
 - 

 

март април 
2016 Здраве 

ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
Кликнете върху някоя от темите на броя, за да прочетете целия материал 

Полетете към своето здраве 
Полово преносимата 
опасност: Рак на маточната 
шийка 

Как да намалим риска 
от рак на матката? 

Циститът - Кошмарът 
на жените 

Рискове от сърдечно-съдови 
заболявания при децата 

Често срещани 
вродени сърдечни 
заболявания 

Ефектите и приносите на 
масажа в оздравителния процес 

Споделено - "От цялата 
си душа, благодаря" 

За лекарствата Класически лечебен масаж Скрининг програми на 
Анадолу Медицински Център 

Иновативните и интегрирани 
медицински услуги на 
Анадолу Медицински Център 
се основават на подход, 
фокусиран върху всеобхват-
на грижа за пациента. 

Всеки пациент се лекува с всеотдайност от 
експертен екип от здравни специалисти. На 
всеки пациент се стараем да осигурим комфорт 
от първия контакт с нас, по време на престоя 
му при нас и при всеки последващ повод. 

Ракът на цервикса (маточната 
шийката) се развива в тъканта 
на лигавицата на маточната 
шийка. Шийката на матката е 
по-ниската част на матката. 

Цервиксът свързва носещата ембриона част на 
маточната кухина с влагалището. Най-близката 
част на цервикса до маточната кухина се 
нарича ендоцервикс (endocervix), а тази в 
близост до вагината се нарича ектоцервикс 
(ectocervix). 

Ракът на матката се развива 
от тъканта, нарече-на 
ендометриум, която се 
намира във вътрешната 
стена на матката. 

Известно е, че различни рискови фактори 
увелича-ват вероятността от поява на това 
заболяване. 

Срамният проблем за жените 
- Инконтиненцията 

Инконтиненция или 
незадържане на урина е 
състояние, в което мнозина 
тайно изпадат, и което ги кара 
да се чувстват засрамени. То 
може да възникне у всяко лице, 

независимо от възрастта и пола. Приблизително 
50% от недиагно-стицираните жени в цял свят, в 
по-голяма или в по-малка степен, страдат от това 
неразположение. Процентът може да нарасне до 
70% у жените в периода след менопаузата. 

Циститът представлява 
възпаление на лигавицата на 
пикочния мехур и много от 
жените често се сблъскват с 
това заболяване. Той бива два 
вида - инфекциозен цистит на 

бактериална основа, и интерстициален 
цистит, хроничен. Признаците и симптомите 
на двата типа са сходни и често водят до 
погрешно определяне на типа цистит. 

Кои са най-често срещаните 
сърдечно-съдови заболявания 
при децата? 
Най-често срещаната вродена 
аномалия е позната сред 

населението като "дупка в сърцето", която 
представлява отвор между предсърдията и 
камерите. 

Вродените сърдечни 
заболявания се срещат при 8 на 
1000 бебета. Признаците при 
бебета със сърдечна патология 
се наблюдават в зависимост от 

вида на аномалията. Периодът на поява и 
тежестта на симптомите определят спеш-
ността на необходимите хирургични 
интервенции. 

Ефектите на масажа са 
комплексни и сложни, поради 
факта, че едновременно 
въздейства върху 
физиологичните и 
психологическите аспекти. 

Масажът има най-голямо положително 
въздействие върху кръвообращението и 
лимфотока. 

Емоционална история на 
Дафинка Зафирова от град 
София, която след провеждане 
на профилак-тичен преглед е 
диагностицирана с 
онкологично заболяване. 

Когато биват употребявани по 
предназначение и при 
необходимост в правилните 
дози, лекарствата могат да имат 
терапевтичен ефект. 

Класическият лечебен масаж е 
ефективен метод за 
ускоряване на оздравителния 
процес. Днес в методиката на 
класическия лечебен масаж са 

установени пет масажни начина: 
поглаждане, изстискване, разтриване, 
размачкване, вибрации. 

С напредъка в опознаването на 
биологията на рака се развиват 
и методите за предпазване. 
Скрининговите методи се 

считат за ос-нов ни при диагностициране и 
защита в борбата срещу него. При много видове 
рак ранното диагностициране е важен фактор за 
уве-личаване на продължителността и 
качеството на живота. 
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като за начало 

Нов брой на периодичния 
бюлетин на Анадолу 
Медицински Център 

Държите в ръцете си новия 
брой на информационния 
бюлетин на Анадолу 
Медицински Център. 
С него, на всяко двумесечие, 
ние продължаваме да се 
опитваме да бъдем полезни
 както с най актуалната 

информация в сферата на 
здравеопазването от цял 
свят, така и с полезни 
съвети за извънболнични 
те грижи за здравето. 

7 април 

Всяка година Световната 
здравна организация избира 
за своя рожден ден 7 
април, който е световен 
дан на здравето една от 

март април 
2016 Здраве 

ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 

полетете 
към своето здраве! 

още в броя стр. 12 

споделеНо 
Дафинка Зафирова от София, 

„От цялата си душа 
благодаря“ за лечението 
в Анадолу Медицински 
Център 

следва на стр. 2 

приоритетните области 
на общественото 
здравеопазване. 
Тема през 2016 е диабетът, 
който засяга пряко 
милиони хора по света, 
най вече в страните с 
ниски и средни доходи. 
Синият кръг е символ на 
обединението на всички 
нации срещу заболяването 
поради изключителното 
му икономическо значение  

още в броя стр. 3 

оНкологИя 
Доц. др Фатих Гючер 

за видовете гинеколо 
гичен рак и други 
заболявания 

Иновативните и интегрирани 
медицински услуги на Анадолу 
Медицински Център се основават на 
подход, фокусиран върху всеобхват-
на грижа за пациента. Всеки 
пациент се лекува с всеотдайност 
от експертен екип от здравни 
специалисти. На всеки пациент се 
стараем да осигурим комфорт от 
първия контакт с нас, по време на 
престоя му при нас и при всеки 
последващ повод. 

Aнадолу Медицински Център има доб
ри новини за всички свои пациенти и 

за тези, които планират лечение при нас. 
От февруари 2016 хората, които полз
ват медицинските услуги на Анадолу Ме
дицински Център, от основен медицин
ски преглед до лечение на сериозни заболя
вания, могат да спестят 50% от стой
ността на самолетния си билет от Tur
kish Airlines. 
Нашата мисия да подобрим качеството 

на живот на нашите пациенти намира 
следва на стр. 2 

Към Съдържанието >>>

https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/dots-dr-fatih-gucer_4d0123dfa.html
https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/dots-dr-fatih-gucer_4d0123dfa.html


 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 


 

Здраве 2

7 април 

от стр. 1 

и факта, че е причина за 
ранна смърт и редица 
увреждания при пациенти
те. 
Диабетът е хронично 
метаболитно заболяване, 
характеризиращо се с 
повишени нива на глюкоза 
в кръвта, което може с 
течение на времето да 
доведе до сериозно 
увреждане на сърцето, 
кръвоносните съдове, 
очите, бъбреците и 
нервите. 

Цел на Световния ден на 
здравето е да акцентира 
върху проблемни тенден
ции в световен мащаб, за 
да се овладее тази 
тенденция чрез целенасо
чена превенция и подходя
щи грижи. 
Всяка страна е на различен 
етап в решаването на 
проблема с диабета, но са 
налице редица дейности за 
повишаване на осведоме
ността и за предизвикване 
на набор от действия за 
справяне с него, защото 
той и неговите усложнения 
водят до значителни 
икономически загуби не 
само за хората с диабет и 
техните семейства, но и за 
системите на здравеопаз 
ване и националните 
икономики. 

полетете 
към своето здраве!

 от стр. 1 

израз и в подписаното споразумение с 
Turkish Airlines. 

