
CE ÎNTREBĂRI SĂ ÎI PUNEȚI MEDICULUI?
Informații utile înainte, în timpul și după programarea la 
medic
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PREGĂTIREA

   Gândiți-vă la întrebări înainte și notați-le.

ÎN TIMPUL PROGRAMĂRII

Luați notițe în timpul conversației sau cereți permisiunea de a o înregistra pe telefon. 

Acesta este cel mai bun mod de a fi sigură că ați înțeles.

Întrebați  dacă  există  o  organizație  a 
pacienților  care  vă  poate  ajuta  și  aflați 
unde puteți citi mai multe despre boală și 
tratamente. 

Cereți timp suplimentar de gândire înainte 
de a lua orice decizie importantă.

Vorbiți  deschis  și  sincer  despre 
preocupările  dumneavoastră. 
Sentimentele dumneavoastră și ale celor 
dragi contează!

Vorbiți  despre  simptomele  și  durerile  dvs.,  nu  presupuneți  că  ceea  ce  simțiți  e normal.

Repetați ce a spus doctorul cu propriile cuvinte („deci, dacă înțeleg corect…”).  
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Asigurați-vă  că  vă  puteți  explica  simptomele  și  situația  (Cum  vă simțiți? Aveți dureri? 
Unde vă doare?).

Rugați un prieten, partenerul sau un membru al familiei să vă însoțească (două persoane 
vor absorbi mai multă informație decât una).



 	

 	

	

	

	

	

 	

	

 	

	

ÎNDRĂZNIȚI SĂ ÎNTREBAȚI

Ce alegeri sau opțiuni am? Care sunt avantajele și dezavantajele? Cum mă vor afecta 
acestea? Dar pe termen lung? 

Am posibilitatea unei intervenții chirurgicale?

Care sunt următorii pași de tratament?

Care sunt riscurile tratamentului?

Ce se întâmplă dacă aleg să nu urmez acest tratament?

A discutat/va discuta medicul despre cazul meu cu colegii? Voi avea o echipă 
oncologică*? Trebuie să particip? Dacă nu, cum voi afla despre decizie? Când va fi 
luată?

Cât de des tratați acest tip de cancer?

Care sunt consecințele pentru viitorul meu? (de exemplu, privitor la sănătate, viața
 sexuală, muncă, sport, feminitate, fertilitate, calitatea vieții...)

Pot primi mai multe informații/linkuri/broșuri să citesc mai mult acasă?

Pot primi copiile analizelor/examinărilor/rezultatelor? Dar acces online? 

* Echipa  oncologică  este  un  grup  de  profesioniști  din diferite domenii  ale  sănătății  care discută  
cazurile pacienților  pentru  a  planifica  și  determina care  sunt  cele  mai  bune tratamente.  O echipă  poate 
fi  compusă  din  ginecologi,  oncologi,  chirurgi,  radiologi,  psihologi,  geneticieni,  asistenți  medicali  
oncologici,  asistenți medicali coordonatori și alții.

4 © European  Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 2020 / Ce întrebări să îi puneți medicului?

Cereți explicații pentru orice nu înțelegeți, de exemplu termenii medicali.



 	

 	

 	

	

DUPĂ PROGRAMARE

Vorbiți despre informațiile primite cu partenerul/părinții/prietenii/copiii (adulți). 
Oferiți-le materialele de citit; vor avea și ei întrebări.

Dacă credeți că aveți nevoie de o a doua părere, cereți-o. Mai întâi, verificați dacă 
acesta este acoperită de asigurarea de sănătate.

LUAREA DECIZIILOR

Ascultați-vă intuiția. Nu luați niciodată o decizie cu care nu sunteți de acord pe deplin.

Numai dumneavoastră puteți lua decizii cu privire la viața dumneavoastră, așadar
numai dumneavoastră puteți decide în privința tratamentului. Specialistul va lua 
o decizie în locul dumneavoastră numai la cerere.
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ÎNTREBĂRI GENERALE

 cu care mă confrunt (sau aștept să mă confrunt)?

Este acoperită de asigurarea de sănătate?

Cum le spun copiilor despre boala mea?

Mai pot întreține relații sexuale? Când? Va fi diferit? 

Cum îmi poate afecta țesutul cicatricial organele și calitatea vieții?

Toți pacienții au țesut cicatricial după tratament? 

Ce pot face pentru a mă menține în formă în timpul tratamentului?

Ce pot face să revin în formă după tratament?

Ce știți despre tratamentele biologice/complementare?
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Este vindecabil cancerul meu?

Ce prognostic am? 

Este ereditar?

Îmi voi reveni după acest tratament? 

Când voi ști dacă m-am vindecat sau nu?

Ce se întâmplă dacă sau când revine cancerul? 

Care sunt opțiunile de tratament pentru cancerul recurent ?

