
Denumire program/ subprogram Activităţi
PROGRAMUL NAŢIONAL 
DE BOLI CARDIOVASCULARE       
Coordonator program Dr. Stanislav Rurac

Chirurgie cardiovasculară adulţi.
Chirurgie vasculară. 
Cardiologie intervenţională - 
copii cu malformaţii cardiace congenitale. 
Proceduri prin tehnici hibride 
pentru anevrisme aortice. 
Proceduri prin tehnici transcateter 
pentru stenoze aortice. 
Tratamentul pacienţilor cu stenoze arteri-
ale severe prin proceduri de dilatare per-
cutană în raport cu profilul clinic şi aspec- 
tul morfofuncţional.
Tratamentul pacienţilor cu aritmii rezis-
tente la tratament convenţional prin proce-
duri de electrofiziologie.
Tratamentul pacienţilor cu bradiaritmii se-
vere prin implantare de stimulatoare car-
diace de diverse tipuri, în raport cu profilul 
clinic şi electrofiziologic al aritmiei şi cu 
starea clinică a pacientului.
Tratamentul pacienţilor cu aritmii com-
plexe prin proceduri de ablaţie.
Tratamentul pacienţilor cu aritmii ventri- 
culare maligne rezistente la tratamentul 
convenţional prin implantarea de defibrila-
toare interne.
Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă 
cardiacă, durată crescută a complexului 
QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de 
ejecţie < 35% prin implantarea de dispozi-
tive de resincronizare cardiacă severă.

ANUL 2022

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
- Subprogramul de tratament al bolnavilor  
cu afecţiuni oncologice  - Cost volum
Coordonator program Dr. Mircea Dediu

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
- Subprogramul de tratament al bolnavilor  
cu afecţiuni oncologice   
Coordonator program Dr. Mircea Dediu

Afecţiuni oncologice. 

Afecţiuni oncologice. 

021 9699
www.sanador.ro



Denumire program/ subprogram Activităţi
ANUL 2022

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE                                                    
Coordonator program Dr. Ovidiu Grămescu

Tratamentul prin instrumentaţie
segmentară de coloană. 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE                                                    
Coordonator program Dr. Liviu Ojoga

Endoproteze adulţi.
Tratamentul instabilităţilor articulare  
cronice prin implanturi de fixare.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC  
ȘI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII  
DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ - Subprogramul  
de radiologie intervenţională    
Coordonator program Dr. Stanislav Rurac

Afecţiuni oncologice.
Hemoragii acute sau cronice.
Terapia afecţiunilor vasculare periferice 
(angioplastia renală, angioplastia peri- 
ferică cu balon, angioplastia periferică cu 
stent, tratamentul anevrismelor de aortă 
cu stent/graft, montare filtru vena cavă).

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC 
ȘI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII 
DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ - 
Subprogramul de  radiologie intervenţională
Coordonator program Dr. Ovidiu Grămescu

Subprogramul de tratament  
al hidrocefaliei congenitale sau  
dobândite la copil. 
Stimulatoare cerebrale implantabile.
Pompe implantabile.
Distonii musculare. 
Terapia unor afecţiuni ale coloanei  
vertebrale (disectomia mecanică,
disectomia termică, nucleoplastie  
cu substanţe lichide tip alcool,  
vertebroplastice și biopsie, infiltraţii  
discale paravertebrale).
Terapia afecţiunilor cerebrovasculare prin 
tehnici (stentare carotidiană, embolizarea 
cerebrală cu spirale, embolizarea cerebrală 
cu stent şi spirale, embolizarea cerebrală 
cu soluţie tip glue, embolizarea cerebrală 
cu particule, terapia endovasculară în AVC 
ischemic acut, în malformaţiile vasculare 
cerebrale şi tumori cerebrale profunde).

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
Coordonator program Dr. Matei Bâră

Subprogramul de radioterapie  
al bolnavilor cu afecţiuni oncologice.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
Coordonator program Dr. Ruxandra Vlădescu

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei 
bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice 
prin PET-CT (adulţi și copii).

021 9699
www.sanador.ro



Denumire program/ subprogram Activităţi
ANUL 2022

Tratamentul pacienţilor 
cu osteoporoză.
Tratamentul pacienţilor 
cu gușă carenţa iod.
Tratamentul pacienţilor cu gușă 
proliferare malignă.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ENDOCRINOLOGIE  
Coordonator program Dr. Andreea Caltea

PROGRAMUL NAŢIONAL DE  
SĂNĂTATE A FEMEII ȘI COPILULUI
Coordonator program Dr. Cornelia Preda

PROGRAM NAȚIONAL DE VACCINARE - 
Coordonator program Dr. Preda Cornelia

PROGRAM NAȚIONAL DE VACCINARE 

PROGRAM NAȚIONAL DE VACCINARE 

Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidis-
mului congenital prin screening neonatal, 
confirmarea diagnosticului de fenilceto- 
nurie și monitorizarea evoluţiei bolii.