процедурата е много лесна: 
Стъпка 1: Потвърдете датите за меди
цински прегледи със специалист от нашия 
международен отдел. Когато датите са 
фиксирани, поръчайте самолетен билет в 
един от местните офиси на Turkish Air
lines или в официалните представител
ства. Моля не забравяйте да ги информи
рате, че ще летите до Турция за лечение. 
Стъпка 2: По време на посещението в 
болницата, трябва да получите и запази
те всички фактури/разписки, издадени от 
Анадолу медицински център. 
Стъпка 3: След завръщане в България, 
трябва да посетите офиса на Turkish 
Airlines, в който сте поръчали самолетни
те билети и да докажете, че сте били на 
лечение като представите фактурите/ 
разписките.  След определено време, 50% 
от стойността на билетите ще Ви бъде 
възстановена. 
Анадолу медицински център обслужва па
циенти от над 30 страни по модерен на
чин. Предоставяме медицинско обслужва
не по световен стандарт и цялостна гри
жа и подкрепа, за да могат пациентите ни 
да възстановят здравето си. 
Приоритети в нашата грижа за пациента 
са безопасността, комфорта, самооосъз
наването и ясната диагностика. Ето за
що Анадолу медицински център предлага 
безплатно второ медицинско мнение за 
диагноза на база предоставени изследва
ния. При необходимост се търси мнение

то на специалистите от Джон Хопкинс 
Медисин, с които Анадолу Медицински 
център има споразумение за стратегиче
ско сътрудничество. 
Към всеки пациент се прилага мултидис
циплинарен подход на лечение – на лекар
ски консилиум от различни специалисти 
се обсъждат даигнозата, терапиите и 
ефективността им спрямо конкретния 
случай. Стремим се към постоянно усъ
вършенстване и развитие, което се осно
вава на използването на фундаментални 
иновации. 
На разположение на чуждестранните па
циенти денонощно и безплатно работят 
преводачи на роден език. Анадолу Меди
цински Център предоставя безплатен 
транспорт от/до летището, както и 
всички услуги, свързани с улесняване на 
настаняването и престоя в Центъра. 
Към Анадолу Медицински Център функ
ционира хотел с над 75 легла, където се на
станяват пациентите за извънболнично 
лечение, посещаващите Центъра за меди
цински изследвания и техните близки. Раз
положен в рамките на медицинския ком
плекс, в спокойна крайбрежна област, хо
телът е далеч от шума на града, но доста
тъчно близо до него с оглед евентуално 
ежедневно пътуване. 
Полагаме усилия да вникнем в нуждите на 
нашите пациенти и близките им и пре
доставяме подкрепа на всички етапи от 
лечението.  Стараем се да предложим ка
чество на обслужване, което надминава 
техните очаквания. 

Към Съдържанието >>>



 

   
  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

  
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

3ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 
МАРТ - АпРИЛ 2016 

полово преносимата опасност:
 
рак на маточната ШиЙка 

доц. д-р Фатих гючер 
специалист по акушерство и гинекология 
в Анадолу Медицински Център 

Ракът на цервикса (маточната шийката) се 
развива в тъканта на лигавицата на маточната 
шийка. Шийката на матката е по-ниската част на 
матката. Цервиксът свързва носещата ембриона 
част на маточната кухина с влагалището. Най-
близката част на цервикса до маточната кухина се 
нарича ендоцервикс (endocervix), а тази в близост 
до вагината се нарича ектоцервикс (ectocervix). 
Ракът на маточната шийка се развива обикновено 
в областта, където се срещнат двете части. 

Ракът на маточната шийка се на
блюдава почесто при пациенти в 

средна възраст. Жените, които са 
диагностицирани с рак на шийката на 
матката, са между 35 и 55 години. При 
жени под 20годишна възраст заболя
ването се среща порядко. Въпреки, че 
предимно младите жени са в рискова
та група, тези в напреднала възраст 
не осъзнават, че също са подложени 
на риск. Повече от 20% от жените с 
поставена диагноза рак на шийката 
на матката са над 65 години. От тази 
гледна точка е важно поне до 70го
дишна възраст жените да се подла
гат на изследване с цитонамазка (PAP 
test). 
Установяването на рак на цервикса в 
найранен стадий осигурява наймал
ко 5 години живот почти на 100%. 
Ако ракът е в малко понапреднал 
стадий, но не се е разпространил по 
лимфните възли и по други места, 
процентът на оцеляване достига до 
92%. Когато вече са налице всички фа
зи процентът на 5годишна преживя
емост е около 73%. 

кои са рисковите фактори? 
Има няколко фактора, които увели
чават риска от заболяване на рак на 
маточната шийка. Рядко се среща 
при жени, които не притежават ни
то една от тези рискови предпос
тавки. Но дори тези фактори да уве
личават вероятността от развитие 
на заболяването, при много жени то
зи вид рак не се развива. 

Рисковите фактори за развитие на рак на цервикса 
включват: 
Заразяване с Човешкия папиломен вирус (HPV): Главен 
рисков фактор за развитие на рак на маточната шийка е за
разяване с HPV вируса. Налице са и някои видове сексуално 
поведение, които допринасят за увеличаването на риска от 
заразяване на жената с HPV: полов контакт в ранна въз
раст, наличие на многобройни сексуални партньори, полов 
контакт с необрязани мъже. 
HPV може да съществува в продължение на години без да 
показва симптоми и без наличие на брадавици. Поради това 

несъзнателно може да премине и 
зарази сексуалния партньор. По
следните проучвания сочат, че упо
требата на презерватива не е мно
го ефективен способ за предотвра
тяване на инфекция от HPV. Това е 
така, защото HPV може да преми
не и през непокритите с презерва
тив части на гениталиите и да ос
тава там в покой. 
Тютюнопушенето: В сравнение с 
непушачите, жените пушачи са из
ложени два пъти повече на риск. Бе
лият дроб и много други тъкани в 
тялото се подлагат на вредни хи
мични вещества, причиняващи рак. 
Тези вредни вещества се всмукват 
в белия дроб и с помощта на кръво
обращението могат да достигат 
до различните органи. В цервикал
ните секрети на жени пушачи са 
открити остатъчни вещества от 
цигари. Смята се, че тези продукти 
повреждат клетъчното ДНК на 
цервикса и допринасят за образува
нето на рак. 
Заразяване с ХИВ: ХИВ е вирусът, 
който причинява СПИН. Вирусът 
отслабва имунната система на ор
ганизма и по този начин повишава 
риска от заразяване с HPV. Имунна
та система има опустошителен 
ефект върху раковите клетки и за
бавя растежа и разпространението 
им. При жени, заразени с ХИВ, цер
викалните преканцерози премина
ват към ракови образувания побър

следва на стр. 4 

Към Съдържанието >>>

https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/dots-dr-fatih-gucer_4d0123dfa.html
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Здраве 4

полово преносимата опасност:
 
рак на маточната ШиЙка 

от стр. 3 

зо от нормалното.
 
Заразяване с хламидия: Хламидията е сравнително често
срещана бактерия, която се предава по полов път и ин

фектира женските гениталии. При повече жени инфекция

та протича тихо и без симптоми и може да бъде установе

на единствено чрез изследване на проби от цервикса.
 
Диета: Хранителният режим, беден на плодове и зеленчу

ци, представлява рисков фактор за развитие на рака на ма

точната шийка. Също така висока степен на риск има и
 
при жени с наднормено тегло.
 
Противозачатъчни таблетки: Продължителната упо

треба на противозачатъчни таблетки  увеличава риска.
 
Някои проучвания показват повишен риск при използване

то им с продължителност на периода 5 години и повече. В
 
други изследвания е установено, че употребата на проти

возачатъчни таблетки с продължителност над 10 години
 
увеличава риска с до 4 пъти повече. Имайки предвид пре

димствата и недостатъците на противозачатъчните
 
таблетки, които сравнително понижават риска, препо

ръчваме да се консултирате с вашия лекар преди да напра

вите своя избор.
 
Жените, които често сменят сексуалните си партньори,
 
без значение какъв вид контрацептиви употребяват, тряб

ва да използват презервативи за предпазване от полово
 
предавани болести.
 
Повече от една бременност: Жени, които са имали някол

ко бременности с преносване на бебето, рискът от рак на
 
маточната шийка е повисок.
 
Нисък социално–икономически статус: Известно е, че
жени с нисък социалноикономически статус са в рискова
 

група, поради факта че имат ограничен достъп до медицин
ски услуги, предлагащи редовни изследвания с цитонамазка 
(PAP test) и лечение на преинвазивни цервикални заболява
ния. Същевременно тези жени могат да попаднат и в рис
ковата група поради недохранване. 
Анамнеза на рак на цервикса в семейството: Последни 
проучвания са установили, че почесто се среща този вид 
рак при жени, чиито майка или сестра са развили рак на ма
точната шийка. Според някои изследвания това се дължи 
на наследствено заболяване, което води до проблем в борба
та с HPV инфекцията. 

какви са симптомите? 
Обикновено цервикалните преканцерози и раковите обра
зувания в ранен стадий не показват признаци и симптоми. 
Те се появяват едва когато ракът е инвазивен и се е разпрос
транил в околните тъкани. Найчестите симптоми са не
очаквано вагинално кървене. 
Кървене, извън менструационния период, може да бъде пър
вият признак. Това кървене може да бъде под формата на за
цапване или да се появи между два менструални цикъла. Но е 
възможно да се появи и като подълго и потежко кръвоте
чение от самата менструация. В периода на менопаузата 
този симптом може да се прояви като силно кървене и уве
личено вагинално течение. 
Болка по време на гинекологичен преглед, кървене при полов 
акт, кървене след вагинална промивка, болка по време на по
лов акт, могат да бъдат признаци за рак на шийката на 
матката. 

