


Dotări

a Două pompe de circulație extracorporeală Stokert S5 cu 6 capete;  

a Lămpi scialitice Drager;  

a Sisteme de magnificatie optică personalizată Design for Vision;  

a Microscop operator Zeiss;  

a Sistem de recuperare a sângelui  “cell-saver” Medtronic;  

a Sistem de asistare circulatorie mecanică cu balon de contrapulsație 
intraaortică Arrow;  

a Ecocardiograf ultraperformant  Vivid E9     

a Trusă completă de chirurgie cardiacă minim invazivă
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Echipa medicală

Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan

Medic Primar Chirurgie Cardiovasculară 
 Doctor în Ştiințe Medicale 

Membru Titular al Academiei de Ştiințe Medicale  

Şeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară 
al Spitalului Sanador 

 Chirurg cardiovascular cu o experiență de peste 25 ani, 
cu mai mult de 5.000 de intervenții chirurgicale pe cord 

deschis  și 2.000 de intervenții vasculare.

Dr. Stanislav Rurac         
Medic Primar Chirurgie Cardiovasculară 

cu experiență de 18 ani, 
cu peste 400 de intervenții pe cord 

deschis (inclusiv intervenții realizate 
minim invaziv) și  având o solidă 

pregătire realizată în țară și străinătate. 

Dr. Gabriel Vasile
Medic Specialist Chirurgie 

Cardiovasculară.

Dr. Carmen Popescu         
Medic Primar Chirurgie Vasculară, 

specializare în chirurgie flebologică.
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Dr. Ionuț Bogdan Munteanu         
Medic Primar Chirurgie Vasculară, 

specializare în chirurgie flebologică.

Dr. Daniela Popescu         
Medic Primar Cardiologie,

cercetător științific principal grad 3, 
competențe: ecografie vasculară, 

ecocardiografie, 
ecocardiografie transesofagiană 

Dr. Antonia Cosima Ionescu         
Medic Specialist Chirurgie 

Cardiovasculară, 
specialist în circulație extracorporeală.

Dr. Cristina Căldăraru         
Medic Primar Cardiologie,
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ecografie vasculară și ecografie 
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Dr. Mihaela Crăciun         
Medic Primar ATI, 

cu experiență de 15 ani în anestezia și 
terapia intensivă a pacientului cardiac, 

competență ecocardiografie 
transtoracică și transesofagiană.

Dr. Anca Filip         
Medic Specialist ATI, 

cu experiență de 11 ani în specialitate și 
7 ani în anestezia și terapia intensivă a 

pacientului cardiac.  

Dr. Florentina Matache         
Medic Primar ATI, 

cu experiență de 15 ani în anestezia și 
terapia intensivă a pacientului cardiac.

Dr. Costin Scarlat         
Medic Primar ATI, 

cu experiență de peste 10 ani în 
anestezia și terapia intensivă a 

pacientului cardiac, 
Inclusiv suportul ECMO.  
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Terapia intensivă cardiacă are circuit separat de secția de Terapie intensivă generală. Dotarea 
este ultramodernă cu rampe tehnologice suspendate în tavan și sisteme complete de 
monitorizare uzuală și invazivă, inclusiv pentru debit cardiac și aparate de ventilație performante 
ce permit moduri de ventilație asistate complexe pentru pacienții cu suferințe pulmonare.

Dispunem și de ecocardiograf cu sondă 
transesofagiană pentru monitorizarea 
ecografică a pacienților operați. Există 
posibilități de asistare mecanică a 
circulației cu balon de contrapulsație 
intraaortica tip Arrow și sistem ECMO.

Secția de terapie intensivă cardiacă este 
condusă de Dr. Mihaela Crăciun, medic 
primar ATI – cu experiență de peste 15 ani 
în anestezia și terapia intensivă 
cardiovasculară.

Terapia intensivă cardiacă

Blocul operator

Dispunem de 4 săli de operație 
dotate cu plafoane cu flux 
laminar, asigurând un grad de 
asepsie 3 sau 4, care face ca 
riscul pentru infecții nozocomiale 
să fie minim.

Folosim sisteme de magnificație 
o p t i c ă  p e r s o n a l i z a t e  ș i  
performante tip DESIGN FOR 
VISION, recunoscute pe plan 
mondial, microscop operator 
Zeiss și sistem de aspirație cu 
recuperarea sângelu i  t ip  
Medtronic, ceea ce limitează 
necesarul transfuzional al 
operațiilor noastre, mărind astfel 
gradul lor de siguranță

Paleta serviciilor oferite acoperă toată gama de intervenții chirurgicale cardiace și vasculare 
din patologia adultui.    

De la by-passul aortocoronarian cu grefoane exclusiv arteriale, reconstrucțiile și înlocuirile 
valvulare prin abord complet sau minimal invaziv, chirurgia aortei toracice și chirurgia 
complicațiilor mecanice ale infarctului de miocard, până la implantarea de valve transcateter 
și stentgrafturi endoaortice, proceduri hibride realizate împreună cu medicii colegi de la 
cardiologie intervențională.    

În colaborare cu secția de cardiologie și cardiologie intervențională suntem în măsură să 
asigurăm servicii de cea mai înaltă calitate pacienților noștri. 

