișcări repetitive, cum ar 
fi călcatul, spălarea geamurilor, vopsirea pereţilor etc.

●  Exerciţiile destinate îmbunătăţirii circulaţiei limfatice 
trebuie făcute în mod regulat. Cele mai bune sporturi 
sunt înotul și scufundările.

REABILITAREA DUPĂ OPERAŢIA  
DE CANCER MAMAR

Prof. dr. Semih Aki
specialist în Medicină  
�zică şi reabilitare  
la Centrul Medical Anadolu

Prof. dr. Semih Aki a absol-
vit Facultatea de Medicină a 
Universităţii din Istambul, 
în 1983, precum și forma-
rea suplimentară în cadrul 
Universităţii de Medicină 
Cerrahpașa. Cariera sa a 
evoluat de la nivelul de spe-
cialist în 1993, la lector în 
1997 și profesor în 1999.

Interesele sale medicale 
sunt legate de reabilitarea 
unor afecţiuni ale coloanei 
vertebrale, în cazurile de 
dureri cervicale, boli legate 
de dureri lombare, reabi-
litarea unor boli ortopedi-

ce, afecţiuni ale umărului, 
cotului, braţului, coapsei, 
genunchilor, piciorului și 
gleznei, reabilitarea pacien-
ţilor diagnosticaţi cu can-
cer. Este interesat în special 
de boli cum ar � osteopo-
roza, tulburările traumatice 
cumulative, sindromul de 
compresiune a nervilor. In-
vestighează aplicarea elec-
tro�ziologiei și injectarea 
toxinei botulinice ca meto-
de de tratare a bolilor siste-
mului osos și articular.
Prof. dr. Semih Aki este 
membru al Fundaţiei Inter-
naţionale pentru Osteopo-

roză, al Asociaţiei de Me-
dicină Fizică și Reabilitare 
din Turcia, al Asociaţiei de 
Neuro�ziologie Clinică, al 
Asociaţiei de Osteoporoză 
din Turcia. Este autorul a 
peste 200 de publicaţii ști-
inţi�ce naţionale și inter-
naţionale. Este membru al 
comitetului consultativ al 
Nobel Medicus, al Jurnalu-
lui turc de osteoporoză și al 
Jurnalului turc de medicină 
�zică și reabilitare.
Prof. dr. Semix Aki este 
certi�cat de către Consiliul 
European pentru Medicină 
Fizică și Reabilitare.
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DUREREA NEUROPATICĂ REPREZINTĂ  
O PROBLEMĂ SERIOASĂ DE SĂNĂTATE

Prof. Dr. Ayşen Yücel 
Specialist în algologie
Centrul Medical Anadolu

Un disconfort care persistă în decurs de luni și ani, cum ar � 
amorţeala, furnicăturile și senzaţia de arsură, greu de de�nit 
ca �ind o durere, poate � „durerea neuropatică“. Aceste du-
reri pot să apară odată cu boli cum ar � diabetul, cancerul, 
SIDA, herpesul și atacul de cord. Uneori o operaţie, o rănire, 
traume sau tăieturi pot provoca acest tip de durere. Dureri 
neuropatice sunt: durerile într-o zonă paralizată, durerile 
suferinzilor de diabet, durerile severe după herpes zoster, du-
rerea sciatică. Durerile care se resimt ca un șoc electric, du-
rerea ca o fulgerătură, senzaţia de amorţeală, înţepăturile, 
senzaţia de arsură sau durerea fantomă la nivelul uni mem-
bru inexistent sunt considerate, de asemenea, dureri neuro-
patice. Conform studiilor de ultimă oră, durerile neuropatice 
se întâlnesc la 3-5% din populaţie, iar în rândul bolnavilor 
de diabet – la 15%. „Oricare ar � statisticile, cel care resimte 
durerea, o simte sută la sută, de aceea durerea neuropatică 
reprezintă o problemă serioasă de sănătate.“

Durerea este codi�cată în creier
„Sistemul nervos funcţionează ca o centrală electrică și o 
eroare în sistem devine o cauză a durerii. De exemplu, un 
nerv comprimat al mâinii duce la senzaţia de amorţeală și de 
arsură în palme, dar la un timp după operaţie senzaţia de du-
rere revine. Decizia medicului în acest caz este o nouă operaţie 
sau constată că nu există nici o problemă. Dar, după un timp, 
durerea își extinde zona și ajunge până la partea superioară a 

mâinii. Problema este căutată la nervii din zona superioară, 
fără a se gândi că durerea poate � cauzată de presiunea din 
partea inferioară. Dacă durerea nu este controlată la timp, ea 
continuă să-și extindă sfera. Deși cauza durerii a trecut, paci-
entul simte încă durerea. De exemplu, în chirurgia toracică și 
pulmonară, sensibilitatea la locul inciziei persistă toată viaţa.“

Ignorarea simptomelor
Datorită neinformării, diagnosticul se  pune cu întârziere. 
Chiar și bolnavilor de diabet, care fac sistematic controale me-
dicale, le este greu să explice durerea. „Durerile neuropatice 
nu pot � descrise cu ușurinţă, așa că mulţi pacienţi preferă să 
nu spună nimic medicului. Pe de altă parte, medicii nu iau în 
considerare plângerile pacienţilor. Toate acestea încetinesc și 
îngreunează stabilirea unui diagnostic în timp util.“ Unii bol-
navi consideră că durerile vor trece de la sine. Bolnavul care 
a suferit o operaţie crede că durerile sunt normale și preferă 
să aștepte ca ele să treacă. Uneori, atât bolnavul cât și medicul 
se înșeală crezând că durerile severe după erupţiile datorate 
de herpes zoster sunt temporare. În această situaţie, durerea 
devine cronică și tratamentul devine mai di�cil. 