021 9699
www.sanador.ro

Vaccinarea populației la vârstele prevăzute 
în Calendarul național de vaccinare - 
Maternitate Privată (BCG; HEP B)

Vaccinarea persoanelor înscrise în 
evidența Cabinetului de medicină de 
familie - medic Andrei Mihaela Daniela

Vaccinarea persoanelor înscrise în 
evidența Cabinetului de medicină de 
familie - medic Boanta Valentina



Denumire program/ subprogram Activităţi
PROGRAMUL NAŢIONAL 
DE BOLI CARDIOVASCULARE       
Coordonator program Dr. Stanislav Rurac

Chirurgie cardiovasculară adulţi. 
Chirurgie vasculară. 
Cardiologie intervenţională - 
copii cu malformaţii cardiace congenitale. 
Proceduri prin tehnici hibride 
pentru anevrisme aortice. 
Proceduri tehnici transcateter 
pentru stenoze aortice. 
Tratamentul pacienţilor cu stenoze arteri-
ale severe prin proceduri de dilatare per-
cutană în raport cu profilul clinic şi aspec- 
tul morfofuncţional.
Tratamentul pacienţilor cu aritmii rezis-
tente la tratament convenţional prin proce-
duri de electrofiziologie.
Tratamentul pacienţilor cu bradiaritmii se-
vere prin implantare de stimulatoare car-
diace de diverse tipuri, în raport cu profilul 
clinic şi electrofiziologic al aritmiei şi cu 
starea clinică a pacientului.
Tratamentul pacienţilor cu aritmii com-
plexe prin proceduri de ablaţie.
Tratamentul pacienţilor cu aritmii ventri- 
culare maligne rezistente la tratamentul 
convenţional prin implantarea de defibrila-
toare interne.
Tratamentul pacienţilor cu insuficienţă 
cardiacă, durată crescută a complexului 
QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de 
ejecţie < 35% prin implantarea de dispozi-
tive de resincronizare cardiacă severă.

ANUL 2021

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
- Subprogramul de tratament al bolnavilor  
cu afecţiuni oncologice  - Cost volum
Coordonator program Dr. Mircea Dediu

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
- Subprogramul de tratament al bolnavilor  
cu afecţiuni oncologice   
Coordonator program Dr. Mircea Dediu

Afecţiuni oncologice. 

Afecţiuni oncologice. 

021 9699
www.sanador.ro



Denumire program/ subprogram Activităţi
ANUL 2021

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE                                                    
Coordonator program Dr. Ovidiu Grămescu

Tratamentul prin instrumentaţie
segmentară de coloană. 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE                                                    
Coordonator program Dr. Liviu Ojoga

Endoproteze adulţi.
Tratamentul instabilităţilor articulare  
cronice prin implanturi de fixare.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC  
ȘI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII  
DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ - Subprogramul  
de radiologie intervenţională    
Coordonator program Dr. Stanislav Rurac

Afecţiuni oncologice.
Hemoragii acute sau cronice
Terapia afecţiunilor vasculare periferice 
(angioplastia renală, angioplastia peri- 
ferică cu balon, angioplastia periferică cu 
stent, tratamentul anevrismelor de aortă 
cu stent/graft, montare filtru vena cavă).

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC 
ȘI TRATAMENT CU AJUTORUL APARATURII 
DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ - 
Subprogramul de  radiologie intervenţională
Coordonator program Dr. Ovidiu Grămescu

Subprogramul de tratament  
al hidrocefaliei congenitale sau  
dobândite la copil. 
Stimulatoare cerebrale implantabile.
Pompe implantabile.
Distonii musculare. 
Terapia unor afecţiuni ale coloanei  
vertebrale (disectomia mecanică,
disectomia termică, nucleoplastie  
cu substanţe lichide tip alcool,  
vertebroplastice și biopsie, infiltraţii  
discale paravertebrale).
Terapia afecţiunilor cerebrovasculare prin 
tehnici (stentare carotidiană, embolizarea 
cerebrală cu spirale, embolizarea cerebrală 
cu stent şi spirale, embolizarea cerebrală 
cu soluţie tip glue, embolizarea cerebrală 
cu particule, terapia endovasculară în AVC 
ischemic acut, în malformaţiile vasculare 
cerebrale şi tumori cerebrale profunde).

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
Coordonator program Dr. Matei Bâră

Subprogramul de radioterapie  
al bolnavilor cu afecţiuni oncologice.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE  
Coordonator program Dr. Ruxandra Vlădescu

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei 
bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice 
prin PET-CT (adulţi și copii).

021 9699
www.sanador.ro



Denumire program/ subprogram Activităţi
ANUL 2021

Tratamentul pacienţilor 
cu osteoporoză.
Tratamentul pacienţilor 
cu gușă carenţa iod.
Tratamentul pacienţilor cu gușă 
proliferare malignă.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE ENDOCRINOLOGIE  
Coordonator program Dr. Andreea Caltea

PROGRAMUL NAŢIONAL DE  
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL BOLILOR 
TRANSMISIBILE PRIORITARE
PROGRAMUL NAŢIONAL DE  
SĂNĂTATE A FEMEII ȘI COPILULUI
Coordonator program Dr. Cornelia Preda

Prevenirea fenilcetonuriei și hipotiroidis-
mului congenital prin screening neonatal, 
confirmarea diagnosticului de fenilceto- 
nurie și monitorizarea evoluţiei bolii.

021 9699
www.sanador.ro


