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COMUNICAT DE PRESĂ 

Eventualele afecțiuni cardiace ale bebelușului 

pot fi diagnosticate înainte de naștere 
 

 

Vizualizarea cu ultrasonografie a inimii bebeluşului aflat în pântecele 

mamei poartă denumirea de „Ecocardiografie fetală”. Graţie analizei ce poate fi 

efectuată începând cu săptămâna a 16-a din sarcină, pot fi diagnosticate, cu un 

procent de corectitudine de 85%, eventualele afecţiuni cardiace ale 

bebeluşului.  

Gradul de corectitudine ale analizei creşte dacă ecocardiografia fetală se 

realizează între săptămânile 18 şi 22, deoarece inima bebeluşului din pântecele 

mamei este într-un procent mare în forma ei finală de formare. 

 

Nu dăunează mamei şi bebeluşului 

În opinia prof. dr. Gayaz Akçurin, specialist în Cardiologie Pediatrică al 

Grupului Internaţional de Spitale Medical Park din Turcia, Ecocoardiografia fetală nu 

dăunează sub nici o formă mamei sau bebeluşului, iar operaţiunea nu este 

dureroasă şi durează aproximativ 20 de minute. În cazul în care calitatea imaginii nu 

este bună sau la pacienţii suspectaţi de o anomalie complexă acest termen este mai 

lung. 

“Ecocardiografia fetală, care prezintă posibilitatea de analiză detaliată a 

legăturii dintre inima beleuşului cu structurile din interiorul burticii, structura 

atriumului, legătura dintre atrium şi valvele cardiace şi structura venelor, este folosită 
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pentru stabilirea eventualelor afecţiuni cardiace şi asigură planificarea tratamentelor 

după naştere”, explică doctorul Gayaz Akçurin de la Medical Park. 

Insuficienţa cardiacă a fătului sau anormalităţi evidente ale ritmului cardiac 

(creşterea sau scăderea numărului de pulsuri) sunt diagnosticate timpuriu prin 

Ecocardiografie fetală şi pot fi luate sub control prin medicamente administrate 

mamei. Astfel se asigură protejarea sănătăţii generale şi salvarea vieţii bebeluşului. 

 

Unul din 100 de bebeluşii nou-născuţi suferă de afecţiuni cardiace 

“Pe când anumite afecţiuni cardiace din naştere sunt uşor de diagnosticat încă 

din pântecele mamei, în unele situaţii poate fi dificilă punerea unui diagnostic precis. 

De exemplu, în unele afecţiuni dificultatea leziunii poate creşte odată cu sarcina. Prin 

această metodă, şansa de a pune un diagnostic corect bebeluşului din pântecul 

mamei, variază între 65% şi 90%, în funcţie de calitatea imaginii”, conchide doctorul 

Gayaz Akçurin, specialist în neurochirurgie la Grupul Internațional de Spitale Medical 

Park. 

Aproximativ 1% dintre copii născuți în fiecare an, în Statele Unite, suferă de 

CCHD (Critical Congenital Heart Disease - Malformație Congenitală Cardiacă 

Gravă), însă procentul este sensibil egal și în țările din Uniunea Europeană. 

 

Grupul Internaţional de Spitale Medical Park din Turcia s-a lansat în anul 

1995, iar la ora actuală acesta deserveşte pacienţi în peste 30 de spitale situate în 

17 oraşe din Turcia. În momentul de faţă este actorul principal al sectorului medical, 

fiind trataţi peste 70.000 pacienţi din întreaga lume. Indiferent de statul social şi 

economic, serviciile de acces la asistenţă medicală la standarde internaţionale sunt 

bazate de principiul „sănătate pentru toţi”. Medical Park monitorizează îndeaproape 

tehnologii de înaltă clasă şi metode terapeutice la nivel mondial. De asemenea, îşi 

propune să servească drept model în ştiinţă şi practici inovatoare. Grupul continuă 

adăugarea de noi membri, în conformitate cu principiul „este dreptul fiecărui popor de 

a trăi sănătos şi să aibă acces la serviciile de sănătate”. Din anul 2016, România 

face parte din Grupul Internaţional Medical Park. 
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Persoană de contact 

Doina SIRIKCI 

Director România şi Republica Moldova  

al Grupului International Medical Park din Turcia 

Telefon: +905306838950 

www.medicalparkromania.com 

office@medicalparkromania.com  

 

Transmite, 

Dr. Tănase Tasenţe 

Director General  

Plus Communication 

0725.465.508 
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