




Secția de radiologie intervenţională

Dotări
Aparatură de ultimă generaţie

Echipa medicală
Medici consacraţi

Embolizare 
malformaţii cerebrale

Confort de 5 stele
Rezerve cu 1 sau 2 paturi

Consultant dedicat
Suport permanent emoţional             

și logistic

Chemoembolizare
hepatică 

Servicii 
Radiologie intervenţională



Dotari

Spitalul Sanador pune accent pe implementarea tehnicilor chirurgicale cu minimă invazivitate. În 
Spitalul Sanador sunt disponibile atât specialități chirurgicale (inclusiv pediatrice), cât şi specialităţi 
medicale, Radiologie Intervenţională, Cardiologie Intervenţională, Endoscopie Intervenţională.

Cu o suprafață totală de 23.000 de mp și o capacitate de 402 de paturi, spitalul SANADOR pune la 
dispoziție o gamă complexă de specialități medicale și chirurgicale și  blocuri operatorii dotate la 
standarde europene. Sălile de operație beneficiază de o tehnologie de ventilație și sterilizare de 
ultimă generație, cu flux laminar si filtre Hepa ce asigură un grad de asepsie 3-4, care face ca 
infecțiile nozocomiale să fie nesemnificative. Secția de Anestezie Terapie Intensivă deține un rol 
crucial în siguranța actului medical chirurgical și este dotată pentru a face față oricărei intervenții 
chirurgicale. 

Departamentul de Radiologie intervențională este dotat cu  angiograf  Siemens Artis zee de 
ultima generație, care permite preluarea și stocarea imaginilor de înaltă rezoluție din interiorul 
vaselor de sânge (angiograma).



Echipa medicală
Medici consacrati

Conf. Univ. Dr. Bogdan Popa  
Medic primar radiologie imagistică 
medicală, doctor în științe medicale, 
supraspecializare în radiologie 
intervențională, expert în 
chemoembolizarile hepatice cu 
microsfere absorbabile    

Dr. Bogdan Dorobăț   
medic primar Radiologie imagistică 
medicală, Doctor în științe Medicale, 
competență ecografie generală

Dr. Luminița Tomescu 
Medic primar radiologie imagistică 
medicală, supraspecializare în 
radiologie intervențională

Dr. Monica Popiel  
Medic specialist radiologie imagistică 
medicală, supraspecializare în 
radiologie intervențională

Dr. Laurențiu Gulie  
Medic specialist radiologie imagistică 
medicală, supraspecializare în 
radiologie intervențională

Dr. Cristian Mihalea 
Medic specialist radiologie imagistică 
medicală, supraspecializare în 
neurologie intervențională

Conf. Univ. Dr. Bogdan Popa  
Coordonator Departament Radiologie 
Intervențională - Spitalul Sanador,   
Expert în chemoembolizările hepatice 
cu microsfere absorbabile 



Chemoembolizare hepatică

 
Începând cu 3 septembrie 2015 Spitalul Sanador a devenit primul centru de excelență în 
chemoembolizarea hepatică cu microsfere absorbabile din Europa Centrală și de Sud-Est și al 
doilea din Europa, după cel din Universitatea Heidelberg, Germania. De asemenea Spitalul 
Sanador a fost atestat ca primul centru internațional de training în chemoembolizare hepatică. 
Primul workshop adresat medicilor din străinătate a avut loc la începutul lunii septembrie 2015.

Intervenția de chemoembolizare cu microsfere absorbabile se adresează pacienților cu tumori 
maligne hepatice, atât primare (neoplasm hepatic, hepatocarcinom), cât și secundare 
(metastaze de la alte tipuri de tumori maligne, frecvent neoplasm de colon,dar și alte localizări), 
care au contraindicație de operație (rezecție) sau care din diverse motive, refuză operația.

Procedura se realizează cu anestezie locală și presupune introducerea unui microcateter în 
arterele din ficat care vascularizează tumora respectivă; în aceste vase, ulterior, se injectează 
microsfere încărcate cu substanțe chimioterapice care au rolul de a distruge tumora din 
interior, dar și de a opri fluxul sangvin către tumoră. Intervenindu-se doar pe vasele tumorale, 
concentrația locală (intratumorală) de chimioterapie va fi mai mare, iar reacțiile adverse mult 
minimizate, în special cele sistemice (în restul organismului), astfel că, în comparație cu 
chimioterapia convențională, în cazul chemoembolizării toxicitatea în afara ficatului este aproape 
inexistentă.

Intervenția de chemoembolizare cu microsfere absorbabile este principalul tratament minim-
invaziv în tratarea cancerului hepatic inoperabil, cu rezultate foarte bune și reacții adverse 
minime, care oferă pacientului avantajul de a se externa la 24  ore de la intervenție. Aproximativ 
90% dintre pacienți răspund bine la acest tratament, în sensul că fie tumora s-a micșorat (s-a 
necrozat), fie boala a stagnat.

Embolizare malformaţii cerebrale
Neuroradiologia intervențională terapeutică implică folosirea procedurilor chirurgicale minore, prin 
mici incizii la nivelul arterelor şi venelor, ceea ce scuteşte/menajează pacienţii de perioadele grele 
de recuperare ale operaţiilor neurochirurgicale şi de eventualele complicaţii neurologice. 

În cadrul Spitalului Sanador dispunem de tehnologia necesară pentru efectuarea cu succes a 
acestor proceduri, precum şi de expertiza unor medici care operează în cele mai bune centre din 
afara ţării şi care colaborează cu spitalul nostru. Avem experiență în tratamentul endovascular al 
unor malformații cerebrale de tipul fistulelor arteriovenoase sau a anevrismelor cerebrale. 

Embolizarea este o procedură de tip minim invaziv, fiind realizată la nivel endovascular și astfel 
prezintă o serie de avantaje pentru pacienți: este rapidă, cu disconfort minim, duratele de 
spitalizare și  recuperare sunt scurte (1-2 zile).  



Servicii 
aChemoembolizări hepatice

aChemoembolizări, chemoinfuzii intra-arteriale cu microcateter

aEmbolizare de anevrism cerebral (fistule / malformatii arteriovenoase)

aEmbolizare supraselectivă cu microcateter cu particule permanente

aEmbolizare supraselectivă hemostatică cu particule permanente

aEmbolizare supraselectivă cu microcateter cu particule permanente

aEmbolizare supraselectivă hemostatică cu bureti de fibrină

aEmbolizare supraselectivă hemostatică cu microcateter cu bureti de fibrină

aEmbolizare supraselectivă hemostatică cu particule permanente

aEmbolizări uterine

aAngioplastie transluminala cutanata cu balon DEB +/- implantare de stent farmacologic activ

aNucleoplastie

aCavografie

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, 
cât și post intervenție, pacientul poate păstra legătura telefonic cu consultantul dedicat. 

Confort de 5 stele

Dispunem de spații de cazare 
cu grad ridicat de confort în 
rezerve de unul sau două 
paturi.
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