следва на стр. 14 

портрет 

доц. д-р Фатих гючер 

специалист по акушер 
ство и гинекология 
в Анадолу Медицински 
Център 

Доц. Д р Фатих Гючер е име 
нит специалист в гинекологич 
ната онкология. Образование 
то си придобива в Тракийски 
медицински университет и в 
Медицински университет в 
Грац, Австрия. 
Член е на Турското сдружение 
на гинекологичните онколози, 
Турско германската гинеколо 
гична асоциация, Турската асо 
циация за гинекологична ендос
копия, Европейското сдруже 
ние на гинекологичните онко 
лози и Американския инсти 
тут по ултразвук в медицина 
та. 
Медицинските му интереси са 
свързани с диагностициране и 
лечение на гинекологични доб
рокачествени и злокачествени 

образувания, минимално инва 
зивна хирургия, приложение на 
хистероскопия и лапароскопия 
при гинекологичната онколо 
гия и др. Издал е над 71 нацио 
нални и международни публика 
ции с повече от 160 цитирания. 
Представил е над 50 презента 
ции. 
„В световен мащаб, ракът на 
шийката на матката и ракът 
на матката са сред най често 
срещаните, а ракът на яйчни 
ците е този, който най често 
води до смърт. За съжаление, 
симптомите за гинекологичен 
рак се появяват когато заболя 
ването е в напреднал стадий. 
Затова е необходимо да се пра 
вят редовни прегледи. Цито 
намазката отчита наличието 

на абнормно променени предра 
кови клетки. Ако резултатите 
от цитонамазката са положи 
телни, трябва да бъдат извър 
шени допълнителни изследва 
ния като колпоскопия, биопсия 
и базов ендоцервикален кюре 
таж. От цитонамазката може 
да се извлече и друга информа 
ция  наличие на възпалителни 
промени, инфекциозни микро 
организми, хормонален статус. 
Колкото порано се диагно 
стицира заболяването, толко 
ва поефективно ще е лечение 
то.“, казва доц. др Гючер. 

Вижте видео интервюта с доц. д
р Фатих Гючер на http://www. 
anadolumedicalcenter.tv/bg  

Към Съдържанието >>>
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5ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 
МАРТ - АпРИЛ 2016 

как да намалим риска от рак на
 
матката?
 

доц. д-р Фатих гючер 
специалист по акушерство и гинекология 
в Анадолу Медицински Център 

Ракът на матката се развива от тъканта, нарече-
на ендометриум, която се намира във вътрешната 
стена на матката. 
Известно е, че различни рискови фактори увелича-
ват вероятността от поява на това заболяване. 

Сред основните са: менструация в ранна въз
раст, късна менопауза, общият период на 

всички менструации, липса на раждане или заб
ременяване, наднормено тегло, прием на хормо
нални медикаменти, съдържащи хормона ес
троген, прием на медикамента тамоксифен, 
предназначен за лечение на рак на гърдата, кон
сумация на богати на животински мазнини хра
ни, наличие на диабет, близки роднини, заболели 
от рак на матката и/или рак на яйчниците и/или 
рак на червата. 

Много от тези фактори не мо
гат да бъдат променени, но 
могат да бъдат предприети 
редица мерки, чрез които 
да се намали риска от за
боляване: 

1) Предотвратяване на затлъстяване: 
Затлъстяването, което наричаме още обезитет, може да 
бъде предотвратено както чрез хранителен режим, така и 
чрез медикаменти, предписвани и приемани под лекарско 
наблюдение. Запазването на нормалното тегло е от значе
ние за разрушаването на директната връзка между рак на 
ендометруима  диабет  наднормено тегло. В допълнение, 
предотвратяване на затлъстяването има голямо значение 
и се отразява положително както върху сърцето, така и 
върху цялостното здравословно състояние на жената. 

2) Употребата на противозачатъчни таблетки: 
Употребата на противозачатъчни таблетки през фер
тилния период намалява риска. Този защитен ефект се на
блюдава по време на продължителна употреба и се задържа 
наймалко 10 години след преустановяване на приема. Този 
ефект е от особено значение за намаляване на риска при же
ни, които никога не са раждали. 

3) Ограничаване на приемането на мазнини чрез диета: 

Много научни изследвания показват връзка 
между приема на мазнини и появата на рака 
на матката. Освен това, научно е доказа

но, че храненето основно с плодове и зеленчуци 
намалява риска от рак на матката.
 

4) Генетични  изследвания:
Установено е, че при пациенти с диагноза рак на червата се
 
повишава и рискът от образуване на рак на матката. Заед

но с това наличието на някои наследствени генетични
 
фактори са предпоставка за образуването на този вид рак.
 
Хората, които са диагностицирани с този вид тумори или
 
имат близък в семейството с такава диагноза, могат да
 
посетят своя лекар, за да се информират за предразположе

нието им към това заболяване.
 

5) Редовни годишни гинекологични прегледи.
Първоначалните лезии при рак на матката могат да бъдат
 
засичани при ултразвукови прегледи. Честотата на рак на
 
матката започва да се увеличава след 40годишна възраст и
 
се наблюдава през и след периода на менопауза. Извършване

то на редовни гинекологични прегледи преди и след менопа

уза, подпомагат за ранното диагностициране на заболява

нето.
 

Към Съдържанието >>>
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Здраве 6

срамният проблем на жените -
инконтиненцията 

д-р Нури джейдели, специалист 
гинекология 
в Анадолу Медицински Център 

Инконтиненция или незадържане 
на урина е състояние, в което 
мнозина тайно изпадат, и което ги 
кара да се чувстват засрамени. То 
може да възникне у всяко лице, 
независимо от възрастта и пола. 
приблизително 50% от недиагно-
стицираните жени в цял свят, в 
по-голяма или в по-малка степен, 
страдат от това неразположение. 
процентът може да нарасне до 
70% у жените в периода след 
менопаузата. 

Много жени не желаят или не могат
да споделят своите оплаквания с 

близките. С увеличаване на социално
икономическото положение открито
то произнасяне на този проблем става 
все потрудно. Проявата му зачестява с 
увеличаване на броя на естествените раждания. Когато все 
пак някои жени дръзнат да се консултират с лекар за нали
чието на оплаквания, определянето на вида незадържане е 
от първостепенно значение. 
Инконтиненцията възниква обикновено по време на смях, 
кашляне, кихане, физически упражнения, при ходене, а поня
кога дори и при седене или повдигане на тежки предмети. 
При периодична проява е важно да се направи възможно най
бърза консултация с лекар. С течение на времето или с на
предването на възрастта у жената лечението става по
трудно. При случаи в напреднала възраст незадържането 
на урина може да бъде няколко типа. Те могат да се развият 
паралелно, което води до още поголямо усложняване. 
Разграничават се три вида незадържане на урина – стресова 
инконтиненция, императивна инконтиненция и незадържа
не на урина при пациенти със свръхактивен пикочен мехур. 
Стресовата инконтиненция може да възникне в ежедневи
ето, когато лицето се смее, кашля, или при ситуации на по
вишено вътрекоремно налягане. Този тип незадържане на 
урина се наблюдава при жени, които са родили тежко по ес
тествен път, имат ниски нива на естроген след менопауза
та, или са получили пролапс на матката. 
Императивна инконтиненция се получава вследствие на 
тежко патологично нервномускулно заболяване. При този 
тип инконтиненция, макар жената да не уринира често 
през деня, тя се подмокря докато стигне до тоалетната. 
Това състояние може да доведе до усещането за нерадостен 
живот и да накара жената да избягва да излиза навън. Въз

можността от подмокряне в неподхо
дящото място и ненавременно стреси
ра жената изключително много. 
При жени със свръхактивен пикочен ме
хур последният е с помалка вмести
мост и напрягането му е голямо и макар 
поемането на течност у тези жени да е 
доста малко, те уринират много често. 
Акушергинеколозите са специалисти
те, които се занимават с инконтинен
цията. Хирургичното лечение на паци
енти, страдащи от това заболяване, 
претърпя съществено развитие през 
последните 20 години. 
Първоначално пациентите се преглеж
дат амбулаторно, записва се подробна
та им анамнеза и при необходимост се 
провеждат предварителни изследва
ния. В болница постъпват пациенти, на 

