
Alatura-te sa faci diferenta! 

Sprijiniţi campania noastră Pentru 

Cercetare mai aprofundata in ceea ce 

priveste Fibroame & Educatie 
Noi, cei numiti mai sus, cerem ca liderii guvernului nostru sa 
puna fibroamele cap de lista pe agenda de finanţare pentru 
cercetare pentru a se încerca mai bine depistarea precoce şi 
non-invaziva de tratamente. 

Expediaza acest formular pentru noi: 709 Vista 

Building, London SE18 6JH. 

Sau semneaza petiţia on-line pe site-ul nostru sau de membru 
de aplicare. 

 

Fibrom: 

Ce urmează?  

Cine este British Fibroid Trust? 
Suntem pacientul parte a voluntariat nu-pentru-profit organizatiei.  
British Fibroid Trust este condus de voluntari pacient şi 
profesioniştilor din domeniul medical pe o capacitate de voluntariat. 
Noi servim în primul rând nevoile femeilor cu fibrom, familiile lor şi 
personal de îngrijire în Marea Britanie: 

• Furnizarea de dovezi imparţiale bazate pe informaţiile care te 

abilitează să faci alegeri educat si informat a. 

• Militează pentru mai multă cercetare în fibroame în curs de 

dezvoltare şi de căi de tratament care se potrivesc cu 
necesităţile femeilor. 

• Creşterea gradului de conştientizare publică şi de guvern de 

fibroame. 

• Rularea unui program de sensibilizare educaţional prin furnizarea 

de utilizator broşuri prietenoase, foi la obiect, şi oferind 
forumuri de suport on-line. 

REPUDIERE MEDICALE : Acest prospect nu ar trebui să fie folosit pentru a 

auto-diagnostica sau auto-trata fibroame. Acest prospect nu este destinat 

să înlocuiască o consultare profesionala medicala cu medicul de familie sau 

ginecologul. Deşi informaţii medicale în acest prospect au fost revizuite 

reciproc să fie exacte şi corecte de către un specialist ginecolog, mereu 

recomandăm să ceară sfatul medical profesionist Înainte de a discuta sau 

de a începe orice tratament pentru fibroamele dumneavoastră 

Nume: 

Adresă: 

Oraş: 

Codul poştal: 

Email: 

Parerea ta sau comentarii cu privire la statutul actual al 
fibroamelor (opţionale ) 

Semnătura:                                    Dată: 

Esti un profesionist din domeniul sanitar? Da / Nu 

Esti un suferind de Fibrom? Da / Nu 

Eu, de asemenea, doresc să ma  alătur ca  membru BFT 

pentru Drum liber   � 

O campanie de sensibilizare pacient 

British Fibroid Trust’s misiunea lui este de a îmbunătăţi 

calitatea vieţii femeilor afectate de fibrom prin 

promovarea educaţiei şi de sensibilizare a opiniei publice, 

precum şi campanii mai mari de cercetare a fibroamelor. 

Această broşură este disponibila pentru descărcare de la 

www.britishfibroidtrust.org.uk 

Conţinutul acestui prospect a fost dezvoltat numai de 

British Fibroid Trust. 

Contactati-ne : info@britishfibroidtrust.org.uk  

Puteţi afla mai multe despre diferitele tipuri de fibroame, 

diagnostic, opţiunile de tratament, cum să te pregăteşti pentru 

tratamentul şi toate cele mai recente de dezvoltare pe site-ul 

nostru. 

Pentru a obţine o broşură "fibroame: întrebările dumneavoastră au 

raspuns", vă rugăm să trimiteţi £ 2.95 pentru contribuţie la costurile 

de imprimare şi P & P, cu adresa dvs de a BFT, 709 Vista Building, 

London SE18 6JH.  
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Scris de: 

Dr Nicki On. PhD, MRPharmS si Dr Rajesh Varma, MA, PhD, MRCOG Traducere asistată de către Mrs Mirela Siminiceanu  



Chirurgie 
Myomectomy (îndepărtarea chirurgicală a fibrom), se poate 
face ca o operaţie abdominala (de chirurgie deschisă sau 
laparoscopie ) sau printr-o camera video mica introdusa in uter 
prin vagin (Hysteroscope). Myomectomy va proteja uterul tău şi 
este eficient în tratarea perioade grele şi, în cele mai multe cazuri 
se poate îmbunătăţi, de asemenea, fertilitatea.   
Histerectomie elimină uterul care conţine fibroame. Aceasta 
este cea mai bună opţiune de tratament pentru femeile cu 
fibroame mari care nu doresc să păstreze uter lor sau fertilitatea 
şi care doresc o cura permanenta, definitiva.   

Riscurile de chirurgie myomectomy sau histerectomie: 
Aceste tratamente aduc cu ele un mic risc de hemoragie, infecţii, 
tromboză (TVP, PE), precum şi daune aduse in jurul organelor 
(cum ar fi intestinului si vezicii urinare).  

Ablation endometrial. Un balon special de dimensiuni mici sau 
ventilator ca aparat este introdus în uter din vagin şi ce aplica 
energie termică direct la captuseala interioara a uterului. Acest 
tratament este foarte rapid (de obicei 2-10 minute) şi este eficient 
în tratarea menstruatiei abundenta. Fertilitatea nu este 
recomandată după acest tratament. 

Alte tratamente 
Embolizarea arterelor uterin (EAU) 
Un fir mic ghid este inserat în regiunea inghinala dumneavoastră şi 
acest trimite pelete speciale în vasele de sânge că furajele uterului 
de a bloca aprovizionarea uterului de sânge. Fibroamele termale 
în jur de 20% - 40% în următoarele şase luni. Fertilitatea nu este 
recomandată, după această procedură, cu toate că uterul se 
conservă şi au existat numeroase cazuri de sarcină de succes, 
după acest tratament. 