Punerea diagnosticului
In multe cazuri, punerea diagnosticului este imposibilă, pen-
tru că nu a fost elucidat încă mecanismul durerii neuropatice 

7BULETINUL INFORMATIV AL CENTRULUI MEDICAL ANADOLU
OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2017

Urmează la pag. 8



care rezultă dintr-o defecţiune a sistemului nervos. Esenţia-
le pentru diagnosticarea durerii neuropatice sunt atât rela-
tările bolnavului și examenul fizic, cât și testele senzoriale 
simple, cum ar fi atingerea cu vată sau cu o perie, impulsul 
cu un ac, aplicaţiile calde și reci.  La acești bolnavi s-a con-
statat un răspuns puternic atât la stimulii normal dureroși, 
cât și la stimulii nedureroși. De exemplu, o reacţie anormală 
chiar și la atingerea cu vată a zonei dureroase. Pentru un 
diagnostic mai bun, se aplică diverse metode moderne, cum 
ar fi măsurarea vitezei de conducere nervoasă, biopsia pielii 
și altele. Diagnosticul se pune uneori în funcţie de rezul-
tatele administrării anumitor medicamente. Dacă bolnavul 
răspunde bine la medicament, se poate considera că dure-
rea este neuropatică. „Durerea neuropatică, împreună cu 
manifestările sale însoţitoare, cum ar fi insomnia, depresia, 
anxietatea și lipsa poftei de mâncare, tulbură grav confortul 
bolnavilor. Cu cât mai devreme se pune diagnosticul, cu atât 
tratamentul este mai reușit, iar pacientul revine mai repede 
la viaţa sa obișnuită.“

Tratamentul medicamentos
În timp ce durerile care sunt un răspuns fiziologic la fac-
torii iritanţi cedează sub acţiunea analgezicelor simple sau 
a medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene, în cazul 
durerilor neuropatice aceste medicamente nu sunt eficien-
te. Pentru tratamentul acestui tip de dureri se folosesc trei 
grupe de medicamente. Din prima grupă fac parte medica-

mentele antiepileptice, dintr-a doua grupă fac parte unele 
subgrupe de medicamente pentru depresie, iar cea de-a treia 
grupă, pe lângă medicamente analoge morfinei, cuprinde și 
unele medicamente sintetice, concepute special pentru acest 
tip de durere. „Pentru unii pacienţi, un singur medicament 
este suficient, dar pentru alţii este necesar să se facă o com-
binaţie de trei medicamente. Medicamentele trebuie utili-
zate până când este suprimată memoria pe care durerea a 
format-o în creier. Acest proces la unii pacienţi durează o 
lună, iar la alţii mai mult timp.“

Tratamentul intervenţional
Atunci când medicamentele nu dau rezultatul dorit, se 
utilizează variante de tratament intervenţional. Acesta 
se  impune la 5-10% dintre bolnavi. Prin diferite metode 
se anihilează nervul care cauzează durerea. Cauterizarea 
unor nervi specifici ai sistemului nervos simpatic prin 
intermediul undelor radio, care creează căldură (termo-
coagulare în radiofrecvenţă) dezactivează fibrele nervoase 
și asigură tratarea blocurilor simpatice, iar influenţa lor 
depinde de: locul durerii, tipul, timpul când a început și de 
particularităţile individuale ale bolnavului. O altă meto-
dă intervenţională este plasarea subcutanat a unei baterii 
de stimulare a măduvei spinării. Această metodă oprește 
transmiterea durerii printr-un impuls de energie electrică 
la nivelul măduvei spinării. În practică, atunci când dure-
rea începe, bolnavul însuși cuplează bateria și atunci, în 
zona respectivă, în loc de durere se simte un impuls elec-
tric ușor și plăcut. 
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Prof. dr. Sertaç Yetişer
specialist în Otorinolaringologie
Centrul Medical Anadolu

Auzul este o funcţie care permite individului să comunice, să 
aibă o legătură cu mediul în care se a�ă. Este un instrument 
de dezvoltare intelectuală, o bază pentru dezvoltarea inte-
lectuală și socială. Pierderea auzului la una din cele două 
urechi, înainte sau după nașterea persoanei, îi afectează 
calitatea vieţii. Diagnosticul precoce și tratamentul disfunc-
ţiei auditive sau al lipsei acesteia, în special la copii, este 
extrem de important.
Pacienţii de toate vârstele, care s-au izbit de probleme legate 
de de�cienţe de auz au posibilitatea să-și restabilească au-
zul printr-un implant cohlear, cunoscut sub numele de ure-
che bionică.
 
Ce este un implant cohlear?
Implanturile cohleare sunt niște dispozitive electronice care 
recunosc sunetul, transformând energia mecanică a sunetu-
lui în semnale electrice și îl transferă direct la urechea in-
ternă. Dispozitivul se compune din două părţi. Prima parte 
este cea care se implantează subcutanat în spatele urechii. 
Printr-o intervenţie chirurgicală, un electrod lung, cunoscut 
sub numele de melc, este introdus în urechea internă. Pro-
cesorul extern de sunet primește undele sonore din mediul 
înconjurător și le transmite în interior. Receptorul, suturat de 
osul craniului, deasupra urechii, transformă sunetul în elec-
tricitate și îl transmite prin electrozi la nervul auditiv, nervul 
cohlear. Electrozii din el sunt în contact direct cu receptorii 
de sunet. În acest fel, impulsul electric ocoleste părţile deteri-
orate din urechea medie sau internă, ajunge la nervul auditiv, 
circulă pe acesta și este procesat de creier. Pacienţii care au 
acest implant intern îl poartă toată viaţa. Partea exterioară 
constă dintr-un procesor de vorbire, care este compus din-
tr-un microfon și o antenă externă. Procesorul de vorbire cu 
microfon preia selectiv undele sonore și, printr-un cablu sub-
ţire, le transmite la transmiţător, care predă informaţiile de 
sunet către receptorul intern. În transmiţătorul propriu-zis 
este încorporat un magnet, care prin păr și prin pielea craniu-
lui se ţine de receptor.

