PÁCIENSEINK VÉLEMÉNYE a TUMT kezelésről
*********************************************************************************************
Feladó:
xxx
Dátum:
2016.03.20, 08:13:30 CET
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
-------------------------------------------------------Tisztelt Doktor úr
Mellékletben küldöm Apukám esetleírását, ahogy megbeszéltük szíves felhasználására.
Az Apu azóta is szépen tud pisilni, semmi problémát nem érez, és nagyon hálás a Doktor úrnak.
Köszönettel:
K László
............................................................

Édesapámnál, aki most 82 éves, 2015. 09. 03.-án teljes vizelet elzáródás miatt állandó
katétert helyeztek be.
2015. 09. 07.-én volt egy sikertelen katétermentesítés. Azóta kontroll mellett állandó
katéter volt felhelyezve. Folyamatos problémák adódtak (kimozdulás, dugulás, stb)
Az orvos műtétet javasolt.
Az interneten találtam rá a klinikára és Shumov doktor úr eljárására. Kicsit utána
olvastam az eljárásnak, ami nagyon jól és érthetően van leírva. Telefonon
megkerestem és elmondtam a problémánkat. Ez 2016 Január 6-án volt.
2016. 01. 14.-ére kaptunk időpontot Istenhegyi Klinikára egy vizsgálatra, ahol
Shumov doktor úr és Tamás doktor úr megvizsgálta az Apukámat és részletesen
tájékoztattak bennünket a lehetőségekről.
Nagyon szimpatikus, kedves, nagyon megértő volt az ellátásuk.
Elmondták, hogy mivel közel fél éve katéterrel él az Apu, és a prosztata méret is
meglehetősen nagy, így ezért nem tudják garantálni a teljes sikert, de ettől
függetlenül a beavatkozásnak nincs akadálya.
Shumov doktor úr részletesen leírta részünkre a beavatkozásig a teendőinket, felírt
gyógyszereket, és részletesen hogy mit, mikor, miért kell tenni.
A beavatkozásig többször beszéltünk telefonon. A doktor úr ellenőrizte, hogy
betartjuk-e az utasításokat. A szüleimnek nagyon jól esett a hozzáállása.
2016. 01.27.-ére kaptunk időpontot a TUMT beavatkozásra reggel 8 órára.
Apukám elmondása szerint semmi fájdalmat nem érzett a beavatkozás alatt, és a
doktor úr egész idő alatt mondta, hogy mi fog történni.
13 órára mehettem az Apukámért, vihettem haza.
2016. 01.11.-én mentünk katéter kivételre, ami nagyon jól sikerült, mert Apukám
azóta rendesen tud pisilni, minden gond nélkül.
Shumov doktor úr személyében egy nagyszerű, emberséges, lelkiismeretes embert
ismertünk meg, aki mindig a beteg szempontjait tartja a legfontosabbnak.
Akinek ilyenfajta problémái vannak bátran vegye fel vele a kapcsolatot. Nem hiszem,
hogy csalódni fog.
Köszönjük Doktor Úr!
K László

Feladó:
Dátum:
Címzett:

Sz András
2016. április 14. (14:38:49 CEST)
dr.shumov@t-online.hu

Tisztelt Doktor Úr!
Hálás köszönettel küldöm férjem, Sz András esetleírását, ami bizonyítja, hogy a hűtéssel kombinált prosztata
thermoterápia "TUMT elvégzése"egynapos sebészet keretében eredményesen zárult.
Férjem 1933-as születésű, 2000-ben volt az első agyi stroke-ja, amit még 3 követett 2002-ig. Azóta végleges a motoros
aphasia. A beszédértése részleges, kommunikálni csak a hangszíne változtatásával mozdulatokkal tud a környezete felé.
Ezen előzmények után 2015 szeptember 30-án egy életmentő nagy hasi műtéten esett át, szervezete legyengült és a
kórházból történő eltávozása előtt derült ki, hogy a prosztata megnagyobbodása miatt nem indult meg a vizelet. Ezért
2015 október 14-én katétert helyeztek fel neki és így jöhettünk haza. A következő időszakban több alkalommal került
sor katéter cserére, gyulladást csökkentő antibiotikumos kezelésre és kerestük a módot, hogyne keljen élete végéig ezt
az állapotot elfogadni.
Egy kedves, lelkiismeretes urológus ismerősünk segített ezekben a dolgokban és ő ajánlotta az Istenhegyi Klinikát, ahol
dr. Sumov Dimiter végzi a "hűtéssel kombinált thermoterápia" gyógymódot.
2015. 12.16-án voltunk szakorvosi és laborvizsgálaton. Dr. Tamás György azt javasolta, hogy 2016 januárjában jöjjünk
vissza kontrollra és találkozzunk Sumov doktorral, aki a laboreredményt is figyelembe véve eldönti, hogy
megtörténhet-e a beavatkozás. 2016. január 27-én találkoztunk a doktor urakkal és minden részletre kiterjedő
tájékoztatást, felvilágosítást kaptunk az eljárásmódról, valamint a beavatkozást megelőző teendőkről, a gyógyszerek
bevételéről.
2016. február 24-én volt számunkra a "nagy nap" a TUMT kezelés.
Az Istenhegyi Klinika minden igényt kielégítő körülményei, dolgozóinak és Sumov doktor úrnak a szakmai hozzáállása
a lehető legfigyelmesebb, empatikus viselkedése végtelenül megnyugtató volt! Örülünk, hogy ilyen is létezik
Magyarországon!
Férjem korát, előző és társult betegségeit tekintve nagy eredmény, hogy kétszeri katéter csere után 2016. április 8-án a
hólyagműködés és az önálló vizelés is megindult. Ezzel véget ért 7 hónapig tartótesti és lelki gyötrelem.
Köszönjük Doktor Úr!
*********************************************************************************************

Tisztelt Shumov Doktor Úr,

X.X. név alatt (37 éves!) összefoglalnám pár mondatban, hogyan
jutottam el arra az elhatározásra, hogy elvégeztessem a "hűtött prosztata
termoterápiás" beavatkozást, valamint az ezzel kapcsolatos élményeimet,
tapasztalataimat:
2012 márciusában fordultam először urológushoz, nehéz vizelési
panaszokkal. Először gyulladásra gyanakodtak, melyben lehetett is
valami, mert 1 hét után csökkentek a panaszok, ugyanakkor a probléma még
mindig fennállt. Az itt elvégzett uroflow vizsgálat alapján kaptam
beutalót az Urológiai klinikára.
Itt a vizsgálatok kimutatták a jelentősen megnagyobbodott prosztatát,
melyet először orvosságokkal, majd masszázzsal is próbáltak kezelni.
Sajnos az alfablokkoló hatása sem volt jelentős mértékű (sajnos az újabb
mérések ezt mutatták), ugyanakkor ennek elhagyását követően hamar
visszaállt az kiindulási állapot. Június elején előrevetítettek egy
esetleges "hólyagnyaki bemetszés"-t, melynek már a gondolatától is
elborzadtam.
Ekkor kezdtem el egyéb lehetőségeket keresni, természetesen minél
több véleményt, cikket és publikációkat olvasva.
Igy találtam rá a "hűtött prosztata termoterápiás" kezelésre...
Ezt követően felgyorsultak az események és a szükséges
vizsgálatokat követően, már 3 hét múlva megtörtént a beavatkozás az
Istenhegyi klinikán.
A beavatkozás ~40 perces volt, melyet követően a délutánt már