Ce calitate a vieții voi avea? Pe termen scurt și pe termen lung? 

Pot lucra, face sport, călători sau vizita membrii familiei pe durata tratamentului?

Care este planul de monitorizare?

Se va ocupa de mine o echipă multidisciplinară? 

Cine va fi specialistul coordonator?

Ar trebui să mă adresez unui dietetician pentru sfaturi nutriționale speciale? 

Este acoperit de asigurarea de sănătate?

Există un specialist căruia i-aș putea adresa întrebări legate de problemele ereditare?

Există asistență socială/psihologică pentru ajutor suplimentar cu privire la problemele



 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

OPERAȚIA

Este operația singura opțiune?

Cât de des realizează spitalul aceste tipuri de operații? 

Dumneavoastră veți fi chirurgul?

De câte ori ați mai făcut această operație? 

Care sunt riscurile și beneficiile?

Ce complicații pot apărea? Pe termen scurt și pe termen lung? 

Cât timp va trebui să stau în spital?

Cum mă pot pregăti pentru operație?

Voi avea nevoie de ajutor suplimentar acasă? 

Cât timp va dura recuperarea?

Îmi va afecta fertilitatea/starea hormonală/viața sexuală?
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CHEMOTERAPIA

Cum mă pot pregăti pentru chemoterapie?

De ce am nevoie de chemoterapie (înainte sau după operație)? 

Care sunt efectele adverse? Pe termen scurt și pe termen lung? 

Îmi va fi rău?

Îmi voi reveni pe deplin după chemoterapie?

Îmi va afecta fertilitatea/starea hormonală/viața sexuală?

 Îmi voi pierde părul? Pot preveni asta cumva?

Ar trebui să iau măsuri suplimentare de precauție în timpul chemoterapiei? 

Pot continua să am grijă de copii/casă?

Pot continua să lucrez?

Există alternative?

Există tipuri diferite de chemoterapie? Care sunt avantajele și dezavantajele? 

Pot alege un medicament citostatic adaptat profilului genetic al tumorii mele?

Toate femeile cu tipul meu de cancer au nevoie de chemoterapie? 

Trebuie să termin toate ședințele de chemoterapie, chiar dacă mă simt slăbită?

Dacă organismul meu nu poate tolera tipul acesta de chemoterapie?

Pot lua vitamine sau alte suplimente nutritive înainte și în timpul tratamentului?
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RADIOTERAPIA

De ce am nevoie de radioterapie (înainte sau după operație)? 

Care sunt efectele secundare? Pe termen scurt sau pe termen lung? 

Îmi va afecta fertilitatea/starea hormonală/viața sexuală?

 Cum mă pot pregăti pentru radioterapie?

Îmi voi reveni pe deplin? 

Doare?

Care este diferența între radioterapia normală și brahiterapie? 

Cum și când voi ști dacă tratamentul a avut succes?

Toate femeile cu tipul meu de cancer au nevoie de radioterapie? 

Pot continua să am grijă de copii/casă?

Pot continua să lucrez?
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TERAPII BIOLOGICE, ANTICORPI 
MONOCLONALI ȘI IMUNOTERAPII

Ce sunt terapiile biologice?

Care este diferența între imunoterapie și terapie monoclonală? 

Există terapii biologice potrivite pentru tipul meu de cancer?

La ce efecte secundare mă pot aștepta pe termen scurt și pe termen lung? 

Mă voi vindeca?

Îmi voi reveni pe deplin?

Îmi va afecta fertilitatea/starea hormonală/viața sexuală?

S-a dovedit eficient acest tip de tratament?

Pot continua să am grijă de copii/casă?

Pot continua să lucrez?

Care sunt riscurile?

Cât de des ați folosit acest tratament în acest spital?

Pot lua vitamine sau alte suplimente nutritive înainte și în timpul 
tratamentului?

STUDII CLINICE

Ce este un studiu clinic?

Există studii clinice pentru boala mea?

Participă spitalul la vreun studiu clinic care mi s-ar potrivi?

Mă puteți ajuta să găsesc un studiu clinic care m-ar include?

Voi putea continua să iau medicamentele după ce se încheie studiul clinic? 

Voi fi informată cu privire la rezultatele studiului clinic?

Pot decide să părăsesc studiul clinic când doresc?

Cât este de riscant?
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DIETĂ ȘI NUTRIȚIE

Pot primi trimitere la un dietetician?

Este acoperit de asigurarea medicală?

Ce ar trebui să mănânc înainte/în timpul tratamentului chemoterapiei/radioterapiei ? 

Ar trebui să consum mai multe proteine?

Ce ar trebui să mănânc după tratament ca să-mi recapăt puterile? 

Ce ar trebui să mănânc în remisie ca să fiu sănătoasă?

Este zahărul/alcoolul/carnea (procesată) dăunător pentru un pacient cu cancer?

