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Care sunt noutăţile știinţifice care vor fi prezentate în a XIX a 

ediţie a Conferinţei Naţionale de Oncologie Medicală, eveni-

ment ce se va desfășura în luna octombrie la Poiana Brașov?

Noutăţile știinţifice care vor fi prezentate în a XIX a ediţie a 

Conferinţei Naţionale de Oncologie Medicală pun accentul pe 

tratamentul personalizat al pacientului oncologic, în echipă mul-

ticisciplinară, având în vedere complexitatea diagnosticului și 

tratamentului oncologic. Vor fi aduse update-uri privind terapi-

ile ţintite, imunoterapie, asocieri terapeutice și noi modalităţi de 

tratament conform ultimelor noutăţi expuse în cadrul întrunirilor 

experţilor la nivel mondial.  Sunt bucuroasă să vă anunţ că avem 

invitaţi atât din ţară cât și din străinătate care vor împărtăși cu noi 

rezultatele ultimelor cercetări știinţifice în domeniul terapiiilor ţin-

tite, în domeniul imunoterapiei, al nutriţiei pacientului oncologic. 

Vor fi prezente asociaţii ale pacienţilor, specialiști, reprezentanţi 

ai industriei farmaceutice, și împreună sper să putem face un pas 

înainte în ceea ce privește managementul pacientului oncologic.
Sunteţi la început de drum ca și președinte al SNOMR. Ce pla-

nuri aveţi pentru această perioadă de mandat?
Ca președinte al SNOMR îmi propun să transform această 

societate într-o societate puternică și dinamică – o societate care 

să ne reprezinte drept o comunitate medicală puternică, unită 

și dinamică. Modelul nostru va fi atât cel al Societăţii Europene 

de Oncologie Medicală dar și modelul societăţilor puternice ce 

aparţin altor specialităţi din România. Este binecunoscut faptul 

că lucrurile bune au nevoie de timp, iar schimbarea pe care toţi 

o simţim este absolut necesară. Discutăm despre o schimbare a 

conceptului de societate medicală de profil, a modului de comu-

nicare cu membrii săi, a modului de comunicare cu alte societăţi 

medicale și cu structurile organizatorice din sănătate. De aseme-

nea un aspect important este cooptarea tinerilor oncologi în acti-

vitatea societăţii și promovarea muncii în echipă multidisciplinară 

pentru a putea continua transformarea pe care ne-am propus-o. 

Sper ca astfel să asistăm la o schimbare de “paradigma” - termen 

extrem de utilizat în acest moment în oncologie – și să ne bucu-

răm împreună de privilegiul de a fi membri SNOMR.Care sunt problemele cu care se confruntă ţara noastă în do-

meniul oncologic în comparaţie cu alte state din Europa sau 

America?
Printre principalele probleme ale domeniului oncologic la 

noi în ţară se numără criza artificială de medicamente, numărul 

insuficient al personalului medical specializat, având în vedere 

numărul pacienţilor oncologici din ce în ce mai mare, frecvent cu 

o complexitate mare a cazurilor și în unele situaţii absenţa unori 

Conf. dr. Dana-Lucia Stănculeanu• Președinte Conferinţa Naţională 
   de Oncologie Medicală

În perioada 9-13 octombrie 2019, la Hotel Sport din Poiana Brașov se va desfășura a 19-a ediţie a 

Conferinţei Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România, manifestare emblematică, 

care ne-a obișnuit cu un înalt nivel ştiinţific. Cu această deosebită ocazie, personalităţi de 

prestigiu, conferenţiari de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și experţi, atât din România 

cât şi mai ales din alte ţări, îşi vor împărtăşi experienţa şi vor oferi cunoştinţe de vârf în 

domeniul oncologiei. Ţara noastră a înregistrat progrese remarcabile în domeniul oncologiei, 

concentrându-se asupra progresului și inovării în acest domeniu. Cu această ocazie deosebită, 

am avut onoarea de a discuta, pe marginea acestor subiecte, cu doamna Conf. dr. Dana-Lucia 

Stănculeanu, președintele al Conferinţei Naţionale de Oncologie Medicală – Ediţia a XIX-a, care 

ne-a oferit mai multe informaţii despre acest congres, despre iniţiativele legislative viitoare, 

precum și despre noutăţile din domeniul cercetării fundamentale și al practicii medicale.

Boala oncologică privită în ansamblu este din ce în ce mai complexă ca diagnostic și abordare multimodală și personalizată a tratamentului
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În luna octombrie va avea loc Congresul Naţional de Radiolo-

gie și Imagistică Medicală, eveniment știinţific cu o structură 

de desfășurare complexă, cu sesiuni de comunicare simultane, 

cursuri practice, simpozioane și expoziţie medicală. Ce ne pu-

teţi spune despre tematica aleasa și despre subiectele ce vor fi 

dezbătute în cadrul acestui congres?

În 3-5 octombrie anul acesta va avea loc la Sovata evenimentul 

nostru naţional, al Societăţii mamă de Radiologie – Societatea 

Română de Imagistică Medicală. Este cel mai mare eveniment al 

societăţii de profil, eveniment ce reunește practic toate forţele 

știinţifice din specialitatea noastră cu o tematică variată de la 

radiologia intervenţională sau imagistică hibridă până la aspecte 

ce ţin de funcţionalitatea acestei meserii, inclusiv de coparticipa-

rea societăţilor pentru asistenţi și tehnicieni. Avem un portofoliu 

de lectori din străinătate foarte bogat, semn al bunei cooperări 

pe care o avem cu societăţile de profil din Europa și nu numai. 

Avem peste 32 de lectori din străinătate din partea Societăţii de 

Radiologie din Franţa, Germania, Grecia, Turcia, Italia, Republica 

Moldova. La această manifestare participă foarte mulţi colegi de 

alte specialităţi medicale conexe care au nevoie de diagnosticul 

imagistic, cum ar fi colegi din ortopedie, chirurgie, pediatrie, ORL, 

neurologie și neurochirurgie.

Vă rugăm să ne spuneţi care sunt noutăţile știinţifice din do-

meniul radiologiei și imagisticii medicale ce vor fi prezentate în 

cadrul acestui congres?

În sine aceste manifestări știinţifice au ca rol să aducă în faţa 

colegilor ceea ce este mai nou în specialitate. Fiecare din domeniul 

în care lucrează vine cu ceea ce este nou, ceea ce este progresiv în 

acest domeniu. Eu aș puncta aici un aspect care este la modă, în 

mare trend, un aspect ce ţine de inteligenţa artificială. Inteligenţa 

artificială este un concept ce a apărut în urmă cu 7- 8 ani de zile 

mai concret în specialitatea noastră și se rezuma la o coparticipare 

a calculatorului ce este învăţat să citească inteligent imagini de 

radiologie ce pot constitui suportul unor investigaţii și care are 

ca menire să ajute radiologul pentru a vizualiza o multitudine de 

imagini care se achiziţionează atât pe pacient cât și de-a lungul 

unei zile. Inteligenţa artificială, practic este un instrument care 

ajută munca radiologului, cu siguranţă nu îl va înlocui niciodată, 

dar are o aplicabilitate largă în medicină, iar în radiologie cred că 

este mult mai aproape de a se concretiza această aplicabilitate. 

Îmi aduc aminte, în urmă cu 7 – 8 ani de zile, un maistru al nostru, 

profesorul Mateescu, un român plecat de foarte mult timp în Sta-

tele Unite, care a fost promotorul școlilor de vară ale societăţii de 

radiologie, un om deosebit care ne atrăgea atenţia asupra acestei 

evoluţii. Ţin minte dorinţa dânsului de a ne face părtași la această 

evoluţie, de a prinde ritmul acestei dezvoltări fantastice ce o va lua 

inteligenţa artificială și care va ajuta enorm de mult diagnosticul 

rapid în imagistica medicală. V-aș da o singură dată care mi se 

pare extrem de relevantă – din punct de vedere tehnic atât insta-

laţiile sunt din ce în ce mai multe de imagistică cât și producerea 

de imagini per pacient este din ce în ce mai mare. Dacă acum 20 

de ani pentru exploatarea toracelui sau a capului pentru o tomo-

grafie se creau 10-15 imagini, astăzi pentru același segment se fac 

uneori și 6000 de imagini. Este un efort fantastic pe care trebuie 

să-l acoperi cu vizualizarea acestor imagini, efort pe care datele 

statistice îl plasează undeva între 10 - 12%, rată de creștere anuală 

a investigaţiilor și imaginilor care se creeaza în scop diagnostic. 

În schimb, doctorii în radiologie cresc într-un procent mult mai 

mic, formarea medicilor este într-o creștere subtilă de aproximativ 

2-3% la nivel mondial. Decalajul acesta nu va putea fi atins nicio-

dată, mașinile vor putea să facă munca bruta în a selecta imaginile 

patologice. Mașinile sunt învăţate să recunoască imaginile normale 

și cele patologice, ele ar putea deveni un instrument care să ne 

ajute la cernerea imaginilor în timpul activităţilor noastre.

 
În 2018 România a participat la Zilele Francofoniei în Radiologie, 

o manifestare organizată de Societatea Franceză de Radiologie. 

Cum au fost primiţi medicii români la această manifestare?

Societatea Franceză de Radiologie este una dintre cele mai 

mari societăţi din lume. Manifestările pe care această societate le 

face atrag ca un magnet să spunem așa. Uzual societatea franceză 

nominalizează anual două ţări care vin ca oaspeţi de onoare, nu 

neapărat francofone dar anul trecut am fost două ţări francofone. 

Societatea română a fost desemnată în urmă cu câţiva ani, ţară 

de onoare la această manifestare ce a avut loc anul trecut la Paris, 

Conf. univ. dr. Florin Bîrsășteanu

• Preşedintele Societăţii de Radiologie şi Imagistică 

Medicală din România

Radiologia este o ramură 

fără de care medicina nu 

mai poate supravieţui
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Ca fi în fiecare an, în luna noiembrie va avea loc la 
Iași o nouă ediţie a Conferinţei CONFER. Ce ne pu-
teţi spune cu privire la elementele de noutate ale 
evenimentului?

Într-adevăr şi anul acesta în perioada 21-24 noiem-
brie, va avea loc la Iaşi Conferinţa oncologică „CONFER 
2019”, ediţia VIII-a, care îşi propune să continuie tradiţia 
abordului pluridisciplinar a cancerului: oncologie medi-
cală, chirurgie, radioterapie, hemato-oncologie, biolo-
gie tumorală, medicină paleativă. CONFER a devenit 
o platformă de prim rang nu numai pentru prezenta-
rea noilor progrese în domeniul oncologei ci și pen-
tru oportunităţi a crea relaţii profesionale. Bazându-se 
pe succesul conferinţelor anterioare, CONFER 2019 a 
devenit una dintre cele mai reprezentative evenimente 
ştiinţifice naţionale care reuneşte toate specialităţile, 
clinicieni şi cercetători în domeniul cancerului. Aceas-
tă conferinţă realizează forumul ideal pentru a discuta 
cele mai recente progrese în domeniul oncologiei fun-
damentale şi clinice, pentru a le pune în context și a 
oferi soluţii în tratamentul pacienţilor cu cancer. 

Tematica Conferinţei de anul acesta va fi: “Progre-
se, direcţii și perspective în tratamentul canceru-
lui”. Care sunt progresele, direcţiile și perspective-
le în tratamentul cancerului?

Programul CONFER 2019 a continuat să evolueze 
anual prin diversitatea temelor, abordate, implicând 
o mare varietate de specialişti înrolaţi în lupta contra 
cancerului: oncologii medicali, chirurgi, radioterape-
uţi, hematologi, imagişti, anatomo-patologi, geneti-
cieni, imunologi, asistente medicală ca şi alţi mulţi 
profesionişti implicaţi în managementul complex al 
pacientilor cu cancer! Ne propunem şi anul acesta să 
prezentăm toate progresele semnificative în biologia 
şi tratamentul cancerului apărute în anul 2019, con-
centrând subiectele pe oncologie medicală, chirur-
gie, radioterapie, hemato-oncologie, terapii paliative 
în cancer şi biologie tumorală. În cadrul CONFER se 
decernează anual un premiu de excelenţă unei per-
sonalităţi cu merite recunoscute în domeniul luptei 
contra cancerului şi deasemenea au loc lansări de 
carte oncologică, alături de dezbateri, cursuri pre-
congres, mese rotunde şi controverse pe teme onco-
loge. Şi în acest an, acestea vor fi prezente!

Specialiștii din domeniul oncologiei spun că în ulti-
mii ani, lupta știinţei cu cancerul înregistrează pro-
grese remarcabile, dar nu reușește încă vindecarea 
pacienţilor care se află în stadii avansate.

