


n dorinţa de a furniza întreaga gamă a 
serviciilor medicale, Sanador a deschis 
primul spital privat cu servicii medicale 
complete, în care se asigură tratament 
inclusiv pentru situaţii de urgenţă.

Cu o suprafaţă totală de 18.000 de mp şi 
o capacitate de 402 de paturi, Spitalul 
Sanador dispune de cele mai noi 
tehnologii, aparatură de ultimă 
generaţie, personal medical profesionist 
cu o vastă experienţă, oferind 
tratamente la standarde europene.

Înfiinţat în anul 2001, Sanador a 
cunoscut o dezvoltare continuă, în 
prezent deţinând cel mai mare spital 
multidisciplinar privat din ţară, mai 
multe clinici și laboratoare de analize 
medicale. Echipa medicală de excepţie 
şi complexitatea serviciilor medicale 
oferite fac din Sanador un nume de 
referinţă în domeniul medical privat.

Spitalul este deservit de 7 lifturi, are 125 
locuri de parcare în cele 3 subsoluri 
(acces direct în spital cu 4 lifturi), o 
cafeterie, punct de presă. Spitalizarea 
se face în rezerve cu  un pat sau cu două 
paturi, fiecare având consolă de gaze 
medicale şi dotare de 5 * (fotoliu sau 

canapea extensibile, televizor LCD, 
frigider minibar, caseta de valori, 
uscător de păr). Fiecare pacient 
beneficiază de halat, prosoape, papuci, 
obiecte de toaletă de unică folosinţă, 
un telefon mobil având buton de “call 
nurse” cu ajutorul căruia poate apela şi 
comunica direct cu asistentele de pe 
secţie. Pe toată durata spitalizării, 
fiecare pacient beneficiază de mai 
multe tipuri de meniuri personalizate în 
funcţie de afecţiuni (3 mese şi 2 gustări 
zilnic), meniuri strict monitorizate de 
dieteticienii spitalului.

Fişa medicală a fiecărui pacient aflat în 
baza de date poate fi vizualizată “on 
line”, în orice punct de lucru Sanador, 
deţinând un sistem complet informa-
tizat al programărilor, fişelor medicale 
şi rezultatelor investigaţiilor paraclinice, 
asigurând astfel arhivarea îndelungată 
şi confidenţialitatea totală prin sistemul 
de carduri magnetice, precum şi 
posibilitatea de trimitere a rapoartelor 
medicale prin poşta electronică.

Spitalul dispune şi de o sală de 
conferinţe şi un amfiteatru cu o 
capacitate de 100 de persoane, 
dedicate simpozioanelor, cursurilor, 
manifestărilor medicale.

Spitalul Sanador, situat în 

centrul Bucureştiului, pe 

Strada Sevastopol, nr. 9, 

la 200 de metri de Piaţa 

Victoriei, cuprinde toate 

specialităţile medicale şi 

chirurgicale, fiind singular, 

din acest punct de vedere, pe 

piaţa de profil din România. 

În Spitalul Sanador sunt 

disponibile 16 linii de gardă, 

24/24: obstetrică-ginecologie, 

ATI, neonatologie, pediatrie, 

chirurgie generală, 

cardiologie,  neurologie,  

radiologie convențională, 

ecografie generală, 

laborator, medicină de 

urgență, ortopedie-

traumatologie, urologie, 

medicină internă, 

tomografie computerizată și 

RMN (rezonanță magnetică).

Specialităţile medicale disponibile sunt:
$ Alergologie şi Imunologie Clinică
$ Boli de Nutriţie şi Metabolism                                    
$ Cardiologie
$ Cardiologie pediatrică
$ Dermato- venerologie
$ Diabet zaharat, boli de nutriţie şi metabolism
$ Endocrinologie/ andrologie
$ Epidemiologie
$ Gastroenterologie (cu endoscopie intervențională și 

ecoendoscopie)
$ Hepatologie
$ Medicină Internă
$ Medicină de Urgenţă
$ Nefrologie
$ Neurologie, inclusiv EEG pentru epilepsie
$ Neurologie pediatrică
$ Oncologie
$ Pneumologie, inclusiv polisomnografie
$ Psihiatrie
$ Psihiatrie pediatrică
$ Pediatrie
$ Psihologie/psihoterapie
$ Reumatologie
$ Recuperare, Medicină fizică şi Balneofizioterapie şi proceduri de 

fiziokinetoterapie
$ Ortopedie-traumatologie
$ Urologie

Avem dotarea necesară pentru a aborda toate specialităţile 
chirurgicale, Sanador deţinând cel mai bine dotat şi perfomant bloc 
operator din sistemul medical privat:

$ Obstetrică ginecologie
$ Chirurgie generală/ chirurgie oncologică/chirurgie 

endocrinologică
$ Chirurgie cardiacă (inclusiv intervenții realizate minim invaziv)
$ Chirurgie vasculară
$ Chirurgie toracică
$ Specialități chirurgicale pediatrice 

(Chirurgie ortopedie pediatrică, ORL, 
Neurochirurgie și Urologie)

$ Neurochirurgie
$ O.R.L.                                                                                                       
$ Ortopedie traumatologie
$ Urologie, inclusiv litotritie extracorporeală (ESWL)
$ Chirurgie buco-maxilo-facială

În Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) al spitalului funcţionează 
atât dispeceratul şi asistenţa medicală de urgenţă 24/24, cât şi 
Compartimentul de Primiri urgenţe adulţi şi copii, cu circuite separate, 
Sanador deţine flota proprie de ambulanţe disponibilă 24 /24 (Call 
Center 021-9699) echipate la cele mai înalte standarde, prin care asigură 
asistenţă medicală de urgenţă în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Ambulanţele 
sunt dotate cu aparatură de ultimă generaţie: defibrilator PRIMEDIC, 
ecograf portabil LOGIQ 100 (General Electric), monitor INNOMED-
INNOCARE, electrocardiograf MAC 1200, pulsoximetru NELLCOR, 
glucometru HEMOCUE, ventilator AMBU, aspirator portabil şi fix 
FAZZINI, injectomat SPENCER şi tot necesarul prevăzut pentru deşocare 
şi politraumă (ambulanţe tip ARTI).
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iecare sală de operaţie este dotată cu plafon cu flux laminar, 

având grad de asepsie 3 sau 4, asigurând protecţie totală 

împotriva infecţiilor intraspitaliceşti. Una din sălile de 

operaţie poate fi folosită pentru intervenţii septice, având 

circuite pre-operator şi post-operator separate.

Spitalul Sanador pune accent pe implementarea 
tehnicilor chirurgicale cu minimă invazivitate. Pentru 
calitatea actului medical folosim echipamente 
ultraperformante în sălile de operaţie, precum: 

• turnuri de laparoscopie şi endoscopie HD Olympus
• microscoape chirurgicale Zeiss
• electrochirurgie Valleylab şi Olympus
• lămpi scialitice Draeger cu LED
• braţe de chirurgie şi anestezie Draeger
• instrumentar chirurgical Aesculap
• litotriptor Siemens
• aparat de radiologie portabil Siemens cu doza 

minimă de radiaţii
• braţ C pentru intervenţii chirurgicale sub radiologie

Secţia de Anestezie Terapie Intensivă deţine un rol 
crucial în siguranţa actului medical chirurgical şi este 
dotată pentru a face faţă oricărei intervenţii 
chirurgicale, fiind a treia ca mărime din Bucureşti:
• 17 posturi (paturi cu toate funcţiunile acţionate 

electric) cu bridge deasupra patului continând gazele 
medicale, prizele electrice şi lumina de noapte 

• Grad de asepsie asigurat de plafoane cu 
anemostate cu filtre Hepa - PROTECŢIE TOTALĂ 
PRIVIND INFECŢIILE NOZOCOMIALE!

• Post de izolare septică 
• Posturi TV 
• Uşi de acces automate 
• Dotarea tehnică necesară pentru ORICE situaţie 
• Staţie centrală de monitorizare a tuturor posturilor.

Terapia intensivă cardiacă este dotată cu 6 paturi și are 
circuit separat de restul terapiei intensive generale. 
Dotarea este ultramodernă cu rampe tehnologice 
suspendate în tavan. Sunt prevazute sisteme complete 
de monitorizare uzuală și invazivă, inclusiv pentru 
debit cardiac, și aparate de ventilație performante ce 
permit moduri de ventilație asistate complexe pentru 
pacienți cu suferințe pulmonare. Dispunem și de 
echocardiograf cu sonda transesofagiană pentru 
monitorizarea echografică a pacienților operați.

Există posibilități de asistare mecanică a circulației cu 
balon de contrapulsație intraaortică tip Arrow și sistem 
ECMO - Stokert.