Care sunt avantajele unei urechi bionice?
Copiii cu auz normal învaţă să vorbească fără vreun ajutor 
special, în mediul familial. Pacienţii a�aţi într-un stadiu 
avansat sau cu pierdere de auz foarte gravă nu pot bene�cia 
nici măcar de cele mai puternice aparate auditive. Persoanele 
care nu aud deloc, copiii care nu aud vorbirea celor din jur, 
nu sunt capabile să dezvolte comunicarea lingvistică și ver-
bală. Prin însăși natura lor, implanturile cohleare identi�că 
sunetele din mediul înconjurător, iar pentru copii aceasta este 
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o posibilitate de a-și dezvolta limbajul. Implanturile dau per-
soanei posibilitatea de a începe un serviciu și de a-și construi 
propriul viitor.

Cum aude cu urechea bionică o persoană cu de�cienţe au-
ditive?
Prin timpan și prin oasele mici ale urechii medii, undele so-
nore sunt transmise sub formă de energie mecanică la urechea 
internă. Existenţa auzului se datorează părţii numite ureche 
internă sau cohlee. Aici, sunetul care vine prin celulele foarte 
mici din ureche, prin nervul auditiv, este transmis la centrul 
auzului din creier sub formă de semnal electric. În acest fel, 
urechea internă este stimulată de un semnal electric arti�cial. 
Din motive foarte diverse, celulele auditive sunt distruse la 
pacienţii surzi, iar prin implanturile cohleare, nervul auditiv 
poate � stimulat și pacientul poate din nou să audă.

Cum sunt sunetele care se aud prin intermediul unei urechi 
bionice?
Persoanele cu ureche bionică aud sunete prelucrate, codi�-
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cate. Noi încă nu știm cu exactitate, dar se presupune că vor-
birea care se aude este ca printr-un prosop sau ca o voce cu 
ușoare in�exiuni metalice. Nu sunt auzite sunetele naturale, 
ci cele furnizate de dispozitivele individuale. Datorită tehno-
logiei actuale avansate, atunci când implantul cohlear se face 
la o vârstă foarte fragedă, nu se simte nici o diferenţă. Putem 
rămâne uimiţi de limbajul unor pacienţi care au implanturi.

După operaţie, pacientul începe imediat să audă?
Pentru �ecare individ cu implant cohlear, �ecare sunet este 
nou. Pacienţii trebuie să treacă printr-un proces de iniţiere, 
prin care să înveţe să interpreteze sunetul generat de implant. 
Având în vedere acest lucru, educaţia auzului este foarte im-
portantă după inserarea implantului. Diagnosticarea precoce 
a pierderii auzului și plasarea rapidă a implantului după dia-
gnosticare sporește efectul procesului de învăţare.
Copiii și adulţii care și-au pierdut auzul după ce au început să 
vorbească au o experienţă preliminară cu percepţia sunetului. 
La acești oameni, golurile care apar la primirea semnalelor 
sonore sunt umplute cu ajutorul creierului. Din acest motiv, 
persoanele cu pierderi de auz secundare trec mai repede prin 
etapele de ascultare și înţelegere a ceea ce se vorbește.

Implantul cohlear poate � efectuat la orice pacient cu de�-
cienţe auditive?
La selectarea candidaţilor pentru implant cohlear se iau în 
considerare factori cum ar � vârsta, starea de sănătate mintală 
și �zică, evaluarea audiologică a rezultatelor, cauza pierderii 
auzului și durata acesteia, biocompatibilitatea, statutul social. 
De asemenea, înainte de a � con�rmată decizia de interven-
ţie chirurgicală, se ia în considerare și dacă pacienţii sunt în 
măsură să recepteze instruirea care urmează, se evaluează și 
bene�ciile pe care pacientul le va primi după intervenţia chi-
rurgicală. Este posibil ca pacienţii să aibă o serie de probleme 
și să � pierdut capacitatea de a auzi. Este posibil să sufere de 
retard intelectual. Aceste fapte trebuie, de asemenea, să �e lu-
ate în considerare. Evaluarea radiologică a candidaţilor este 
la fel de importantă ca și ceilalţi factori. Prin urmare, este 
necesar ca �ecare candidat să facă o tomogra�e computeri-
zată preoperatorie și să �e consultat prin diferite tehnici de 
rezonanţă magnetică. Implanturile cohleare pot � puse copi-
ilor cu pierderea congenitală a auzului, cu probleme auditive 
genetice, pacienţilor de vârstă medie, care și-au pierdut auzul 
din cauza unor boli autoimune, a unor traume, ca urmare a 
consumului de medicamente, în urma apariţiei unor tumori, 
după infecţii și datorită zgomotului puternic.
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SPERANŢA DE A AVEA UN COPIL

Infertilitatea, care afectează 10-15% dintre cupluri în soci-
etate, este de�nită ca o condiţie în care nu survine o sarcină 
timp de un an la cuplurile cu viaţă sexuală activă, fără mij-
loace de protecţie. Diferenţa cea mai distinctă dintre infer-
tilitate și sterilitate este că prima este o stare a sistemului 
reproducător, în care concepţia nu poate � realizată, dar 
care poate � vindecată.

Datorită echipamentului său tehnologic, infrastructurii și 
personalului cu experienţă, Centrul de fertilizare in vitro in-
troduce o serie de noi proceduri în acest domeniu.