Cancerul tinde sa devina o problema planetară 
implicând nu numai o profundă suferinţă umană ci 
și o presiune în creştere asupra sistemelor de sănă-
tate. Cancerul reprezintă un grup heterogen de boli 
caracterizate prin creșterea necontrolată, invazia lo-
cală și diseminarea celulelor de la nivelul ţesutului de 
origine sau primar spre alte sedii ale organismului. 
Suntem astăzi capabili să vindecăm cancerele în sta-

Anul acesta  în perioada 21-24 noiembrie, 
va avea loc la Iaşi Conferinţa oncologică 
„CONFER  2019”, ediţia  VIII-a,   care îşi 

propune să continuie tradiţia  abordului 
pluridisciplinar a cancerului: 

oncologie medicală, chirurgie, radioterapie, 
hemato-oncologie, biologie tumorală, 

medicină paleativă.

Omenirea se găseşte în faţa unei 
probleme de sănătate critice: în 
următoarele decade, cancerul va deveni 
 cea mai importantă boală mondială

Prof. dr. Lucian Miron
•  Președintele Comitetului de Organizare 

CONFER 2019
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Care sunt noutăţile știinţifice care vor fi prezentate în a XIX a 
ediţie a Conferinţei Naţionale de Oncologie Medicală, eveni-
ment ce se va desfășura în luna octombrie la Poiana Brașov?

Noutăţile știinţifice care vor fi prezentate în a XIX a ediţie a 
Conferinţei Naţionale de Oncologie Medicală pun accentul pe 
tratamentul personalizat al pacientului oncologic, în echipă mul-
ticisciplinară, având în vedere complexitatea diagnosticului și 
tratamentului oncologic. Vor fi aduse update-uri privind terapi-
ile ţintite, imunoterapie, asocieri terapeutice și noi modalităţi de 
tratament conform ultimelor noutăţi expuse în cadrul întrunirilor 
experţilor la nivel mondial.  Sunt bucuroasă să vă anunţ că avem 
invitaţi atât din ţară cât și din străinătate care vor împărtăși cu noi 
rezultatele ultimelor cercetări știinţifice în domeniul terapiiilor ţin-
tite, în domeniul imunoterapiei, al nutriţiei pacientului oncologic. 
Vor fi prezente asociaţii ale pacienţilor, specialiști, reprezentanţi 
ai industriei farmaceutice, și împreună sper să putem face un pas 
înainte în ceea ce privește managementul pacientului oncologic.

Sunteţi la început de drum ca și președinte al SNOMR. Ce pla-
nuri aveţi pentru această perioadă de mandat?

Ca președinte al SNOMR îmi propun să transform această 
societate într-o societate puternică și dinamică – o societate care 
să ne reprezinte drept o comunitate medicală puternică, unită 

și dinamică. Modelul nostru va fi atât cel al Societăţii Europene 
de Oncologie Medicală dar și modelul societăţilor puternice ce 
aparţin altor specialităţi din România. Este binecunoscut faptul 
că lucrurile bune au nevoie de timp, iar schimbarea pe care toţi 
o simţim este absolut necesară. Discutăm despre o schimbare a 
conceptului de societate medicală de profil, a modului de comu-
nicare cu membrii săi, a modului de comunicare cu alte societăţi 
medicale și cu structurile organizatorice din sănătate. De aseme-
nea un aspect important este cooptarea tinerilor oncologi în acti-
vitatea societăţii și promovarea muncii în echipă multidisciplinară 
pentru a putea continua transformarea pe care ne-am propus-o. 
Sper ca astfel să asistăm la o schimbare de “paradigma” - termen 
extrem de utilizat în acest moment în oncologie – și să ne bucu-
răm împreună de privilegiul de a fi membri SNOMR.

Care sunt problemele cu care se confruntă ţara noastă în do-
meniul oncologic în comparaţie cu alte state din Europa sau 
America?

Printre principalele probleme ale domeniului oncologic la 
noi în ţară se numără criza artificială de medicamente, numărul 
insuficient al personalului medical specializat, având în vedere 
numărul pacienţilor oncologici din ce în ce mai mare, frecvent cu 
o complexitate mare a cazurilor și în unele situaţii absenţa unori 

Conf. dr. Dana-Lucia Stănculeanu
• Președinte Conferinţa Naţională 
   de Oncologie Medicală

În perioada 9-13 octombrie 2019, la Hotel Sport din Poiana Brașov se va desfășura a 19-a ediţie a 
Conferinţei Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România, manifestare emblematică, 
care ne-a obișnuit cu un înalt nivel ştiinţific. Cu această deosebită ocazie, personalităţi de 
prestigiu, conferenţiari de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și experţi, atât din România 
cât şi mai ales din alte ţări, îşi vor împărtăşi experienţa şi vor oferi cunoştinţe de vârf în 
domeniul oncologiei. Ţara noastră a înregistrat progrese remarcabile în domeniul oncologiei, 
concentrându-se asupra progresului și inovării în acest domeniu. Cu această ocazie deosebită, 
am avut onoarea de a discuta, pe marginea acestor subiecte, cu doamna Conf. dr. Dana-Lucia 
Stănculeanu, președintele al Conferinţei Naţionale de Oncologie Medicală – Ediţia a XIX-a, care 
ne-a oferit mai multe informaţii despre acest congres, despre iniţiativele legislative viitoare, 
precum și despre noutăţile din domeniul cercetării fundamentale și al practicii medicale.

Boala oncologică privită în ansamblu 
este din ce în ce mai complexă ca 
diagnostic și abordare multimodală 
și personalizată a tratamentului
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opţiuni terapeutice pentru anumite localizări.  Una dintre cele 
mai importante probleme cu care se confruntă România este 
lipsa educaţiei medicale în rândul pacienţilor. Datorită acestui 
fapt pacienţii ajung în stadii avansate de boală când opţiunile 
terapeutice sunt mai reduse comparativ cu opţiunile pe care le 
ai în stadiile incipiente.  De asemeni, numărul specialiștilor este 
redus iar incidenţa acestei boli este într-un trend ascendent în 
ultimii ani, ceea ce reduce timpul pe care specialistul îl petrece 
cu pacientul, și vorbim despre un pacient cu nevoi speciale. On-
cologul nu este un medic care doar prescrie chimioterapie sau 
alte terapii în încercarea de a controla această boală. Oncologul 
este un medic care se dedică unei abordări holistice pentru a 
ajuta pacienţii să trăiască mai mult și mai bine.  Managementul 
pacientului oncologic este complex și multidisciplinar și absen-
ţa unui manager de caz care să consilieze pacientul și să facă 
posibilă navigarea acestuia între diverse specialităţi (chirurgie, 
radioterapie, psihiatrie, neurologie, cardiologie etc) este un alt 
factor care  contribuie negativ.

Ce puteţi să ne spuneţi despre terapiile personalizate, imu-
noterapia oncologică și despre noile molecule din domeniul 
cancerului?

Boala oncologică privită în ansamblu este din ce în ce mai 
complexă ca diagnostic și abordare multimodală și personaliza-
tă a tratamentului. Fiecare pacient este diferit, cu comorbidităţi 
diferite, cu profile moleculare diferite, vârste diferite etc. Este 
adevărat că spre deosebire de opţiunile pe care le aveam în urmă 
cu 20 de ani, oncologia trăiește acum vremuri cu totul speciale. 
Opţiunile noi terapeutice în ultimii ani au dus la creșterea supra-
vieţuirii în multe localizări, creșterea intervalului liber de boală și 
mai ales a calităţii vieţii. Dacă acum câţiva ani discutam de câteva 
luni în boala metastatică privind supravieţuirea, în momentul 
actual putem afirmă că pacientul oncologic devine un pacient 
cu o boală cronică, în multe din situaţii cu o evoluţie favorabilă o 
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lona, în Spania. Ce așteptări aveţi de la acest eveniment, din 
punctul de vedere al noutăţilor?
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știinţifice, dezbateri bazate pe dovezi necesare pentru îngriji-
rea continuă și personalizată a pacienţilor oncologici. Congresul 

european de oncologie ESMO este o platformă care pune în 
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rambursare a noilor molecule utilizate în oncologie și susţinerea 
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mii ani a avut o dinamică benefică pacienţilor, în sensul că, acum 
pacienţii nu mai așteaptă aprobare de la comisiile de specialiști 
și accesul la tratament este mult mai rapid, ceea ce, desigur, 
contribuie într-un mod pozitiv la creșterea speranţei de viaţă a 
acestor pacienţi. Este un program reglementat de protocoale de 
tratament stabilite de experţi în domeniu. Ne dorim ca acest pro-
gram să fie îmbunătăţit continuu prin adăugarea de noi molecule 
pe măsură ce acestea sunt aprobate de către autorităţi. 

Cum vedeţi viitorul în tratarea pacienţilor cu cancer din România?
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peutice să ducă la creșterea supravieţuirii, cu o calitate a vieţii cât 
mai bună și mai ales acces facil la tot ce înseamnă diagnostic și 
tratament în toate centrele oncologice regionale. Specialiști din 
întreaga lume lucrează pentru a transforma cancerul dintr-o boa-
lă mortală într o boala cronică. Îmi doresc pentru toţi pacienţii din 
România același lucru. Îmi doresc ca opţiunile de terapie diverse 
să ne asigure armele pentru a lupta cu această boală pe termen 
lung.  În ultimii ani pot spune că există un trend ascendent și în 
ceea ce privește posibilităţile de diagnostic imagistic, molecular, 
tot mai multe terapii au fost aprobate și incluse în programul 
naţional de oncologie, numărul centrelor de radioterapie sunt în 
creștere etc. Dacă menţinem această tendinţă și dacă va exista 
o creștere a numărului de specialiști oncologi cred că avem pre-
mizele unui viitor luminos în tratar

Aveţi un mesaj pe care să-l transmiteţi medicilor oncologi ro-
mâni care vor fi prezenţi la evenimentul pe care Dumneavoas-
tră îl veţi organiza la Poiana Brașov?

Sper ca participarea la a XIX a ediţie a Conferinţei Naţionale 
de Oncologie Medicală să fie în număr cât mai mare, noutăţile 
prezentate să satisfacă intereselui colegilor prezenţi, iar împreu-
nă să formăm o comunitate medicală puternică, unită și dinami-
că. În perioada 9-13 octombrie se va desfășura în  Poiana Brașov 
Congresul Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală. Îi invit pe 
colegii mei să participle într-un număr cât mai mare la lucrările 
acestui congres întrucât vor fi prezentate ultimele noutăţi în 
domeniul oncologiei. Acest congres este și un moment în care 
vocea oncologiei medicale din România se poate face auzită. 
Invit colegii mei din ţarp să vină cu propuneri concrete prin care 
împreună să aducem un aport de valoare în îmbunătăţirea ma-
nagementului pacientului oncologic.
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Conceptul ONE STOP CLINIC – adică diagnosticul, imagistica (ecografie, mamografie, RMN, PET/CT), 
biopsia ghidată cu ultrasunete cu studii histopatologice și imunohistochimice, discuția cazului în comisia 
oncologică, chimioterapia, intervenția chirurgicală cu reconstrucție mamară, radioterapia – toate în 
același loc.

Onco Card devine astfel un spital în care pacienții pot găsi soluții la problemele și îngrijorările legate de 
boală și pot efectua investigațiile, intervențiile și tratamentele legate de cancerul mamar, fară a fi nevoiți 
să meargă în alte locații pentru accesul la aceste servicii.

ClinicaClinica se află în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel că orice pacient oncologic 
poate beneficia de serviciile noastre decontate în cadrul programelor de sănătate.



Servicii de proiectare 
Servicii complete pentru 
proiectarea laboratoarelor, 
întocmirea documentaţiilor şi 
obţinerea autorizaţiilor emise de 
către Direcţia de Sănătate 
Publică şi Comisia Naţională 
pentru Contolul Activităţilor 
Nucleare (C.N.C.A.N)

• Proiectarea camerelor 
aferente practicilor de 
radioterapie şi imagistică 
medicală. Proiectarea va 
conţine fluxurile, suprafetele 
laboratoarelor, grosimile 
pereţilor, betoanele utilizate
• Întocmirea schiţelor conform 
Normelor CNCAN, se ia în calcul 
modul de penetrare al 
instalaţiilor electrice şi de 
aerisire în buncar
• Asistenţă tehnică pe toată 
perioada derulării proiectului

Servicii de autorizare 
C.N.C.A.N şi D.S.P
Consultanţă calificată ce poate 
răspunde tuturor cerinţelor 
legislative şi tehnice din 
domeniul radiaţiilor ionizante. 

Autorizaţiile şi Avizele necesare 
desfăşurării activităţii:

1. Aviz Sanitar (emitent D.S.P)
2. Autorizaţie Amplasare 
Construcţie (emitent 
C.N.C.A.N)
3. Autorizaţie de punere în 
Funcţiune
4. Autorizaţie Sanitară 
(emitent D.S.P)
5. Autorizaţie de Utilizare 
(emitent C.N.C.A.N

Instruirea personalului 
expus profesional
prin cursuri acreditate 
C.N.C.A.N.
Personalul ce îşi va desfăşura 
activitatea în Laboratorul de 
Medicină Intervenţională trebuie 
instruit în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
Atât medicii cât şi personalul 
operator trebuiesc instruiţi prin 
programe de instruire continuă 
sau iniţială, prin cursuri de 
radioprotecţie. Societatea 
noastră este acreditată 
C.N.C.A.N în acest sens.