otthon tölthettem !
A következő egy hétben katéter-t kellett viselnem, melyet (nekem) kicsit
nehéz volt megszoknom, de úgy gondoltam, hogy ennyi "szenvedést" megér,
ha utána jobb lesz. A katéter kivétele után már könnyebben tudtam
mozogni, és teljesen visszatértem a napi körforgásba.
Itt jegyezném meg, hogy "lábadozásom" ideje alatt napi kapcsolatban
voltam dr.Sumov Dimiter-rel, s - szakirodalom hiányában - a legtöbb
információt Tőle tudhattam meg. (A legkisebb változásokat is jeleztem
felé.)
Kb. 6 hét telt el a beavatkozást követően, amikor már én is úgy
éreztem: "átszakadt a gát", azaz "gyógyultnak" tekintem magam: a vizelés
erős vízsugárban "megszakítások" nélkül megy; éjszakánként nem kell
wc-re járnom... A kezelés után a potenciám is marad !..
*************************************************************************
Dátum: Thu, 25 Oct 2012 13:26:58 +0200
Feladó: xxxxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: Vélemény a Prosztata Thermoterápiás kezelésről
Tisztelt Doktor Úr, kedves Dimiter!
Ezúton szeretném megköszönni Önnek azt, hogy e modern eljárással /TUMT/ visszaadta számomra a minőségi élet
lehetőségét.
Mivel 89 éves vagyok, a lakóhelyem urológusai semmilyen megoldást nem javasoltak prosztataproblémám javítására.
/Csak hosszú évekre a gyógyszerszedést, illetve az utóbbi időben katétert, egyedüli „hibaelhárítóként” életem végéig!..
Most már elmondhatom, hogy kb. 2.5 hónappal a beavatkozás után rendben vagyok, amit korábban nem is
reméltem! Gyermekeim, unokáim számíthatnak rám, hangulatilag és fizikálisan is egyre erősebb vagyok, s el is
hiszem, hogy ez sokáig már így marad.
Minden sorstársamat arra bíztatom, hogy ezt a beavatkozást /vágás nélküli, vérmentes, csak helyi érzéstelenítéssel,
ambuláns kezelés/ válassza a mihamarabbi gyógyulása érdekében!
Akkor is van megoldás, ha máshol már lemondtak rólunk…..
Üdvözlettel: M. János

********************************************************************************
Dátum: Fri, 30 Nov 2012 20:29:59 +0100
Feladó: xxxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: Vélemény a Prosztata Thermoterápiás kezelésről
Panaszokat okozó jobb oldali lágyéksérv műtéti megoldására került sor. A műtétet követően a vizeletürítés
teljesen megállt. A katéter behelyezése után és a gyógyszeres kezelés ellenére sem indult meg a vizelet.
Ekkor az urológiai szakrendelésen prosztata műtétet javasoltak. A műtét a húgycsövön keresztül elvégzett
„ faragásos” módszerrel történt volna magában hordozva az esetleges veszélyeket.
A tények mérlegelése után kerestem és találtam meg az interneten az Istenhegyi Magánklinikán Sumov
Dimiter doktor urat. A doktor úr részletes és szakszerű ismertetést adott a klinikán alkalmazott
Magyarországon egyedül alkalmazott műtéti eljárásról és gyógyszeres kezelésről.

A helyi érzéstelenítésben elvégzett egynapos műtét után garantálni lehetett a vizelet megindulását. A
többhetes katéter viselése után nagyon vártam ezt a pillanatot.
Amint azt Doktor úr előre jelezte valóban a műtétet követő második héten a katéter eltávolítása után a
vizelet megindult. Napról-napra jobban és erősebben.
A „hűtéssel kombinált prosztata „thermotherápia” nálam teljes gyógyulást hozott !
Külön meg kell említenem a Doktor úr szíves érdeklődését, bíztatását a műtétet követően hogylétem felől
ami még jobban segített gyógyulásomat.
Ezúton is külön megköszönöm, amit értem tett és mindig hálás szívvel gondolok Önre.
Tisztelettel: P Miklós
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** KÖSZÖNÖM SZÉPEN !!! Továbbra is rendelkezése állok !

Jó egészséget kívánok !

Tisztelettel : dr.Sumov
* P.S. Ne feledkezzen el : 3 hónap , 6... .,1 év a kezelés után -KONTROLL !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: Sat, 19 Jan 2013 18:21:36 +0200
Feladó: xxxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: Re: VÁLASZ !
Tisztelt Doktor Úr!
Elnézését kérem a késői válaszért, hosszabb időre kiköltöztünk vidékre, távol a civilizációtól pihenés céljából.
Köszönöm szépen válaszát, és bocsánatot kérek, ha bántó sorokat sikerült írnom. A beavatkozást követően az első
három hétben rendkívül rosszul voltam, nem tudtam aludni a vizeletinger és hátfájdalmak miatt, ezért jöhetett ki
belőlem a panaszok sora.
Azóta jobban vagyok, inkább csak az időjárási frontok, különösen az erős lehűlés visel meg, de nem olyan erősen, mint
korábban.
Az antibiotikumszedést a műtét utáni napokban hagytam abba, Répássy doktor úr javaslatára, de folyamatosan iszom az
Urinal nevű készítményt.
Naponta 2-3 liter folyadékot fogyasztok, vizelni 4-5-ször járok.
Abban teljesen igaza van, hogy Romániában nem kaptam volna jobb kezelést, sőt...
Köszönöm szépen jókívánságait. Kívánok Önnek boldog új évet és további jó munkát!
Üdvözlettel, Sz. Árpád.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Forwarded message ---------From: Géza F. .
Date: 2011.01.08.Subject: thermoterápiás prosztata műtét tapasztalata
To: info@ihklinika.hu
Dr. Sumov Dimiter részére
2010.10.01.-én történt a beavatkozás.A műtét maga kissé fájdalmas
volt, de a cél érdekében természetesen elviselhető.
A műtét utáni 4. napon reggel a katéter eltávolításra került, de
estére a vizelet teljesen elakadt, így a katétert vissza kellett
helyezni.Ez az eset a következő 4 nap után megismétlődött. Ezt
követően a katéter újabb egy hét elteltével került kivételre.Ezután a
vizelés elindult, és folyamatosan javult.