Inseminarea intrauterină: Când vorbim despre tratamentul 
infertilităţii, prima metodă de tratament este ICSI. Primul 
obiectiv al acestui tratament este sarcina prin folosirea unor 
agenţi hormonali pentru stimularea ovariană și dezvoltarea 
unui folicul, care urmează să �e monitorizat. Al doilea este 
ca după recoltarea de spermă de la bărbat, lichidul seminal 
tratat să �e plasat în uterul femeii. Oricât de mic ar părea la 
prima vedere rata gravidităţii obţinute prin această metodă, 
rezultatele sunt apropiate de rata gravidităţii, observată la 
cuplurile normale. Aici este important de remarcat faptul că 
vârsta femeii este un factor determinant pentru aplicarea in-
seminării intrauterine, deoarece odată cu înaintarea în vârstă 
se reduce numărul procedurilor, în timp ce vârsta bărbatului 
nu este de mare însemnătate.
Coda Tower: Una dintre procedurile nou introduse la Cen-
trul de fertilizare in vitro este sistemul de sterilizare Soda 
Tower. Dezvoltat în Statele Unite, acest sistem puri�că și eli-
mină orice ar putea dăuna embrionului – absoarbe ionii și 
alte substanţe chimice și gaze posibile. O altă caracteristică 
speci�că a acestui sistem este asigurarea de diferite tipuri de 
�uide pentru dezvoltarea embrionului în timpul perioadei 
sale de cinci zile de viaţă în apă.
Diagnosticul genetic: Diagnosticul genetic realizat înainte 
de implantare ocupă un loc extrem de important și este le-
gat de nașterea unor copii sănătoși. Această metodă se aplică 
atunci când în familie există o anumită boală, sunt avorturi 
spontane sau copii născuţi cu anomalii. Când embrionii ating 
o diviziune celulară de până la opt celule în medie, una dintre 
ele este retrasă. Acest lucru nu afectează dezvoltarea generală 
a embrionului. Celula luată este utilizată pentru testarea ge-
netică și oferă informaţii despre cealaltă parte a embrionului. 
Ca rezultat al studiului, se stabilește care este embrionul cel 
mai robust, care să �e plasat în uter, pentru a dezvolta un 
copil sănătos.

Abordarea este compatibilă cu pacientul 
La Centrul de fertilizare in vitro din cadrul Centrului Me-

Prof. dr. Aydın Arıcı
director al Centrului pentru sănătate reproductivă
Centrul Medical Anadolu

dical Anadolu, abordarea este întru totul compatibilă cu 
pacientul. Scopul tratamentului este de a obţine un rezultat 
reușit, cu cel mai mic impact posibil asupra vieţii cotidiene 
și a vieţii sociale a pacientului. Odată ce toate examinările 
necesare au fost făcute, se ia decizia alegerii metodei, la care 
cuplul participă neapărat. Cuplul primește informaţiile refe-
ritoare la tratament și astfel se asigură participarea sa activă 
la întregul proces.
În timpul monitorizării procesului, ne străduim să folosim 
cât mai e�cient timpul de care dispun pacienţii noștri. Când 
plani�căm tratamentul, luăm în considerare faptul că unele 
femei au serviciu și procedura se desfășoară întru totul în 
funcţie de posibilităţile lor. 

Când e cazul ca un cuplu sa aleaga tratamentul in vitro?
Se recomandă ca cuplurile tinere sub 35 de ani să încerce să 
conceapă un copil in mod natural timp de cel puţin un an. 
Desigur, atunci când există probleme, nu este necesar să se 
aștepte această perioadă. De exemplu, dacă ciclul menstrual 
al femeii este perturbat și are loc o dată la trei luni, ar � ab-
surd să se aștepte un an pentru a se face analize. Dacă există 
probleme evidente, acestea trebuie să �e tratate. Candidaţilor 
în vârstă de 40 de ani le recomandăm să facă analize fără să 
piardă timp, iar când s-a stabilit problema - să se concentreze 
asupra tratamentului.  

Există posibilitatea ca rezultatul tratamentului să nu ducă 
la sarcină?
Aproximativ 90% dintre cupluri reușesc să devină părinţi 
după efectuarea tratamentului. Restul de 10% eșuează din 
motive foarte serioase. În cazurile în care nu există producţie 
de spermatozoizi la bărbat, sau când femeia nu produce ovule 
în nici o circumstanţă, atunci nu este nimic de făcut. Un alt 
caz în care acest lucru este imposibil este atunci când femeia 
are leziuni grave la nivelul uterului.

În caz de fertilizare in vitro nereușită, cât de des poate � 
aplicată procedura?
Procedura necesită atât stabilitate �nanciară, cât și psiholo-
gică, pe lângă aceasta mai implică și o competiţie cu timpul. 
Procedura precedentă să se folosească drept indicator pentru 
�ecare încercare ulterioară. Dacă rezultatul nu este pozitiv, în 
ciuda tuturor indicatorilor normali, se poate face o nouă în-
cercare, dar în mod obligatoriu după efectuarea analizelor și 
identi�carea cauzelor eșecului ultimei proceduri. Întrucât în 
decursul tratamentului cuplurile sunt supuse stresului emoţi-
onal, după un timp de încercări nereușite, ele trebuie să poată 
să se împace cu situaţia.
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Conform rezultatelor unui studiu  știinţi�c pe nume CAR-
DIA, realizat de oamenii de știinţă de la „Johns Hopkins“, 
numărul tinerilor care suferă de hipertonie (tensiune arte-
rială ridicată), crește treptat. Am discutat despre rezultatele 
alarmante cu prof. dr. Joao Lima, director al Centrului pen-
tru imagistica sistemului cardiovascular de pe lângă Institu-
tul de boli cardiovasculare, „Johns Hopkins“.

De ce aţi preferat să efectuaţi o cercetare în rândul tineri-
lor?
Numărul persoanelor care suferă de boli cardiovasculare 
crește treptat în întreaga lume. Am decis să investigăm facto-
rii de risc cei mai importanţi pentru apariţia bolilor cardio-
vasculare, inclusiv hipertonia (tensiunea arterială ridicată). 
Scopul nostru a fost să identi�căm și să prezentăm factorii de 
risc care afectează în special tinerii. Cu alte cuvinte, am vrut 
să veri�căm în ce măsură sunt ameninţaţi tinerii. Am început 
studiul în 1985. Numele lui este CARDIA (Coronary Artery 
Risk Development in Young Adults - Riscul de apariţie a afec-
ţiunilor arterelor coronare in rândul tinerilor) și urmărește 
un număr total de 5115 tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 
de ani, pe parcursul unei perioade de 25 de ani. Am efectuat 
în mod regulat consultaţii și analize.