Un rol important în siguranţa actului medical îl are 
unitatea centrală de sterilizare în componenţa căreia 
intră sterilizatoare cu plasmă şi cu aburi, maşini de 
spălat şi dezinfectat.

locul de naşteri din cadrul spitalului având 3 săli de 

naştere şi de intervenţii chirurgicale ginecologice 

este conectat cu cea mai performantă secţie de 

terapie intensivă neonatologie din sectorul medical 

privat, asigurând gradele de asepsie necesare. 

Pachetele de naşteri includ:

$ Naşterea naturală sau operaţia cezariană în rezervă de 5* 

$ Toate medicamentele şi consumabilele necesare naşterii 
fără complicaţii

$ Vaccin BCG şi pentru hepatita B

$ Consumabilele necesare mamei şi nou născutului pe 
perioada spitalizării: pijama, halat, papuci, lapte praf, 
pampers, biberoane, suzete.

$ Rooming in (la solicitarea mamei)

$ Mesele mamei (3 mese/zi + 2 gustări/zi).

$ Trusă pentru peridurală în cazul naşterii naturale (dacă 
este necesară).

$ Anestezie terapie intensivă în cazul cezarienei.

$ Programe de îngrijire a nou născutului realizate de 
personal calificat.

Nu se percepe nicio taxă pentru recoltarea de celule stem.

Nou născuţii pot beneficia de screening neonatal, profil standard 
sau extins, pentru depistarea tulburărilor metabolice 
congenitale.

Nou născuţii pot rămâne cu mamele în rezervă (sistem rooming-in) sau pot sta în secţia de nou născuţi sub atenta 
supraveghere a personalului medical din secţia de Neonatologie. Se pot primi nou-născuţi cu vârste de gestaţie 
începând cu 28-30 de săptămâni proveniţi din sarcini cu dispensarizare medicală corectă, conform protocoalelor 
internaţionale şi româneşti în vigoare din 2011.
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n Secţia de Obstetrică Ginecologie se poate efectua întreaga gamă a intervenţiilor chirurgicale, 
precum:

$ anexectomii clasice sau laparoscopice
$ salpingectomii
$ chistectomii clasice sau laparoscopice
$ ovarectomii efectuate clasic sau laparoscopic
$ ligaturare trompe uterine prin abord clasic sau laparoscopic
$ histerectomii; histerectomie totală cu anexectomie bilaterală şi limfadenectomii
$ miomectomii uterine histeroscopic sau laparoscopic
$ conizatii clasice sau electrice
$ histeroscopii diagnostice sau exploratorii, cu excizia polipilor endouterini/ rezecţii de sinechii 

uterine/ intervenţii intrauterine asistate laparoscopic
$ tratamentul chirurgical pentru incontinenţa urinară prin diverse procedee
$ tratamentul abcesului sau chistului glandei Bartholin
$ citoreducţii tumorale ale cancerului ovarian
$ chiuretaje uterine hemostatice şi biopsice, evacuatorii
$ chiuretaje pentru întreruperea la cerere a sarcinii
$ sectorectomii mamare cu examen anatomopatologic
$ mamectomii radicale cu limfadenectomie axilară

Se pot efectua diverse proceduri, precum:

$ cerclaj al colului uterin

$ amniocenteza (procedură care permite testarea genetică a fătului 

în scopul depistării unor boli cromosomiale sau alte defecte 

genetice)

$ coriocenteza (biopsia de vilozităţi coriale/ţesut trofoblastic)

$ cordocenteza (recoltare de sânge fetal din cordonul ombilical)

$ embrioreducţie (procedura prin care se reduce numărul de 

embrioni în cazul sarcinilor multiple).

ecţia de Neonatologie este structurată în:

• secţie de terapie intensivă neonatală aseptică: 5 posturi

• secţie de terapie intensivă neonatală septică (izolare): 1 post

• secţie de nou-născuţi sănătoşi.

Secţia de terapie neonatală este dotată cu:

>  3 incubatoare deschise cu servocontrol, 

> 2 incubatoare închise şi unul de transport, 

> masă de resuscitare, 

> 4 ventilatoare tip Draeger 8000plus, 

> 1 BubbleCPAP, 

> 6 monitoare cardio-respiratorii, 

> 12 pompe duble de perfuzie tip seringomat, 

> incubatoare de transport, 

> baloane de ventilaţie autogonflabile şi de anestezie,

>  laringoscoape, 

> hote cu flux laminar în toate unităţile secţiei de terapie intensivă, 

inclusiv lactari ul şi filtrele medicale.

