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Chirurgie urologică robotică și biopsii prostatice prin fuziune, 

 la Spitalul Clinic Sanador 

 

 

 

București, 23 octombrie 2020. Spitalul Clinic Sanador, cel mai mare spital privat din România, 

continuă să extindă gama serviciilor de înaltă performanță oferite pacienților. Astfel, cu ajutorul 

tehnologiei de ultimă generație, la Spitalul Clinic Sanador au fost efectuate recent o serie de 

intervenții urologice avansate. Echipa medicală a fost condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu, 

medic primar Urologie cu competențe în chirurgia laparoscopică și robotică. 

 

„Sanador investește în cele mai avansate tehnologii de diagnostic și tratament, pentru a le oferi 

pacienților servicii medicale de vârf, similare celor oferite de centrele de top din străinătate. 

Pentru noi, este important să dezvoltăm oferta de tehnici și proceduri minim invazive, în condiții 

de siguranță maximă, în beneficiul pacienților noștri”, a declarat Dr. Doris Andronescu, director 

general Sanador. 

 

Siguranță sporită a actului operator 

 

Intervențiile urologice efectuate cu ajutorul sistemului da Vinci Xi la Spitalul Clinic Sanador au 

inclus mai multe nefrectomii parțiale și prostatectomii radicale. „Tratamentul tumorilor renale 

poate fi foarte complex, în funcție de extensia tumorală. Pentru tumorile limitate la nivel renal, se 

realizează nefrectomii parțiale, cu excizia tumorii cu margine de siguranță oncologică urmată de 

reconstrucția rinichiului prin sutura cu precizie a căilor urinare, a elementelor vasculare 

intrarenale și a parenchimului renal, proceduri facilitate de performanțele tehnice ale sistemului 

robotic. Pentru tumorile mai avansate, este nevoie de înlăturarea completă a rinichiului 

(nefrectomie radicală), intervenție realizată, de asemenea, cu siguranță sporită și cu evitarea unor 

incizii întinse, cu recuperare rapidă. Sistemul robotic ne permite inclusiv realizarea cu precizie a 

limfodisecției și a suturilor vasculare. În prostatectomia radicală pentru cancerul de prostată, 

chirurgia robotică ne oferă avantajul de a mări până la de zece ori câmpul operator, astfel încât 

gesturile operatorii sunt mai precise, facilitând anastomoza căii urinare și, foarte important, 

prezervarea sfincterului uretral și a bandeletelor neurovasculare, când tumorile sunt localizate la 

nivel prostatic. Astfel, se asigură recuperarea funcțională mai bună a continenței și a potenței”, a 

explicat Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar Urologie, care a condus echipa operatorie 

și a operat direct de la consola sistemului da Vinci Xi. Alegerea tipului de intervenție – clasic, 

laparoscopic sau robotic – se face pe baza recomandării medicului, în funcție de extensia 

tumorală, respectând opțiunea pacientului informat. 

 

O altă categorie de intervenții la care robotul este recomandat o constituie intervențiile 

reconstructive – pieloplastiile, reimplantările uretero-vezicale – la care suturile de finețe 

executate cu sistemul da Vinci asigură rezultate optime, evitând inciziile parietale, cu 

recuperarea rapidă a pacientului. 
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„Avantajele chirurgiei robotice sunt precizia cu care se poate efectua intervenția, precum și 

facilitarea realizării suturilor. Brațele robotice adaugă un grad suplimentar de finețe, permițându-

ne suturi de mare precizie. Pentru chirurgia robotică, este foarte importantă și experiența 

anterioară dobândită în chirurgia laparoscopică. De fapt, chirurgia robotică poate fi văzută ca o 

laparoscopie avansată”, a adăugat Conf. Dr. Constantin Gîngu. 

 

Intervențiile robotice urologice disponibile în prezent la Sanador includ, în principal, intervenții 

chirurgicale din spectrul chirurgiei urologice oncologice și reconstructive: tumori renale pentru 

care există indicație de intervenție robotică, tumori de suprarenală, reconstrucția joncțiunii pielo-

ureterale, leziuni ale ureterului, reimplantare uretero-vezicală. Chirurgia robotică se realizează de 

primă intenție în prostatectomia radicală, cu o corectă selecționare a cazurilor. 

 

Gamă largă de intervenții robotice disponibile la Sanador 

 

Sistemul de chirurgie robotică da Vinci Xi îi pune la dispoziție chirurgului un set avansat de 

instrumente pentru a efectua o intervenție minim invazivă asistată de robot. Nu „robotul” este cel 

care operează, ci medicul chirurg, pe baza experienței acumulate, folosindu-se de instrumentele 

de care dispune sistemul da Vinci, pe care le conduce prin intermediul unei console. 

Sistemul da Vinci traduce în timp real mișcările mâinii chirurgului, de la consolă, asupra 

instrumentelor cu care este operat pacientul. Sistemul robotic oferă o libertate de mișcare 

superioară mâinii umane, mai multă precizie, precum și o vedere tridimensională mult mărită, de 

înaltă definiție, a câmpului operator. 

 

Pentru pacient, beneficiile chirurgiei robotice includ o spitalizare scurtă, mai puține complicații 

(precum infecțiile), durere și sângerare reduse, recuperare rapidă, cicatrici mai mici și mai puțin 

vizibile, alături de o siguranță sporită prin acuratețea mai bună a actului chirurgical. 

Intervențiile robotice în urologie se adaugă celor de chirurgie generală, deja disponibile la 

Spitalul Clinic Sanador: rezecții de colon, rezecții de rect, chirurgie bariatrică, tratamentul 

herniilor inghinale și ventrale, gastrectomii, tratamentul herniilor hiatale și al bolii de reflux 

gastroesofagian, cura acalaziei, chirurgia pancreasului, chirurgia splinei. 

 

Biopsii de fuziune, la Spitalul Clinic Sanador 

 

Puncția biopsie prostatică rămâne standardul „de aur” pentru diagnosticul cancerului de prostată. 

La Sanador, această procedură se efectuează sub anestezie generală, pentru confortul pacientului. 

Biopsia prostatei prin fuzionarea în timp real a imaginii RMN cu imaginea ecografică este o 

tehnică nouă, realizată cu ajutorul ecografului bk3000, unic în România. Dotat cu software-ul 

bkFusion, acest aparat avansat permite fuzionarea imaginii ecografice cu imaginile de la RMN 

prostatic multiparametric obținute anterior, crescând semnificativ acuratețea și precizia puncțiilor 

în cazul tumorilor prostatice de mici dimensiuni. 

 

Înființat în anul 2001, Sanador a cunoscut o dezvoltare continuă, în prezent deținând cel mai 

mare spital clinic privat din țară, policlinici, laboratoare de analize medicale și puncte de 
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recoltare, radiologie imagistică medicală de top. Spitalul Clinic Sanador este singurul spital 

privat care asigură o gamă complexă de servicii medicale, fiind dotat și cu compartiment de 

primiri urgențe adulți și copii, 18 linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe. 

 

Mai multe informații: 

- Centru media Sanador: https://www.sanador.ro/centru-media 

- Prima pagină Sanador: https://www.sanador.ro/ 

- Contact: presa@sanador.ro 
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