Ar trebui să mănânc alimente organice?
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SUPLIMENTE ALIMENTARE/MEDICINA 
ORTOMOLECULARĂ

Ar trebui să merg la un specialist ortomolecular?

 Pot lua suplimente alimentare? 

Au suplimentele alimentare beneficii pentru sănătatea/tratamentul meu?

Sunt acoperite de asigurarea medicală?

ÎNTREBĂRI LEGATE DE SĂNĂTATEA 
PSIHICĂ/MINTALĂ

Există o organizație a pacienților cu care pot lua legătura?

Mă pot întâlni cumva cu alți pacienți?

Pot primi trimitere la psiholog?

Este psihologul acoperit de asigurare?

* Medicina  ortomoleculară  este  un  domeniu  care  urmărește  să  trateze  pacienții  cu  vitamine,  minerale  și 
microelemente.

12 © European  Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 2020 / Ce întrebări să îi puneți medicului?

Ce opinie aveți despre suplimentele alimentare/medicina ortomoleculară*?



Linda Snoep, supraviețuitoare cancer ovarian, Olijf Netherland, membră ENGAGe:

„În  timpul  tratamentului  pentru  cancer  ovarian  (stadiul  3C),  m-am  transformat  dintr-o 
pacientă,  mai  mult  sau  mai  puțin  paralizată  de  teamă,  care  credea  că  doctorul  știe 
întotdeauna mai bine într-o pacientă care începea să înțeleagă că are de ales și că ar trebui 
să dețină controlul asupra propriilor decizii. Nu a fost ușor, pentru că nimeni nu m-a învățat 
cum să  fac  asta,  dar,  în  final,  faptul  că  am preluat  frâiele  vieții  mele  m-a  făcut  să  devin  o 
pacientă încrezătoare în sine, să mă tem mai puțin și să accept provocările bolii mele.”

Icó Tóth, supraviețuitoare cancer de col uterin, Mályvavirág Alapítvány/Mallow 
Flower Foundation, Ungaria, președinte ESGO-ENGAGe:

Prof. Dr. Murat Gultekin, oncolog ginecolog, chirurg oncologie, Turcia,
copreședinte ESGO-ENGAGe:

Kim Hulscher, supraviețuitoare cancer de col uterin, Olijf Netherlands,  ENGAGe 
member:
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„Când  am  fost  diagnosticată  cu  cancer  de  col  uterin  în  2013,  habar  n-aveam  la  ce  să  mă 
aștept sau ce întrebări să-i pun doctorului. Nu știam că există efecte secundare întârziate și 
nimeni nu mi-a spus. Așa că m-am pomenit cu o surpriză neplăcută după tratamente. Mi-ar fi
plăcut să am la dispoziție acest instrument pe atunci,  așa aș fi  putut pune aceste întrebări, 
de exemplu cele cu privire la posibilele efecte secundare întârziate. Mă bucur că putem ajuta 
alte femei care acum sunt în aceeași situație în care am fost eu atunci.”

„Această broșură mi-a arătat cât de puține informații împărtășim cu pacientele noastre când 
începem mai multe terapii. Sper că aceste întrebări și răspunsuri vor fi evaluate în mod curent
de medici înainte să înceapă orice tip de tratament cu pacientele lor. Este dreptul pacientei 
să  întrebe  și  să  se  informeze  înainte  de  a  lua  o  decizie;  este  responsabilitatea  noastră  să 
explicăm și să le respectăm preocupările.”

„Trebuie să punem întrebări! Trebuie să punem întrebări pentru viața noastră. Uneori trebuie 
să fim propriul manager în această boală și toate informațiile sunt vitale, deoarece nu știm ce
anume ne poate îndrepta în direcția bună. Nu este ușor să pui întrebări când tu ești pacienta.
Uneori avem nevoie de ajutor în sensul acesta, și nu doar pentru a pune întrebări, ci pentru a 
înțelege răspunsurile. Împreună cu ENGAGe, sperăm că această broșură vă va ajuta să puneți
întrebări și să vă concentrați asupra răspunsurilor! Niciodată să nu vă fie teamă să întrebați, 
nu există întrebare rea sau stupidă!”



ENGAGe dorește să mulțumească autorilor Kim Hulscher 

(NL), Linda Snoep (NL) și Icó Tóth (HU)  

și prof. dr. Murat Gultekin (TR) 
pentru revizia clinică a acestei fișe informative.

ENGAGe dorește să mulțumească autorilor, colaboratorilor și 
membrilor Grupului Executiv ENGAGe pentru disponibilitatea 

lor constantă și pentru actualizarea acestei fișe informative.

Date de contact ENGAGe

ENGAGe vă recomandă să luați legătura cu asociația de pacienți locală!

Site: https://engage.esgo.org/

Email: engage@esgo.org

Facebook: https://www.facebook.com/groups/155472521534076/about/
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