които се налага оперативна намеса. Престоят в болницата 
е много лек за пациента. Хирургичната интервенция трае 
около 1520 минути в манипулационната зала, и ако пациен
тът е настанен рано, тя се извършва още същия ден. Опе
ративната намеса се извършва обикновено вагинално, без 
разрез на коремната стена. При извършване на процедура
та с разрез от 34 см, нарушеният ъгъл се коригира чрез по
ставяне на синтетичен предмет под пикочния канал, като 
се използват специално предназначени за целта неразтво
рими материали. Понастоящем тези методи са широко 
разпространени в Европа. Найновите постижения в хи
рургичните техники доведе до доста задоволителни резул
тати. Ако у пациента не се забелязват допълнителни забо
лявания, след оперативната намеса излекуването е оконча
телно. 
Тези интервенции са минимално инвазивни процедури и па
циентките се връщат към ежедневието си без сериозни ус
ложнения. Жените, при които успешно е извършена горна
та процедура, продължават живота си като имат активна 
роля в обществото. Дават им се указания за мерките, кои
то трябва да предприемат в начина си на живот, и количе
ството течности, които трябва да поемат. Ако въпрос
ните мерки са неудовлетворителни, пациентките се под
лагат на гимнастика на пикочния мехур, упражнения на Кег
ел, методи за обучение на самоконтрол на физиологичното 
състояние на организма и електростимулация на мускули
те на тазовото дъно. С други думи, проблема с това заболя
ване може да се реши посредством комбинация от методи 
от различни дисциплини. 

Към Съдържанието >>>
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 7ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 
МАРТ - АпРИЛ 2016 

циститът – коШмарът на жените
 

проф. д-р Неждет Юскент, 
специалист медицинска онкология 
в Анадолу Медицински Център 

Циститът представлява възпаление на лигавицата 
на пикочния мехур и много от жените често се 
сблъскват с това заболяване. Той бива два вида -
инфекциозен цистит на бактериална основа, и 
интерстициален цистит, хроничен. признаците и 
симптомите на двата типа са сходни и често 
водят до погрешно определяне на типа цистит. 

Инфекциозен цистит 
Инфекциозният цистит, причинен от бактерии, е често 
срещано заболяване сред 2530% от младите жени на въз
раст между 2040 години. Найчесто срещаната известна 
причина е сексуалната активност. Коли (coli) бактерията е 
сред честите причинители на това заболяване. Наблюдава 
се спад на инфекциозния цистит при жени след 40годишна 
възраст и отново нарастване след 65годишна възраст. В 
тази възрастова група честотата на заболяването е около 
20%. Причината заболеваемостта да се увеличава с възрас
тта се дължи на понижаването на резистентността на 
организма, свличането на пикочния мехур надолу, както и 
хормонални промени след менопаузата, които оказват вли
яние върху пикочните пътища. 
Оплакванията са парене по време на уриниране, често ури
ниране на малко количество урина, неотложни императив
ни позиви за уриниране, болка и дискомфорт в долната 
част на корема. В някои от случаите в урината се забелязва 
кръв, както и неприятна миризма. Диагноза се поставя след 
анализ и посявка на урината. 
Лечението включва краткосрочна, три дневна терапия с 
антибиотици. Найефективните методи за превенция са 
добрата лична хигиена и изпразване на пикочния мехур след 
полов акт. Въпреки тези превантивни мерки, при жени с 
чести прояви на цистит се прилага еднократна доза от ан
тибиотик, непосредствено след сексуалния контакт. При 
жени с хроничен цистит, в някои редки случаи се препоръч
ва продължително лечение с прием на ниски дози антибио
тици. В допълнение към това може да се извършва радиоло
гично изследване и цистоскопия за възможни скрити забо
лявания като камъни в пикочните пътища, пролапс на пи
кочния мехур или фистула на пикочния мехур. 

Интерстициален цистит 
Това е абактериален възпалителен процес, който засяга 50 
от 100 000 жени. Проявява се с често и болезнено уринира
не, болка ниско в корема, неотложна нужда от уриниране, 
протича със сериозни колебания. В процеса на лечение се 
наблюдава редуване в състоянието на пациента  няколко 

дни без оплаквания, последвани от внезапно влошаване на 
симптомите, след което отново подобряване на състоя
нието. Няма установена конкретна причина, но хранител
ните алергии, инфекциите на пикочните пътища, 
увреждане на вътрешния слой на пикочния мехур, преко
мерния стрес, нарушения на нервната система, въздейст
вието на дразнещи съставки в урината са фактори, 
оказващи влияние, като все още са обект на проучване. 

Диагноза се поставя след като бъдат изключени възможни 
заболявания като инфекциозен цистит, рак на пикочния 
мехур, туберкулоза на пикочополовите органи, неврологич
но нарушение на функцията на пикочния мехур (неврогенен 
пикочен мехур). За целта се прилага широк кръг от тесто
ве, включително и оглед на пикочния мехур с помощта на 
оптично устройство (цистоскопия). 
Няма единно известно окончателно лечение на заболяване
то. Лекарствата, за които има данни за положително въз
действие в периодите на обостряне на заболяването, 
трябва да се приемат в определен систематичен режим. 
При установяване на благоприятно въздействие на някои 
от тези медикаменти върху пациента, те могат да бъдат 
използвани по време на пристъпите. За тази цел се използ
ват таблетки през устата или лекарство под формата на 
разтвор, преминаващ през тънък катетър вътре в пикоч
ния мехур. Хирургичната процедура е краен подход, който 
се прилага при пациенти, които не реагират на лекарстве
ното лечение. Когато бъде поставена диагнозата на паци
ента трябва да бъде обяснено, че това е хронично заболява
не и да се подчертае, че ще живее с болестта до края на дни
те си. Ако е необходимо, трябва да се осигури и психологи
ческа подкрепа. 

Към Съдържанието >>>

http://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/prof-dr-necdet-uskent_e32caad6f.html
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Здраве 8

рискове от сърдечно-
съдови заболявания 
при децата 
кои са най-често срещаните сърдечно-съдови 
заболявания при децата? 
Найчесто срещаната вродена аномалия е позната сред 
населението като "дупка в сърцето", която представлява 
отвор между предсърдията и камерите. Заедно с това за
боляване често се срещат и патологии, като стесняване 
на клапана, който блокира притока на кръв към белите 
дробове или други части на тялото, артериално стесне
ние и аномално вливане на белодробните вени или изцяло 
запушени артерии. 

Има ли генетична 
обремененост при 
сърдечните заболява-
ния на децата? 
Не всяко дете, чиито ро

дители страдат от сър

дечно заболяване, е канди

дат за вероятни проблеми 

със сърцето, но при деца 

на майки с вродени сърдеч

ни заболявания, макар и 
рядко се среща подобна па

тология. Въпреки че веро

ятността е малка, необ

ходимо е децата, с родите

ли с вродени сърдечни за

болявания, да бъдат из

следвани още в утробата. 
По този начин може да се 
планира евентуална кардиологична интервенция след раж

дането, а в случаите, когато става въпрос за сериозни и 

тежки аномалии, които не могат да бъдат лекувани, да се 

говори и за прекъсване на бременността.
 

На каква възраст трябва да се извърши контролен 
преглед на сърцето при високо рисковите деца? 
Всяко новородено дете, след раждане, трябва да премине 
през рутинен преглед от страна на педиатър, защото ня
кои сърдечни операции са ограничени във времето. Ако се
мейството късно забележи заболяването, бебето не може 
получи необходимата сърдечна хирургия, поради което 
или в кратък срок ще загуби живота си или ще получи дру
га операция, която няма да бъде подходящата за него. Това 
може да доведе до проблеми, с които да живее до края на 
живота си. 

как родителите биха могли да разпознаят сърдечни 
проблеми при децата? 
Първите белези за възможни сърдечните заболявания са 

по време на кърмене или докато се храни с биберон. Бебето 
се уморява бързо, възможна е поява на синкав оттенък. 
През следващите месеци семейството наблюдава забавя
не на растежа и неспособност на детето да наддава кило
грами. Макар при всяка сърдечна патология симптомите 
да са различни, в напреднал стадий на болестта е възмож
но прималяване, увеличаване на синкавия оттенък, отпад
налост, намален физически капацитет. 

На какъв етап от развитието на бебето може да 
се извърши сърдечната операция? 

Няма ограничения във 
възрастта или теглото 
на детето. При новороде
ните бебета, които се 
нуждаят от операция, мо
же да се направи веднага 
след раждането. Няма 
пречка за интервенция 
дори при недоносени бебе
та с тегло 500600 гр. Ня
кои клиники, поради лип
сата на опит в детската 
хирургия, имат изискване 
детето да е с тегло 5 или 
10 кг., и тази практика ли
шава бебетата от живо
тоспасяваща хирургична 
интервенция. 