Suntem fericiţi să fim 
alături de mame în 
acest moment special 
şi le acordăm maximă 
atenţie atât lor cât şi 
nou-născuţilor! 
Programele speciale 
de îngrijire concepute 
de personal calificat 
răspund întrebărilor 
mamelor şi 
necesităţilor speciale 
ale bebeluşilor. 
Promovăm alăptarea 
la sân şi pregătim 
viitorii părinţii cum să 
îşi îngrijească copilul.

Se va asigura suportul terapeutic pentru:

$ patologie respiratorie (boala membranelor 
hialine);

$ patologie septică;

$ patologie hematologică;

$ patologie neurologică (cu excepţia 
cazurilor chirurgicale de tip malformativ-
tumoral, pentru care se asigura 
stabilizarea pretransfer într-o secţie de 
neurochirurgie pediatrică);

$ patologie cardio-vasculară (cu excepţia 
malformaţiilor cardiace, care vor fi 
trasferate rapid, în condiţii de maximă 
securitate şi stabilitate pentru pacient, 
conform diagnosticului, în centre de 
profil cardio-chirurgical din ţară sau 
străinătate);

$ patologie digestivă (cu excepţia cazurilor 
chirurgicale de tip malformaţii de tub 
digestiv sau enterocolită ulcero-necrotică 
cu indicaţie de cură chirurgicală, pentru 
care se va asigura stabilizarea pretransfer 
într-o secţie de chirurgie pediatrică).

În cadrul Secţiei de Neonatologie se asigură linii de gardă permanente, prin 
medici primari şi specialişti neonatologi, cu experienţă în activitatea de terapie 
intensivă neonatală şi acoperire completă cu ture de asistente specializate în 
terapie intensivă neonatală, separată de programul secţiei de nou-născuţi 
sănătoşi.
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$ anexectomii clasice sau laparoscopice
$ salpingectomii
$ chistectomii clasice sau laparoscopice
$ ovarectomii efectuate clasic sau laparoscopic
$ ligaturare trompe uterine prin abord clasic sau laparoscopic
$ histerectomii; histerectomie totală cu anexectomie bilaterală şi limfadenectomii
$ miomectomii uterine histeroscopic sau laparoscopic
$ conizatii clasice sau electrice
$ histeroscopii diagnostice sau exploratorii, cu excizia polipilor endouterini/ rezecţii de sinechii 

uterine/ intervenţii intrauterine asistate laparoscopic
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$ citoreducţii tumorale ale cancerului ovarian
$ chiuretaje uterine hemostatice şi biopsice, evacuatorii
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$ sectorectomii mamare cu examen anatomopatologic
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ecţia de Neonatologie este structurată în:
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inclusiv lactari ul şi filtrele medicale.

Suntem fericiţi să fim 
alături de mame în 
acest moment special 
şi le acordăm maximă 
atenţie atât lor cât şi 
nou-născuţilor! 
Programele speciale 
de îngrijire concepute 
de personal calificat 
răspund întrebărilor 
mamelor şi 
necesităţilor speciale 
ale bebeluşilor. 
Promovăm alăptarea 
la sân şi pregătim 
viitorii părinţii cum să 
îşi îngrijească copilul.
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$ patologie cardio-vasculară (cu excepţia 
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medici primari şi specialişti neonatologi, cu experienţă în activitatea de terapie 
intensivă neonatală şi acoperire completă cu ture de asistente specializate în 
terapie intensivă neonatală, separată de programul secţiei de nou-născuţi 
sănătoşi.



ecţia de Pediatrie deţine 16 paturi, 
în cadrul căreia se pot face internări 
pentru pediatrie sau specialităţi 
chirurgicale pediatrice (chirurgie, 
o r t o p e d i e - t r a u m a t o l o g i e ,  
neurochirurgie, urologie, ORL). 
Copiii au posibilitatea de a sta în 
rezervă cu însoţitor şi beneficiază 
de un loc de joacă, cu detalii decorative inspirate din desenele animate. Copiii pot 
beneficia de consultaţii de pediatrie şi alte specialităţi pediatrice (oftalmologie, 
ORL, neuro-psihiatrie, urologie, psihologie, dermato-venerologie, alergologie, 
endocrinologie, nutriţie, gastroenterologie, ortopedie, chirurgie, pneumologie, 
cardiologie, ecografie, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică), analize 
de laborator, profilaxii specifice. În cadrul Secției de Pediatrie medicii pediatri sunt  
disponibili 24/24, atât în cadrul Secției, pentru internări, cât și la camerele de gardă 
de pediatrie (compartiment primiri urgențe copii).