Domenii şi specializări pentru 
care se susţin cursuri de 
radioprotecţie nivel 1 si 2

Radiodiagnostic (RDG) Radioterapie (RDT)

Röntgendiagnostic  Röntgenterapie 
(RTG)   (RTT)

Röntgendiagnostic Terapie cu surse
dentar (RTGD)  deschise(TSD)

Medicină   Curieterapie
nucleară (MN)  (brachiterapie) 
(CRT)

Radiologie
intervenţională  (RI) 

www.radmedical.ro
Tel.: 0040 729 910 983

E-mail: office@radmedical.ro

Tehnologia Brainlab folosește inovaţia pentru a îmbunătăţi planificarea 
tratamentului pacientului și pentru a permite o utilizare mai eficientă a 
datelor medicale și a colaborării cu medicii. Sistemul poate fi adaptat la orice 
tip de accelerator linear.
• Planificare automată
   consecventă 
• Doza optimizată 
• Efectuarea rapida și eficientă
   a tratamenului
• Hipo-fracționare fezabilă

EXACTRAC 6.5 PLATFORMA DE MONITORIZARE X-RAY
ExacTrac Hardware 
dinamic pentru imagistică 
este conceput special 
pentru a răspunde 
provocărilor asociate cu 
gestionarea mișcării prin 
utilizarea tehnologiei 
X-Ray pentru a urmări 
obiectivele în mișcare.
Pachetul include 
componentele hardware

 principale ale ExacTrac X-Ray platforma de monitorizare. 
Sistemul este utilizat pentru a verifica configurarea pacientului pe baza 
imaginilor cu raze X ale pacientului, anatomia internă. Verificarea poate fi 
efectuată intra-fracțional și la câmpuri non-coplanare
 

Echipamente de
radioprotecţie
pentru expuşi
profesional
şi pacienţi 

Sisteme de Contenție
AC RAD MEDICAL 
CONSULT&SERVICE – unic 
distribuitor în România al 
sistemelor de contenţie produse 
de către MACROMEDICS, vă
propunem o gamă variată de 
produse. 
Compania a dezvoltat în mod activ 
produse în acest domeniu,
de peste 30 de ani și a jucat un rol 
principal în introducerea fibrei de 
carbon ca material cheie pentru 
produsele de poziţionare a pacientului.
MacroMedics continuă să se bazeze pe aceste cunoștinţe prin 
utilizarea tehnicilor avansate de fabricaţie și a materialelor pentru a crea 
produse care îndeplinesc cele mai mari cerinţe de rigiditate și atenuare scăzută.

Echipamente dozimetrie si control 
Dozimetre personale cu prag de alramre si citire directa
Sisteme digitale complete pentru monitorizarea mediului

Sistem laser pentru poziționarea pacientului
Pot fi aptate la orice 
cameră de radioterapie și 
simulare virtuală, 
echipamentele HIT se 
disting prin sisteme laser 
de poziţionare care permit 
tratarea pacienţilor cu
o precizie mai mare (+/- 
0,1 mm).
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În luna octombrie va avea loc Congresul Naţional de Radiolo-
gie și Imagistică Medicală, eveniment știinţific cu o structură 
de desfășurare complexă, cu sesiuni de comunicare simultane, 
cursuri practice, simpozioane și expoziţie medicală. Ce ne pu-
teţi spune despre tematica aleasa și despre subiectele ce vor fi 
dezbătute în cadrul acestui congres?

În 3-5 octombrie anul acesta va avea loc la Sovata evenimentul 
nostru naţional, al Societăţii mamă de Radiologie – Societatea 
Română de Imagistică Medicală. Este cel mai mare eveniment al 
societăţii de profil, eveniment ce reunește practic toate forţele 
știinţifice din specialitatea noastră cu o tematică variată de la 
radiologia intervenţională sau imagistică hibridă până la aspecte 
ce ţin de funcţionalitatea acestei meserii, inclusiv de coparticipa-
rea societăţilor pentru asistenţi și tehnicieni. Avem un portofoliu 
de lectori din străinătate foarte bogat, semn al bunei cooperări 
pe care o avem cu societăţile de profil din Europa și nu numai. 
Avem peste 32 de lectori din străinătate din partea Societăţii de 
Radiologie din Franţa, Germania, Grecia, Turcia, Italia, Republica 
Moldova. La această manifestare participă foarte mulţi colegi de 
alte specialităţi medicale conexe care au nevoie de diagnosticul 
imagistic, cum ar fi colegi din ortopedie, chirurgie, pediatrie, ORL, 
neurologie și neurochirurgie.

Vă rugăm să ne spuneţi care sunt noutăţile știinţifice din do-
meniul radiologiei și imagisticii medicale ce vor fi prezentate în 
cadrul acestui congres?

În sine aceste manifestări știinţifice au ca rol să aducă în faţa 
colegilor ceea ce este mai nou în specialitate. Fiecare din domeniul 
în care lucrează vine cu ceea ce este nou, ceea ce este progresiv în 
acest domeniu. Eu aș puncta aici un aspect care este la modă, în 
mare trend, un aspect ce ţine de inteligenţa artificială. Inteligenţa 
artificială este un concept ce a apărut în urmă cu 7- 8 ani de zile 
mai concret în specialitatea noastră și se rezuma la o coparticipare 
a calculatorului ce este învăţat să citească inteligent imagini de 
radiologie ce pot constitui suportul unor investigaţii și care are 
ca menire să ajute radiologul pentru a vizualiza o multitudine de 
imagini care se achiziţionează atât pe pacient cât și de-a lungul 
unei zile. Inteligenţa artificială, practic este un instrument care 

ajută munca radiologului, cu siguranţă nu îl va înlocui niciodată, 
dar are o aplicabilitate largă în medicină, iar în radiologie cred că 
este mult mai aproape de a se concretiza această aplicabilitate. 
Îmi aduc aminte, în urmă cu 7 – 8 ani de zile, un maistru al nostru, 
profesorul Mateescu, un român plecat de foarte mult timp în Sta-
tele Unite, care a fost promotorul școlilor de vară ale societăţii de 
radiologie, un om deosebit care ne atrăgea atenţia asupra acestei 
evoluţii. Ţin minte dorinţa dânsului de a ne face părtași la această 
evoluţie, de a prinde ritmul acestei dezvoltări fantastice ce o va lua 
inteligenţa artificială și care va ajuta enorm de mult diagnosticul 
rapid în imagistica medicală. V-aș da o singură dată care mi se 
pare extrem de relevantă – din punct de vedere tehnic atât insta-
laţiile sunt din ce în ce mai multe de imagistică cât și producerea 
de imagini per pacient este din ce în ce mai mare. Dacă acum 20 
de ani pentru exploatarea toracelui sau a capului pentru o tomo-
grafie se creau 10-15 imagini, astăzi pentru același segment se fac 
uneori și 6000 de imagini. Este un efort fantastic pe care trebuie 
să-l acoperi cu vizualizarea acestor imagini, efort pe care datele 
statistice îl plasează undeva între 10 - 12%, rată de creștere anuală 
a investigaţiilor și imaginilor care se creeaza în scop diagnostic. 
În schimb, doctorii în radiologie cresc într-un procent mult mai 
mic, formarea medicilor este într-o creștere subtilă de aproximativ 
2-3% la nivel mondial. Decalajul acesta nu va putea fi atins nicio-
dată, mașinile vor putea să facă munca bruta în a selecta imaginile 
patologice. Mașinile sunt învăţate să recunoască imaginile normale 
și cele patologice, ele ar putea deveni un instrument care să ne 
ajute la cernerea imaginilor în timpul activităţilor noastre.

 
În 2018 România a participat la Zilele Francofoniei în Radiologie, 
o manifestare organizată de Societatea Franceză de Radiologie. 
Cum au fost primiţi medicii români la această manifestare?

Societatea Franceză de Radiologie este una dintre cele mai 
mari societăţi din lume. Manifestările pe care această societate le 
face atrag ca un magnet să spunem așa. Uzual societatea franceză 
nominalizează anual două ţări care vin ca oaspeţi de onoare, nu 
neapărat francofone dar anul trecut am fost două ţări francofone. 
Societatea română a fost desemnată în urmă cu câţiva ani, ţară 
de onoare la această manifestare ce a avut loc anul trecut la Paris, 

Conf. univ. dr. Florin Bîrsășteanu
• Preşedintele Societăţii de Radiologie şi Imagistică 
Medicală din România

Radiologia este o ramură 
fără de care medicina nu 
mai poate supravieţui
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la Palatul Congresului, în luna octombrie și spre satisfacţia mea, 
prin mandatul de președinte, am avut o onoare deosebită de a 
fi participant la această manifestare deosebit de importantă din 
punct de vedere știinţific. Am avut un stand foarte bine echipat 
cu materiale de promovare a manifestărilor noastre, cu materiale 
de promovare a României turistice, am avut plăcerea de a-l avea 
oaspete o zi întreagă, pe ambasadorul României la Paris, dl Luca 
Nicolau, la stand l-am adus pe campionul mondial al caricaturii 
Ștefan Popa Popas care a atras ca un magnet asistenţa la standul 
Românie și care a realizat peste 180 de caricaturi ale doritorilor la 
standul nostru, a fost chiar o emulaţie deosebită. Mai presus de 
toate acestea a fost un prilej deosebit de a ne întâlni cu colegii 
noștri plecaţi la studii sau stabiliţi în Franţa. Eu personal împreună 
cu colegii de la stand am strâns peste 238 de participanţi români 
a căror date de contact le-am luat și cărora le facem un mail pe-
riodic de informare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în societatea 
română de imagistică, de calendarul manifestărilor noastre în așa 
fel încât să se simtă aproape și să îi simţim doritori să vină cu abi-
lităţile pe care le-au câștigat în locaţiile în care lucrează, din ţări 
mai bine dotate și mult mai bine organizate din acest punct de 
vedere. Am avut acolo și o echipă de lectori, am participat și la un 
concurs de rezolvat cazuri de imagistică, s-au schimbat însemne 
ale societăţii, plachete. A fost din punctul meu de vedere o reușită 
deosebită, o modalitate prin care noi am reușit să promovăm 
societatea română și nu numai ci și România.

Care sunt principalele probleme cu care vă confruntaţi ca 
președinte al Societăţii Române de Radiologie și Imagistică 
Medicală?

Nu sunt probleme deosebite, sunt probleme curente pe care 
trebuie să le rezolve cel ce își asumă această administrare a po-
tenţialului știinţific și organizatoric al specialităţii noastre. În pri-
mul rând este necesar să veghez asupra aranjării calendarului 
manifestărilor atât a societăţii mari cât și a subsocietăţilor de 
subspecialităţii. Societatea noastră are un număr de 7 subsocietăţi 
sau subspecialităţi pe domenii mult mai restrânse. Tendinţa de a 
ne dezvolta profesional pe subspecialităţi este firească. Această 
tendinţă există la nivel european și internaţional. Cred că suntem 
aliniaţi la nivel european și din acest punct de vedere. Majoritatea 
subspecialităţilor noastre ca și forme organizatorice sunt afiliate la 
structurile europene. În plus președintele trebuie să vegheze și să 
participe la toate manifestările ce sunt organizate sub egida so-
cietăţii, trebuie să reprezinte societatea în întâlnirile internaţionale. 
Aici aș vrea să spun că mai mulţi factori au concurat de-a lungul 
timpului, în așa fel încât în ultimii 6-8 ani de zile prin contribuţia 
deosebită a foștilor președinţi împreună cu continuarea acestor 
bune practici și de conducerile mai recente și actuale am reușit 
să avem o imagine foarte bună în relaţiile cu Europa. Am reușit să 
creștem participarea noastră ca și număr la manifestările de profil 
europene, am reușit să creștem numărul lectorilor și a abstracte-
lor sau lucrărilor ce participă la manifestările europene. Aș vrea 
să vă dau niște date reale și anume că societatea noastră are un 
număr de peste 850.000 de membri plătitori activi an de an, un 
număr impresionant. Tot aceștia sunt automat, prin facilităţile pe 
care le-am obţinut de-a lungul timpului, pentru o taxă simbolică 
de 10 euro, și membri ai Societăţii Europene. O facilitate pe care 

societatea europeană ne-a făcut-o și astfel a crescut accesibilita-
tea la aceste manifestări care reunesc uneori 20.000-25.000 de 
participanţi la o manifestare de acest gen. Am primit o informare 
în luna mai a acestui an, că România a fost a 8-a ţară din 68 de ţări 
ca număr de participanţi. Am fost deosebit de măgulit de această 
plasare, semn că colegii noștri au realizat cât de importantă este 
educaţia medicală continuă și practic au transformat această ma-
nifestare ce are loc în luna martie la Viena de 25 de ani, au trans-
format-o întrun obiectiv clar în calendarul nostru de manifestări 
știinţifice. Alte sarcini pe care le are președintele societăţii sunt: 
să mobilizeze colegii la participarea activă la aceste manifestări, 
să ţină o legătură strânsă cu industria de profil care sunt sponsorii 
acestor manifestări în general, o bună relaţie cu tehnologiștii, cu 
firmele de aparatură, am creat împreună cu colectivul de condu-
cere și comisia de specialitate a ministerului sănătăţii curicula și 
am adaptat-o la curicula europeană pentru pregătirea rezidenţi-
lor, avem o relaţie foarte bună cu Ministerul Sănătăţii, am reușit 
să concretizăm competenţa de radiologie intervenţională. Anul 
acesta s-au acreditat primii formatori de formatori în radiologia 
intervenţională și astfel am închis și din punct de vedere birocratic 
și al resursei umane un cerc al legalităţii în această specialitate 
extrem de dinamică și profitabilă pentru sistemul de sănătate.