как може да се помогне на дете със сърдечна 
недостатъчност? 
Трансплантацията на сърце се възприема като процес, в 
който се присажда здраво сърце и проблемът приключва. 
Истината е различна. Пациентите със сърдечна транс
плантация са длъжни да приемат интензивно медикамен
ти, с цел тялото да не отхвърли органа. Въпреки това, по
вече от половината от тях губят живота си в рамките 
на следващите 10 години. Трансплантацията на сърце не е 
предпочитана алтернатива при децата, които след полу
чаване на необходимите хирургични намеси и подходящо 
лечение могат да продължат да живота си със собствено
то сърце, без да това да влоши качеството им на живот. 
Въпреки това, при наличието на някои непоправими сър
дечни аномалии, детската сърдечна трансплантация мо
же да се разглежда като последна възможност, но възник
ва проблем с набавянето на сърце с подходящ размер за де
тето или бебето. В Турция се извършват между 5070 сър
дечни трансплантации на година и поголяма част от те
зи сърца са с размери на възрастни. 

Към Съдържанието >>>
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често срещани вродени
 
сърдечни заболявания
 

симптоми и честота на вродените сърдечни 
заболявания: 
Вродените сърдечни заболявания се срещат при 8 на 1000 
бебета. Признаците при бебета със сърдечна патология се 
наблюдават в зависимост от вида на аномалията. Период
ът на поява и тежестта на симптомите определят спеш
ността на необходимите хирургични интервенции. 
Бебета, родени с отвор между двете предсърдия не проя
вяват симптоми на сърдечна недостатъчност и живеят 
живота си с лека форма на сърдечна хипертрофия или лека 
сърдечна недостатъчност. Докато при новородено с не
проходима главна артерия, водеща от сърцето към белите 
дробове, в комбинация от продължителен синкав оттенък 
и гърчове, се налага спешна хирургична намеса. 
Общите симптоми, наблюдавани при деца със сърдечни за
болявания, са забавен растеж, намален физически капаци
тет, при кърмачетата  затруднения при сучене. При ня
кои се наблюдава посиняване по време на плач или при физи
ческо натоварване. 
При съмнение за проблем в състоянието на бебето, роди
телите незабавно трябва да се обърнат към детски карди
олог. По този начин те ще спасят живота на детето си, 
защото при някои хирургически операции навременната 
намеса е от жизнено значение. 
Диагнозата се поставя от детски кардиолог след направе
на ехокардиография и сърдечна катетеризация. След по
ставяне на диагноза, необходимостта от хирургична ин
тервенция и насрочването й се извършва след обсъждане 
на ситуацията от екип от детски кардиолог и детски сър
дечен хирург. 

Често срещани вродени сърдечни заболявания: 

предсърдно септален дефект (ASD): 
ASD е аномалия, при която стената между предсърдията е 
недостатъчно развита и не може да раздели двете прос
транства. В нормални условия лявата половина на сърце
то е с повисоко налягане, а чрез този отвор става въз
можно преминаването на кръвта от лявата към дясната 
половина на сърцето. По този начин циркулиращият кръ
вен поток в дясната половина се повишава повече от нор
малното. В резултат пациентът проявява симптоми на 
левостранна сърдечна недостатъчност и намален физиче
ски капацитет. Затварянето на отвора се извършва чрез 
отворена хирургическа операция, обикновено когато дете
то е в предучилищна възраст. 

Вентрикуларен септален дефект (VSD): 
VSD е отвор, който се образува в септума между камерите. 

И при тази аномалия кръвта преминава от лявата към дяс
ната камера и увеличава  циркулацията на кръвта в дясна
та половина. Симптомите са потежки спрямо предсърд
но септалния дефект, а симптомите на десностранна 
сърдечна недостатъчност настъпват порано. Ако отво
рът не бъде затворен хирургически, поради увеличаване на 
кръвния поток към белите дробове, е възможна появата на 
патологични промени в съдовата система на белия дроб. 
Обикновено изисква хирургическо затваряне в ранна дет
ска възраст. 

Тетралогия на Фало (TOF): 
Тетралогия на Фало включва множество патологии на 
сърцето. Симптомите на пациента са основно в две пато
логии: отвор в септума между камерите и стесняване на 
атрериите от сърцето към белите дробове. В зависимост 
от степента на стесняване на артерията се наблюдава 
посиняване на пациента. При някои пациенти посиняване
то се появява след физическо натоварване, а при други  в 
състояние на покой. Когато протича в тежка форма болес
тта често предизвиква пристъпи на гърч. Като цяло, па
циентите с TOF трябва да бъдат оперирани до 12 годиш
на възраст, а тези с потежко клинично състояние (с чес
ти пристъпи на гърч) се изисква хирургическа намеса в по
ранна възраст. 

Транспозиция на големите артерии (TGA): 
При пациенти с TGA аортата, пренасяща кръв към тяло
то, изхожда от дясната камера вместо от лявата, а бело
дробната артерия (пулмоналана артерия), която пренася 
кръвта за пречистване в белите дробове, изхожда от лява
та камера вместо от дясната. По този начин към тялото 
се изпраща неоксигенирана кръв, а пречистената в белите 
дробове кръв, без да достигне други органи в тялото, се 
връща обратно в белия дроб. При новородените с тази 
аномалия симптомите се проявяват до няколко дни след 
раждането с посиняване. В идеалния случай бебето трябва 
да бъде оперирано в рамките на първите 10 дни, тъй като 
след 1520 ден губи шанса си за анатомично коригиране на 
аномалията. Чрез хирургическа процедура се срязват вени
те с обратна позиция и заедно с коронарната артерия се 
пренасят на правилното място, така че след операцията 
тези части на сърцето да могат да функционират като 
при нормално сърце. 

Атриовентрикуларен септален дефект (AVSD) 
При децата с атриовентрикуларен септален дефект има 
отвори както между предсърдията, така и между камери

следва на стр. 10 

Към Съдържанието >>>



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Здраве 10

често срещани вродени
 
сърдечни заболявания
 

горна куха вена 

синоатриален
 
възел
 

дясно предсърдие 

дясна камера 

трикуспидална клапа 

перикард 

те. Структурите на клапите, вътре в сърцето, са повре
дени и вместо две отделни клапи – за лявата и за дясната 
половина на сърцето, има една обща клапа. В резултат от 
това, паралелно с клапната недостатъчност, причинена 
от увредената единична голяма клапа, поради множество
то отвори към дробовете нахлува голямо количество 
кръв, 34 пъти над нормалното. В идеалния случай опера
ция трябва да се направи в рамките на първите 6 месеца. 
AVSD найчесто се среща при деца със синдром на Даун. По
ради това за тези деца профилактичните  прегледи при 
детски кардиолог са задължителни. 

Неразвита лява или дясна половина на сърцето: 
Клиничните симптоми се появяват в зависимост от сте
пента на стесняване на артериите, водещи към белите 
дробове. Ако стесняването е в напреднал стадий, посиня
ването се увеличава и са възможни пристъпи на гърч. Това 
е патология при която лявата или дясната половина на 
сърцето е частично развита или неразвита, и различно от 
нормално функциониращото сърце. Кръвта не може да се 
изпомпва поотделно към тялото и белите дробове, а в ос
новата на тази аномалия е функционирането на сърцето 
като една помпа, вместо две. 
По време на хирургичната интервенция, добре развитата 
половина се оставя в състояние, в което да може да из
помпва кръвта към тялото, докато вливащата се в дясна
та половина на сърцето кръв чрез байпас пряко се свързва с 
белодробните съдове. След операция пациентите трябва 

аорта 

ляво предсърдие 

интервентрикуларна 
преграда 

лява камера 

да обръщат внимание на  настинките, тъй като една бело
дробна инфекция може да предизвика сърдечната недоста
тъчност . 

патент дуктус Артериозус (PDA): 
PDA е кръвоносен съд, който по време на ембрионалното 
развитие на плода ефективно разпределя преминаването 
на кръв по кръвоносните съдове на ембриона. Затваря се в 
рамките на 24 часа след раждането. Ако не се затвари  то
ва става причина към дробовете да достига поголямо ко
личество кръв от нормалното. Чрез хирургична намеса 
PDA се затваря и се предотвратява  голямо количество 
кръв да достигне до белите дробове. 

коарктация на аортата: 
Излизайки от сърцето, аортата се насочва към главата и 
рамената и продължава към гърдите и коремната област. 
Обикновено стесняването й се получава след насочване 
към лявата ръка и се нарича аортна коарктация. Клинич
ните симптоми се проявяват според степента на стесня
ване. Ако е в поголяма степен, може да се наложи намеса в 
неонаталния период. Ако степента е помалка, клинични
те признаци се наблюдават на покъсен етап, обикновено 
под формата на високо кръвно налягане. Стеснената част 
от аортата се отстранява и двете широки части се съе
диняват. 

