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09.10.2017 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Hernia de disc – cauze şi simptome 
 

 

Zona lombară nu este formată doar din cinci vertebre, ci regiunea din 

jurul acestora este înfaşurată cu muşchi şi ţesut conjuctiv. Mişcările mijlocului 

sunt realizate prin funcţionarea armonioasă a acestor muşchi, însă slăbirea 

unuia dintre ţesuturi sau nefuncţionarea acestuia în concordanţă cu celelalte 

ţesuturi, strică această armonie.  

Slăbiciunea de la ţesuturi cauzează încărcarea întregii greutăţi asupra 

vertebrelor mijlocului şi apare boala pe care o cunoaştem ca fiind hernie de disc. 

Hernia de disc este o afecţiune ce apare ca urmare a insuficienţei funcţionale a 

mijlocului. Altfel spus, toată lumea care are insuficienţă funcţională la mijloc, are 

riscul de a face hernie de disc. 

 

Consultul medical este obligatoriu 

“Diagnosticul de hernie de disc este pus de către chirurgii cerebro-neuro-

spinali şi tratamentul este efectuat de către aceeaşi specialişti. Datorită tehnologiei 

sanitare avansate în zilele noastre, se asigură un grad mare de succes în operaţiile 

de hernie de disc şi pacienţii se întorc la viaţa lor normală în cel mai scurt timp. Însă 

în situaţiile celor care au nevoie de operaţie şi fug de operaţie, care nu se tratează 

sau care amână tratamentul, există riscul de a rămâne paralizaţi”, declară doctorul 

Ümit Kepoğlu, specialist în neurochirurgie ale Grupului Internaţional de Spitale 

Medical Park din Turcia. 
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Este posibil tratamentul prin microchirugie 

“Nerecurperarea în totalitate, durerile prelungite, întoarcerea târzie la locul de 

muncă a pacienţilor care au suferit operaţie de hernie de disc clasică, procedură care 

se aplică de aproape 60 de ani, a direcţionat chirurgii către căutări cu pirivire la acest 

subiect şi s-a început utilizarea microchirurgiei în operaţiile de hernie de disc”, 

declară doctorul turc Ümit Kepoğlu. 

În acelaşi timp, pacienţii care trăiesc cu teama că după operaţie vor rămâne 

paralizaţi şi nu se vor putea întoarce la viaţa normală, datorită microchirurgiei au 

început să se îndepărteze de aceste griji. 

 

Gradul de succes este foarte mare 

În timpul microchirurgiei, care se realizează sub anestezie generală sau 

spinală (operaţie cu comunicare), chirurgul foloseşte microscopul. Funcţia 

microscopului este de a lumina ţesuturile la care lucrează chirurgul şi de a mări 

imaginea. Datorită acestui lucru, chirurgul deteriorează mai puţin ţesuturile normale 

în comparaţie cu operaţia deschisă. “Nervul este tras în margine cu ustensile 

speciale şi se scoate ţesutul de hernie care exercită presiune asupra nervului. După 

aceea, straturile care au fost deschise se închid prin coasere. La trei-patru ore după 

o astfel de operaţie, pacientul se poate ridica în picioare şi merge, iar a doua zi poate 

pleca acasă. În tratament, gradul de succes este foarte ridicat, iar după operaţie, 

pacientul primeşte câteva mişcări de exerciţiu ce trebuie efectuate şi care sunt 

recomandate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, conchide doctorul Ümit 

Kepoğlu, specialist în neurochirurgie la Medical Park. 

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 
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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. 

 

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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