Intervenții de chirurgie cardiovasculară

a By-pass aorto-coronarian cu grefoane exclusiv arteriale sub circulație 
extracorporeală și pe cord bătând 

a By-pass aorto-coronarian cu grefoane mixte arteriale și venoase sub circulație 
extracorporeală și pe cord bătând  

a By-pass aorto-coronarian și plastie sau înlocuire valvulară mitrală 
a By-pass aortocoronarian și înlocuire valvulară multiplă (mitroaortică sau 

mitroaortotricuspidiană)
a By-pass aortocoronarian și înlocuire sau plastie de valvă aortică
a Chirurgia rădăcinei aortice și a aortei ascendente (Procedee Wheat, Bentall, David 

și Yacoub)
a Cura chirurgicală a 

anevrismelor de crosă 
aortică și aortă toracică. 

a Cura chirurgicală a 
coarctatiei de aortă. 

a Cura chirurgicală a 
complexului Fallot la adult 

a Cura chirurgicală a 
complicațiilor mecanice 
ale infarctului de miocard 
(anevrismul de ventricul 
stâng, insuficiență mitrală 
ischemică și ruptură de 
sept interventricular).

Chirurgie Cardiacă
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a Închiderea defectului de sept atrial (DSA) cu 
 pericard autolog
a Plastie de valvă mitrală
   •  Rezecție triangulară
   •  Rezecție quadrangulară
   •  Anuloplastie
   •  Implantare de cordaje artificiale 
  predimensionate (loop technique )
a Protezare (înlocuire) valvuară mitrală cu 
 proteză biologică sau mecanică
a Protezare valvulară aortică / plastie de valvă 
 aortică
a Plastie de valvă tricuspidă
a Ablație de tumoră atrială (mixom atrial)
a Miectomie septală și plastie de valvă mitrală 
 pentru cardiomiopatie hipertrofică obstructivă

Proceduri minim invazive:

a Cura chirurgicală a defectului septal interatrial prin abord complet și minimal invaziv 
a Cura chirurgicală a defectului septal interventricular prin abord complet și minimal 

invaziv
a Cura chirurgicală a disecției acute de aortă.
a Cura chirurgicală a endocarditei infecţioase prin înlocuire sau reconstrucţie 

valvulară, abord complet şi minimal invaziv
a Cura chirurgicală în cardiomiopatia hipertrofică obstructivă. CMHO (Procedeu 

Morrow), abord complet şi minimal invaziv
a Drenaj pericardic minimalinvaziv subxifoidian
a Extirparea tumorilor cardiace benigne (mixom cardiac), abord complet şi minimal 

invaziv 
a Extirparea tumorilor cardiace maligne, abord complet şi minimal invaziv
a Înlocuire sau plastie de valvă mitrală cu proteze mecanice sau biologice, abord 

complet şi minimal invaziv
a Înlocuire sau plastie de valvă aortică, abord complet şi minimal invaziv                     
a Înlocuiri valvulare multiple (mitroaortice și mitroaortotricuspidiene)
a Pericardectomie anterioară subtotală prin sternotomie mediană
a Plastie de valvă mitrală, plastie de valvă tricuspidă 

Chirurgie Vasculară

aEndarterectomie carotidiană
aBy-pass carotido – subclavicular pentru tratamentul sindromului de furt vertebral.
aCura chirurgicală (deschisă) a anevrismelor aortei toracice, abdominale și 

toracoabdominale.
aCura chirurgicală (deschisă) a anevrismelor aortice infrarenale.
aCura chirurgicală (deschisă) a anevrismelor de crosă aortică.
aCura chirurgicală a anevrismelor arteriale periferice (poplitee și subclaviculare)
aCura chirurgicală a varicelor membrelor inferioare.
aCura endovasculară a anevrismelor aortei toracice și abdominale prin implant de 

stentgraft (endoproteză).
aCura endovasculară a anevrismelor aortice infrarenale prin implant de stentgraft 

(endoproteză)
aCura endovasculară a anevrismelor aortice toracoabdominale prin implant de 

stentgraft (endoproteză)
aCura endovasculară a anevrismelor de crosă aortică prin implant de stentgraft 

(endoproteză)
aEmbolectomie axilobrahială.
aEmbolectomie femuropoplitee.
aExtirpare tumori retroperitoneale
aExtirpare tumori vasculare periferice membrul inferior
aExtirpare tumori vasculare periferice membrul superior
aFistulă arteriovenoasă pentru dializă și implant cateter venos central long life
aRevascularizarea chirurgicală a trunchiurilor supraaortice. (artere carotide, artere 

subclavii)
aRevascularizarea membrelor inferioare prin by-pass extra anatomic axilo-femural 

sau femurofemural.
aRevascularizarea membrelor inferioare in boala ocluzivă aortoiliacă 
 (Sindromul Leriche) prin by-pass aorto bifemural
aRevascularizarea membrelor inferioare în boala ocluzivă infrainghinală prin By-pass 

femuropopliteu proximal, distal și 
femurogambier

aRevascularizări chirurgicale viscerale 
și renale

aSimpatectomia lombară
aSimpatectomie toracică
aTratamentul chirurgical al sindromului 

de apertură toracică superioară  
(Rezecție de coasta cervicală și 
scalenotomie)
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Confort de 5 stele

Dispunem de spatii de cazare cu 
grad ridicat de confort în rezerve 
cu un singur pat.

Consultant dedicat

Fiecare pacient este asistat de un consilier dedicat, de la momentul luării deciziei de 
intrare în operație și până la externare.     

Suportul oferit de consilier este unul atât emoțional cât și logistic.     

Pe toată această perioadă, pre și post operator, pacientul poate păstra legătura telefonic 
cu consultantul dedicat. 
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