Care sunt „limitele normale“ pentru tineri?
Tensiunea arterială la persoanele tinere ar trebui să �e de 
120/80 mmHg și nu mai mare. Un studiu foarte semni�ca-
tiv, publicat in New England Journal of Medicine – revistă 
stiinti�ca prestigioasă, indică de asemenea faptul că tensi-
unea arterială la această grupă de vârstă ar trebui să �e cea 
menţionată. Într-un studiu numit SPRINT (Systolic Blood 
Pressure Intervention Trial – Testarea tensiunii arteriale sis-
tolice), oamenii de știinţă au comparat persoane cu tensiunea 

arterială de 120/80 mmHg cu persoane cu valori mai mari și 
au constatat că persoanele din grupa cu tensiunea arterială 
de 120/80 mmHg sunt mai sănătoase. Aceste rezultate cores-
pund celor obţinute în studiul nostru. Este o satisfacţie faptul 
că, în cadrul unui studiu complet independent de al nostru, 
s-a ajuns la aceleași rezultate.

Sunt probleme cu tensiunea arterială în rândul tinerilor?
Din păcate, numărul tinerilor cu hipertonie este în crește-
re rapidă la nivel mondial și în special în ţările în curs de 
dezvoltare. Cele mai importante motive pentru aceasta sunt 
obezitatea și alimentaţia nesănătoasă. În ţările în curs de dez-
voltare se remarcă o trecere la alimentele „rapide“ (fast fo-
ods) și prelucrate, iar aceasta duce la creșterea în greutate. 
Alimentele de tip „fast foods“ au un termen de valabilitate 
lung și nu se alterează, deoarece au un conţinut foarte ridicat 
de sare, iar sarea este unul dintre principalii vinovaţi pentru 
hipertensiunea arterială.

Simptomele hipertensiunii la tineri diferă de cele ale per-
soanelor mai în vârstă?
Hipertensiunea arterială este o boală „silenţioasă“. Tinerii 
trebuie să știe asta. Infarctul, accidentul vascular cerebral și 
insu�cienţa cardiacă sunt observate de obicei la persoanele 
mai în vârstă. Primul simptom care se remarcă la tineri nu 
este, de obicei, un atac de cord. Cea mai importantă cauză a 
afecţiunilor renale sau a insu�cienţei renale în rândul tineri-
lor este hipertensiunea arterială necontrolată.

Când este cazul ca un tânăr să se adreseze medicului?
Dacă aveţi vârsta sub 45 de ani și tensiunea dumneavoastră 
arterială este în mod constant în jur de 140/90 mmHg, trebu-
ie să consultaţi un medic. Dacă tensiunea dumneavoastră ar-

TENSIUNEA ARTERIALĂ RIDICATĂ  
LA ADOLESCENŢI
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terială variază în mod constant între 120/80 mmHg și 140/90 
mmHg, ţineţi sub observaţie valorile. Stresul este printre 
factorii care afectează tensiunea arterială. Valorile de 140/90 
mmHg sunt valorile superioare limită și reprezintă un risc. În 
studiul nostru privind tinerii am observat că, dacă în tinereţe 
tensiunea arterială a fost la limita superioară, la vârsta medie 
inima este mai slabă decât la persoanele care în tinereţe au 
avut tensiunea  arterială normală.

Când putem vorbi despre hipertensiune? Cum se tratează?
Dacă tensiunea arterială este în mod regulat peste 140/90, este 
vorba de hipertensiune. La tineri, tratamentul începe cu scă-
derea în greutate și reducerea aportului de sare. Dacă aceasta 
nu dă rezultate, recurgem la medicamente antihipertensive.

Ce probleme de sănătate cauzează hipertensiunea?
Hipertensiunea are un impact imens asupra organismului. 
În primul rând. ea afectează vasele de sânge și are un efect 
negativ asupra inimii, creierului și rinichilor. Hipertensiunea 
arterială este una dintre principalele cauze ale anevrismelor, 
insu�cienţei cardiace, accidentelor vasculare cerebrale și in-
su�cienţei renale.

La ce vârstă apare hipertensiunea?
În general, hipertensiunea arterială este mai frecventă la per-
soanele de peste 55 de ani. Este important ca problema să �e 
depistată cât mai devreme posibil. Predispoziţia genetică este 
deosebit de importantă în cazul hipertensiunii. Dacă părinţii 

dumneavoastră sunt hipertensivi, înseamnă că și dumnea-
voastră sunteţi în grupa de risc.

La ce grupă se observă cel mai frecvent hipertensiunea – la 
femeile sau la bărbaţii tineri?
Numărul femeilor și al bărbaţilor cu hipertensiune arteria-
lă din grupa de vârstă tânără este aproape același. Problema 
există la ambele sexe. Înainte se întâlnea mai frecvent în rân-
dul bărbaţilor, dar din cauza incidenţei crescânde a obezităţii, 
acum situaţia se observă la ambele sexe. Astăzi, hipertensiu-
nea arterială este una dintre cele mai grave probleme de să-
nătate pentru femei. Cel mai bun mod de a preveni apariţia 
hipertensiunii arteriale este să slăbiţi și să menţineţi o greu-
tate sănătoasă.