RMN-ul ghidat terapie cu ultrasunete concentrat 
(MRgFUS) 
Femeia se află interioare un scanner RMN şi ultrasunete undele 

sonore sunt aplicate şi sa concentrat direct pe fibroame ţintă. 
Acest tratament este disponibil pentru a femeilor cu fibroame mai 
puţin de 10cm în dimensiune şi mai puţin de 5 la număr. 
Tratamentul atinge obiectivul de 10% - 30% reducere în mărime 
Fibroid în următoarele şase luni. Fertilitatea nu este recomandată, 
după această procedură, cu toate că uterul se conservă şi au 
existat cazuri doar cateva dintre sarcina de succes, după acest 
tratament 

Femeile afectate de fibroame de multe ori se simt frustrate de 
lipsa de informaţii disponibile privind condiţia. Ele au nevoie de: 

• Sprijin şi înţelegere. 

• Informaţii imparţiale şi bazate pe dovezi care sunt. 

independente de interesele furnizorului de asistenţă 
medicală. 

• Stiri despre cercetare şi dezvoltare 

 

Ce va oferim? 
Informaţii Citiţi despre opţiunile de tratament disponibile, cum 
să te pregăteşti pentru fiecare tip de tratament şi cele mai 
recente cercetări şi sfaturi pentru a trai cu fibroame. 

Cercetare Actualizări Vizitaţi site-ul nostru pentru informaţii 
actualizate privind tratamentele şi studiilor de tratament.  

Suport Peer Noi punem in contact cu alte femei pentru a-şi 

împărtăşi experienţele tratamentul dumneavoastră. 

Forumul pacientului şi Întâlniri Alătură-te forumului nostru 
online pentru a face schimb de experienţă proprie. Urmareste 
reuniuni ale grupului de pacienţi pentru a intalni colegi pacienti şi 
asculta prezentari ale ginecologilor. 

Voluntariat Puteţi participa la creşterea gradului de 
conştientizare Fibroid către public şi a politicienilor ş să sprijine 
campania noastră printr-o mai buna finantare din partea 
Guvernului in cercetarea Fibrom. 

 

Ce sunt fibroame? 
Fibroamele sunt benigne (non-canceroase), creşteri ale muşchilor 
ca ţesut care au loc în uter. Acestea afectează cel puţin una din 
trei femei de vârstă fertilă, dar multe femei nu sunt conştiente 
care le au (fibroame). Fibroamele variaza de la bob de mazăre la 
dimensiune de pepene galben. Femeile pot avea fibroame unice 
sau multiple. Fibromul uterin de multe ori mareste uterului şi 
acest lucru poate provoca umflarea burtii dvs. si puteti parea ca 
sunteţi gravidă. 

Care sunt cauzele fibroame? 
Cauza exactă a fibroamelor este necunoscut. Femeile africane şi 
asiatice de origine, au tendinţa de a fi afectate mai mult decât alte 
grupuri etnice. Femei cu exces in greutate şi cele care nu au dat 
naştere sunt, de asemenea, supuse unui risc mai mare de a 
avea fibroame. 

Ce simptome nu provoca fibroame? 
Trei din patru femei cu fibroame mici (<3 cm) nu au nici un 
simptom. Cu toate acestea, femeile cu fibroame de dimensiuni mai 
mari se pot confrunta: perioadele grele care duce la anemie, 
pelvisului şi dureri de spate, perioadele de dureros, probleme 
urinare, constipaţie, infertilitate, durere in timpul actului sexual, 
debut precoce (prematură) a forţei de muncă şi de avort. 

Cum sunt diagnosticate fibroame? 
Diagnosticul este, de obicei confirmat prin ecografie pelviană. 
Ginecologi descrie Fibroamele în funcţie de mărimea lor şi de 
locaţie. Submucosal (în creştere în mucoasa uterului), intramural (în 
creştere în peretele uterului) şi subserosal (în creştere de pe 
peretele exterior al uterului). Unele Fibroamele cresc pe tulpini 
(pedunculated). Alte teste care pot fi utilizate include scanarea IRM, 
laparoscopie sau histeroscopie. 

Care sunt opţiunile mele de tratament? 
Femeilor cu simptome ca urmare a fibroamelor le poate fi oferita 
terapie medicală, intervenţii chirurgicale sau alte tratamente. 
Alegerea depinde de mărimea şi locaţia fibroame, severitatea 
simptomelor, fertilitatea dorita in viitor, tratamente anterioare şi 
preferinţele dumneavoastră personale. 

Terapie medicala 
Medicamente non-hormonale: medicamente anti-inflamatorii 
(ibuprofen şi Mefenamic acid) pentru a trata durerea menstruala şi / 
sau acid tranexamic pentru menstruatie abundenta. Acestea nu sunt 
contraceptive.  

Medicamente hormonale: cu efect asupra hormonilor sexuali şi 
cu scopul de a micsora fibroamele. Ei vin sub formă de comprimate 
orale sau preparate injectabile (de exemplu, GnRHa) sau ca un 
sterilet (de exemplu, Mirena). Ca toate medicamentele, ele au efecte 
secundare. Cele mai frecvent prescris medicament este un curs de 6 
luni de GnRHa (de exemplu, Zoladex / Prostap / Decapeptyl), care 
este dat ca injectie lunara sau la 3 luni. Cu toate acestea, o dată ce 
tratamentul de GnRHa se opreşte , fibroamele tind să se întoarcă la 
dimensiunea lor iniţială. O serie de alte produse hormonale sunt 
încă în studiile clinice. 
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British Fibroid Trust este aici pentru a ajuta la 

www.britishfibroidtrust.org.uk 