Aţi ales să practicaţi meseria în clinici private, renunţând a mai 
practica și în spitalele de stat. Care erau problemele cu care vă 
confruntaţi în spitalele din România?

Toate lucrurile sunt într-o dinamică și trebuie să ne adaptam 
la ele. A fost o vreme când condiţiile de la stat nu erau chiar cele 
mai bune, accesul la aparatură era foarte greoi și pe acest vid de 
dotare clinicile de imagistică au crescut cum se spune ca ciuper-
cile. Un lucru foarte bun dealtfel pentru că plecam de la un nivel 
de dotare și de distribuţie a acestei aparaturi dezechilibrat, ma-
joritatea centrelor mari beneficiau de aceste instalaţii. Cu timpul 
lucrurile s-au mai schimbat, aș putea aminti aici de două spikuri să 
zic, două picuri de vârfuri de dotări care au fost în anul 2000 când 
s-au achiziţionat primele RMN-uri la nivel de stat în mod centrali-
zat 12 instalaţii. În 2017 am făcut parte dintr-un colectiv tehnic de 
lucru al ministerului, am fost președintele acestui colectiv unde am 
reușit să achiziţionăm printr-un credit finanţat de banca mondială, 
garantat și plătit de guvernul nostru, 34 de RMN-uri și 27 de CT-uri 
astfel încât toţi președinţii de judeţ au cel puţin câte un RMN și un 
CT funcţional în unităţile de stat. La nivelul ministerului am dedus, 
că actualmente, sunt foarte puţine zone în care privatul pe lângă 
ceea ce statul a acoperit în mod unitar, să nu aibă unităţi la fel de 
bine dotate. Pe lângă acestea, de 7-8 ani de zile de când spitalele 
au ajuns în curtea autorităţilor locale, majoritatea primăriilor au 
depus un efort mare de dotare și au cumpărat tehnică imagistică 
necesară funcţionării spitalelor mai ales a unităţilor de primiri 
urgenţe. În acest sens, cred că la nivelul sistemului de stat este 
o situaţie îmbucurătoare, care trebuie controlată și întreţinută 
mai ales și datorită faptului că de un an și câteva luni salariile au 
devenit foarte motivante în sistemul de sănătate. Există în mod 
real o tendinţă de a veni din sistemul privat către sistemul de stat. 
Costurile aparaturii, amortizarea acestora, accesibilitatea în privat 
este mult mai greoaie ca să zic așa în funcţie și de alocările făcute 
de casa de asigurări de sănătate pentru imagistica de înaltă per-



onCoLogie Și imagiStiCĂ meDiCaLĂ 14

inteRViU

formanţă. În principiu nu totul este roz la stat, în sistemul public 
sunt fiactusuri în aprovizionarea cu consumabile, sunt probleme 
cu contractele de service care uneori sunt extrem de scumpe în 
raport cu privatul, sunt extrem de birocratice toate aceste proce-
duri. În privat, lucrurile sunt mai simple.

 
Aţi înfiinţat primul Centru de Radiomagistică dr. Bîrșășteanu în 
anul 2007, fiind printre primii care ofereau servicii de imagistică 
la acea vreme. Cât de greu a fost începutul?

A face pasul și spre privat nu este simplu, mai ales în radiologie 
unde instalaţiile sunt foarte scumpe, condiţiile de instalare din 
punct de vedere al comisiei naţionale de activităţi nucleare sunt 
foarte drastice și trebuie respectate. Cert este că a fost o provo-
care atât pentru mine cât și pentru colegii mei care ulterior i-am 
luat părtași la acest proiect, în acţionariat. Ne-a împins spre zona 
de privat pentru că a fost o perioadă în care statul nu acoperea 
aceste necesităţi de dezvoltare și atunci aveam sentimentul că 
rămânând în zona de practicare a meseriei la stat băteam pasul 
pe loc. A trebuit să facem acest efort pentru că ulterior am dorit 
să aducem tehnologie de vârf în centrele noastre ca să putem 
ţine pasul atât din punt de vedere profesional cât și știinţific pen-
tru că pe aparatură veche nu poţi veni cu rezultate deosebite în 
manifestări. Acesta a fost motorul care ne-a îndemnat să lucrăm. 
Nu neapărat profitul, dacă îţi faci treaba așa cum trebuie profi-
tul vine încet, încet și poţi să ai și satisfacţii financiare, poţi să-ţi 
îndeplinești și menirea de societate comercială. Din păcate legea 
cabinetelor medicale ne asimilează cu niște societăţi comerciale, 
nu avem absolut nici un fel de facilităţi. Chiar mă gândeam astăzi, 
cât de înrobitor este un TVA de 19% (pe vremea aceea era 24%) 
când vrei să cumperi o instalaţie de un milion de euro, neavând 
nici banii aceștia, te duci la bancă te înrobești, pui casa și tot ce 
mai ai pe lângă ca să poţi acoperi garanţia unui leasing și dintr-o 
dată vezi că îţi mai ia și statul 200.000 de euro fără să-ţi creeze 
niciun fel de facilităţi. Eu cred că sănătatea ar avea nevoie de niște 
facilităţi fiscale ca să se dezvolte bine în privat pentru că privatul 
a dovedit că poate acoperi din punct de vedere calitativ necesi-
tăţile sistemului. Ca și obiectiv important a fost dorinţa noastră 
de a avea o calitate foarte înaltă a actului medical, un răspuns 
promt, un diagnostic foarte bun și practic am încercat să avem un 
concept să nu facem explorări și să dăm rezultate ci să punem un 
diagnostic și să  facem îndrumare pentru pacienţii noștri. Am fost 
cât se poate de aproape de pacienţi prin discuţii directe și chiar 
am remarcat prin vizitele pe care le-am făcut în centre de speci-
alitate de acest gen în afară, există un atu fantastic al medicului 
român pentru că medicul român știe să vorbească cu pacientul, 
asta ajută fantastic inclusiv medicul în punerea diagnosticului 
pentru că nu suntem doar cititori în nuanţe de alb-negru în filme, 
suntem medici care trebuie să analizăm complet pacientul și să 
uzăm de aceste tehnologii să putem pune un diagnostic cât mai 
bun. Eu cred în managerul mare specialist decât în managerul om 
tehnic care poate să conducă mai mult bazat pe principii mana-
geriale. Este un crez al meu.

  
În perioada în care aţi candidat la primăria Timișoarei aţi folosit 
sloganul “Vreau Timișoara sănătoasă”. Ce măsuri trebuie luate 
pentru a avea o “Ţară sănătoasă”?

Sigur că am spus-o dintotdeauna și vedeţi implicarea mea și 
în politică sau administraţie, rezidă din faptul că întotdeauna am 
crezut că orice intelectual de marcă trebuie să aibă o participa-
re activă în societate, trebuie să fie un om al societăţii, trebuie să 
fie implicat în toate marile proiecte ale societăţii, nu poate să fie 
decât un mare specialist izolat de lumea în care trăiește. În acest 
sens am spus atunci “Timișoara sănătoasă”. “Ţară sănătoasă” în 
domeniul sănătăţii din punctul meu de vedere implică câteva 
lucruri concrete: programe de screaning extinse pe toate marile 
maladii, pe care din păcate le avem și decimează populaţia Ro-
mâniei cum ar fi cancerul de sân, cancerul de col, cancerul de 
colon, cancerul bronho-pulmonar. Apoi o dotare din ce în ce mai 
bună pe care trebuie să o asigure Ministerul Sănătăţii și facilităţi 
fiscale care să permită și domeniului privat să crească pentru 
că în ultimă instanţă toată lumea ar trebui să concure la starea 
de sănătate a cetăţenilor ţării. Program de vaccinare foarte bine 
structurat, cu lege de vaccinare care trebuie să fie fundamentul 
prevenţiei bolilor infecto–contagioase. În domeniul radiologiei 
dezvoltarea foarte serioasă a radiologiei intervenţionale și a 
unităţilor de strok, care deși par scumpe la momentul înfiinţării 
acestora, beneficiile din punct de vedere economic pe termen 
lung sunt încurajatoare.

De foarte mult timp am structurat ideea medicului de familie 
care trebuie să facă un fel de "inspecţie tehnică periodică", cum 
se face la mașini (întotdeauna m-a durut că legislaţia ţării ne 
obligă să facem inspecţie tehnică la mașini dar nu ne obligă 
să facem o inspecţie anuală la populaţia României) ar trebui 
să aibă un rol din ce în ce mai mare în prevenţie, ar trebui să 
aibă un număr mai mic de pacienţi fără a-i scade veniturile și 
cu responsabilităţi foarte clare în supravegherea pacienţilor de 
pe listă, mai ales în direcţia prevenţiei și a controalelor. Cam 
astea sunt direcţiile care eu cred că pot conduce la o Românie 
sănătoasă. 

Cum vedeţi viitorul în Radiologia și Imagistica Medicală practi-
cată în ţara noastră?

Aș vrea să vă spun doar că, în urmă cu 27 de ani, când eu am 
ales radiologia, radiologia nu se alegea în primele 10 specialităţi 
medicale. Astăzi, cu bucurie pot să vă spun că la rezidenţiat, radi-
ologia este una dintre specialităţile care se termină cel mai rapid 
în alegerile pe care le fac viitorii rezidenţi. Asta înseamnă că este 
o specialitate căutată, o specialitate fără de care practic nu mai 
poate face abstracţie nicio altă specialitate medicală. Toate spe-
cialităţile medicale uzitează mijloace tehnice radio-imagistice.

Trebuie să avem grijă la dotare, la resursa umană care trebuie 
să o creștem. Eu aș spune că radiologia are viitor și poate că 
este cea mai dinamică specialitate din punct de vedere tehno-
logic, cred că este o ramură fără de care medicina nu mai poate 
supravieţui.

Pentru final, vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dum-
neavoastră? 

Să facă această meserie cu daruire, să o facă cu dorinţa de 
nou pentru că noul vine peste ei oricum, să accepte progresele 
care sunt absolut remarcabile pentru că satisfacţiile sunt enorme 
atunci când poţi pune un diagnostic de mare precizie. 
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Ca fi în fiecare an, în luna noiembrie va avea loc la 
Iași o nouă ediţie a Conferinţei CONFER. Ce ne pu-
teţi spune cu privire la elementele de noutate ale 
evenimentului?

Într-adevăr şi anul acesta în perioada 21-24 noiem-
brie, va avea loc la Iaşi Conferinţa oncologică „CONFER 
2019”, ediţia VIII-a, care îşi propune să continuie tradiţia 
abordului pluridisciplinar a cancerului: oncologie medi-
cală, chirurgie, radioterapie, hemato-oncologie, biolo-
gie tumorală, medicină paleativă. CONFER a devenit 
o platformă de prim rang nu numai pentru prezenta-
rea noilor progrese în domeniul oncologei ci și pen-
tru oportunităţi a crea relaţii profesionale. Bazându-se 
pe succesul conferinţelor anterioare, CONFER 2019 a 
devenit una dintre cele mai reprezentative evenimente 
ştiinţifice naţionale care reuneşte toate specialităţile, 
clinicieni şi cercetători în domeniul cancerului. Aceas-
tă conferinţă realizează forumul ideal pentru a discuta 
cele mai recente progrese în domeniul oncologiei fun-
damentale şi clinice, pentru a le pune în context și a 
oferi soluţii în tratamentul pacienţilor cu cancer. 

Tematica Conferinţei de anul acesta va fi: “Progre-
se, direcţii și perspective în tratamentul canceru-
lui”. Care sunt progresele, direcţiile și perspective-
le în tratamentul cancerului?