Kezelőorvosom november 4.-én átfogóan ellenőrzött.Ekkor 12 ml/sec
intenzitással tudtam vizelni, ami már 30 %-al jobb volt, mint a műtét előtt. El
kell mondanom, hogy egy hónapig a vizelettel folyamatosan ürültek elhalt
szövetdarabok és barnás színű váladék is.November és december hónapokban a
helyzet nem változott, továbbra is hasonló intenzitással tudok vizelni.Bízom
benne, hogy a helyzet a továbbiakban
még javulni fog.
Összességében a műtétet eredményesnek tartom, és köszönöm a kezelést
végzőknek a szakszerű és gondos ellátást !
F. Géza

2011.01.08.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Üdvözlettel:

FACEBOOK :

Sz. Lajos
Csak férfiaknak! (És nőknek!)
TUMT - (hűtéssel kombinált mikrohullámú thermoterápia ) az Istenhegyi Magánklinikán.
A prosztata jóindulatú megnagyobbodása ötven fölött jelentkezik a pasik mintegy felénél.
A tünetek hasonlóak, nehezen induló és akadozó pisilés, gyakori (gyakorlatilag állandósuló, illetve hirtelen fellépő)
vizelési inger, álmatlan éjszakák a többszöri felkelés miatt, kellemetlen közérzet.
Jönnek a különféle teák (kisvirágú füzike), tökmagolaj (Peponen), szabalpálma-kivonat (Saballo, Prostamol uno),
vényre felírható tabletták, de mindegyik csak tüneti kezelést ad, s egy idő után a szervezet megszokja és minden
kezdődik, illetve folytatódik. A pofátlan prosztata éli az életét és tovább nő.
A város feltérképezve, mindenhol megállsz, nehogy bajba kerülj.
A leírtakat nem olvastam, hanem magam tapasztaltam meg. Közel 10 éves kínlódás után úgy döntöttem, lépek ! A
döntésemben közrejátszott egy közeli hozzátartozóm betegsége, akinek karácsony előtt leállt a vizelése és azonnali
katéterezés, illetve műtét vált szükségessé.
Az interneten rákeresve találtam meg a csodálatos megoldást, műtéti beavatkozás nélkül is van intelligens lehetőség a
panaszok megszüntetésére. ún. hűtéssel kombinált mikrohullámú thermoterápiás prosztata kezeléssel.
A gondolatot tett követte, a szükséges előzetes vizsgálatokat követően egy hete félórás, fájdalommentes kezelést
kaptam, nem vágtak (!), otthoni környezetben pihentem, ma kivették a katétert, egy hónap múlva akkorát fogok pisilni,
mit a húszévesek!
Ne halogasd, ne feledd, van megoldás: a TUMT !
Az információt add tovább, oszd meg. Segíts magadon és sorstársaidon. Segít az Istenhegyi magánklinika, segít a
TUMT. (www.ihklinika.hu/prosztata )
A javulásról feltétlenül beszámolok. Addig is, add tovább az információt ! TUMT !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dátum: Thu, 28 Mar 2013 18:48:53 +0100
Feladó: Erdélyi Péter
Címzett: "dr.shumov@t-online.hu" <dr.shumov@t-online.hu>
Tárgy: Vélemény a Prosztata Thermoterápiás kezelésről
Tisztelt Doktor úr!
Erdélyi Péter vagyok, 62 éves. Évek óta küszködöm a jóindulatú prosztata
nagyobbodással, amit sokáig karban tudtunk tartani gyógyszerrel. Kb. négy hete
hirtelen rosszabbodott a helyzet és gyakorlatilag teljesen eldugultam. A
kezelőorvosaim, mivel tartós katéterem lett, műtétet javasoltak, de én azt
kértem, fogadják el, hogy megkisérlem a hűtött termoterápiát, amit önálló
internetes keresgéléssel találtam meg, mielőtt felvágják a hasamat.
Gyorsan kaptam Öntől és Répássy doktortól időpontokat és egy olyan körültekintő
kezelésben, utókezelésben részesítettek, ami példamutató, igazi betegcentrikus

gondoskodásnak nevezhetö. Mindent elmagyaráztak, türelmesen, alaposan, a kezelés
alatt, amelynek nem minden perce volt kellemes, végig szóval tartott, informált
a folyamatról Sumov doktor úr, így tulajdonképpen úgy telt el az a kb. fél óra,
hogy észre sem vettem. Köszönet érte. Két hete volt a kezelés maga, ma vette ki
a katétert, és elkezdtem újra működni. A fejleményekről folyamatosan írni fogok.
Bárhogy is alakul az én dolgom, hozzájárulok, hogy esetemet névvel,
beazonosíthatóan referencia céljára felhasználják és egyben itt megígérem, hogy
mindent elkövetek, hogy minél többen megismerjék ezt a lehetőséget.
Folytatom áprilisban az első kontroll után.
----------------------------------------------Dátum: Thu, 25 Apr 2013 15:49:27 +0200
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy:
Kedves Dimiter,
szeretnélek tájékoztatni, hogy a Magyar Nemzet, a Világgazdaság és a Népszabadság fel tettem lépéseket, remélem,
hogy sikerülnek.
A Világgazdaság (amely döntéshozók, azaz idősebb férfiak lapja) részéről előfordulhat, hogy Haiman Éva fog keresni.
Számukra az alábbiakat küldtem előzetesként:
Kedves ..........,
a dolog lényege röviden.
Az 50 év feletti férfiak esetében népbetegség a jóindulatú prosztata nagyobbodás, ami jelentős problémákat
okozhat.
Erre ma a hagyományos orvosok vagy gyógyszeres kezelést adnak, ami egy darabig jó, majd többféle műtéti eljárást
ajánlanak a kisebbítésre:
1.
A húgycsövön keresztül bevitt eszközzel leszeletelnek belőle. Ez a módszer (TURP) mintegy 65 éves, és jelentős
kockázata van a beteg számára.
2.
Újabb megoldás a laserrel való elpárologtatás, de ha az orvos a legkisebb rossz mozdulatot teszi, a laser mást is
elpárologtat.
3.
Radikális műtét, a prosztata teljes eltávolítása, rengeteg szövődmény kockázatával, hosszú lábadozási idővel.
4.
Hagyományos termoterápia, amely azonban igen nagy károkat okoz, mert elégeti a húgycső nyálkahártyát is.
Ezek a módszerek kockázatosak és általában hosszú lábadozási időt igényelnek.
Van egy kb. 10 éves, eddig legmodernebb eljárás, a HŰTÖTT termoterápia, amelynél a húgycsövet a beavatkozás
közben hűtik, így károsodás nem éri. A beavatkozás fél óra, és utána a beteg (ugyan pár napig katéterrel) munkaképes.
Egyetlen ilyen masina van az országban az Istenhegyi Magánklinikán, a honlapon pontos leírás van a módszerről.
A dolog előnye, hogy akinél alkalmazni lehet - és ez a betegek jelentős része - gyakorlatilag fél óra alatt rendezhető
minden nagyobb kockázat nélkül a dolog. Az OEP, ha nem is jelentősen, de támogatja a beavatkozást, így a páciensek
részére ingyenes, viszont az orvostársadalom részben konzervativizmusból, részben képzetlenségből, részben anyagi
okokból ott gáncsolja, ahol tudja és így férfitársaink jelentős részét inkább operálják.
A módszer egy komputerrel dolgozik, az orvos felügyeli a működést, miután elhelyezte a kezelő katétert és a
hőmérséklet mérő szondát. A gép maga ügyel arra, hogy minden rendben legyen, ha magasabb hőmérsékletet érzékel,
leáll és vár.
A kezeléssel megspórolható a teljes műtéti procedúra, a lábadozás ideji táppénz és a kockázatok okozta további
járulékos kezelések.
Én magam vagyok egy példa arra, hogy a kezelés működik.
Ime a link: http://www.istenhegyiklinika.hu/Specialitasaink/Hutott_prosztata_termoterapia
Köszönöm, ha tudtok segíteni egy csomó embernek, hogy ne műtsék őket feleslegesen.
Barátsággal
------------------------------------------

Dátum: Thu, 25 Apr 2013 15:49:02 +0200
Feladó: xxx
Címzett: "dr.shumov@t-online.hu" <dr.shumov@t-online.hu>
Tárgy: FW: Referencia egy betegtől

