
Copil de cinci ani, operat cu succes de o tumora
Un copil in varsta de cinci ani si sase luni a fost operat cu succes, ieri, la Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Sibiu, de o echipa de medici din Cluj-Napoca, Alba Iulia si Sibiu, interventia fiind o premiera
data fiind varsta frageda a baietelului. Tumora extirpata din zona dintre ureche si gat masura 8/6/3
centimetri.
  
  in urma cu cateva luni, lui Andrei Nicolae Zuna, copilul operat ieri, i-a aparut o umflatura in zona
urechii. in scurt timp a inceput sa le spuna parintilor ca il doare si, practic, de atunci a inceput chinul
familiei. La inceput ca un nodul, umflatura se transforma pe zi ce trece, devenind tot mai mare. "De anul
trecut din septembrie i-a aparut. Copilului practic i-a aparut o umflatura acolo. Am fost la medic,
dintr-un spital in alt spital pana am ajuns la doamna doctor. Doamna doctor ne-a spus ce este, am vorbit
cu dansa, am tinut legatura si cand a fost momentul sa-l operam, am ajuns din nou in Sibiu ", a povestit
mama lui Andrei, Izabela Zuna.
  
   Andrei a fost operat cu succes. El este cel mai tanar pacient care a suferit o asemenea interventie in
Romania. Unul dintre lucrurile importante a fost mentinerea nervului facial, care, daca ar fi fost extirpat,
fata copilului ar fi cazut. in lipsa acestei operatii, lui Andrei i s-ar fi putut opri circulatia si, astfel, sa se
ajunga la insuficienta respiratorie a creierului.
  
  Mai intai, tratati de frica
  
  Familia Zuna pare foarte unita. Atunci cand unul dintre ei are o durere, toti ceilalti se strang in jurul
celui suferind. Asa s-a intamplat si cu "buba " lui Andrei. Cand au auzit ca trebuie ca baiatul sa suporte o
operatie, toata familia a venit cu el si cu totii se temeau din cauza interventiei chirurgicale care urma sa
aiba loc. Pentru a depasi teama atat a lui Andrei, cat si a familiei sale, medicii de la Sibiu au discutat timp
de o saptamana cu fiecare membru al familiei, pentru a le explica tot ce urmeaza sa se intample, astfel
incat sa fie constienti de fiecare pas medical ce urma sa se faca, dar si pentru a le castiga increderea. in
ziua operatiei, Andrei a avut si o surpriza: au venit la spital alti copii de varsta lui, campioni la sport si
muzica, si i-au oferit premii si diplome pentru curajul de care urma sa dea dovada. 
  
  Operatia era din start una cu risc. Era vorba de o tumora mare, ce cuprindea regiunea fetei, in fata
urechii (regiunea parotidiana) si cobora pe gat, latero-cervical. "Fiind o zona de risc a pachetului
vasculo-nervos al gatului, o zona de risc in principal a nervului facial preocuparea noastra, in echipa
(dr. Bran Simion, de la Cluj-Napoca, dr. Dan Chesnoiu, de la Alba - Iulia) a fost acest nerv facial. El este
conservat. Putem spune ca este o reusita ", a precizat seful Compartimentului OMF din cadrul Spitalului
din Sibiu. 
  
  Andrei, un pacient de dat exemplu
  
  Andrei Nicolae Zuna este un pacient care poate fi dat drept exemplu. Chiar atunci cand ai crede ca este
la pamant, se ridica. in noaptea dinaintea operatiei, Andrei a desenat flori, pentru medicul lui. I-a dat
desenul Mihaelei Mitariu-Cernusca, nu inainte de a-si scrie numele pe el. Duminica, dupa ce s-a trezit, a
stat cu mama si a spus rugaciuni. Apoi s-a bucurat mult de faptul ca au fost copii de varsta lui care l-au
incurajat. A plecat vesel spre sala de operatie, iar la Terapie Intensiva, Andrei le-a spus medicilor poezii
si le-a cantat, apoi le-a marturisit ca vrea sa se faca medic. "Andrei a fost foarte curajos. El e curajos tot
timpul. De dimineata ne-am trezit, am spus rugaciuni, apoi am asteptat sa vina doamna doctor. Era
nerabdator sa scape de bubita, ca nu e ceva frumos si era dureros ", a povestit mama lui Andrei. 
  
  Tumora mare
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  Potrivit medicului Dan Chisnoiu, de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Alba-Iulia, tumora a fost
extirpata reductional, urmand ca dupa rezultatul examenului histopatologic echipa de medici sa decida
procedurile care vor urma. "Practic s-a efectuat o extirpare reductionala a formatiunii tumorale si acum
asteptam, in urma examenului histopatologic, sa vedem exact cu ce avem de-a face, ce fel de tumora este
ca sa putem merge mai departe cu tratamentul acestui copil. Faza aceasta chirurgicala este primul pas in
terapia lui. Tomora este mare. in functie de examenul histopatologic se vede mai departe daca ne vom
orienta spre extirparea in totalitate, care este o interventie de o mai mare amploare sau daca, in anumite
aspecte histopatologice, acolo poate exista odata cu cresterea in varsta, remiterea acestor formatiuni ", a
explicat dr. Dan Chisnoiu. 
  
  Medicul curant al lui Andrei este, insa, optimist. Conf.univ.dr. Mihaela Cernusca - Mitariu spune ca din
analizele premergatoare interventiei chirurgicale, tinde sa spuna ca tumora nu este cancerigena. 
  
  Medicul Simion Bran, de la Cluj-Napoca a spus ca tumora era de dimensiuni mari pentru un copil de
varsta lui Andrei. Avea 8/6/3 centimetri. "Operatia a fost cu certitudine o reusita. Tumora a putut fi
extirpata in limite de siguranta. Din punctul de vedere al recuperarii post-operatorii vor fi probleme pe
unul din ramurile nervului facial, care, la copii, vor fi recuperate intr-un timp relativ scurt ", a explicat
dr. Simion Bran, chirurg maxilo-facial, la Centrul Universitar Cluj. 
  
  Practic, copilul va avea, o vreme, incontinenta salivara, dar cu terapie de recuperare, acest lucru va
disparea aproape complet. 
  
  Daca nu se opera, riscul era major
  
  Daca nu se intervenea chirurgical, riscul era major pentru Andrei, spun medicii, pentru ca tumora
crestea. "Copilul a avut la inceput o tumefactie, initial nedureroasa, ca un nodul. La inceput il misca, il
vedea, dar nu l-a deranjat. Parintii, sunt convinsa, au vazut la inceput. in etapele urmatoare a inceput sa
doara, pentru ca a inceput sa preseze pe pachetele vasculare si nervoase si ajungea pe zona globusului
carotidian. Acolo da dispnee, chiar riscuri de oprire a respiratiei. Prin extensie ajunge in baza craniului,
intr-o zona astfel incat in final ajungi sa extirpi mult chirurgical, adica jumatate din hemifata ", a
explicat medicul de la Sibiu. 
  
  Cei trei medici care l-au operat pe Andrei au facut apel la parintii care au copii cu asemenea probleme:
neoperati, pot face infectii repetate, pot suferi disfunctii respiratorii, disfunctii neurologice si insuficienta
respiratorie a creierului, intrucat vasele mari vor fi comprimate sever.
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