Cum să-și controleze tinerii tensiunea arterială?
Am trei sfaturi pentru tineri: Nu vă îngrășaţi, nu fumaţi și 
reduceţi aportul de sare. Excesul de greutate forţează inima 
să muncească mai mult și să se epuizeze mai repede. Din pă-
cate, conform observaţiilor noastre, ponderea cea mai mare 
a fumătorilor le revine femeilor. Unele femei fumează ca să 
nu se îngrașe. Ţigările trebuie evitate. N-o să obosesc să repet 
acest lucru, deoarece este un fapt dovedit știinţi�c că ţigări-
le produc boli cardiovasculare. În plus, aportul de sare este 
strâns legat de bolile cardiovasculare. Cu cât mai multă sare 
consumaţi, cu atât corpul dumneavoastră vrea mai multă. Sa-
rea trebuie evitată. Persoanele care consumă „fast foods“con-
sumă cantităţi foarte mari de sare în �ecare zi și nici măcar 
nu observă.
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METODE NATURALE PENTRU SCĂDEREA TENSIUNII ARTERIALE
Exerciţii regulate și plimbări
Exerciţiile sunt unul dintre cele mai bune lucruri pe care le 
puteţi face pentru a reduce tensiunea arterială ridicată. Efec-
tuarea regulată a exerciţiilor vă ajută inima să devină mai pu-
ternică și mai e�cientă în pomparea sângelui, ceea ce reduce 
presiunea în artere.

Reduceţi aportul de sodiu
Consumul de sare este ridicat în toată lumea. Acest lucru se 
datorează în mare măsură alimentelor procesate și gătite. Din 
acest motiv, multe eforturi în domeniul sănătăţii publice vi-
zează reducerea sării în industria alimentară.

Beţi mai puţin alcool
Consumul de alcool poate mări tensiunea arterială. De fapt, 
alcoolul este asociat cu 16% din cazurile de hipertensiune ar-
terială la nivel mondial.

Consumaţi mai multe alimente bogate în potasiu
Alimentele deosebit de bogate în potasiu sunt: legume, în 
special legumele cu frunze verzi, roșiile, cartofii și cartofii 
dulci; fructe: mai ales pepenii, bananele, avocado, portocale-
le și caisele;  pește: tonul și somonul; produse lactate: laptele 
și iaurtul; sâmburii și seminţele, precum și fasolea.
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Învăţaţi să gestionaţi stresul
Stresul este un factor-cheie pentru tensiunea arterială cres-
cută. Când suntem stresaţi cronic, corpul nostru este într-un 
regim continuu de tensiune. La nivel �zic, aceasta înseamnă 
un ritm cardiac mai rapid și constrângerea vaselor de sânge.

Mâncaţi ciocolată naturală sau cacao
Ciocolata naturală și pudra de cacao sunt bogate în �avonoide, 
compuși vegetali care provoacă dilatarea  a vaselor de sânge.

Slăbiţi
Dacă sunteţi supraponderal, pierderea în greutate poate con-
tribui la sănătatea inimii. Conform unui studiu din 2016, pier-
derea a 5% din greutatea corporală poate reduce în mod sem-
ni�cativ tensiunea arterială ridicată.

Renunţaţi la fumat
Printre numeroasele motive pentru a renunţa la fumat este că 
acest obicei este un serios factor de risc pentru bolile de inimă. 
Fiecare inhalare de fum de ţigară determină o ușoară creștere 
temporară a tensiunii arteriale. Se știe că substanţele chimice 
din tutun deteriorează vasele de sânge.

Mâncaţi fructe
Fructele sunt pline nu doar de un gust suculent. Ele conţin 
polifenoli - compuși vegetali naturali care sunt bene�ci pentru 
inima dumneavoastră.
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ALIMENTELE 
„DĂUNĂTOARE“ATRAG

Chiar și atunci când lucrăm 
concentraţi, imaginile cu pră-
jituri, pizza, îngheţată și alte 
alimente nesănătoase ne pot 
distrage atenţia. Fotogra�ile 
cu alimente nesănătoase sunt 
aproape de două ori mai dis-
turbante decât fotogra�ile cu 
alimente sănătoase, concluzio-
nează un nou studiu realizat de 
John Hopkins. Studiul a con-
statat de asemenea că, după ce 
au luat câteva guri de ceva dul-
ce, omeniilor nu li se mai pare 
că aceste alimente nesănătoase 
ar � mai interesante decât ali-
mentele sănătoase sau fotogra-
�ile lor decât alte fotogra�i. 

COCA COLA TRATEAZĂ 
DIAREEA?!

Când avem diaree, odată cu apa 
pierdem și electroliţii vitali -  
sodiu, potasiu, clor, bicarbo-
nat. De aceea, dacă bem numai 
apă, nu reușim să recuperăm 
lichidele pierdute datorită 
diareei. Ceaiul și cafeaua nu 
conţin acești electroliţi, dar co-
ca-cola conţine electroliţi și za-
hăr, de aceea poate � recoman-
dată în tratamentul diareei. 
Alte idei: beţi suc de portocale 
cu adaos de zahăr și sare, ayran 
(iaurt diluat cu apă) sărat, cu 
puţină banană.

Pierderea auzului este o stare nefavorabi-
lă, care afectează negativ viaţa socială și 
poate ascunde riscuri neprevăzute pentru 
sănătate. Chiar și reducerea parţială a 
acuităţii auditive este o experienţă destul 
de neplăcuta atât pentru suferinzi, cât și 
pentru membrii familiei, prieteni și co-
legi, etc.
 
Un studiu efectuat recent de „Johns Hop-
kins“ indică faptul că, pe lângă izolarea soci-
ală, pierderea auzului cauzează suferinţe �-
zice și psihice asociate cu probleme de mers, 
deoarece poate duce la căderi. 

Care este legătura dintre mers și auz?
Urechile noastre captează mici semnale care 
ajută la menţinerea echilibrului în timp ce 
mergem. Pierderea auzului ne împiedică să 
auzim aceste semnale importante. Pe lân-
gă aceasta, creierul începe să consume mai 
mult efort pentru a procesa sunetul. Această 
suprasolicitare la nivel subconștient poate 
împiedica procesele cognitive necesare pen-
tru a se deplasa în siguranţă.