62 éves vagyok.
2008 augusztusában a DOTE klinikán nyílt nap keretében prosztata szűrésen vettem részt, ahol ultrahang vizsgálatra és
vérvételre került sor.
A vérvizsgálatot követően az orvos értesített, hogy további vizsgálatra van szükség, mivel a PSA értékem 6,7 volt.
A vizsgálat után prosztata biopsziára került sor, amelynek az eredménye negatív volt. Évente 3-4 alkalommal volt
vérvétel és az emelkedett PSA értékek miatt biopszia, amelynek az eredménye minden alkalommal negatív volt.
A vizelés egyre gyakoribbá vált és kis mennyiség távozott csak, az éjszakai órákban már 5-6-szor is fel kellett kelnem
vizelni. Vizelet elzáródás is.
2012 májusában a lányom egy vizsgálat végett jelent meg az előfordult két alkalommal magánklinikán, ahol tudomást
szerzett a Termoterápiás prosztata kezelésről. Telefonon felvette a kapcsolatot dr. Sumov Dimiter-el, és az orvosi iratok
megküldését követően 2012. június 20-án jelentkeztem a kezelésre.
A magánklinikán kedvesen fogadtak, majd prof. Répássy megvizsgált és kérdezett a betegségemről Dr. Sumov úrhoz
kerültem. A kezelés előtt az orvos részletesen tájékoztatott a kezelés menetéről kötetlen beszélgetést követően
elkezdődött a kezelés. A kezelés megkezdése előtt katéter felhelyezésre került sor és kb. 30 percig tartó kezelés
következett. A kezelés alatt semmilyen fájdalmat nem éreztem és az orvos folyamatosan tartotta a kapcsolatot,
tájékoztatott.
A kezelést követően egy másik katétert helyezett fel, majd egy másik helységbe kísért, ahol kb. 1 órát pihentem és
ízlésemnek megfelelő teával szolgáltak ki. Amikor meggyőződött az orvos arról, hogy jól vagyok, eltávozhattam az
intézetből és 1 hét múlva mentem vissza a katéter eltávolítása végett.
Amióta a kezelés megtörtént, nagymértékű javulást tapasztaltam, a vizelési ingereim ritkultak és az éjszakai órákban
esetleg 1 alkalommal kell felkelnem, vizelet elakadásom nem volt.
Tapasztalatom alapján bátran merem ajánlani a termoterápiás prosztata kezelést azoknak a férfitársaimnak, akik hasonló
problémával küszködnek. A klinikán szívesen fogadják a betegeteket, kedvesek és segítőkészek.
A kezelőorvos megadta a telefonszámát, hogy bármilyen probléma esetén hívjam fel, vagy tájékoztassam az
állapotomról. Így rendszeres kapcsolatban állok dr. Sumov úrral, akinek hálás vagyok és tiszteletem fejezem ki iránta.
Köszönettel fejezem ki az Istenhegyi Magánklinika orvosainak, örülök, hogy igénybe vehettem a kezelésüket és ezáltal
kedvező tapasztalatot szereztem.
Tisztelettel: Egy beteg
E-mal: dr.shumov@t-online.hu
Honlap: www.ihklinika.hu/prosztata
------------------------------------------------------------------Dátum: Thu, 27 Jun 2013 16:58:20 +0200 (CEST)
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: Köszönöm!
Tisztelt dr. Sumov Dimiter!
Mellékelten megküldöm a levelet.
Kérem a nevem ne kerüljön nyilvánosságra.
Köszönettel : T. Szabolcs

....

Tisztelt dr. Sumov Dimiter!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önnek, hogy segített meggyógyulni a
prosztatagyulladásból, ezáltal ismételten teljes – és probléma mentes életet élhetek!
2010 tavaszán urológushoz fordultam, mert alhasi fájdalmaim és merevedési zavaraim voltak. Egy
magánorvost kerestem fel, aki a vizsgálatot követően megállapította, hogy nincs szervi
elváltozásom, a fenti tüneteket feltehetőleg a munkahelyi stressz okozza. A merevedési problémára
pedig felírt nekem egy potencianövelő gyógyszert, amire azt mondta, hogy ha a stressz csökken az
életemben, akkor a merevedés is helyre fog állni.
Kb. fél év elteltével a fenti tünetek csak rosszabbodtak, ezért ismételten urológushoz fordultam, aki
megállapította, hogy prosztatagyulladásban szenvedek. Ekkor egy kicsit boldog voltam, mert
legalább megtudtam, hogy a panaszaimat mi okozza, de ekkor még fogalmam sem volt, hogy mi jön
ez után.
A gyógyulásom érdekében írt fel antibiotikumot és non szteroid gyulladáscsökkentőt. Ekkor az
orvos közölte, hogy a prosztata egy mirigyes szerv, ami nagyon nehezen gyógyul, ezért a
gyógyulásom több hónapot is igénybe vehet, rosszabb esetben akár fél évet is, a helyes gyógyszer
megtalálása után. Ugyanis a felírt gyógyszerre nem biztos, hogy reagál a gyulladást okozó
baktérium.
2 hét elteltével ismételten visszamentem a megbeszélt időpontra. Ekkor ismételten megvizsgált és a
korábbi diagnózist megerősítette és mondta, hogy szedjem tovább a korábban felírt gyógyszereket
és kérésemre írt fel potencianövelő gyógyszert is, ami meglehetősen sokba kerül.
Ez így ment kb 2 éven keresztül. minden hónapban új antibiotikumot írt fel a betegségemre, de azok
semmit sem használtak.
Az időközben elvégzett ejakulátum és vizelettenyésztés minden alkalommal negatív volt. Az
orvosom tanácstalanul állt a probléma előtt, amit azzal magarázott, hogy biztosan egy ritka
baktérium okozza a gyulladást, amire nem hatnak a gyógyszerek.
Az orvosom javaslatára elvégeztek rajtam a termoterápiás kezelést, ami nem azonos dr. Sumov
Dimiter által elvégzett beavatkozással. Mivel ezen kezelés alatt nem hűtik a húgycsövet, ezért
annak nyálkahártyája megsérült, ezáltal napokig már akkor majdnem sírva fakadtam, amikor már
csak a vizelésre gondoltam a fájdalmaim miatt. Természetesen a várt eredményt a beavatkozás nem
hozta.
Ezért az orvosom azt mondta, hogy egyszer majd csak rátalálunk a helyes gyógyszerre és ismételten
egy újabb gyógyszert írt fel nekem. Ekkor már 3 éve szenvedtem a betegségben és kicsit úgy
éreztem, mint amikor bekötött szemmel akarna valakit eltalálni és fogalma sincs, hogy merre is
kéne lőni.
A fentieket elmeséltem egy ismerősömnek, akinek a javaslatára felkerestem az Istenhegyi
Magánklinikát, ahol az országban egyedül itt végeznek hűtött prosztata termoterápiát. Az igazat
bevallom nem igazán hittem benne, mert már egy ehhez hasonló beavatkozáson részt vettem és
egyébként is miért pont ez használna.
Dr. Sumov Dimiterrel felvettem a kapcsolatot, aki nagyon készségesen állt a rendelkezésemre és
már telefonon is minden kérdésemre választ kaptam. A megfelelő vizsgálatok elvégzését követően
sor került a TUMT beavatkozásra, ami nem volt teljesen fájdalommentes, de el lehetett viselni a cél
érdekében.
3 hét telt el a beavatkozás óta. Azóta elmondhatom, hogy a tüneteim elmúltak, a merevedésem kezd
javulni.
Azért írtam le ilyen hosszan milyen nehézségeken mentem keresztül, hogy azoknak a betegeknek,
aki hasonló problémával küzdenek, keressék fel dr. Sumov Dimitert, aki egészen biztos, hogy tud
segíteni a gyógyulásban.
XY 32éves
*********************************************

