Cu ce se
confruntă
cancerul de
stomac?
Să citim despre chirurgia
minim invazivă da Vinci

Opţiunile chirurgicale

Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare
atunci când celulele normale ies de sub control şi
formează o tumoră în stomac. Dacă aţi fost
diagnosticat cu cancer de stomac, medicul vă
poate recomanda intervenţia chirurgicală,
chimioterapia, şi/sau terapia cu radiaţii.

Intervenţia chirurgicală
Intervenţia chirurgicală poate fi recomandată pentru
a îndepărta tumora, ganglionii limfatici şi întregul
stomac sau anumite părţi din acesta. Intervenţia
poartă numele de gastrectomie. Există trei tipuri de
intervenţii chirurgicale cunoscute pentru cancerul de
stomac:
Rezecţia endoscopică la nivelul mucoaselor se aplică
doar în cazul anumitor etape ale cancerului. În timpul
intervenţiei chirurgicale, cancerul este îndepărtat cu
ajutorul unui endoscop (un tub subţire, flexibil ce trece
prin gât şi ajunge prin stomac).

Gastrectomia subtotală: poate fi recomandată
dacă cancerul este localizat în partea inferioară
sau superioară a stomacului. În timpul intervenţiei
chirurgicale, sunt îndepărtate o parte a stomacului
şi ganglionii limfatici din apropiere şi,dacă este
nevoie, o parte a esofagului sau intestinul subţire.
Secţiunea rămasă a stomacului este reataşată.

Gatrectomia totală: Medicul poate recomanda o
gastrectomie totală în cazul în care cancerul s-a
răspândit de-a lungul stomacului sau în apropierea
esofagului. O gastrectomie totală implică îndepărtarea
întregului stomac şi a ganglionilor limfatici din
apropiere. De asemenea pot fi îndepărtate şi alte
organe, în funcţie de stadiul în care se află cancerul.
Dacă vi se aplică o gastrectomie totală, în acest caz
chirurgul va face un nou stomac în afara ţesuturilor
intestinale. Astfel se va forma o încăpere pentru ca
mâncarea să fie reţinută înainte să pornească prin
tractul intestinal.

Abordări chirurgicale
Abordările comune ale chirurgiei sunt chirurgia
deschisă şi chirurgia minim invazivă (laparoscopică),
care include chirurgia da Vinci.
Chirurgia deschisă: se realizează o incizie
mare în abdomen care permite medicilor să
ajungă şi să atingă organelle interne şi
ţesuturile.
Laparoscopia: Chirurgia laparoscopică (cunoscută de
asemenea ca şi intervenţie minim invazivă) este
realizată prin câteva incizii mici utilizând instrumente
subţiri şi lungi şi o cameră minusculă ce ghidează
medicii în timp ce operează.
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Chirurgia da Vinci:

O opţiune chirurgicală minim invazivă
Dacă medicul vă recomandă intervenţia chirurgicală
pentru cancerul de stomac, întrebaţi despre
gastrectomia minim invazivă da Vinci.

Folosind sistemul da Vinci, chirurgul va realiza
câteva mici incizii – similar cu laparoscopia
tradiţională. Sistemul da Vinci oferă chirurgilor:

• O vizualizare 3D HD în interiorul corpului
• Instrumente minuscule, care se pot îndoi şi roti
mult mai bine decât mâna chirurgului
• O vizualizare, precizie şi control imbunătăţite
Chirurgul controlează sistemul da Vinci, care transformă
mişcările mâinilor sale în mişcări mai mici precise ale
instrumentelor minuscule din interiorul corpului.

Sistemul da Vinci a realizat intervenţii
chirurgicale minim invazive pentru mai
mult de 3 milioane de pacienţi din
întreaga lume.
Dacă vă confruntaţi cu nevoia unei intervenţii
chirurgicale, întrebaţi medicul despre
potenţialele avantaje ale Gastrectomiei da
Vinci.

Riscurile şi consideraţiile relatate ale
gastrectomiei:
Scurgerea din stomac sau zona unde stomacul
este reconectat la intestin, îngustarea porţiunii unde
stomacul este reconectat la intestin, dificultăţi în
deglutiţie, insuficienţă pulmonară.

Informaţii importante pentru pacienţi:
Complicaţii serioase pot să apară în orice
intervenţie chirurgicală, incluzând chirurgia da Vinci,
ajungându-se chiar şi la deces. Riscurile includ, dar
nu sunt limitate la acest lucru, răni ale ţesuturilor şi
organelor şi transformarea în alte intervenţii
chirurgicale. Dacă medicul trebuie să transforme
intervenţia chirurgicală într-o alta cu o tehnică diferită,
acest lucru poate duce la un timp de intervenţie mai
lung, timp suplimentar sub anestezie, incizii
suplimentare sau mai mari şi/sau creşterea
complicaţiilor. Rezultatele chirurgicale individuale pot
varia. Pacienţii trebuie să discute cu medical dacă
intervenţia chirurgicală da Vinci este soluţia optimă în
cazul lor.
Pacienţii şi medicii trebuie să revizualizeze toate
informaţiile valabile asupra opţiunilor non-chirurgicale
sau chirurgicale pentru a lua cea mai bună decizie.
Vă rugăm de asemenea să accesaţi
www.daVinciSurgery.com/Safety pentru informaţii de
siguranţă importante.
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Medicul dumneavoastră face
parte dintr-un număr tot mai
mare de chirurgi din întreaga
lume ce oferă posibilitatea
utilizării chirurgiei da Vinci.
Pentru mai multe informaţii şi
pentru a găsi un chirurg ce
foloseşte sistemul da Vinci, în
apropierea
dumneavoastră
accesaţi:

www.daVinciSurgery.com