Programul CONFER 2019 a continuat să evolueze 
anual prin diversitatea temelor, abordate, implicând 
o mare varietate de specialişti înrolaţi în lupta contra 
cancerului: oncologii medicali, chirurgi, radioterape-
uţi, hematologi, imagişti, anatomo-patologi, geneti-
cieni, imunologi, asistente medicală ca şi alţi mulţi 
profesionişti implicaţi în managementul complex al 
pacientilor cu cancer! Ne propunem şi anul acesta să 
prezentăm toate progresele semnificative în biologia 
şi tratamentul cancerului apărute în anul 2019, con-
centrând subiectele pe oncologie medicală, chirur-
gie, radioterapie, hemato-oncologie, terapii paliative 
în cancer şi biologie tumorală. În cadrul CONFER se 
decernează anual un premiu de excelenţă unei per-
sonalităţi cu merite recunoscute în domeniul luptei 
contra cancerului şi deasemenea au loc lansări de 
carte oncologică, alături de dezbateri, cursuri pre-
congres, mese rotunde şi controverse pe teme onco-
loge. Şi în acest an, acestea vor fi prezente!

Specialiștii din domeniul oncologiei spun că în ulti-
mii ani, lupta știinţei cu cancerul înregistrează pro-
grese remarcabile, dar nu reușește încă vindecarea 
pacienţilor care se află în stadii avansate.

Cancerul tinde sa devina o problema planetară 
implicând nu numai o profundă suferinţă umană ci 
și o presiune în creştere asupra sistemelor de sănă-
tate. Cancerul reprezintă un grup heterogen de boli 
caracterizate prin creșterea necontrolată, invazia lo-
cală și diseminarea celulelor de la nivelul ţesutului de 
origine sau primar spre alte sedii ale organismului. 
Suntem astăzi capabili să vindecăm cancerele în sta-

Anul acesta  în perioada 21-24 noiembrie, 
va avea loc la Iaşi Conferinţa oncologică 
„CONFER  2019”, ediţia  VIII-a,   care îşi 

propune să continuie tradiţia  abordului 
pluridisciplinar a cancerului: 

oncologie medicală, chirurgie, radioterapie, 
hemato-oncologie, biologie tumorală, 

medicină paleativă.

Omenirea se găseşte în faţa unei 
probleme de sănătate critice: în 
următoarele decade, cancerul va deveni 
 cea mai importantă boală mondială

Prof. dr. Lucian Miron
•  Președintele Comitetului de Organizare 

CONFER 2019
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diile I şi II de cancer dar capacitatea celulelor ma-
ligne de a disemina la distanţă în ţesuturi și organe 
(metastazare) transformă cancerul dintr-o boală de 
organ într-o patologie sistemică, ceea ce motivea-
ză includerea terapiilor sistemice în managementul 
cancerului şi reprezintă dificultatea principală în a 
identifica şi distruge toate celulele maligne disemi-
nate în organism, ceea ce reprezintă caracteristica 
tumorală a stadiile III şi IV care sunt dificil de vin-
decat. 

Ce lipseşte pentru a vindeca 100% din cancere?
O întrebare de premiu Nobel! Cercetările de bi-

ologie tumorală au scos în evidenţă complexitatea 
uriaşă a universului biologic a celulei maligne, care 
să reţinem, îşi are originea în celula normală! Celula 
malignă prezintă o serie de „ capacităţi” miraculoase 
care o fac aproape de neânvins (este o celulă ne-
muritoare care proliferează continuu, înşeală sisteml 
imun, îşi induce propria reţea vasculară prin care se 
hrăneşte, capăta rezistenţă la toate terapiile actuale 
inclusiv la terapii moleculare ţintite şi imunoterapie, 
colonizează la distanţă ţesuturile şi organele vitale!). 
Atunci când ştiinţa medicală va putea prin terapiile 
disponibile să bloccheze toate aceste „capacităţi” 
ale celulei maligne ne vom apropia de momentul 
prin care vom câştiga războiul contra ancerului!

Ce părere aveţi despre rata mortalităţii crescute, în 
rândul tinerilor, datorită acestei boli?

Cancerul apare, din păcate şi la vârstele tinere. 
Sunt unele cancere precum leucemiile, limfoamele, 
tumori cerebrale, sarcoamele osului şi altele care 
sunt mai frecente la vârstele tinere. La această cate-
gorie de vârste este implicat factorul genetic adică 
moştenirea familială. La persoanele cu antecedente 
semnificative de cancer, măsurile de profilaţie şi de 
conduită ar trebui aplicate mai precoce. Nu se poate 
afirma “o rată a mortalităţii mai crescute la tineri”. 
Mult cancere ale tânărului, deşi agresive pot fi trata-
te cu mai mult succes decât la vârstnici!

Credeţi că boala “cancerul” poate fi prevenită?
Omenirea se găseşte în faţa unei probleme de să-

nătate critice: în următoarele decade, cancerul va 
deveni cea mai importantă boală mondială. Către 
anul 2020, cancerul va depăşi bolile cardio-vascu-
lare, devenind ucigaşul numărul unu, cu o tendinţă 
de dublare a numărului cazurilor şi deceselor în anul 
2030. Actual, cancerul omoară mai multe persoane 
decât SIDA, tuberculoza şi malaria la un loc, fiind 
responsabil de 7,9 milioane de decese în anul 2007, 
din care 72% în ţările în curs de dezvoltare. Cancerul 
continuă să reprezinte o problemă globală ce deter-
minând circa 12,5% din toate decesele în întreaga 
lume.

90% din cancerele umane se datorează factorilor 
exogeni (externi organismului) dintre care cei mai 
importanţi aparţin “stilului de viaţă” (dintre care fu-
matul şi dieta sunt cei mai importanţi!). Acţionând 
preventiv numai asupra fumatului şi a alimentaţei 
am putea preveni apariţia a 65% dintre cancerele 
actuale!

În ce punct a ajuns cercetarea în domeniul cance-
rului?

Patologia oncologică impune cunoştinţe solide 
din toate ramurile medicinii bazate pe noţiuni de bi-
ologie tumorală, genetică şi imunologie. Tratamen-
tul cancerelor a evoluat spre modalităţi terapeutice 
şi metode tot mai complexe. Progresele în domeniul 
oncologiei sunt spectaculare. Deşi progresele tera-
peutice au marcat o creştere semnificativă a ratelor 
de supravieţuire, noile terapiile revoluţionare asoci-
ază şi un spectru crescut de toxicităţi care reclamă 
o supraveghere şi o terapie paliativă complexă care 
impunând ca o necesitate permanentă de informare 
a medicului oncolog implicat în lupta contra CAN-
CERULUI.

În ultimii trei ani s-a remarcat apariţia pe scena 
cancerului a imunoterapiei. Cum vedeţi viitorul 
bolnavilor de cancer prin introducerea acestei te-
rapii?

 Progresele în domeniul terapilor sistemice în can-
cer este spetaculos! Pe măsură ce biologia tumorală 
descifrează “secretele” univesului biologc al celulei 
maligne, asistăm la o avalanşă de noi medicaţii onco-
logice. Imunoterapia utilizează activarea sistemului 
imun pentru a lupta contra cancerului! Imunoterapia 
presupune utilizarea unor agenţi biologici care ac-
ţionează asupra mecanismelor naturale de apărare 
ale organismului împotriva tumorii, şi/sau substanţe 
implicate în diferenţierea, proliferarea şi activitatea 
celulelor imune.

 Terapia imună este la ora actuală o terapie “ în 
expansiune” în oncologie” dar aceceasta presupune 
indicaţii corecte şi cunoaşterea efectelor secundare 
asociate acestei terapii. Imunoterapia nu este încă 
indicată tuturor pacienţior cu cancer deoarece nu a 
probat încă eficacitate în toate localizările asociind 
şi efecte secundare care trebuie atent manageriate!

Din fericire, în cancer avem la ora actuală un ar-
senal terapeutic complex din ce în ce mai complex, 
reprezentat de terapiile moleculare ţintite, imonote-
rapie şi altele iar viitorul cu siguranţă ne va aduce şi 
alte noi terapii.

Ce reprezintă tratamentul multidisciplinar în tera-
pia oncologică?

Cancerul este un exemplu în care echipa pluridis-
ciplinară joacă un rol esenţial în prevenţia, diagnosti-
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cul, stadializarea, tratamentul şi supavegherea paci-
entului oncologic! Astăzi cancerul nu poate fi tratat 
numai de o singură specialitate medicală fie aceasta 
şi Oncologie Medicală! Este nevoie de chirurgi, ra-
dioterapeuţi, oncologi medicali. Decizia terapeutică 
trebuie luată în echipa multidisciplinară care este 
obligatorie în toate centrele oncologice.

Care sunt provocările cu care vă confruntaţi în pre-
zent în patologia cancerului?

Comparativ cu alte specialităţi tradiţionale, onco-
logia este o ramură tânără, dinamică şi progresistă 
care abandonează rapid legăturile cu dogmele tre-
cutului.

Practica oncologiei continuă să fie un domeniu 
în evoluţie rapidă. Volumul de cunoştiinţe în studiul 
cancerului creşte foarte rapid în comparaţie cu orica-
re altă disciplină medicală. Provocarea majoră o re-
prezintă la ora actuală a face faţă volumului mare de 
informaţii din domeniul oncologiei şi a aduce cât mai 
rapid aceste progrese la patul bolnavului cu cancer.

În închiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegi-
lor dumneavoastră. 

Colegilor mei oncologi medicali: “nu trebuie să ui-
tăm de ce am ales această specialitate medicală: să 
ajutăm pacienţii cu cancer iar faptul că în adminis-
trarea terapiilor sistemice, ghidurile terapeutice sunt 
numai orientative, raţionamentul şi flerul medical fi-
ind cu mult mai importante face ca Oncologia Medi-
cală să fie nu numai o ştiinţă dar şi o artă”.

Progresele în domeniul 
oncologiei sunt 

spectaculare. Deşi 
progresele terapeutice 
au marcat o creştere 

semnificativă a ratelor 
de supravieţuire, noile 
terapiile revoluţionare  
asociază  şi un   spectru 

crescut de toxicităţi care 
reclamă o supraveghere 

şi o terapie paliativă 
complexă care impunând 

ca o necesitate 
permanentă de informare 

a medicului oncolog 
implicat în lupta contra 

CANCERULUI.
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Ce noutăţi vor fi dezbătute, din punct de vedere oncolo-
gic, la cele două congrese ce se vor desfăşura împreună şi 
anume cel de-al XXIX-lea Congres Anualal Societăţii Ro-
mâne de Radioterapie şi Oncologie Medicală şi cel de-al 
VI-lea Congres Naţional de Oncologie şi Radioterapie al 
Federaţiei Societăţilor Române de Cancer?

Cele două congrese din perioada 17-19 Octombrie2019, 
organizate la Cluj, reprezintă un moment deosebit de impor-
tant al oncologiei româneşti. Desfăşurarea acestora consti-
tuie unul dintre proiectele noastre de specială însemnătate 
medicală, ştiinţifică şi practică, care asigură ample dezbateri 
profesionale pe probleme precise, examinate în profunzime 
şi cu promptitudine, prin solidarizarea continuă a cercetă-
torilor şi practicienilor implicaţi în problematica oncologică; 
reunind forţele principalelor centre oncologice din Romania, 
precum şi numeroşi oncologi străini, aceste manifestări, care 
au loc bienal, ne oferă şansa să ne împărtăşim cunoştinţele, 
experienţa personală şi noutăţile apărute într-un cadru mai 
larg, la nivel naţional, cu participări internaţionale, oferind 
totodată şi tinerei generaţii accesul la ultimele noutăţi şi po-
sibilitatea de a învăţa de la cei mai buni din domeniu. Nouta-
tea în acest an constă în organizarea a două sesiuni de dez-
bateri dedicate cancerului de sân şi cancerului de col uterin, 
care ocupă locul I, respectiv, al III-lea, ca incidenţă, în numă-
rul total de cazuri înregistrate la femeile din România. De 
asemenea, este pentru prima dată când principalele centre 
de radioterapie din România îşi vor prezenta experienţa sub 
forma unei sesiuni consacrate acestor maladii. Vor fi totoda-
tă sesiuni interactive multidisciplinare închinate cercetării şi 
chirurgiei oncologice, care vor încerca să răspundă princi-
palelor probleme oncologice din România.

Un alt subiect dezbătut va fi imunoterapia, cel mai dina-
mic aspect al terapiilor oncologice, intrat foarte recent la 
noi ca tratament oncologic.   În cadrul acestui Congres vor 
participa lectori renumiţi din ţări dezvoltate ale UE, precum 
Franţa, Austria, Germania, Marea Britanie, Danemarca. Mă 
bucur să vă împărtăşesc că am beneficiat de sprijinul tutu-
ror celor implicaţi în organizarea acestor evenimente ştiinţi-

fice, pentru că principalul rol al preşedintelui este acela de a 
organiza congresul anual al societăţii, de a asigura colabora-
rea cu societăţile internaţionale de radioterapie şi oncologie 
medicală, cu universităţile şi cu reprezentanţi ai industriei 
farmaceutice şi de aparatură medicală.