Dátum: Thu, 10 Oct 2013 22:09:43 +0200 (CEST)
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: Tisztelt dr.Úr
Egy kamionos naploja a prosztata betegsegröl-----------------54 eves vagyok,34 eve teherautosoför. Kb.14 eve
jelentkeztek elöször vizelesi panaszaim,sürün kellett,keveset tudtam,az is akadozott.Elmentem az sztkba,az
urulogiara,ahol az orvos,vizsgalat,es ultrahang utan,megallapitotta,hogy joindulatu prosztatamegnagyobbodasom
van,amire finasterid es alfetim uno gyogyszereket irt ki,azota 3havonta jartam vissza kontrollra,es folyamatosan
szedtem a 2 gyogyszert.Eleinte segitettek a gyogyszerek,de az utobbi idöben,mar nem vettem eszre hogy hasznaltak
valamit.Az orvos kb. 5 evvel ezelött mütetet javasolt,amitöl nagyon feltem,különösen hogy 25 evvel ezelött
edesapamnak volt prosztatamütetje,emlekszem milyen sokat szenvedett vele,2het a korhazban majd honapokig
fajdalmas volt a gyogyulas.Az utobbi idöben, a panaszaim,egyre sulyosbodtak,orankent kellett vizelnem,neha meg
sürübben is,sokszor akadozva percekig alltam, a wc elött.Ejjel is vagy 5ször föl kellett kelnem,barhova mentem ,mindig
a wct kerestem,ez lassan kezdett elviselhetetlen lenni. Iden nyaron,az interneten nezegettem,mit irnak erröl a
betegsegröl,amikor elöször olvastam a hütött,termoterapias,prosztatakezelesröl,amit egyedülikent az orszagban,az
istenhegyi klinikan,csinalnak.A megadott telefonszamon,fölhivtam shumov dr.urat,akivel hosszan elbeszelgettünk a
kezelesröl,ez nagyon igeretesnek tünt a mütethez kepest.Fölmentem az istenhegyi klinikara,ahol megvizsgaltak,es erre a
kezelesre alkalmasnak iteltek.Következö het csütörtökre tüztek ki a kezeles idöpontjat.Csütörtök reggel jelentkeztem a
recepcion,ahol nagyon kedvesen fogadtak,majd shumov dr.ur abrakkal illusztralva,elmagyarazta a beavatkozas
menetet,ami kb.40 percig tartott,közben meg görög zene is szolt.A kezeles alatt a dr. ur folyamatosan
tajekoztatott,nagyon baratsagosan baszelgettünk.A kateterezes kellemetlen volt,de utana különösebb fajdalmat nem
ereztem,csak nagyon erös vizelesi ingert,es melegseget,de össze sem lehetett hasonlitani a mütet borzalmaival. Utana
autoval hazamentem,1 hetig volt fölhelyezve kateter,ami elviselhetö volt.A kateter kivetele utan mar az elsö vizelet is a
korabbihoz kepest,vastagabb sugarban es akadozasmentesen törtent.A kezeles utan masfel hetig telefonon mindennap
beszeltünk , a dr. urralhol ö hivott,hol en.A kateter kivetele utan fel napig igen erös,5percenkenti vizelesi ingerem
volt,ami estere csökkent,de semmifele fajdalmat,nem ereztem.A kezeles utani 8.napon pedig mar uton voltam a
kamionnal,azert ez nem semmi a mütethez kepest.külön meg kell emlitenem,a Shumov dr.ur mindennapi
telefonos,baratsagos erdeklödeset a hogyletem felöl.Dicseretet erdemelnek meg a recepciorol Agi növer,es a
mütönel,gabi növer is,akik segitökeszsegböl,embersegböl,kedvessegböl,jelesre vizsgaztak. Most 1 honappal vagyok a
kezeles utan,a vizelet a korabbihoz kepest erösebb sugarban,akadozasmentesen jön,de viszont meg sürün
kell,orankent,es ejjel is,legalabb 5ször föl kell kelni ,de azt mondta a dr ur,ez majd javulni fog mivel több honap a
gyogyulasa. Jol erzem magam,kamionozok,semmifele fajdalmam nincs. Egyenlöre ennyi,a kesöbbi
tapasztalataimrol,majd meg irok.
KÖSZÖNETTEL,ES TISZTELET TELJES ÜDVÖZLETTEL-----N. ISTVAN.
***********************************
Dátum: Tue, 29 Oct 2013 19:30:51 +0100
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: Hozzászólás a műtéthez
56 éves, budapesti
Krónikus prosztatagyulladás, és nagyobbodás miatt már 15 éve TURP műtétet javasoltak, de akkor nem vállaltam.
Most nyáron egy újságban láttam meg a TUMT eljárást, amit az Istenhegyi Klinikán végez Sumov Dimiter dr. Úr.
Bejelentkeztem.
A vizsgálatot követően, már egy hét múlva túl is voltam a beavatkozáson. Lidocain érzékenységem miatt a
lidocainzselés érzéstelenítés nem jöhetett szóba, ezért a doktor Úr más módszert alkalmazott a csúsztatásra, és a
fájdalomcsillapításra.
Újabb 1 hét után kivették a katétert, amit én nehezen viseltem, de kibírható.
A doktor Úr közvetlen és barátságos. Mindent részletesen elmesél, minden kérdésre válaszol. Telefonon napi
kapcsolatban álltunk.
1 hónap telt el azóta, a változás érzékelhető javulás, ami a doktor Úr szerint 3-6 hónap múlva még jobb lesz.
Tisztelettel Z. Gy.