следва на стр. 14 
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ефектите и приносите на 
масажа в оздравителния процес 

проф. д-р семих Акъ 
специалист по физиотерапия и рууехабилитация 
в Анадолу Медицински Център 

ефектите на масажа са комплексни и сложни, 
поради факта, че едновременно въздейства върху 
физиологичните и психологическите аспекти. 

Найшироко използваният механизъм за установяване
на ефекта от масажа е теорията за контрол на пор


тала. Друга теория за меха

низми на въздействие е
 
промяната в нивото на
 
кръвния поток, предизвика

на от някои хормони, сред
 
които е и ендорфина. От
 
друга страна поглаждане

то, разтягането и мануал

ната терапия допринасят
 
за намаляване на болката в
 
мускулите, сухожилията и
 
ставите.
 
Масажът има найголямо 
положително въздействие 
върху кръвообращението и 
лимфотока. Чрез гладки, 
спокойни и дълбоко ефек

тивни масажни манипула

ции се стимулира и активира артериалната циркулация и 

лимфотока. Активирането на  кръвообръщението допри

нася за ускоряването на обмяната на веществата и по

бързото  отстраняване на метаболитните отпадъци от 

организма. Масажът, целящ стимулиране на лимфотока, 

може да бъде ефективен и за лечение на друг тип симпто

ми, като отпадналост или  безпокойство. 

Благоприятният ефект върху кръвоносните съдове и 
кръвния поток, стимулира мускулната тъкан, вследствие 

на което мускулите в тялото стават поустойчиви на 

наранявания и полесно се адаптират към ежедневни дей

ности, изискващи сила и физическа стабилност. Също 

така масажът допринася за увеличаване на гъвкавостта и 

функционалността на мускулите. Спомага за свеждането 

до минимум на отоци и скованост  в резултат от  увреж

дане на меките тъкани или вследствие на продължителна 

неподвижност. Масажът предотвратява атрофията на 

недостатъчно активните мускули, особено в оздравител

ния период на увредените нерви спомага кръвообращение

то да се запази на необходимите нива. Предотвратява 

натрупването на мазнини в мускулите. Очакваният резул


тат е структурата на мускулната тъкан да запази здра
вината си до момента, в който ще може да реагира на им
пулсите. Чрез разтягането и отпускането на  сухожилия
та, мускулите и ставната капсула се намалява напрежени
ето, редуцират се емоционалните импулси касаещи болка
та, и по този начин косвено се увеличава способността и 
обхвата на движение на ставите. 

Редовните масажи по целия 
гръбначен стълб преди тре
нировка, допринасят за по
лесното изпълнение на дви
женията и намаляване на 
болката. Като цяло маса
жът осигурява релаксация на 
цялото тяло, спомага за от
пускане на мускулните спа
зми и нормализиране на 
втвърдените тъкани. В до
пълнение повишава нивото 
на ендорфин, който циркули
райки в организма намалява 
нивото на болка. Има поло
жителен ефект върху веге
тативната нервна система. 

Важен е приносът за активирането на рецепторите, кои
то при движение играят ролята на сензори. Те осигуряват 
релаксация на вегетативната нервна система, активи
рат централната нервна система и на свой ред водят до 
намаляване на напрежението в мускулатурата. В резул
тат на това намалява и чувствителността към болка, 
тялото се отпуска и релаксира. На последно място  маса
жирането с различни масажни техники на болезнените 
зони, също като аналгезията,  спомагат за активирането 
на контрола над болката и нейното разпространение.   
Новата услуга „Рехабилитационен масаж“ се радва на го
лям интерес. Масажният център се намира в отделение
то по Физиотерапия и Рехабилитация. Благодарение на 
специалното оборудване  приглушени светлини, релакси
раща музика и интериорен дизайн, изработен от дървен 
материал, центърът изцяло наподобява СПА център. Тук 
грижите за пациентите се полагат от страна на Султан 
Гани  масажистка с богат дългогодишен опит в тази сфе
ра. Пациентите могат да ползват услугата с направление 
от специалистът по Физиотерапия и  Рехабилитация 
проф. др Семих Акъ. 

Към Съдържанието >>>

http://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/prof-dr-semih-aki_dab16b5ee.html
http://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/prof-dr-semih-aki_dab16b5ee.html


 

   









 


 

 







 
 


 




 
 
 
 


 



 

 
 





 

 



 




 
 


 

 
 
 



 
 


 




  
 
 
 


 


 



 


 

 
 
 



 

  

 

 



Здраве 12

"от цялата си дуШа благодаря!"
 

емоционална история на дафинка Зафирова от 
град софия, която след провеждане на профилак-

споделено

тичен преглед е диагностицирана с онкологично 
заболяване. 

Преди време Дафинка основава движение "Да победим ра
ка", а мотото е "Минута профилактичен преглед, спа

сен цял човешки живот". Силно се вълнува от проблеми
те на пациенти, което са дигностицирани с опасната бо
лест. Когато самата тя е изправена пред ужасната нови
на за заболяването си, тя не се предава. Нейният син, кой
то е възпитаник на Джон Хопкинс Юнивърсити, също по
мага и я насочва към Анадолу Медицински Център. 
След проведени консултации със специалисти, преглед на 
цялата история на заболяването и прегледи, Дафинка от
правя към професора и найчовешкия въпрос  "Професор 
Юксент, аз съм човек, средно интелигентен, кажете ми 

истината  дали ще оздравея, от какво съм болна или не. 
Той със своята психология ми каза  "Вие ще бъдете здрава, 
Вие ще живеете". 
Три месеца отнема Дафинка Зафирова да бъде напълно 
възстановена и напълно здрава. Не крие емоционалната си 
привързаност към хората, които са и помогнали  екипът 
от специалисти, медицински сестри, преводачи... 
"Направихме много консултации, беше стрес за цялото ми 
семейство. Но ние предоляхме всичко това с помощта на 
лекарите, които работят в Анадолу Медицински Център. 

И особено в онкологичната клиника. Не мога да не изразя 
следва на стр. 14 

портрет 

проф. д-р Неждет 
Юскент 

специалист Медицинска 
онкология в Анадолу 
Медицински Център 

Проф. др Неждет Юскент 
завършва образование в Ме 
дицински университет Ан 
кара, специалност Вътреш 
ни болести. Придобива до 
пълнителни компетенции 
във Военномедицинска ака 

демия и медицинско учили 
ще Гюлханe, Истанбул и 
Уестминстърски универси 
тет Лондон.  Завършил е 
обучения по транспланта 
ция на костен мозък  в Ме 
дицинско училище към Чер 
вения кръст, Великобрита 
ния и по локорегионална хи 
миотерапия в Кантинспи 
тал Базел, Швейцария. За 
вършва специализация Хе 
матология и Онкология в 
Тексаския университет в 
Далас, САЩ. Професионал 
ната му кариера преминава 
и през Болница Метрополи 
тан Флоранс и през Отде 
ление по онкология към ра 
ков център Уадли, Далас, 
САЩ. По различни поводи, в 
качеството си на гостуващ 
професор, е практикувал в 
Черинг Крос Хоспитал, Ха 
мършмид Хоспитал, Роял 
Марсдън и Роял Фри Хоспи 
тълс в Лондон, Великобри 
тания. Създал е първите 
отдели по Онкология и Хе 
матология към Медицинска 

академия в Гюлхане и Болни 
ца за специализация в Хай 
дърпаша. Той реализира пър 
вата химиотерапия с пови 
шени дози със запазване на 
стволови клетки и трансп
лантация на костен мозък в 
Истанбул. Работи в Меди 
цинския университет в Ка 
дър Хас (сега Билим Универ 
ситет) като Професор по 
вътрешни болести, хема 
тология и онкология в про 
дължение на 5 години. 
От септември 2005 работи 
в Онкологичното отделе 
ние на Анадолу Медицински 
център. 
Академичната му кариера 
от асистент до професор е 
във Военномедицинска ака 
демия и медицинско учили 
ще Гюлханe, Анкара. Автор е 
на над 122 национални и 30 
международни научни пуб 
ликации, над 168 национални 
и 72 международни абстра 
кти, на 8 глави в книги в об 
ластта на медицината. 