Departamentul de cardiologie intervenţională al Spitalului Clinic Sanador cuprinde 
Laboratorul de Cateterism Cardiac utilizat cu două angiografe de ultimă generație: 
Philips Azurion și Siemens ArtisZee (coronarografii, angiografii, ventriculografii, 
angioplastii cu/fără stent, arteriografii, aortografii, chemoembolizări hepatice, 
embolizări uterine, de tumori, flebografii etc.)  și Laboratorul de Electrofiziologie 
(ablatii, implanturi, defibrilatoare, pacemaker). 

Angiograful Philips Azurion 7 cu 20’’ Flat Detector, lansat în  februarie 2017 face 
parte din  aparatura de ultimă generație de platformă  terapeutică ghidată imagistic, 
asigurând o reducere a dozei de iradiere cu 50% în domeniul cardiologiei și cu 70% în 
domeniul  vascular și o înaltă calitate a imaginii. Acesta este unic în România și 
Europa de Sud–Est.

Datorită calității imaginii și a preciziei cu care se poate desfășura actul intervențional, 
echipamentul deschide noi posibilități de tratament minim-invaziv pacienților 

care suferă de o gamă complexă de afecțiuni, atât din sfera cardiologică, vasculară, cât și cea neurologică 
sau oncologică.

Centrul de Aritmologie are la dispoziție cele 2 laboratoare dotate cu tehnologie de ultimă generație de angiografie 
și de monitorizare electrică și hemodinamică, fapt ce permite efectuarea în mod constant a procedurilor de 
implantare de stimulatoare cardiace, defibrilatoare cardiace implantabile (inclusiv subcutanate), 
stimulatoare/defibrilatoare tricamerale (pentru terapie de resincronizare cardiacă) sau dispozitive implantabile de 
monitorizare de lungă durată.

De asemenea, Centrul de Aritmologie este 
unicul centru din țară unde se efectuează 
proceduri percutane de extracție de sonde 
implantate cronic (lead extraction).

În cadrul Spitalului Sanador funcţionează şi un 
ambulator, în care se pot efectua consultaţii, 
ecografii, intervenţii de mică chirurgie cu 
internare de zi, explorări funcţionale (EKG de 
repaus şi de efort pe covor rulant etc.) şi un 
departament de Radiologie Imagistică 
Medicală, cu echipament de Rezonanță 
magnetică RMN Skyra Siemens 3T (cel mai 
performant din sud estul Europei), computer 
tomograf cu 64 de slice-uri şi Radiologie 
radioscopie digitală, ambele Siemens.

erviciul de recuperare – medicină Sfizică din structura spitalului Sanador 
pune la dispoziţia pacienţilor 
tratamente de specialitate, complexe 
şi complete cu aparatură de înaltă 

performanţă după un program care începe la 
ora 7 şi se incheie la ora 21 de luni până vineri şi 
sâmbătă între orele 8 şi 13. 

Serviciul de recuperare – medicină fizică este 
st ructurat  d in  mai  multe  compart imente:  
compartimentul de electroterapie în care se aplică 
terapiile cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, 
terapie cu câmp magnetic, terapie cu ultrasunete 
precum şi laser terapia, compartimentul de masaj, 
compartimentul de termoterapie ca şi cel de 
hidroterapie, şi nu în ultimul rând compartimentul de 
kinetoterapie, toate organizate în jurul recepţiei unde se 
prezintă pacientul pentru a fi preluat de către personalul 
de specialitate. Procedurile aplicate sunt consemnate în 
fişa de tratament întocmită de medicii de specialitate ca 
urmare a consultului şi fac parte din planul care vizează 
recuperarea sau/ şi îmbunătăţirea funcţiei unui organ, 
segment sau a întregului organism.

Afecţiunile care beneficiază de asistenţă de recuperare 
– medicină fizică aplicată în acest departament sunt:

$ Patologia aparatului locomotor de cauză 
reumatismală (reumatism degenerativ, 
inflamator cronic, abarticular). 

$ Patologia aparatului locomotor de cauză 
posttraumatică şi ortopedică.

$ Patologie neurologică (afecţiuni ale sistemului 
nervos periferic: nevrite, nevralgii, polineuropatii 
ca şi afecţiuni ale sistemului nervos central: 
sindroame spastice şi hipertone de cauza 
piramidală şi extrapiramidală)

$ Afecţiuni circulatorii (arteriopatii)
$ Afecţiuni locale dermatologice – cicatrici, 

cheloide, afecţiuni locale ale ţesutului de 
colagen 

$ Afecţiuni ginecologice (anexite cronice, 
tratamentul infertilităţii)

$ Afecţiuni ORL – rinite, reacţii sinusale, sinuzite 
cronice, otite catarale.