Congresul va fi precedat de un curs la care dvs. sunteţi 
coordonator „Îngrijirea paliativă a pacientului oncologic”. 
Ce puteţi să ne spuneţi despre acest curs? 

Îmi face plăcere să vă informez că avem o consecvenţă 
şi o continuitate în organizarea unui curs pentru asistenţii 
şi tehnicienii medicali implicaţi în tratamentul canceru-
lui. Tema aleasă este în funcţie de problemele cu care ne 
confruntăm cel mai des în practica curentă. Lectorii vin să 
răspundă întrebărilor multiple, să ofere soluţii, toate aces-
tea într-un cadru colegial. Aceştia sunt din domenii diferi-
te, precum radioterapia, chimioterapia, terapie intensivă; în 
anul acesta, s-a alăturat echipei noastre multidisciplinare şi 
un reprezentant al bisericii, maladia oncologică necesitând 
un tratament complex, medical, psihologic, spiritual. Spe-
răm ca de fiecare dată să avem o participare numeroasă şi 
un impact pozitiv.

Credeţi că experienţa medicală, posibilităţile practice de 
cercetare, posibilităţile de aplicare şi finanţare a tratamen-
telor vor alinia România din punct de vedere medical la 
cerinţele şi standardele acestor ţări?

Înainte de toate, medicina înseamnă ani grei de pregă-
tire şi o muncă asiduă în folosul pacientului, o viaţă dedi-
cată vindecării acestuia. Efortul continuu, responsabilitatea 
fiecăruia dintre noi, alături de cooperarea eficientă şi inter-
disciplinară asigură un tratament de calitate. Cercetarea în 
România depinde foarte mult de proiecte şi de finanţări. În 
ultimii ani, lucrurile au fost într-o continuă schimbare şi evo-
luţie, astfel că, prin cercetare şi pregătire, am ajuns să avem 
un procent mare de pacienţi cu şanse reale de vindecare. 
În lupta medicilor împotriva cancerului, obiectivul principal 
spre care tinde fiecare cercetător angrenat în tratamentul 

Alinierea României la standardele 
internaţionale a depins şi depinde în 
continuare de finanţarea din domeniu

Dr. Claudia Ordeanu
• Președinte Societatea Română de Radioterapie 
și Oncologie Medicală
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multidisciplinar al cancerului este reprezentat de cerceta-
rea fundamentală. Chiar dacă aceasta se face doar în ţările 
foarte avansate, infrastructura existent în ţara noastră este 
la nivel european. Alinierea României la standardele interna-
ţionale a depins şi depinde în continuare de finanţarea din 
domeniu. Aici ar trebui multiplicate eforturile.

 
Credeţi că ar exista mai multe beneficii, atât pentru cer-
cetarea oncologică, cât şi pentru tratarea pacienţilor cu 
diferite tipuri de cancer dacă societăţile oncologice din 
România ar colabora mai mult? 

Cu foarte multă muncă şi printr-o continuă colaborare, 
sunt convinsă că societăţile profesionale ar putea avea un 
aport mai consistent în domeniu. Lucrurile bune se înfăptu-
iesc în timp şi cu răbdare, de aceea trebuie să fim uniţi şi să 
luptăm împreună împotriva acestei maladii.

 
În urma cercetărilor doctorale realizate în domeniul onco-
ginecologiei, care sunt realizările ştiinţifice importante în 
domeniul acestui tip de cancer? 

Problematica afecţiunilor din sfera gineco-oncologică în 
România, din punctul de vedere al prevenţiei, al diagnos-
ticului, al tratamentului, cât şi în ceea ce priveşte impactul 
social al acestor forme de cancer reprezintă o problemă de 
sănătate publică, în care de primă însemnătate sunt cerce-
tarea de specialitate,informaţia exhaustivă, continuu actua-
lizată, practica medicală curentă, dar, desigur, poate îngloba 
şi activităţi de cercetare doctorală. Esenţiale sunt discuţiile 
între medicii implicaţi în această patologie, prezentarea ul-
timelor noutăţi ştiinţifice cu privire la cancerele din sfera gi-
necologică, care reprezintă baza pentru identificarea celor 
mai bune strategii. Educaţia şi prevenţia primară reprezintă 
soluţia rezolvării acestei importante probleme sociale. În 
ceea ce priveşte managementul afecţiunilor gineco-oncolo-
gice, progresele au fost uriaşe, în urma introducerii tehnici-
lor moderne de radio-chimioterapie; astfel, s-a ajuns la o su-
pravieţuire pentru stadiile avansate de până la 75% la 5 ani, 
ceea ce înseamnă că 75 de paciente din 100 supravieţuiesc  
5 ani. Ţinta este să ajungem la o supravieţuire de 90% la 5 
ani pentru stadiile avansate, situaţie conformă rezultatelor 
principalelor centre oncologice europene.

 
Ce presupune tratamentul multidisciplinar al tumorilor 
canceroase?

Tratamentul cancerului implică o echipă multidisciplinară 
care să aibă acelaşi scop: vindecarea pacienţilor. Cred că 
una dintre cele mai eficiente conduite medicale este pre-
zentarea fiecărui caz în faţa unei comisii multidisciplinare, 
dedicată principalelor localizări tumorale. Această practică 
este unul dintre beneficiile stagiilor efectuate în principalele 
centre oncologice din străinătate. Din punctul de vedere al 
tratamentelor, este dificil să deducem concluzie definitivă, 
dar ce putem spune la ora actuală este că acestea respectă 
şi sunt în concordanţă cu protocoalele terapeutice interna-
ţionale ESTRO, ESMO şi ESGO. Cu certitudine putem spune 
ca lucrurile sunt într-o continuă dinamică şi îmbunătăţire.

 Credeţi că în următorii ani, rata mortalităţii datorate de-
pistării tardive a cancerului pentru pacienţii din România 
va scădea datorită progreselor medicale în domeniul on-
cologiei?

Lipsa unei educaţii şi a unor programe la nivel naţional în 
ceea ce priveşte depistarea cancerului, precum şi frica de 
un diagnostic uneori incurabil, face ca pacienţii din Româ-
nia să se prezinte extrem de târziu la medic. Stadiile sunt 
în general avansate, drept consecinţă, posibilităţile terape-
utice sunt mai limitate,iar rezultatele mai slabe, comparativ 
cu cele ale stadiilor incipiente. Cu tristeţe recunoaştem că 
România ocupa locul I în Europa în ceea ce priveşte inci-
denţa şi mortalitatea prin cancer de col uterin; în ceea ce 
priveşte cancerul de sân, acesta reprezintă şi el o problemă 
majoră de sănătate publică, fiind prima cauză de mortalita-
te pentru femeile cu vârsta între 15 şi 49 de ani. Progresele 
terapeutice, tehnicile sofisticate de radioterapie şi chirurgie, 
imunoterapia, terapia ţintită, toate au asigurat un control 
local mai bun al tumorii. Spre ceea ce tindem însă este de-
pistarea precoce, tratamentul stadiilor incipiente, când su-
pravieţuirea poate ajunge până la 95%. Cred că aceasta este 
principala luptă pe care trebuie să o ducem în ţara noastră. 
Dar aceasta depinde în cea mai mare măsură de controale 
medicale coordonate, dar şi de prezentarea pacientelor la 
primele semne suspecte.  

 
 Care credeţi că va fi, în viitor, mersul oncologiei şi radio-
terapiei româneşti?

Cursul este unul ascendent; avem mai multe centre, mai 
mulţi medici, fizicieni, personal medical specializat, dar şi 
mai mulţi pacienţi faţă de acum 10 ani. În 2018 erau de 3 ori 
mai multe centre de radioterapie şi de 4 ori mai multe ac-
celeratoare liniare, de 4 ori mai mulţi fizicieni şi de 3 ori mai 
mulţi tehnicieni de radioterapie comparativ cu anul 2015. Cu 
toate acestea, conform normelor europene, România asigu-
ră doar 35,7% din necesarul de acceleratoare liniare.

Îmi place să fiu optimistă şi să cred că următorii ani vor 
avea aceeaşi evoluţie ascendentă, România reuşind să se 
alinieze la standardele europene.

 
Ce aşteptări aveţi la finalul celui de-al XXIX-lea Congres 
Anual SRROM? 

Pentru fiecare dintre noi, organizarea unui astfel de 
congres reprezintă o provocare, o luptă contra cronome-
tru. Câştigul profesional consistent este cel care ne moti-
vează, iar împărtăşirea experienţei într-un cadru organi-
zat al dezbaterilor este principalul motiv al unei astfel de 
manifestări. Sper ca evenimentul să răspundă aşteptărilor 
tinerei generaţii, având lectori atât din ţară, cât şi din stră-
inătate, cu vastă experienţă şi care vor prezenta subiecte 
extrem de interesante. Locaţia aleasă, cu înaltă încărcă-
tură academică, tema congresului, precum şi bucuria în-
tâlnirii cu excelenţele profesionale din cadrul oncologiei 
româneşti şi nu numai, reunite într-o atmosferă de cal-
dă prietenie, sper să asigure contextul reuşitei întregului 
eveniment.



www.vinnomed.ro
www.numeris.ro
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aRtiCoLe De SPeCiaLitate

“Îi lipsește drama sângelui, 
onestitatea transpiraţiei și nu are 
apelul emoţional al lacrimilor”,

Radioterapia la nivelul capului sau al gâtului poate conduce la scă-
derea producerii de salivă, iar aceasta determină consecinţe majo-
re: uscăciunea gurii (xerostomie), ulceraţii ale mucoasei bucale și 

faringiene (mucozite). În formele severe, acestea se pot infecta sau afectea-
ză înghiţirea și pot duce la carii dentare și pierderea danturii.

Xerostomia apare la  80% dintre pacienţii care fac radioterapie: în câ-
teva zile dupa radioterapie și poate dura câteva luni; cu toate acestea, este 
reversibilă; după luni sau ani de la radioterapie, când starea este progresivă, 
ireversibilă și cu impact negativ asupra calităţii vieţii pacientului. Este foar-

te important ca pacientul să 
urmeze o rutină corectă în 
îngrijirea cavităţii orale în 
timpul și după finalizarea 
radioterapiei.

bioXtra este gama com-
pletă de produse pentru 
îngrijirea orală, special for-
mulată pentru a substitui 

eficient saliva naturală și pentru a reglementa micromediul guri. Folosite 
împreună zilnic, formulele unice bioXtra ameliorează simptomele de gură 
uscată (xerostomia), lasă în gură o senzaţie de prospeţime și confort, și ajută 
la menţinerea sănătăţii orale prin curăţarea, protecţia, calmarea și hidrata-
rea cavităţii bucale pe parcusul a 24 de ore.

Saliva naturală conţine un echilibru complex de componente esenţia-
le, care protejează ţesuturile sensibile ale dinţilor și gingiilor, componente 
care se regăsesc și în formula unică bioXtra: l Lactoperoxidaza (cea mai 
importantă enzimă din salivă cu rol în prevenirea căderii dinţilor, afectarea 
gingiilor și a respiraţiei urât mirositoare); l Glucozoxidaza (enzima care 
crește nivelul de peroxid de hidrogen, ceea ce determină o funcţionare mai 
bună a lactoperoxidazei); l Lizozim (enzimă antimicrobiană prezentă în 
aproape toate organele și secreţiile corpului. La nivelul gurii, este general 
acceptat căa are o importanţă semnificativă în prevenirea cariilor dentare 
și a Candida     ); l Lactoferina (proteină cu rol în legarea fierului, se găsește 
în lapte, salivă, lacrimi și alte secreţii umane și animale. Joacă un rol foarte 
important îin sistemul de apărare la nivelul întregului organism). La nivelul 
cavităţii bucale, lactoferina este cel mai important agent antimicrobian și 
susţine dezvoltarea florei naturale prin inhibarea bacteriilor nedorite, con-
tribuind astfel la prevenirea infecţiilor. Are acţiune antibacteriană, antivira-
lă și antiparazitară și joacă un rol cheie în modularea răspunsului inflama-
tor imunologic.; l Colostru din zer (imunoglobuline, proteine importante 
produse de sistemul imunologic al organismului cu rol in mecanismul de 
aparare și de creștere naturală a organismului la infecţii).

3 PaȘi SimPLi PentRU Un PLUS De ConFoRt În gURĂ 
Ingredientele speciale din bioXtra asigură o senzaţie imediată de hidra-

tare şi calmare.
PASUL 1 – CURĂŢAREA cu Pastă de dinţi delicată pentru gura us-

cată bioXtra.
PASUL 2 – CLĂTIREA cu Apă de gură ultra-delicată pentru gura us-

cată bioXtra după periaj şi la intervale regulate în timpul zilei pentru un 
plus de prospeţime şi confort.

PASUL 3 – HIDRATAREA cu Gelul oral pentru gura uscată bioXtra 
pentru o lubrifiere şi un confort de lungă durată, mai ales pe timpul nopţii 
şi Spray-ul de gura tip gel pentru gura uscată bioXtra pentru comoditate 
şi hidratare imediată în timpul zilei.