********************************************************************************
************************************************** - más formátumban ! :
Vélemények a kezelésről
Írta: N.I. - 2013.10.11
Egy kamionos naplója a prosztata betegségről.
54 éves vagyok, 34 éve teherautó sofőr. Kb. 14 éve jelentkeztek először vizelési panaszaim, sűrűn kellett, keveset
tudtam, az is akadozott.
Bővebben
Írta: V.G. - 2013.09.29
2 hónappal ezelőtt prosztata megnagyobbodás miatt a vizeletürítés teljesen leállt. Urológiára küldtek kivizsgálásra és
megállapították, hogy műteni kell. Nem szerettem volna a műtétet így utánanéztem hátha van más lehetőség a
gyógyulásra.
Bővebben
Írta: H.J. - 2013.07.30
Tisztelt Shumov Doktor Úr!
Pár mondatban összefoglalnám betegségem előzményeit,és véleményemet a (TUMT) beavatkozásról. Problémáim
három éve kezdődtek, gyakori vizelési inger, ami nehezen indult és akadozott.
Bővebben
Írta: Egy Beteg - 2013.04.25
62 éves vagyok. 2008 augusztusában a DOTE klinikán nyílt nap keretében prosztata szűrésen vettem részt, ahol
ultrahang vizsgálatra és vérvételre került sor. A vérvizsgálatot követően az orvos értesített, hogy további vizsgálatra van
szükség, mivel a PSA értékem 6,7 volt.
Bővebben
Írta: X. Y. - 2013.04.10
„Tisztelt Sumov doktor úr! Ezúton szeretnék köszönetet mondani Önnek, hogy túl vagyok egy [hűtött] thermoterápiás
beavatkozáson és több mint fél éve a sikeres műtétnek köszönhetően problémamentes életet élhetek.
Bővebben
Írta: X (37 éves) - 2013.04.10
Tisztelt Shumov Doktor Úr,
Összefoglalnám pár mondatban, hogyan jutottam el arra az elhatározásra, hogy elvégeztessem a „hűtött prosztata
termoterápiás” beavatkozást, valamint az ezzel kapcsolatos élményeimet, tapasztalataimat:
Bővebben
Írta: E.P. - 2013.03.28
Tisztelt Doktor úr!
E. P. vagyok, 62 éves. Évek óta küszködöm a jóindulatú prosztata nagyobbodással, amit sokáig karban tudtunk tartani
gyógyszerrel. Kb. négy hete hirtelen rosszabbodott a helyzet és gyakorlatilag teljesen eldugultam.
Bővebben
Írta: P. M. - 2012.11.30
Panaszokat okozó jobb oldali lágyéksérv műtéti megoldására került sor. A műtétet követően a vizeletürítés teljesen
megállt. A katéter behelyezése után és a gyógyszeres kezelés ellenére sem indult meg a vizelet. Ekkor az urológiai
szakrendelésen prosztata műtétet javasoltak. A műtét a húgycsövön keresztül elvégzett „faragásos” módszerrel történt
volna magában hordozva az esetleges veszélyeket.
Bővebben
Írta: M. J. - 2012.10.25
Tisztelt Doktor Úr, Kedves Dimiter!
Ezúton szeretném megköszönni Önnek azt, hogy e modern eljárással (TUMT) visszaadta számomra a minőségi élet
lehetőségét.
Bővebben
...........
********************************************************************************

****Új hozzászólás írása : .......
Dátum: Mon, 2 Dec 2013 10:41:08 +0100
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy:
Tisztelt Dr.Ur !
Tisztelettel és örömmel értesitem, hogy egézségileg jól vagyok.Sajnálom,hogy a kontrolvizsgálat alkalmával
a vizeletadás nem ugy sikerült ahogy szzerettük volna de az az izgalmi és ideges állapotnak tudható
be,amit utána is megtapasztaltam. Nagyon örülök,hogy a vizeleti problémámat Dr Úr helyrehozta,amiért
hála és tisztelet Önnek.Még ünnep előtt telefonon keresem Önt, addig jó egézséget és szakmai sikert
kivánok.
T János
********************************************************************

Dátum: Tue, 29 Oct 2013 19:30:51 +0100
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: Hozzászólás a műtéthez

56 éves, budapesti
Krónikus prosztatagyulladás, és nagyobbodás miatt már 15 éve TURP műtétet javasoltak, de akkor nem vállaltam.
Most nyáron egy újságban láttam meg a TUMT eljárást, amit az Istenhegyi Klinikán végez Sumov Dimiter dr. Úr.
Bejelentkeztem.
A vizsgálatot követően, már egy hét múlva túl is voltam a beavatkozáson. Lidocain érzékenységem miatt a
lidocainzselés érzéstelenítés nem jöhetett szóba, ezért a doktor Úr más módszert alkalmazott a csúsztatásra, és a
fájdalomcsillapításra.
Újabb 1 hét után kivették a katétert, amit én nehezen viseltem, de kibírható.
A doktor Úr közvetlen és barátságos. Mindent részletesen elmesél, minden kérdésre válaszol. Telefonon napi
kapcsolatban álltunk.
1 hónap telt el azóta, a változás érzékelhető javulás, ami a doktor Úr szerint 3-6 hónap múlva még jobb lesz.

Tisztelettel Z. Gy

-----------------------------------------------------------------Dátum: Wed, 20 Nov 2013 17:09:14 +0100
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: köszönő és ajánló levél

Tisztelt Doktor Úr!
Ezúton csatolom történetemet a sikeres kezeléséről, melyet továbbra is nagyon hálásan köszönök.
N Miklós
...........Történetem

a jóindulatú prosztata betegségemről

Állandó vizeletürítési problémákkal küszködtem, amely odáig fokozódott, hogy elállt a
vizeletem és állandó katéter viselésére kényszerültem. Lakóhelyemen húgycsövön
keresztül történő hagyományos műtétet javasolt az urológus sebész, amelyre az időpontot
is kijelölte. Ettől a műtéttől tartózkodtam, mert egy közeli ismerősömön ezt a műtéttípust
hajtották végre, s az illető több héten át katéteres zacskós ürítésre kényszerült, mely
sokáig véres volt és ez fizikailag is nagyon megviselte őt.
Az internet segítségével találtam rá egy számomra sokkal kíméletesebb megoldásra,
melyről úgy véltem, hogy idős koromra és egyéb, komolyabb betegségeimre is sokkal
jobban tekintettel van. Megtudtam, hogy a műtét pontos neve hűtött termoterápiás
kezelés, s Magyarországon egyedül dr. Shumov Dimitrov urológus végzi a WHO
ajánlásával az Istenhegyi úti klinikán. Az interneten található angol nyelvű oldalakról
tájékozódva megtudtam, hogy ez a műtét sok szempontból ugyanolyan hatékony,
ugyanakkor sokkal kíméletesebb és gyorsabb felépülést garantál, mint a hagyományos
beavatkozás. A műtétet az OEP 100%-san támogatja.
Dr. Shumov az alapos vizsgálat után alkalmasnak tartott a beavatkozásra, amely kb. 30
percig tartott és a melegségérzésen kívül semmilyen fájdalmat nem éreztem, s pár órás
megfigyelés (pihenés) után haza is térhettem az otthonomba. Kontrolvizsgálatra
rendszeresen, 3-6 havonta visszajárok. A legutóbbi kontrolértékeim kimagaslóan jók voltak
(PSA 0,61 ng/ml, vizeletürítés 20,1 ml/sec.)
Összegezve állapotom problémamentesnek mondható, a prosztata megnagyobbodással
kapcsolatos panaszaim a minimális szintre csökkentek. Hasonló gondokkal küzdő
embereknek nagyon javaslom, hogy vegyék igénybe ezt a máshol nem elérhető kezelést,
mert a beavatkozás során olyan orvossal találkoznak, aki mind emberileg mind szakmailag
kiváló egyéniség.
A leírtak nyilvánosságra hozásához hozzájárulok.
N Miklós
******************************************************************************
Dátum: Sat, 6 Dec 2014 17:19:34 +0100
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: egy nyugdíjas naplója
Egy nyugdíjas naplója.
63 éves nyugdíjas vagyok. Ez év január elején mentem el urológushoz, mivel a vizelési problémáim mellett –
ha leültem – mindig úgy éreztem, mintha valami keményre (kavicsra) ültem volna. Nyomott és fájdogált. Éjszaka
többször fel kellett kelni, ennek ellenére olyan érzésem volt, hogy nem sikerült kiüríteni a hólyagot. Egyre gyengébb
lett a vizelet sugara. Hol a derekam fájdogált, hol a farizom – mintha ráestem volna. Állandósult az érzés, hogy „van ott
valami”. A vizsgálat, majd az UH egyértelműen igazolta, hogy a prosztata megnagyobbodott. BPH-ám van. PSA-teszt,
IPSS-teszt, és gyógyszeres kezelés következett. Pár hónapig enyhítette a panaszokat. Mivel nem kifejezetten csak a
prosztatára utaló panaszok voltak –elküldtek idegsebészeti,- mozgásszervi,- gasztroenterológiai szakrendelésekre. Az
említett vizsgálatok nem adtak választ a panaszokra. Ekkor egy biorezonancia állapotfelmérésre mentem el – hogy
segítsen megkeresni a panaszaim okát. Ez a vizsgálat egyértelműen a prosztata rendellenességére mutatott rá. A
Tamsudil 0,4mg kapszula szedése mellett a tünetek szaporodtak. Uroflow vizsgálat következett, - a főorvos úr
elfogadhatónak értékelte,- úgy vélte, hogy ezzel a terápiával a probléma egyensúlyban tartható. Telt múlt az idő.
Közben a tünetek szaporodtak. Ez indított arra, hogy a megoldás érdekében továbblépjek.