În cadrul departamentului de recuperare – medicină 
fizică se pot desfăşura programe de reechilibrare 
funcţională a organismului sau / şi de relaxare prin 
mijloace specifice specialităţii cu indicaţie pentru 
persoanele cu activitate socioprofesională dominată 
fie de sedentarism, fie de stres psihic sau / şi fizic.

De asemenea, se pot crea şi aplica planuri de 
recuperare care să aibă drept obiectiv îmbunătăţirea 
stării fizice şi, implicit, a celei psihice pentru doamnele 
aflate în perioadele de pregătire a unei sarcini sau în 
postpartum, sau pentru cele care întâmpină 
dificultăţile perioadei de pre- sau postmenopauză, ca 
şi pentru cei afectaţi de osteoporoză, acestea fiind 
posibile datorită dotărilor sălilor de kinetoterapie şi a 
sectorului de hidro- şi termoterapie.

Prin soluțiile de ghidare utilizate, Azurion 7 oferă medicului posibilitatea stabilirii 
diagnosticului și abordării soluțiilor terapeutice minim invazive de înaltă complexitate 
în domeniul cardiologiei intervenționale, electrofiziologiei, chirurgiei vasculare, 
neurochirurgiei și oncologiei. 



ecţia de Pediatrie deţine 16 paturi, 
în cadrul căreia se pot face internări 
pentru pediatrie sau specialităţi 
chirurgicale pediatrice (chirurgie, 
o r t o p e d i e - t r a u m a t o l o g i e ,  
neurochirurgie, urologie, ORL). 
Copiii au posibilitatea de a sta în 
rezervă cu însoţitor şi beneficiază 
de un loc de joacă, cu detalii decorative inspirate din desenele animate. Copiii pot 
beneficia de consultaţii de pediatrie şi alte specialităţi pediatrice (oftalmologie, 
ORL, neuro-psihiatrie, urologie, psihologie, dermato-venerologie, alergologie, 
endocrinologie, nutriţie, gastroenterologie, ortopedie, chirurgie, pneumologie, 
cardiologie, ecografie, tomografie computerizată, rezonanţă magnetică), analize 
de laborator, profilaxii specifice. În cadrul Secției de Pediatrie medicii pediatri sunt  
disponibili 24/24, atât în cadrul Secției, pentru internări, cât și la camerele de gardă 
de pediatrie (compartiment primiri urgențe copii).

Departamentul de cardiologie intervenţională al Spitalului Clinic Sanador cuprinde 
Laboratorul de Cateterism Cardiac utilizat cu două angiografe de ultimă generație: 
Philips Azurion și Siemens ArtisZee (coronarografii, angiografii, ventriculografii, 
angioplastii cu/fără stent, arteriografii, aortografii, chemoembolizări hepatice, 
embolizări uterine, de tumori, flebografii etc.)  și Laboratorul de Electrofiziologie 
(ablatii, implanturi, defibrilatoare, pacemaker). 

Angiograful Philips Azurion 7 cu 20’’ Flat Detector, lansat în  februarie 2017 face 
parte din  aparatura de ultimă generație de platformă  terapeutică ghidată imagistic, 
asigurând o reducere a dozei de iradiere cu 50% în domeniul cardiologiei și cu 70% în 
domeniul  vascular și o înaltă calitate a imaginii. Acesta este unic în România și 
Europa de Sud–Est.

Datorită calității imaginii și a preciziei cu care se poate desfășura actul intervențional, 
echipamentul deschide noi posibilități de tratament minim-invaziv pacienților 

care suferă de o gamă complexă de afecțiuni, atât din sfera cardiologică, vasculară, cât și cea neurologică 
sau oncologică.

Centrul de Aritmologie are la dispoziție cele 2 laboratoare dotate cu tehnologie de ultimă generație de angiografie 
și de monitorizare electrică și hemodinamică, fapt ce permite efectuarea în mod constant a procedurilor de 
implantare de stimulatoare cardiace, defibrilatoare cardiace implantabile (inclusiv subcutanate), 
stimulatoare/defibrilatoare tricamerale (pentru terapie de resincronizare cardiacă) sau dispozitive implantabile de 
monitorizare de lungă durată.