Deoarece xerostomia poate provoca sensibilitatea şi inflamaţia gingiilor 
care conduc la durere şi pentru un plus de confort, produsele bioXtra nu 
conţin alcool, mentol, arome puternice sau detergenţi.

bioXtra calmează şi protejează cavitatea bucală, iar avantajele oferite 
de această gamă de produse sunt dovedite prin studii clinice* sustinuţe.
l Eficacitate dovedită prin studii clinice.
l Complianţă crescută din partea pacientului şi creşterea calităţii vieţii.
l Calmează mucoasa orală rapid şi pe durată îndelungată. 
l Îmbunătăţeste funcţionalitatea cavităţii orale, confortul şi oferă o res-
piraţie proaspată.
l Subtitut al salivei naturale, inclusiv din punct de vedere al acţiunii. 
l Reglează nivelul pH-ului mucoasei orale şi previne acumularea plăcii 
bacteriene.
l Uşor de utilizat şi prietenos cu cavitatea orală.
l Nu interacţionează cu alte medicamente.

spunea despre salivă Irwin Mandel (1922 – 2011), medic stomatolog şi 
fondator al prevenţiei stomatologice, biochimist, recunoscut pentru cercetările 
sale în domeniul salivei.
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3.  A. Gookizadeh et al, Clinical evaluation of bioXtra in relieving signs and symptoms of dry mouth 

after head and neck radiotherapy of cancer patients at Seyed-al-Shohada Hospital, Isfahan, Iran, 2012. 
4.  M. Bakhshi et al, Efficacy of BioXtra Spray and Mouthwash in Patients with Radiation-induced Xerosto-

mia: A Randomized Clinical Trial, 2014.
5.  Emma Riley, Oral health and pneumonia: a case study analysis, 2014.
6.  S. A. Shahdad et al, A double-blind, crossover study of Biotène Oralbalance and BioXtra systems 

as salivary substitutes in patients with post-radiotherapy xerostomia, 2005.
7.  R.K. Gudipaneni et al, Short Term Comparative Evaluation of Antimicrobial Efficacy of Tooth Paste Con-

taining Lactoferrin, Lysozyme, Lactoperoxidase in Children with Severe Early Childhood Caries: A 
Clinical Study, 2014.
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ONCONECT,
inovaţie pentru 
pacienţii oncologici cu 
simptomatologie cutanată 
determinată 
de chimio și radioterapie

„Timpul nostru este limitat. Dar fiecare zi în care îmi provoc cancerul şi supravieţuiesc 
este o victorie pentru mine” Ingrid Bergman

Pacienţii oncologici au nevoie de cât mai multe forţe pentru a-i ajuta în lupta cu cancerul - nu doar la nivel de diagnostic și trata-
ment, ci și pentru creșterea calităţii vieţii și a gradului de confort. Gama Onconect este special creată pentru pacienţii oncologici cu 
simptomatologie cutanată determinate de chimio și/sau radioterapie. Produsele Onconect au efect antiinflamator, antiprurigios 
și de restabilire a funcţiei de barieră a pielii. Componenta  inovativă denumită SyriCalmTM CLR 3% este  un ingredient natural 
patentat și certificate internaţional, care beneficiază de evaluări clinice și de biocompatibilitate cu ţesuturile umane.

SyriCalmTM CLR – inovaţie pentru pacienţi
» Creat de CLR – Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH
»  Ingredient activ natural (extract de Pragmites kharka și Poria cocos ), certificate NATRUE* și în conformitate cu standardele ECOCERT**
»  Beneficiază de evaluări clinice (în vivo și în vitro) și de biocompatibilitate cu ţesuturile umane

*NATRUE: Asociaţia Europeană de Producători care certifică cosmeticele organice şi naturale
**ECOCERT: Organizaţie Internaţională care certifică respectarea standardelor pentru agricultură organic

Onconect Cremă calmantă pentru 
 sindromul mână picior

Formează o barieră protectoare și lubrifiantă la nivelul pielii și re-
duce efectele secundare  ale unor medicamente sau ale chimiotera-
piei (ex. sindromul mână-picior). Se recomandă pentru prevenirea 
apariţiei modificărilor tegumentare la pacienţii cu chimioterapie.

Conţine o compozitie inovatoare:
»  SyriCalm™ CLR 3% - are efect antiinflamator, 

antipruriginos şi de restabilire a funcţiei de 
barieră a pielii,

»  Uree 10% – are efect hidratant la nivelul pielii,
»  Omega Plus – complex de uleiuri vegetale care 

ajută la regenerarea pielii, prin crearea unei bariere 
protectoare şi creşterea elasticităţii pielii,

»  Ulei de soia şi untul de shea – realizează o 
barieră hidratantă şi lubrefiantă la nivelul pielii,

»  Proteina de matase hidrolizată – are o compoziţie 
similară unor proteine din piele; datorită masei 
moleculare scăzute are abilitatea de a penetra adânc 
pielea, hidratând intens şi formând un strat protector.

Onconect Spray regenerator 
după Radioterapie

Asigură o hidratare adecvată și creează o barieră de protecţie în 
zonele supuse radioterapiei, prevenind apariţia modificărilor
tegumentare. Sprijină procesul de regenerare al pielii prin crearea 
unui mediu adecvat.

Conţine o compozitie inovatoare:
»  SyriCalmTM CLR 3% - are efect antiinflamator, antipru-

riginos şi de restabilire a funcţiei de barieră a pielii,

»  Prebiotic Biolin – amestec de inulină și gluco-oligozahari-
de; stimulează creșterea florei reziduale benefice în detri-
mentul florei patogene; bioselectivitatea sa restricţionează 
creșterea florei patogene și protejează ecosistemul pielii

»  Acid hialuronic – este hidrofil și crește retenţia de apă, 
asigurând hidratarea fibrelor de colagen și elastină; ajută 
la vindecarea și refacerea epidermului deteriorat

»  L-arginina – este un aminoacid precursor al acidului nitric, 
cu efect vasodilatator și antioxidant, care crește hidratarea 
pielii și crește fluxul sangvin local, grăbind vindecarea 
plăgilor

PHARMCONNECT SERVICES
+40 720 110 363
office@pharmconnect.ro
www.onconect.ro
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Cyberknife radiosurgery 
in modern Oncology

In fact, the treatment spectrum of Cyberknife radiosurgery 
is continuously expanding due to increasing scientific 
and clinical work-up by the radio-oncological societies in 

which the Strahlenzentrum Hamburg is integrated.

Tab.1:

Organ

Overview of the most common cyberknife 
indications

Indication 

Head / Brain

Spine / spinal cord

Lung

Prostate

Kidney / adrenal 
gland

Liver / pancreas

Brain metastases (usually 1-4,> 4 in selected 
cases)
Acoustic neurinoma
Meningioma
Pituitary adenomas
Hemangioblastoma
Glomus tumors (paraganglioma)
Craniopharyngiomas
Malignant glioma recurrence after pre-
irradiation
Head and neck tumor recurrence after pre-
irradiation

Bone metastases and intraspinal metastases
Meningiomas
Neurinomas

Non-small cell lung carcinoma up to stage IIA 
(cT1-2 N0)
Lung metastases in limited numbers

Primary prostate cancer of low to medium risk
Local recurrence of prostate cancer
Lymph node or/and bone metastases in limited 
numbers (oligometastasis)

Adrenal metastases
Selected cases of renal cell carcinoma

Liver metastases in limited numbers
Selected cases of hepatocellular carcinoma and 
pancreatic carcinoma

Overview of the most common Cyberknife indications

The term stereotactic radiosurgery was mentioned in 1951 
by Lars Leksell, Professor of Neurosurgery at the Karolinska 
Institute (Sweden) for the Gammaknife, which was revolution-
ary at the time, but has many drawbacks from today’s point of 
view. Environmentally unfriendly cobalt-60 sources, drill holes 
on the patient’s skull, and significantly limited use do not exist 
on Cyberknife. The first robotic-assisted radiosurgery system, 
developed at Stanford University (USA) by neurosurgeon John 
Adler, was approved in 1987 in the U.S., and in 2002 in Europe 
for radiosurgery. Today, about 300 Cyberknife worldwide exists, 
mostly as a sole treatment method. The Strahlenzentrum Ham-
burg (founded in 2007 by Fabian Fehlauer), operates since 2011 
as the first and so far only non-governmental, non-hospital ra-
diotherapy centre in Germany with Cyberknife technology. The 
expertise and technical equipment in Hamburg has been con-
sistently improved since 2007 through permanent applications, 
team training and new investments in state-of-the-art therapy.

Cyberknife Centre Hamburg, PD
Dr. Fehlauer and the doctors team 

Radiosurgery and stereotactic radiotherapy 
have become firmly established as an alterna-
tive or supplement to surgery and conventional 
radiotherapy.author:

Fabian 
FeHLaUeR,
Strahlenzentrum 
Hamburg, 
mail@szhh.de
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Thus, an outpatient radiotherapy centre, which offers all the 
modern techniques, is of benefit to the patients, as it is possible to 
apply individualized quasi-tailor-made concepts.

Cyberknife radiosurgery offers two unique capabilities with the 
6-axis robot and real-time treatment of moving tumors. However, 
therapy planning also presupposes technical and clinical condi-
tions, such as a clearly definable target structure, size of the lesion, 
delimitation to healthy tissue, as well as a sufficient general condi-
tion and cooperation of the patient.

Only with the most modern techniques of therapy and imaging, 
the disease can be treated with high precision, pinpoint accuracy, 
analogous to a “virtual knife”, without hurting sensitive and adja-
cent tissue.

In contrast to the several weeks of radiation therapy on the con-
ventional linear accelerator, 100 to 300 fine bundles of photon rays 
are released from the Cyberknife on one day of treatment within 
one hour, so that the tumor tissue can be killed particularly pre-
cisely and sustainably. Thus, the tumor is treated with ultra-fine 
and high-energy X-rays under view control with the 
best possible protection of the surrounding tissue. Pa-
tients have no limitations and can go about their daily 
activities on the same day.

Often, only one treatment is needed to achieve high 
probability of maximum local tumor control with maxi-
mum patient comfort, minimal risk, and high quality of life. 

Radiosurgery of the head
Brain metastases
Brain metastases in limited numbers and with 

a diameter of up to 3 cm are an optimal target for 
Cyberknife (CK). Irradiation takes place depending on 
size and localization in one to three sessions and can 
be done with different concepts (eg 1 × 21 Gy resp. 3 × 
8-9 Gy) with local tumor control depending on the 
histology of 73-94%

The resection cavity after surgery should be treated 
depending on the size, in 1 to 5 applications, on the CK 
to improve the local control by 30%.

acoustic neurinoma
Regardless of the patient’s age and taking into account the 

health-related quality of life, radiosurgery at the CK is now con-
sidered as a non-invasive alternative, in particular for preserv-
ing the auditory function and the facial nerve. Radiosurgery is 
usually applied with 1 x 13 Gy to a success rate is 94% without 
any damage to the hearing function.

Meningiomas
Cyberknife radiosurgery can be offered as a primary treat-

ment option for smaller, difficult to remove meningioma’s or 
their relapses (eg, in the cavernous or optic sinus), multiple 
meningioma, perioperative risk, or if desired by the patient as 
an alternative.

Depending on the size and localization, radiosurgery was 
performed in one to five treatments (e.g., 1 x 15 Gy, 5 x 5 Gy) with 
excellent progression-free interval (3.5.8 years, 110%, 93%, 
90%).

Treatment example Metastasis

Treatment example Meningioma 

arteriovenous malformations
Congenital vascular malformation is a common 

cause of intracerebral haemorrhaging in younger 
patients. The interdisciplinary therapy decision is 
an individual risk assessment between bleeding 
and therapeutic morbidity. Radiosurgery reduces 
the risk of bleeding in the long-term due to closure 
of the vessels (5, 10 years, 70%, 85%).

Brain tumors
In the recurrence therapy of glioblastoma, 

there are increasing reports that re-irradiation by 
CK radiosurgery is feasible with low toxicity and 
can delay the natural progression - analogous to 
conventional re-irradiation - for further months. 
Thus, the already limited lifetime is not filled with 
further visits to the clinic and the doctor.
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Radiosurgery of the body
Lung carcinomas
With regard to relapse (86% vs. 80%) and survival (95% 

vs. 79%), radiosurgery with Cyberknife is superior to surgery 
(phase III, F/U 3 years), although the quality of life is certainly 
better but does not capture the study endpoint has been. Ac-
cording to the NCCN recommendation in early-stage NSCLC (to 
IIA), for older patients (> 75 years of age), patients with potential 
lung-lobe loss from surgery or patients with inadequate pulmo-
nary function or multi-morbidity, radiosurgery (or stereotactic 
radiation) is considered the “gold standard”.