Az interneten találtam rá az Istenhegyi Klinikára. A betegek véleményeit, a klinika betegtájékoztatóját
többször átolvastam, -és döntöttem. A megadott telefonszámon felvettem a kapcsolatot Shumov dr.-úrral – aki nagyon
készséges volt. Elmagyarázta az eljárásuk lényegét. Ezután felgyorsultak az események. A következő héten már
szakrendelésre mehettem Dr. Tamás György főorvos úrhoz. Megvizsgált és alkalmasnak tartott a”hűtött termoterápiás
prosztata kezelésre” (TUMT). Rá egy hétre kitűzték a beavatkozást. A műtét napján reggel jelentkeztem a recepción,
ahol nagyon kedvesen fogadtak. Elláttak egy csomó átolvasandó-kitöltendő papírral. Ezzel éppen végeztem, amikor
megjelent Shumov dr.-úr. mentünk Egy emelettel lejjebb mentünk ott elmagyarázta, ábrákkal is prezentálta a kezelés
lényegét-menetét
A TURP és más műtéti eljárásokhoz képest nagyon ígéretesnek hangzott.
A beavatkozás kb. fél órát tartott. A katéter behelyezése kissé kellemetlen volt, főleg amikor a prosztatát elérte és
áthaladt rajta. A kezelés alatt erős vizelési ingereket – és meleget éreztem.
A kezelés után (kb. 2 óra) pihenés következett. Majd katéterrel ellátva vonattal (168 km) hazautaztam. A katéter
kivételére egy hét múlva került sor. A vizelet az ingerek ellenére nehezen indult. Kétséges volt, hogy újabb katéter
nélkül hazatérhetek-e? Azért mégiscsak sikerült. Külön köszönet Shumov dr.úrnak, aki rávezetett, hogyan tudom
elősegíteni a vizelet indulását és a hólyag kiürítését. Még azért fájdogál, de most már a harmadik napnál tartunk. A
feszülés jelentősen enyhült. Hát itt tartunk most. A további tapasztalataimról még írok.
Külön meg kell említenem Dr.Tamás György főorvos urat, aki a műtétnél végig ott volt- bátorított, - Shumov
dr.urat, aki a beavatkozást végezte, Gabi nővért, aki az előkészítést végezte és a műtőben serénykedett. A beavatkozás
óta napi telefonos kapcsolatban vagyok
Shumov dr.-úrral – mindent megbeszélünk, ami nagyobb biztonságérzetet ad.
EMBERSÉGBŐL, SEGÍTŐKÉSZSÉGBŐL MINDANNYIAN JELESRE VIZSGÁZTAK ELŐTTEM! KÖSZÖNET
ÉRTE!
Férfitársaimnak csak ajánlani tudom ezt a kezelési módszert. És még valami – NE halogassák, ahogy én is
tettem. Ha korábban mentem volna, nem lett volna ennyire tömör- kemény a prosztata. Sokkal könnyebb helyzetben
lettem volna, ha csak pár hónappal is korábban történik meg a kezelésem. Egyébként az apróbb kellemetlenségeket
leszámítva már jól érzem magam.
Köszönettel és tisztelettel !
Csorna, 2014 nov.07.
T István
........................................................................................................................................................................
Tisztelt Doktor Úr!
Szeretném ezúton is megköszönni Önnek a hónap elején kapott TUMT kezelést.
Meglehetősem bonyolult kórképpel érkeztem Önhöz, s már az első beszélgetés után sem volt kérdés, hogy
az Ön terápiája jó megoldás lesz nekem. Most – két héttel a kezelés után - az idő múlását követhetem,
„siettetve a gyógyulást”: mikor tapasztalok, s milyen mértékű javulást.
(Természetesen ez önmagában is kihívás – megfelelő-e a türelem.)
Miután hozzáértő szakorvos ajánlotta a TUMT kezelést egynapos sebészet keretében azzal, hogy ezt
követően a hólyag stimulációs kezelésére még szükség lehet. Ezt azonban csak a TUMT után néhány
hét/hónap elteltével lehet bizonyossággal megállapítani. Tehát a türelemre az első intést időben megkaptam.
Az előkészítő vizsgálatnál dr. Tamás György profizmusa „illett” az Öntől kapott első benyomásokhoz: a
kórképemet a korábbi szakorvosokkal szerzett tapasztalataimhoz mérten is nagy alapossággal beszéltük
végig. Furcsán jó érzés volt, hogy megerősítést kaptam néhány sejtésemben, amit a retinán át támadó
patogén feltehető támadási célpontjaival összefüggésben kaptam. (Már csak ezért „megérte” a kitérő egyéb
kezeléseim köréből, kiegészítve azokat. Milyen visszacsatolásokat fogok szemészeti, kardiológiai,
hematológiai, endokrinológiai stb. szempontokból kapni az egyes észrevételeimre?)
A kiegészítő vizsgálatok, laborok szerencsére új elemet nem eredményeztek, így zöld utat kaptam a TUMThoz.
Természetesen igyekeztem minél többet megtudni az eljárásról, arról, hogy mire készüljek. Az internet nagy
hasznomra volt e téren is. Egyértelműnek tűnt nekem, hogy a mikrohullámú kezelés „hozama” minimálisan
marad csak el a „gold standard” hagyományos műtétekétől. Az egyéb szempontokat/lényeges előnyöket
nem is említve (kockázat, műtéti „terhelés”, gyógyulás időtartama, egyes elemek gyógyulásának esélye a
még ma is sok nem eléggé ismert prosztata és mirigyeinek területén stb.) Némi betekintést gyűjthettem arról
is, hogy egyes fejlett országokban miként alkalmazzák a TUMT-ot, hogy viszonyulnak a betegbiztosítások az
eljáráshoz.
Laikus mérnökként azt is bemérhettem, hogy a HE-TUMT eljárások közül a TARGIS rendszere a
legfejlettebbek közé tartozik. Azt már a zárójelentésemből tudom, hogy ennél a megoldásnál az alkalmazott
(számítógép vezérelte) leadott hőmennyiséget és hőmérsékletet is mérik és naplózzák: a kóros szöveteknél