Проф. д р Юскент е един от 
тримата пионери, които за 
първи път осъществяват 
трансплантация на костен 
мозък в Турция. 
Той е един от седемте спе 
циалисти по онкология, кои 
то създават Турското дру 
жество по онкология и Он 
кологичната група, която в 
момента се занимава с науч 
ни изследвания. Като онко 
лог е специализирал и има 
експертиза на всички солид 
ни ракови образования. 
Медицинските му интереси 
и активности са насочени 
към диагностика и лечение 
на рак на гърдата, рак на бе 
лите дробове, рак на стома 
ха, на дебелото и правото 
черво. Също така като спе 
циалист по Хематология ак
тивно изследва и лекува хе 
матологични злокачестве 
ни заболявания, като пред 
почитаните от него облас
ти за лимфомите и мно 
жествените миеломи. 

Към Съдържанието >>>

https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/browse-nedjet-yuskent-videos-1-date.html
https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/browse-nedjet-yuskent-videos-1-date.html
https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/dafinka-z-onkologichno-lechenie_96440987c.html
https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/dafinka-z-onkologichno-lechenie_96440987c.html


 
 

 
 


 






 





 

 
 


 
 
 

 
 
 


 


 

 


 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

13 ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 
МАРТ - АпРИЛ 2016 

за лекарствата
 

Когато биват употребявани по 
предназначение и при необходимост 
в правилните дози, лекарствата 
могат да имат терапевтичен 
ефект. 

Не трябва да се забравя, обаче, че ле
карствата, приемани ненужно и/или 

неправилно, могат да доведат до сери
озни щети върху здравето на организма. 
Грешки при употребата на лекарства 
могат да възникнат, както при издаване 
на рецепта и изпълнението в аптека, та
ка и у дома, поради неправилен прием. Та
зи статия дава някои насоки за приемане 
на правилното лекарство в правилния 
момент и в правилното количество. 

По време на преглед: 
• Информирайте вашия лекар за всички 
приемани от вас медикаменти. Например: 
лекарства с  рецепта, лекарства на билко
ва основа, аспирин или други лекарства за
оросяване на кръвта, болкоуспокояващи,
лекарства, изписани от друг лекар, вита
мини, лекарства за ускоряване на перис
талтиката, хапчета за отслабване и др. 
• Информирайте вашия лекар за непоно
симост към храни или медикаменти. 
• Ако с вас присъства и друг член на семей
ството, уверете се, че и той слуша внима
телно информацията, свързана с лекарст
вата. 

Лекарствата, които ви изписват: 
• Попитайте вашия лекар или медицин

ската сестра: какво е името на лекарст
вото, което ще приемате, за какво се из
ползва това лекарство, какви са ефекти
те и страничните реакции на лекарство
то, кога се приема, какво трябва да  напра
вите, ако пропуснете прием, кога да преус
тановите приема на това лекарство, как 
да съхранявате лекарството. 
• В случай, че не разчитате написаното на 
рецептата, непременно попитайте ва
шия лекар, изискайте от вашия лекар или
медицинска сестра подробно да опише на
чина на прием на лекарството. 
• Напомнете на вашия лекар, ако имате 
нужда от рецепта за други лекарства,
които приемате. 
• С цел да се предотвратят всякакви 
грешки относно приема на лекарства, из
искайте от вашия лекар или медицинска
сестра писмено да опише начина на прием 
на всички лекарства, които вземате. По
съветвайте се с вашия лекар (медицинска
сестра) за методите, които да ви помог
нат да не пропускате приема на лекар
ствата. 
• Ако все още имате въпроси свързани с 
лекарството, обърнете се към вашия
фармацевт с въпроси дали е описано вър
ху опаковката кога и как да се приема, в
какви условия трябва да се съхранява и др. 

У дома: 
• Направете списък с точните часове за 
прием. Ако не сте в състояние да го напра
вите сами, помолете ваш близък да ви по

следва на стр. 14 

накратко 

Мъжкото и женското 
сърце не стареят по 
еднакъв начин 
Анализ от ЯМР на около 
3000 възрастни показва 
значителни различия в на 
чина, по който мъжките и 
женските сърца се проме 
нят с течение на времето. 
Резултатите от изследва 
нето хвърлят достатъч 
но светлина върху различ 
ните форми на сърдечна 
недостатъчност, наблю 
давани при мъжете и жени 
те, както лечението, кое 
то е специфично за пола. 

Фитнесът може да спаси 
от смърт 
Последните изследвания до
казват, че при хората, кои 
то активно се занимават с 
фитнес, рискът от смърт 
след първи сърдечен удар е 
значително по малък. Тряб 
ва да се подчертае, че става 
въпрос за фитнес за здраве, 
а не бодибилдинга, придру 
жен с прием на стимуланти. 
За да прилагате здравослов 
на фитнес програма поис
кайте от фитнес инструк 
тура персонално разрабо 
тена програма. 

Към Съдържанието >>>



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
 

Здраве 14


 от стр. 4

Ранна диагностика 
Ранна диагностика се прави с редовни 
цитонамазки. По света в общества, в 
които при жените няма практика за 
провеждане на изследване с редовна ци
тонамазка, нивото на смъртност е 
много повисоко, тъй като диагнозата 
се поставя, когато ракът е в напред
нал стадий. Закъснението при поста
вянето на диагноза може да се предо
тврати и като се обръща внимание на 
признаците и симптомите. Това обик
новено увеличава шансовете за успех 
на лечението. 

как се поставя диагнозата? 
Анамнеза и медицински преглед: на па
циентката се задават въпроси за 
симптомите и рисковите фактори на 
цервикалния рак, както и такива, зася
гащи нейната анамнеза и тази на се
мейството й. Извършва се общ меди
цински преглед, а за да се определи дали 
ракът се е разпространил, се извърш
ва преглед на лимфните възли. 
Изследвания, предназначени за жени с 
анормална цервикална цитология: 
Тъй като изследването с цитонамазка 
не е диагноза, а само скринингов тест, 
в случай че резултатът е анормален, с 
цел да се установи дали става дума за 
раково образувание или за да се опреде
ли дали има отклонения в преканцеро
зите, е необходимо да бъдат извърше
ни допълнителни изследвания като 
колпоскопия, биопсия и базов ендоцер
викален кюретаж. Тези изследвания се 
препоръчват, когато в резултатите 
от изследването с цитонамазка се от
крият атипични жлезни клетки или 
сквамозни интраепителни лезии (SIL). 

от стр. 10

съдов пръстен (васкуларен ринг): 
Децата с дихателни хрипове, които 
не се чувстват добре след консумира
не на твърда храна, често боледуват 
от инфекция на горните дихателни 
пътища. След извършване на обстой
ни прегледи се установява патология 
на съдовия пръстен. При тази анома
лия големите артерии, водещи към 
тяло и ръцете, обхващат пръстено
видно дихателната система и храно
провода и прилагат натиск. С хирур

гична интервенция  кръвоносният 
съд, който притиска хранопровода и 
дихателната система, се отстраня
ва, но клиничните симптоми не от
шумяват веднага след операцията. 
Тъй като този натиск започва още в 
ембрионално развитие, органите в 
тази област не могат да се развият 
добре  тяхното развитие отнема 
време, в порядъка на няколко месеца. 

Аортна клапа - патологии: 
Аортна клапа е клапата между сърце
то и аортата, изхождаща от сърце
то. Служи да предотврати връщане
то на кръвта обратно към сърцето. 
При някои деца се наблюдават струк
турни нарушения в тази клапа  може 
да бъде стеснена или недостатъчна. 
Симптомите са левостранна сърдеч
на недостатъчност, намален физиче
ски капацитет, сърцебиене; в напред
нал етап  болки в гърдите и възможна 
внезапна смърт. При тези пациенти 
първоначално се „ремонтира” клапа
та. Ако това е невъзможно, се из
вършва смяна на клапата с механична 
или биологична. 

от стр. 12

благодарността си към др Юксент и 
др Енгин. Те са, бих казала, с тяхното 
поведение и отношение бяха психоло
зите, които ми върнаха живота и лю
бовта. Да се радвам на живота, така, 
както виждам природата, цветята, 
така, както те живеят, така и аз жи
вея. Особено съм благодарна на Хаби
бе, защото попадайки тук, аз попад
нах съвсем случайно, независимо, че 
моят зет е завършил Джон Хопкинс, 
той също препоръча тук да направим 
консултациите и само за три месеца 
бях възстановена, така както бях 
преди да заболея. Всички досега пре
гледи, които съм направила са поло
жителни, че съм здрава, че ми няма аб
солютно нищо". 
Емоционалният разказ да Дафинка За
фирова завършва с думите  "Не мога 
да не изразя благодарността си, про
фесор Юксент е човека, който въз
върна вярата ми, любовта към моето 
семейство, което също страда мно
го, но с негова помощ, ето, аз съм при 
вас. За което благодаря, от цялата си 
душа благодаря". 