Pot � reduse cu ajutorul aparatelor audi-
tive riscurile datorate legăturii existente 
între mers și auz?
Dr. Lyn speră să găsească o soluţie pentru 
această problemă prin noul său studiu, care 
se a�ă în faza de plani�care. El a împărtă-
șit următoarea informaţie: „Ceea ce știm 
cu siguranţă este că aparatele auditive nu 
au un efect negativ. Aparatele auditive ajută 

mulţi pacienţi. Datorită acestor dispozitive 
se restabilesc relaţiile apropiate cu familia 
și prietenii, ele au un efect pozitiv puternic 
asupra vieţii pacienţilor. 

Ce alte riscuri ascunde pierderea auzului?
Mai mult chiar, pierderea auzului poate � 
chiar un factor activ în dezvoltarea demen-
ţei. Dr. Frank Lin și colegii săi care lucrează 
în „Johns Hopkins“au stabilit într-un studiu 
efectuat pe 639 de participanţi adulţi, care 
au fost urmăriţi pe o perioadă de 12 ani, că 
pierderea ușoara a auzului dublează riscul 
de a dezvolta demenţă. Gradul mediu al de-
�citului auditiv sporește riscul de 3 ori, iar 
persoanele cu pierderea gravă a auzului sunt 
de 5 ori mai susceptibile de a � expuse riscu-
lui de demenţă. 

Pierderea auzului este un semn de îmbă-
trânire?
Dr. Lyn relatează că mulţi oameni care au 
probleme cu auzul nu vor să folosească un 
aparat auditiv, deoarece cred că aceasta îi 
va face să pară mai în vârstă și că va trebui 
să tacă, în loc să participe activ la diverse 
conversaţii și activităţi și adaugă: „Adevă-
rul e că, într-adevăr, comunicarea cu oa-
menii ajută la menţinerea unui creier „mai 
tânăr“ și la participarea la viaţa socială. 
Aparatele auditive mari și zgomotoase din 
trecut au rămas în istorie. Aparatele de as-
tăzi și implanturile cohleare sunt mai mici, 
mai confortabile și mai puţin observabile 
decât înainte.

NU SUBESTIMAŢI  
PIERDEREA AUZULUI

● auziţi că cineva vă vorbește, dar greu în-
ţelegeţi ce vă spune;

● deseori îi rugaţi pe cei care vă vorbesc să 
repete și/sau vă plângeţi că ei mormăie;

● înţelegeţi mai bine ce vă spune persoana 
cu care vorbiţi dacă o priviţi;

● nu puteţi auzi clar în locuri zgomotoase, 
cum ar � într-un un restaurant aglomerat 
sau pe stradă;

● faceţi mari eforturi pentru a auzi de la 
distanţă, de exemplu într-o sală sau în-

tr-un loc zgomotos
● aveţi di�cultăţi la auzul vocii copiilor,  

ciripitul păsărilor etc.;
● întâmpinaţi di�cultăţi în identi�carea 

direcţiei din care vin sunetele pe care le 
auziţi;

● măriţi mult volumul sunetului televizo-
rului și radio-ului, nu auziţi soneria la 
ușă, telefonul etc.

● auziţi ţiuituri, bâzâit, sunete în urechi și/
sau aveţi senzaţia că aveţi ceva la ureche.

Simptome ale pierderii auzului
Există diferite tipuri de pierdere a auzului şi diferite grade de pierdere. Este posibil să 
suferiţi de pierderea auzului dacă aveţi unul sau mai multe dintre următoarele simptome:

Sănătate



UNA DINTRE MINUNİLE 
DE LA ANADOLU

Stacey şi Andrew Denslyz

DRUMUL DIN SUA LA CENTRUL 
MEDICAL ANADOLU PENTRU 
FERTILIZARE IN VITRO

Sunt din Bucuresti, Romania.  Am a� at de 
aceasta clinica prin intermediul baiatu-
lui meu care a gasit � rma VIP Med. Prin-
tr-o imprejurare fericita am optat pentru 
Anadolu, am venit in vara anului 2011 fara 
mari sperante pentru ca in Romania nu mi 
s-a mai dat nici o sansa la viata.
Am fost diagnosticata cu cancer mamar cu 
metastaze la plamani ultima faza. In Roma-
nia mi s-a spus ca daca voi pleca la trata-
ment in stainatate o sa ma fac de ras. Am ve-
nit apoi la Anadolu si am urmat tratamentul 
in trepte, dupa cum mi l-a personalizat 
domnul profesor, Necdet Uskent. Asta cred 
ca este una dintre minunile de la Anado-
lu pentru ca tratamentul este personalizat, 

deci este tratament pentru mine si nu pen-
tru toti cum se face in Romania. Domnul 
profesor este absolut minunat, il consider 
salvatorul meu pentru tratamentul pe care 
mi l-a aplicat.
Acum ma simt foarte bine, am venit la con-
trol dupa 6 luni si ii multumesc domnului 
profesor pentru toate detaliile de care s-a 
ocupat, a studiat � ecare analiza in parte si 
m-a tinut continuu sub observatie.
Am fost foarte multumita si de personalul 
de aici, sunt absolut nemaipomeniti. Multu-
mesc si sta� -ului de traducatori.
Datorita domnului profesor pot sa ma bu-
cur de nepotii mei si pot sa am o noua viata.

Mihaela G.P.

Stacey și Andrew Denslyz sunt un tânăr cu-
plu american. Ambii lucrează cu copii care 
au dizabilități de învăţare. Iubesc copiii și își 
doreau cu ardoare să aibă și ei unul. Din pă-
cate, eforturile lor de un an și jumătate s-au 
dovedit în zadar. În cele din urmă, în martie 
2009, au decis să vadă un doctor. După anu-
mite examene, doctorul a ajuns la concluzia 
că trebuie să facă un tratament in vitro.
„Cu toate acestea”, spune familia Denslyzs, „tra-
tamentul costă o sumă ridicol de mare în SUA. 
Ne era absolut imposibil să ni-l permitem.”