De asemenea, Centrul de Aritmologie este 
unicul centru din țară unde se efectuează 
proceduri percutane de extracție de sonde 
implantate cronic (lead extraction).

În cadrul Spitalului Sanador funcţionează şi un 
ambulator, în care se pot efectua consultaţii, 
ecografii, intervenţii de mică chirurgie cu 
internare de zi, explorări funcţionale (EKG de 
repaus şi de efort pe covor rulant etc.) şi un 
departament de Radiologie Imagistică 
Medicală, cu echipament de Rezonanță 
magnetică RMN Skyra Siemens 3T (cel mai 
performant din sud estul Europei), computer 
tomograf cu 64 de slice-uri şi Radiologie 
radioscopie digitală, ambele Siemens.

erviciul de recuperare – medicină Sfizică din structura spitalului Sanador 
pune la dispoziţia pacienţilor 
tratamente de specialitate, complexe 
şi complete cu aparatură de înaltă 

performanţă după un program care începe la 
ora 7 şi se incheie la ora 21 de luni până vineri şi 
sâmbătă între orele 8 şi 13. 

Serviciul de recuperare – medicină fizică este 
st ructurat  d in  mai  multe  compart imente:  
compartimentul de electroterapie în care se aplică 
terapiile cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, 
terapie cu câmp magnetic, terapie cu ultrasunete 
precum şi laser terapia, compartimentul de masaj, 
compartimentul de termoterapie ca şi cel de 
hidroterapie, şi nu în ultimul rând compartimentul de 
kinetoterapie, toate organizate în jurul recepţiei unde se 
prezintă pacientul pentru a fi preluat de către personalul 
de specialitate. Procedurile aplicate sunt consemnate în 
fişa de tratament întocmită de medicii de specialitate ca 
urmare a consultului şi fac parte din planul care vizează 
recuperarea sau/ şi îmbunătăţirea funcţiei unui organ, 
segment sau a întregului organism.

Afecţiunile care beneficiază de asistenţă de recuperare 
– medicină fizică aplicată în acest departament sunt:

$ Patologia aparatului locomotor de cauză 
reumatismală (reumatism degenerativ, 
inflamator cronic, abarticular). 

$ Patologia aparatului locomotor de cauză 
posttraumatică şi ortopedică.

$ Patologie neurologică (afecţiuni ale sistemului 
nervos periferic: nevrite, nevralgii, polineuropatii 
ca şi afecţiuni ale sistemului nervos central: 
sindroame spastice şi hipertone de cauza 
piramidală şi extrapiramidală)

$ Afecţiuni circulatorii (arteriopatii)
$ Afecţiuni locale dermatologice – cicatrici, 

cheloide, afecţiuni locale ale ţesutului de 
colagen 

$ Afecţiuni ginecologice (anexite cronice, 
tratamentul infertilităţii)

$ Afecţiuni ORL – rinite, reacţii sinusale, sinuzite 
cronice, otite catarale.

În cadrul departamentului de recuperare – medicină 
fizică se pot desfăşura programe de reechilibrare 
funcţională a organismului sau / şi de relaxare prin 
mijloace specifice specialităţii cu indicaţie pentru 
persoanele cu activitate socioprofesională dominată 
fie de sedentarism, fie de stres psihic sau / şi fizic.

De asemenea, se pot crea şi aplica planuri de 
recuperare care să aibă drept obiectiv îmbunătăţirea 
stării fizice şi, implicit, a celei psihice pentru doamnele 
aflate în perioadele de pregătire a unei sarcini sau în 
postpartum, sau pentru cele care întâmpină 
dificultăţile perioadei de pre- sau postmenopauză, ca 
şi pentru cei afectaţi de osteoporoză, acestea fiind 
posibile datorită dotărilor sălilor de kinetoterapie şi a 
sectorului de hidro- şi termoterapie.

Prin soluțiile de ghidare utilizate, Azurion 7 oferă medicului posibilitatea stabilirii 
diagnosticului și abordării soluțiilor terapeutice minim invazive de înaltă complexitate 
în domeniul cardiologiei intervenționale, electrofiziologiei, chirurgiei vasculare, 
neurochirurgiei și oncologiei. 



n Secţia de Ortopedie - Traumatologie se efectuează intervenţii chirurgicale atât 
pentru afecţiuni traumatice, artrozice, degenerative, congenitale, inflamatorii 
sau infecţioase, cât şi pentru cele tumorale primitive sau metastatice la nivelul 
aparatului locomotor. 