от стр. 13 

могне. 
• Помолете хората, с които живеете 
или работите да ви напомнят за часо
вете на прием на лекарството. 
• Прочетете името на всяко едно ле
карство преди да го приемете, за да
сте сигурни, че това е правилното ле
карство. 
• Не приемайте лекарствата в тъмни 
помещения, тъй като не бихте могли
да сте сигурни, че сте приели правил
ното лекарство. 
• Приемайте лекарството точно спо
ред инструкциите на вашия лекар (ден, 
час, преди или след храна; с вода, сок,
прясно мляко и др.). Не приемайте по
голямо количество  лекарство от пре
поръчаното,  с цел да се възстановите 
в пократки  срокове. 
• Постарайте се да избегнете едно
временния прием по различен път
(през устата, свещичка, венозно или
инжекционно) на лекарства, които
имат един и същ ефект . 
• Не изхвърляйте опаковките на ле
карствата, които приемате продъл
жително време. 
• Ако продължавате с приема, поднове
те рецептата при вашия лекар 35 дни 
преди свършване на количеството в
опаковката. 
• Не наричайте лекарствата бонбони. 
• Спазвайте условията за съхраняване 
на всяко едно лекарство,  тъй като
хладилникът не е подходящо място за 
съхранение на всички лекарства. Из
бягвайте да съхранявате лекарствата 
във влажни помещения (например ба
ня). Съхранявайте лекарствата си на
места недостъпни за децата. 
• Не препоръчвайте лекарствата, кои
то са предназначени за вас, на ваши 
приятели или близки. Лекарствата, 
които помагат на вас могат да бъдат 
вредни за тях. 
• Уведомете вашия лекар за нежелани 
реакции от приема на лекарства (зама
яност, гадене, повръщане  или сърбеж). 
• Не използвайте лекарството след 
изтичане на срока на годност. 
• Дори и да почувствате подобрение, 
продължете приема на лекарството
за периода, препоръчан от вашия ле
кар. 

Към Съдържанието >>>



 


 

 
 


 
 



 
 



 
 
 
 
 

 


 



 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

15 ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 
МАРТ - АпРИЛ 2016 

класически 
лечебен масаж
 

Класическият лечебен масаж е ефекти
вен метод за ускоряване на оздрави

телния процес (виж стр. 11). Днес в мето
диката на класическия лечебен масаж са ус
тановени пет масажни начина: поглажда
не, изстискване, разтриване, размачкване, 
вибрации. В  зависимост от типа масаж и 
съответните индикации, цялостният 
масаж трябва да бъде с продължителност 
3045 минути, а частичният 1520 мину
ти. 
Честотата на процедурата е добре да бъ
де съобразена с патологичните показате
ли на тъканите и общото здравословно 
състояние на пациента, както и възста
новителния период. При наличие на ми
офасцинални болки (често срещани  болки 
в областта на гърба , врата и главата при 
хора работещи в офис среда), както и при 
лимфедема, масажът може да се прилага 
всеки ден до постигане на резултат. Ця
лостният масаж, приложен 12 пъти сед
мично е напълно достатъчен. 

Зони на приложения на масажа: 
• миофасцинални болки (често срещани 

болки в областта на гърба, врата и гла
вата особено при хора, работещи в
офис среда), мускулни болки 

• недостиг на функционалност в муску
лите, активно и пасивно натоварване 
• артрози 
• фибромиалгия 
• целулит 
• при лечение на зони с оток 
• при главоболие, областта на шията и 

масаж на лицето 

Случаите, в които не е желателно 
да се прилага: 
• остри възпалителни заболявания, кож

ни заболявания 
• дерматит, херпес зостер, циреи, абсце

си, еризипел, флегмон, лимфангитис,
лимфаденит, бурсит, периартрит, ар
трит, периостит, остеомиелит, ми
озит 
• пресни наранявания 
• остър период хематом, скъсване на су

хожилие, изкълчване и фрактури 
• тежка съдова болест 
• остра тромбоза, тромбофлебит, ате

росклероза, артериална емболия 
• неконтролирани злокачествени заболя

вания 

накратко 

„Не чувам“ е врата за 
сериозни болести 
Проблемите със слуха во 
дят не само до социална 
изолация, но и до редица мо 
зъчни проблеми. Звуците, 
които възприемаме пома 
гат на вестибуларния ни 
апарат, а той отговаря за 
баланса ни докато се дви 
жим. Нещо повече, ако има 
те проблеми със слуха, това 
може да увеличи скоростта 
на атрофия на мозъка, кое 
то води до дименция. Об 
щуването с другите помага 
на мозъка ви да остане млад. 
Затова не пренебрегвайте 
проблемите със слуха си, 
правете профилактични 
прегледи. 

прошката и здравето 
Да простиш не са регилио 
зен призив и не трябва да 
бъде само на думи. Изследо 
вателите отчитат нара 
стване на връзката между 
прошката и здравето с на 
растването на възрастта. 
Актът на прошката има 
съществено значение за 
вашето здраве – намалява 
нивата на тревожност, 
депресия и стрес, подобря 
ва нивата на холестерол, 
нивото на кръвно налягане, 
а с това се намалява риска 
от сърдечен удар и диабет. 
Имунният отговор на 
прошката е по бързата ре 
генерация на цялото тяло. 

Към Съдържанието >>>
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контакти 

Турция, Истанбул 
Cumhuriyet mahallesi 2255 
sokak no:3 Gebze 41400 
Kocaeli 
за разговор на български, 
английски и турски: 
+ 90 (262) 678 5764
+ 90 (262) 678 5348
e-mail: 
int.patients@anadolusaglik.org
http://www.
anadolumedicalcenter.bg 

официални 
представителства 
в България: 

софия 
бул. Г. М. Димитров 62 
(+359 2) 441 06 62 
(+359) 882 103 940 
e-mail: amc_sof ia@abv.bg
http://anadolubg.com 

пловдив 
бул. Цар Борис ІІІ Обедини 
тел 128 
(+ 359 32) 511 592 
(+ 359) 878 601 419 
e mail: amc.plovdiv@abv.bg
http://anadolubg.com 

скрининг програми Joint Commission 
International 

НА АНАдолу МедициНски цеНтър 
с напредъка в опознаването на биологията на рака се развиват и 
методите за предпазване. скрининговите методи се считат за ос-
новни при диагностициране и защита в борбата срещу него. при 
много видове рак ранното диагностициране е важен фактор за уве-
личаване на продължителността и качеството на живота. Ранно-
то диагностициране на рака на гърдата, на шийката на матката, 
на дебелото черво и на кожата, е животоспасяващо! 

скРИНИНг ЗА РАк НА гъРдАТА: скРИНИНг ЗА РАк яйЧНИкА: 
Найважният метод за ранна диагностика Включва преглед на таза, трансвагинален 
на рак на гърдата е мамографията. Съ ултразвук и серумни тестове CA125. 
ществуват много проучвания, които до Прегледът на таза не е достатъчен за от
казват, че ежегодната мамография след 50 криване на рак на яйчник. Все още няма ка
годишна възраст и метода за самопре тегорични резултати от научните из
глеждане намаляват нивата на смърт следвания за установяване на заболяване
ност между 2030%. Ако в рода (по специал то чрез трансвагинален ултразвук и CA
но при роднини първа степен) е регистри 125. Поставянето на диагноза чрез стари
ран рак на гърдата в ранна възраст, мамо те методи на спирална компютърна то
графичните скрининги, придружени с ул мография е спорно, пред вид това, че поня
тразвук може да започнат още между 30 кога този скринингов метод дава фалши
35 годишна възраст. Мамографията е не ви позитивни сигнали за наличие на заболя
обходимо да се прави ежегодно. ването. 

пълна информация за скрининг програмите на Анадолу Медицински 
Център можете да получите в представителствата в страната. 

Споделете свои 
преживявания или 
въпроси на e-mail:Здраве amc_sofia@abv.bg 

ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР 

безплатноиздание
абонираЙте се безплатнопри наШите представители

за едно от най 
смъртоносните 
туморни заболява 
ния  рака на белия 
дроб 

в следващия броЙ 

оНкологИя 
Проф. др Сердар Турхал 

скРИНИНг 
Феталната ехография 

проверете сърцето 
на вашето бебе преди 
да се роди 

в следващия броЙ очакваЙте 

споделеНо 
Лъчезар Дилов, 
за осъществена в Анадолу 
Медицински център 7,5 часова 
операция на астроцитом в 
главата 

Към Съдържанието >>>
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https://www.anadolumedicalcenter.tv/bg/prof-dr-serdar-turhal_1d7d1f31d.html
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