Internare la Centrul Medical Anadolu
Cuplul a început să caute alternative în stră-
inătate. Andrew Denslyz ne povestește că au 
căutat pe internet, în cotidiene, în reviste și 
pe toate căile posibile pentru a găsi cel mai 
bun centru medical pentru ei. Atunci au 
găsit un articol despre practica de fertiliza-
re in vitro de la Centrul Medical Anadolu. 
Au fost foarte impresionaţi de ce au citit și 
imediat au luat legătura cu Departamentul 
de Servicii Internaţionale al spitalului. În 
numai o săptămână, au schimbat emailuri 

și au decis să vină în Turcia. Pentru că era 
prima dată când mergeau în străinătate, fa-
milia Denslyz nu și-a ascuns entuziasmul.
La Centrul Medical Anadolu tratamentul 
lor fost supervizat de Prof. Dr. Aydın Arıcı. 
Impresia lor iniţială, spune Andrew Dens-
lyz, a fost că personalul medical este foarte 
serviabil, înţelegător și sincer.

Familia Denslyz vorbește despre experi-
ența ei la Centrul Medical Anadolu:
„Am fost cu adevărat bucuroși că am fost la 
Centrul Medical Anadolu. Am ales centrul 
dintre multe altele și am venit aici de la ce-
lălalt capăt al lumii. Era riscant. Dar nu am 
fost niciodată dezamăgiţi. Doctorul nostru, 
Prof. Dr. Aydın Arıcı, ne-a susţinut sub toate 
aspectele și ne-a alinat când a fost necesar. El 
este doctorul perfect. Nu a trebuit nicioda-
tă să așteptăm în timpul procedurilor, toată 
lumea era foarte atentă cu noi. Tratamentul 
nostru a fost de asemenea unul de succes. 
Suntem foarte fericiţi. Vrem să ne întoarcem 
la Centrul Medical Anadolu pentru cel de-al 
doilea copil.”
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PISCINA ESTE 
DĂUNĂTOARE?

Dacă dezinfecţia apei din pis-
cină nu este su� cientă, aceas-
ta poate provoca multe boli 
infecţioase, cel mai adesea 
infecţii fungice ale pielii. Pe 
de altă parte, apa foarte clo-
rinată poate provoca alergii 
și eczeme cutanate și respira-
torii la persoanele cu alergie 
și astm. Persoanele expuse la 
apa din piscine pe lungă dura-
tă, cum ar �  înotătorii, suferă 
de subţierea smalţului dentar 
și de alterarea culorii dinţilor.

CEARA DIN URECHI 
ARE O FUNCŢIE 
PROTECTOARE

Curăţarea excesivă a canalului 
auditiv extern reduce stratul 
normal de ceară din ureche 
(cerumen) și reduce protecţia 
urechii. Astfel, urechea poa-
te să se infecteze mai ușor cu 
bacterii și ciuperci care se în-
mulţesc repede. Persoanele cu 
imunitate redusă, diabeticii, 
persoanele supuse la radiote-
rapie în zona urechii externe 
sunt predispuse în mai mare 
măsură să dezvolte infecţii. 
Dacă e cazul, cerumenul tre-
buie curăţat cu atenţie. Cură-
ţarea regulată nu duce la acu-
mulare cronică.
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PROGRAMELE DE SCREENING 
ale CENTRULUI MEDICAL ANADOLU  

Screening-ul pentru cancerul de sân:
Cea mai importantă metodă pentru dia-
gnosticarea precoce a cancerului de sân este 
mamogra� a. Există mai multe studii care ara-
tă ca mamogra� a anuală după vârstă de 50 și 
metoda de autoexaminare reduc nivelurile de 
mortalitate între 20-30%. Dacă într-o familie 
(în special la rude de gradul I) este înregistrat 
un cancer de sân la o vârstă fragedă, scree-
ning-urile mamogra� ce, însoțite de ultrasu-
nete pot începe între 30-35 de ani. Mamogra-
� a trebuie să se facă anual.

Screeningul pentru cancerul ovarian:
Acesta include o examinare pelviană, ultra-
sunete transvaginale și teste cu ser CA-125. 
Examinarea pelvisului nu este su� cientă 
pentru a detecta cancerul ovarian. Nu există 
rezultate categorice din cercetările științi� ce 
pentru a identi� ca boala printr-o ecogra� e 
transvaginală și CA-125. Diagnosticarea 
prin vechile metode de tomogra� e compu-
terizată spiralizată este discutabilă, având în 
vedere faptul că, uneori, această metodă de 
screening dă semnale false pozitive pentru 
prezența bolii.

Cu progresul în explorarea biologiei cancerului se dezvoltă și metodele de prevenire. Me-
todele de screening sunt considerate esențiale în diagnosticarea și în lupta împotriva can-
cerului. În multe tipuri de cancer diagnosticarea precoce este un factor important pentru 
creșterea duratei și a calității vieții. Diagnosticul precoce al cancerului de sân, de col ute-
rin, de colon și de piele, este o salvare a vieții!

АБОНИРАЙТЕ СЕ БЕЗПЛАТНО 
ПРИ НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Prof. dr. Necdet Üskent Prof. dr. Aydın Arıcı 

Despre 
diagnosticul 
şi tratamentul 
cancerului 
colorectal

Despre 
sindromul 
ovarian 
polichistic

Analgezicele 
pot avea efecte 
secundare 
grave

ÎN NUMĂRUL URMĂTOR  AȘTEPTAȚI  

ONCOLOGIE GINECOLOGIE GASTROENTEROLOGIA

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

ÎN NUMĂRUL URMĂTOR  

CONTACTEAZĂ-NE

АБОНИРАЙТЕ СЕ БЕЗПЛАТНО 
ПРИ НАШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

EDIȚIEGRATUITĂ
INREGISTRAȚI-VĂ GRATUIT LA REPREZENTANȚII NOȘTRI

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

Pentru conversa ie
(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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