Colectivul secţiei de Ortopedie-traumatologie este calificat şi format în cele mai 
prestigioase Clinici de Ortopedie Europene şi Americane, medicii fiind membri ai 
Academiei Americane de Ortopedie. Tehnici chirurgicale moderne sunt aplicate 
la înalt nivel, beneficiind şi de o dotare excepţională. 

Se pot efectua: artroplastii primare sau de revizie la nivelul şoldului sau 
genunchiului, artroplastii de umăr, cot, şold, intervenţii corectoare de ax – 
osteotomii, rezecţii – reconstrucţie în chirurgia tumorală. Medicii sunt 
supraspecializaţi în chirurgia genunchiului, artroscopie, chirurgie reconstructivă 
artroscopică ligamentară, mozaic-plastie, suturi meniscale şi emondaj articular, 
rezolvarea fracturilor artroscopic miniinvasiv, artroplastii primare şi de revizie, 
revizii tumorale.

Intervenţii chirurgicale din patologia sportivă, cu recuperare rapidă, sunt 
practicate artroscopic.

Artroscopia de genunchi este o practică curentă în secţie, având o bună dotare şi 
suntem serviciul cu cele mai numeroase cadre instruite şi competente în 
chirurgia artroscopică. De asemenea, se efectuează ligamentoplastii 
artroscopic pentru ligamentul încrucişat anterior, mozaic-plastie, suturi 
meniscale şi emondaj articular, rezolvarea fracturilor artroscopic miniinvaziv.

Artroscopia de umăr este efectuată curent în practica chirurgicală.

Medicii secţiei de Ortopedie Traumatologie sunt promotorii unei 
chirurgii minim invazive, aplicate calificat, ce permite o recuperare 
rapidă cu integrare socio-profesională.
 

n secţia de Chirurgie Generală se poate efectua o gamă 

Îcomplexă şi completă de intervenţii pe cale laparoscopică 
sau clasică, precum: colecistectomii, apendicetomii, 
colectomii / hemicolectomii, tratamentul chirurgical al 
ocluziei/ peritonitei, drenajul diverselor abcese (mamar, 

anal, hepatic), cura chirurgicală a eventraţiei, a obezităţii, a 
herniilor, a prolapsului anal, a hemoroizilor, etc. De asemenea, 
sunt diponibile o serie de intervenţii endocrinologice: 
tiroidectomii, chisturi de canal tireoglos, suprarenalectomii, 
parotidectomii etc.

Dotarea Secţiei de Urologie permite efectuarea unor investigaţii 
moderne, precum:

$ ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy – tehnică 
modernă minim invazivă de tratament a litiazei reno-
ureterale)

$ cistoscopii
$ adenectomii
$ cura chirurgicală a hidrocelului, varicocelului
$ meatotomii
$ nefrectomii
$ orhidectomii
$ epididimectomii
$ electrorezectii transuretrale de tumori
$ ureteroscopii etc.

În cadrul secţiei ORL şi chirurgie cervico-facială se pot efectua 
intervenţii de chirurgie endoscopică rinosinusală şi chirurgie laser. 
Sala de operaţie beneficiază de microscop operator Zeiss de 
ultimă generaţie, trusă de chirurgie endoscopică rinosinusală, 
laser cu diode şi cu CO2. Se pot efectua atât operaţii pe cale 
clasică precum polipectomii nazale, deviaţii de sept, 
amigdalectomii, adenoidectomii, precum şi operaţii de chirurgie 
estetică cervico-facială (rinoplastii, rinoseptoplastii, otoplastii).
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modernă minim invazivă de tratament a litiazei reno-
ureterale)

$ cistoscopii
$ adenectomii
$ cura chirurgicală a hidrocelului, varicocelului
$ meatotomii
$ nefrectomii
$ orhidectomii
$ epididimectomii
$ electrorezectii transuretrale de tumori
$ ureteroscopii etc.

În cadrul secţiei ORL şi chirurgie cervico-facială se pot efectua 
intervenţii de chirurgie endoscopică rinosinusală şi chirurgie laser. 
Sala de operaţie beneficiază de microscop operator Zeiss de 
ultimă generaţie, trusă de chirurgie endoscopică rinosinusală, 
laser cu diode şi cu CO2. Se pot efectua atât operaţii pe cale 
clasică precum polipectomii nazale, deviaţii de sept, 
amigdalectomii, adenoidectomii, precum şi operaţii de chirurgie 
estetică cervico-facială (rinoplastii, rinoseptoplastii, otoplastii).
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