a „sejthalálhoz” az adott területen elegendő volt-e a leadott energia. Ez már önmagában is elég lenne, hogy
felfogjam ezen eljárás és a már meghaladott LE- és HE TUMT-ok, egyes lézeres és más, szintén már nem
alkalmazott eljárások közötti különbséget.
Nem lettem viszont okosabb az elhalt szövetek kilökődésével kapcsolatban. Bízom az orvosi tapasztalatban.
A folyamatot próbálva megérteni, elég sok ismeretet szedhettem össze előzetesen, és a műtétre készülődve
Shumov doktortól.
Így értettem ls örültem, amikor Shumov doktor a Targis berendezés képernyőn látható adatok alapján,
néhány perccel a „hevítést „ követően, még a „hűtési” fázis idején összegezte nekem a látottakat:: „a
beavatkozás sikeres volt”
A műtét fő elemeihez mérten kevésbé jelentős, de fontosnak tartom kiemelni Shumov doktor „profizmusát” a
katéterezés folyamatában. Bizonyára a katéterezésben tapasztaltabb betegtársaim is megerősítenek ebben
. Kár, hogy a gyűjtőedény „szilárdsága”. igen elmarad az eljárásnál alkalmazott egyéb összetevőinek
minőségétől.
Még egy nagyon fontos dolog, amiről csak ”köztes” értékelést adhatok egyelőre, de azt szívesen írom le: az
orvos(om) kapcsolata a beteggel (velem): szinte folyamatos, szükség szerinti mobil telefonos kapcsolat a
kritikus-fontos időszakban. Időkorlát nélkül és lényegre törő beszámolási feladataimmal együtt.
Nekem ez nagyon fontos volt, Doktor úr! Köszönöm. Engedelmével hívom még, ha szükségét érzem, hogy
beszélnem kell Önnel.
Bp. 2015.02.18.
B Vilmos
..........................................
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Dátum: Mon, 13 Apr 2015 21:10:43 +0200 (CEST)
Feladó: xxx
Címzett: dr.shumov@t-online.hu
Tárgy: TUMT Kalácska Gábor

Tisztelt Doktor Úr!
Ezúton csatolom történetemet a sikeres TUMT kezeléséről, melyet továbbra is nagyon hálásan köszönök !
Több mint két éve szenvedek krónikus prosztatagyulladástól !....

Ez idő alatt a folyamatos antibiotikum kúrák egyáltalán nem vezettek eredményre,
gyógyulásnak nyoma sem látszott.
Tüneteim a következők voltak:
vizelettartási nehézségek
vékony vizeletsugár
húgycsőfájdalom-csípés
véres vizelet
reggeli wc-re üléskor vércsepegés a húgycsőből
Egyetemi Urológiái Klinikánál javasoltak , hogy keresem a dr. Sumov Dimitert az
Istenhegyi Magánklinikánál ...
TUMT -hűtéssel kombinált termoterápiás prosztatakezelést elvégzése után a fent említett tüneteim
megszűntek!
Néhány lépésben gyógyulás folyamatairól:
- TUMT után 1 hónapig még előfordult véres vizelet, alhasi fájdalmak, de ezek folyamatosan

csökkentek.
Első hónap végén 1 napon keresztül sűrű vizelési inger volt jellemző, majd hirtelen ez megszűnt és
a vizeletsugár, ill. a vizelettartás normalizálódott.
Második hónap közepétől:
- Szemlátomást a vérvizelés, ill. a reggeli wc-re üléskor a húgycsőből történő vércsepegés is
véget ért.
Harmadik hónap elteltével:
- Alhasi fájdalmak, lágyék körüli fájdalmak, húgycsőcsípések elhanyagolhatóvá váltak.
Vizelet után csepegés minimálisra csökkent, sokkal higiénikusabbak lettek a mindennapok.
Dunakeszi, 2015.04.02.
Tisztelettel: K.G.
***************************************************************************
Dátum:
Feladó:
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Ma, 10:05:12 CEST
xxx
Dimiter Sumov

Tisztelt Doktor Úr!
Ezúton is szeretném megköszönni Önnek az értem tetteket, melyet prosztata problémám kapcsán kifejtett. A jelek
szerint gyorsan, hatékonyan és sikeresen. Különös tekintettel arra, ahogy az Állami Egészségügyi apparátus állt a
probléma megoldásához, mely hosszú és fájdalmas megoldást ajánlott. Röviden leírom a történteket, mely ennek
kapcsán az elmúlt 5-6 év alatt lezajlott az észleléstől az Ön által végzett beavatkozásig.
A tünetre egy hévizi gyógykúra alkalmával az ottani főorvos hivta fel a figyelmemet. Az ő alkalmazásával tesztelt, egy
akkor még kísérleti stádiumban lévő vizsgálati módszert, mely termovideo készülékkel történt. A módszer lényege,
hogy a készülékkel a testről teljes felvételt készített. Ezen készülék a testben lévő gyulladási gócokat kutatja fel. Ezen
felvételen a készülék a here környékén gyulladásra utaló jelet mutatott. Feltételezése szerint javasolta annak orvosi
kivizsgálását. Erre hazatértem után került sor. A vizsgálat megállapította, hogy a diagnózis helyes volt, fennállt a
prosztata megnagyobbodás. Ettől kezdve évente jártam kontrollra és szedtem többféle gyógyszert (Gentos, Saballo,
Prostaterm), továbbá évente kétszer PSA vizsgálatot végeztettem. Különösebb változást nem észleltem, esetenkénti
sűrűbb vizelési ingeren kívül. A beavakozást igénylő tünet fellépte előtt (2015. február) 2014. novemberében voltam
kontrollon. Ez után egyre sűrűbb vizelési inger lépett fel,különösen éjszaka. Az ez után lefolytatott vizsgálat
megállapította, hogy a hólyagból nem távozik a kívánt mennyiségű folyadék (kb.400 ml marad vissza) és pang a
hólyagban. Ezt látszott igazolni a vérvizsgálat alkalmával kimutatott magas kreatin (132,9). Sürgős beavatkozást
javasoltak. Ez kb. 3 hónapos várakozás után lett volna lehetséges, addig is katéter felhelyezését javasolták. A
beavatkozás műtéttel és több napi kórházi tartózkodással járt volna.
Ekkor egy ismerős hívta fel a figyelmemet az Istenhegyi Klinikán dr. Sumov által alkalmazott TUMT módszerre. Ezen
módszer egy napos beavatkozás keretében ad megoldást a problémára. Személyesen kerestem fel Önt, mikor is részletes
tájékoztatást kaptam az eljárás lényegéről. Továbbá egy héten belüli beavatkozást ígért. Ezen túlmenően részletes
ábrákkal ellátott írásbeli tájékoztatót kaptam.
A beavatkozás során rendkívül kultúrált, magas szintű ellátást kaptam. A beavatkozás a leírtak szerint 28 perc alatt
zajlott le, minden fájdalom és probléma mentesen. A beavatkozás és a katéter elhelyezése után külön szobában
biztosítottak pihenési lehetőséget, majd délután saját lábamon távoztam.
A katéter eltávolítása után lépett fel az egyetlen probléma, mely nem a beavatkozás következménye volt.Nem volt
vizelési ingerem, melynek oka a hólyag denyhesége volt, ennek feltehetően 80 éves korom lehetett az indoka. A
vizsgálat után további két hétre visszatették a katétert és gyógyszeres kezelést írt elő (Mestinon 60 mg), napi 2x1
tablettát. Két hét után eltávolította a katétert. A gyógyszer további szedése mellett kb. 3 hét alatt visszaállt a normál
vizelés, de továbbra is napi 1 tablettát szedek minden probléma mentesen.
Ismételt köszönettel:
L Pál
Budapest, 2015. július 26.

