
MITURI

ENDOMETRIOZA este o boală caracterizată 
prin prezența de țesut funcțional asemănător 
endometrului în locuri anormale din punct de 
vedere anatomo - topografic

Afectează FEMEILE, mai 
ales în perioada fertilă 
(15-50 de ani)

STADII
ALE BOLII

MINIMĂ
(Stadiul 1)

SEVERĂ
(Stadiul 4)

MODERATĂ
(Stadiul 3)

UȘOARĂ
(Stadiul 2)

Managementul bolii este unul multidisciplinar, 
endometrioza afectând mai mult organe în general.
Echipă multidiciplinară de medici formată din 
chirurg ginecolog specializat în endometrioză, 
chirurg generalist, urolog, ginecolog specializat în 
infertilitate, dietetician, specialist în terapia durerii, 
kinetoterapeut, psiholog.  

ENDOMETRIOZA este o boală 
cronică, plurifactorială, iar 
schimbarea stilului de viață este 
esențial în obținerea unor rezultate 
favorabile (efectuarea exercițiilor 
fizice, dieta specifică recomandată, 
renunțarea la fumat).

CHIRURGIA trebuie să 
rămână ultima opțiune de 
tratament, doar pacientele în 
stadii avansate de boală 
trebuie să beneficieze de 
chirurgie, iar aceasta trebuie 
să fie minim-invazivă.

SIMPTOME

În România 
Peste 500.000 de femei sunt diagnosticate cu endometrioză
48.000 de femei suferă de endometrioză în stadiul avansat

Media de diagnosticare este între 7 și 12 ani
68% din paciente au primit un diagnostic inițial eronat

DIAGNOSTICARE CORECTĂ

DURERE PELVIANĂ RESIMȚITĂ

înainte/ în timpul/ 
după menstruație

la urinare

în timpul actului sexual sau 
după încheierea acestuia

în regiunea 
lombară

în intestine în timpul 
menstruației

la ovulație

INFERTILITATEA
(afectează 20-50%

dintre paciente)

DIAREE SAU
CONSTIPAȚIE

(în special la
menstruație)

SÂNGERARE
ABUNDENTĂ SAU

NEREGULATĂ

OBOSEALĂBALONARE
ABDOMINALĂ

ECOGRAFIE
TRANSVAGINALĂ

ANAMNEZĂ,
ANALIZÂND

SIMPTOMELE
CONSULT

GINECOLOGIC

RMN PELVIS
CU PROTOCOL

DE ENDOMETRIOZĂ
TRATAMENT

MEDICAMENTOS
TRATAMENT

CHIRURGICAL
TRATAMENTE
ALTERNATIVE

METODE DE TRATAMENT

CE ESTE ENDOMETRIOZA

DURERILE puternice 
la menstruație sunt 

normale.

Endometrioza trebuie 
diagnosticată 
LAPAROSCOPIC!

ADOLESCENTELE
nu sunt afectate de 

endometrioză.

SIMPTOMELE 
sugerează 

gravitatea bolii. 

SARCINA vindecă 
endometrioza.

Endometrioza este 
UȘOR de diagnosticat!

SPORTUL ȘI DIETA 
nu sunt eficiente în 
tratarea endometriozei!

10% dintre femeile din întreaga 
lume suferă de endometrioză –

176 milioane

10-15% dintre femeile 
afectate au endometrioză 

în stadiul avansat

40-50% dintre
femei cu infertilitate
au endometrioză

Intervalul de vârstă al 

pacientelor: 15 - 50 aniSTATISTICI