Prostate cancer
There is sufficient data to recommend Cyberknife as an ex-

tremely effective and low-side-effect option for patients with 
low and moderate risk carcinoma profiles. After 5 applications 
(e.g., 5 x 7.25 Gy), only minor and short-term irritation symp-
toms without significant late toxicity (<2% urogenital) with a 
5-year relapse-freedom of 97% were documented. Despite a 
lack of long-term follow-up data (> 10 years), according other 
(historical) radiation therapy (HDR / LDR brachytherapy), is 
not expected to have an unfavourable long-term course, given 
higher biological effectiveness and high conformal physical 
dose distribution.

Meanwhile there are also first good experiences and results 
with the Cyberknife in recurrences after conventional large 
field irradiation.

Renal cell carcinoma
If a patient is ineligible for surgery or rejects it, Cyberknife 

should be included as a possible alternative in the oncological 
discussion.

metastases, oligometastases
Cyberknife is most commonly used in lung, liver, adrenals, 

bone and lymph node metastases (e.g., 1 x 18 Gy, 3 x 15 Gy, 6 
x 7 Gy). The number of applications depends on organ, organ 
involvement, localization, size and desired biological effective-
ness. Radiosurgery achieves high control rates in the course of 
palliative management (up to 90%) and can also be applied si-
multaneously to some systemic therapies.

For patients with one or a small number of metastases (oli-
gometastases), there are first indications that progression-free 
survival can be prolonged by radiosurgery or that the time of 
systemic therapies with their side effects can be delayed.

Spinal and intramedullary metastastases
If a metastasis can be clearly delineated in thin-slice MRI in 

an affected vertebral body or even intraspinally localisation, a 
single radiosurgery treatment can be considered (eg. 1 x 18 Gy). 
Cyberknife is also used successfully in radiotherapy pre-treated 
but progressive metastases or parallel to conventional radio-
therapy of a metastatic vertebral body to intensify the biologi-
cal effectiveness (“boost”).

Treatment Example Prostate

Conclusion:
Cyberknife as an innovative ra-

diosurgery is now an established, 
non-invasive radio-oncological 
therapy option with a wide range 
of indications and increasing evi-
dence, which should be offered to 
patients in the context of interdis-
ciplinary treatment.

Literature by personal request
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Consideraţii etice în comunicarea 
cu pacientul oncologic

C omunicarea este un proces care condiționează calitatea relațiilor in-
terumane. Fie că este verbală, în care cuvintele reprezintă simboluri 
cărora le atribuim, voluntar sau nu, înțelesuri, fie că este non-verbală, 

comunicarea are ca scop schimbarea de comportament sau de atitudine. Co-
municarea eficientă  este fundamentală pentru sănătate, fiind o componentă 
vitală, inerentă și necesară a îngrijirilor. Principalele scopuri ale comunicării 
medic-pacient-familia acestuia sunt: să înțeleagă natura, evoluția, tratamen-
tul și prognosticul bolii; să îmbunătățească capacitatea de decizie; să faciliteze 
adaptarea la statutul de boală. Comunicarea între medicul clinician și pacient 
reprezintă un concept multidimensional care implică conținutul dialogului, 
componenta afectivă precum și comportamentul non-verbal. În oncologie ca și 
în îngrijirea paliativă, comunicarea medicului cu pacientul oncologic și cu familia 
acestuia, este deosebit de importantă, care în contextul progreselor diagnostice și 
terapeutice de astăzi, a suferit modificări importante de atitudine. Numeroasele 
schimbări apărute în societate au schimbat paradigma paternalistă în care paci-
entul era considerat un participant pasiv, dependent de medicul său, considerat 
ca fiind subiectul activ, care decidea pentru pacient fără a lua în considerare 
voința, valorile personale, culturale şi spirituale ale acestuia, în modelul actual 
bazat pe creșterea autonomiei pacientului, în care acesta, în majoritatea cazurilor 
este un participant activ la decizia medicalăși  la strategiile terapeutice. La această 
tranziție de la modelul tradițional  la cel modern, a contribuit apariția bioeticii, 
cu principiile fundamentale ale acesteia. 

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra: stării sale de sănătate,  inter-
venţiilor medicale propuse şi a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, alter-
nativelor existente la procedurile propuse, neefectuării tratamentui şi a neres-
pectării recomandărilor medicale,  date complete despre diagnostic şi prognos-
tic. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în 
care acestea iar cauza suferinţă; Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului 
intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei medicale, în 
limba maternă sau în limba care o cunoaşte; Pacientul poate cere în mod expres 
să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul 
său; Rudele şi prietenii pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnos-
ticul şi tratament, cu acordul pacientului. Doctrina consimțământului informat 
a catalizat și a promovat schimbările relației medic-pacient oncologic referitor 
la: comunicarea adevărului despre vestea rea și despre boală, obținerea permisiu-
nii în ceea ce privește deciziile terapeutice, trecerea la îngrijirea paliativă, analiza-
rea obiectivelor planificării îngrijirii avansate, ordinele de neresuscitare, aspecte 
esențiale și spirituale, conferințele de familie, inutilitatea medicală, alte conflicte 
la sfârșitulvieții, participarea la trialuri clinice. Pentru modelul de comunicare, 
sunt considerate esențiale dezvoltarea unor competențe în următoarele dome-
nii: comunicarea empatică, comunicarea veștilor, abordarea conspirației tăcerii. 

Reguli generale de comunicare cu pacientul cu boală incurabilă • Se rea-

lizează un plan de comunicare cu pacientul și familia sa, înainte de consultație, 
asigurându-se un mediu ambiant corespunzător; • I se va oferi posibilitatea de 
a se prezenta împreună cu familia pentru a-i oferi suportul emoțional; • Se iden-
tifică dacă pacientul dorește să fie informat, cât de mult dorește să afle despre 
boala sa; • Se folosește comunicarea empatică: ascultarea, facilitarea exprimării 
pacientului despre ceea ce i se comunică, posibilitatea exprimării emoțiilor: frică, 
mânie, anxietate. • Comunicarea se face prin limbajul verbal, dar și non-verbal. 
• Trebuie folosit un limbaj adaptat voinței, pregătirii, preferințelor culturale și 
spirituale, evitându-se termenii de specialitate, limbajul de tip “jargon”. • Se eva-
luează de fiecare dată ceea ce a înțeles pacientul, și trebuie repetate informațiile 
importante. • Se oferă posibilitatea pacientului și familiei de a adresa întrebări 
și a clarifica ceea ce nu a fost suficient înțeles. • Este asigurat pacientul de tot 
sprijinul profesional și emoțional al personalului medical. Pentru o interacțiune 
eficientă și de calitate, medicul trebuie să dispună de abilități interpersonale și 
relaționale. VESTEA PROASTĂ reprezintă informația care alterează drastic și 
neplăcut planurile de viitor ale pacientului (Robert Buchman, 1998). În practica 
medicală bolnavul are dreptul de a cunoaște diagnosticul, chiar și atunci când 
este vorba de boală incurabilă, (cancer în stadiu avansat), dar nu și obligația de 
a afla, indiferent dacă acesta este pregătit sau nu să audă un astfel de diagnostic. 
Scopul comunicării despre diagnostic este de a permite bolnavului: să înțeleagă 
realitatea cu care se confruntă,  să se autodetermine în această etapă a vieții lui, să 
favorizeze comunicarea bazată pe încredere cu familia, prietenii, cei apropiați și 
personalul medical, să ia parte la deciziile terapeutice și de îngrijire în mod infor-
mat și conștient, să se pregătească mai bine în ceea ce privește despărțirea de cei 
dragi, de această lume. Reguli de comunicare a veștilor rele (apud. Fl. Todose, 
2003):  stabiliți un moment cât mai puțin dureros pentru pacient, comunicați 
vestea personal, nu prin alte persoane, prin telefon, în scris, alocați timp suficient 
pentru discuția în care se vor comunica veștile, folosiți un limbaj adaptat nivelu-
lui de înțelegere al pacientului, simplu, fără termeni medicali, exprimați păreri 
de rău pentru ceea ce i se întâmplă pacientului, urmăriți sentimentele pe care 
pacientul le are după ce a primit veștile rele, reasigurați pacientul că și în conti-
nuare sunteți disponibil cu tot cu ce vă stă în putere, comunicați strategia care 
ar trebui adoptată în continuare și nu promiteți vindecarea. Robert Buchman și 
Walter Baile (2000), au elaborat un ghid de comunicare al veștilor proaste în 6 
pași, scopul acestora fiind realizarea unei fuziuni între preocupările pacienților 
și demersurile medicului. Ei au elaborat și o formulă mnemotehnică, SPIKES, 
pentru a permite medicilor a-și reaminti strategia. S = setting: se folosește con-
textul adecvat, prezentați-vă, precizați care este rolul dvs. în îngrijirea bolnavului, 
alegeți un loc retras, liniștit, fără zgomote, telefoane P = perception: se încearcă 
a se afla ce știe pacientul și familia acestuia despre boala lui, despre pronostic.
ex. “ce ați înțeles despre boala dvs.?, ce v-a spus medicul?” sau “sunteți îngrijorat 
în legătură cu boala dumneavoastră?”, “v-ați gândit vreodată că boala dumnea-
voastră este gravă?” I = invitation : “ați vrea să știți amănunte despre diagnosticul 
și tratamentul bolii dvs.?” sau “sunteți genul de om care vrea să știe totul despre 
boala lui?” K = knowledge: educați familia și pacientul, explicați pe înțelesul lor, 
discutați chestiunile nesigure, clarificați prejudecățile. E = empaty:  empatia este 
cheia planificării în avans, după ce v-ați asigurat că au înțeles situația, trebuie să 
tatonați cât de mult puteți implica familia (pacientul) în luarea deciziei

S = summary and strategy: este esențial de a se rezuma situația și a stabili un 
plan și o dată pentru următoarea întâlnire. Bibliografia se află la autori.

autori:
Dr� Cornel PetRe-CiUDin, 
medic primar medicină de familie, atestat în îngrijiri paliative 

Dr� Loredana Elena LUpU, 
medic  rezident 

Dr. Valentin PetRe-CiUDin, 
medic rezident
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Șoseaua Berceni 10-12  
București, sector 4

.www medinst.ro

Telefon: 031 9902
  
  

e-mail: receptie@medinst

MED NI ST
diagnostic imagistic
centrul de diagnostic româno-german 
rezonanță magnetică + tomografie computerizată

Dotări clinică:
RMN AVANTO 1,5T, SIEMENS
CT Somatom Perspective 32, SIEMENS

Clinica MEDINST Diagnostic Româno-German, înfiinţată în 1996,
a fost primul centru privat de imagistică medicală deschis la București.

Fondatorul clinicii, Dr. Mircea Medrea,
are peste 30 de ani de experienţă în 

propria clinică din Baden-Württemberg, în 
Germania și în spitale din mai multe ţări.

MEDINST oferă toată gama de investigaţii
imagistice actuale și, în plus, se remarcă 

prin hiperspecializările sale în patologia sis-
temului nervos central, în patologia sânului și 

în cea musculo-scheletală.

CT • IRM Examinări speciale:
neuroimagistice:

• tractografie cerebrală și
de cordon medular cervical (DTI);
• difuzie (DWI);
• spectroscopie (MRS);
• perfuzie (PWI IRM și CT);
• SWI;
• Whole-Spine;
• angiografie (MRA și CTA);
• rs-FMRI (resting state FMRI);
• măsurători volumetrice.

cardioRM

oncologice:

• Whole-body—scanarea întregului
corp, utilă la pacienţii oncologici
în depistarea diseminării tumorilor

secundare (PET-like);
• difuzie (DWI);

• perfuzie(PWI).

angiografie:

• posibilitatea executării de 
angiografii periferice

CT și IRM și totale IRM (Whole-body)

IRM de sân

colangiopancreatografie IRM

uroRMN • uroCT

    măsurători rotuliene CT



AUTOMATIC REUSABLE BIOPSY SYSTEM
MEDGUN

UNIGUN
MEDGUN COMPATIBLE BIOPSY NEEDLE
ALSO USABLE WITH BARD ®  MAGNUM®

AUTOMATIC REUSABLE BIOPSY SYSTEM

Automatic disposable
biopsy system

MEDONE

PISTOL AUTOMAT REUTILIZABIL

VELOX 2

MEDCUT

SEMI-AUTOMATIC SPRING LOADED BIOPSY SYSTEM
MEDEASY



 

Trans Mentor Medical Devices
Calea Rahovei 266-268, Corp 60,

Etaj 1, Sector 5 - Bucuresti
Tel.:0723.611.818 / 0762.195.233 Fax: 031.816.28.37
office@transmentor.ro / comercial@transmentor.ro

www.transmentor.ro / www.acebiopsie.ro

DOMENIU DE UTILIZARE:
ONCOLOGIE
INTERVENŢIONALĂ

Producător: ISO MED - FRANŢA

Ace HUBER

Acul Huber este folosit pentru probe de sânge,
preparate injectabile şi pentru heparinizarea
camerei implantabile.
- Acele Huber drepte sunt folosite pentru probe
de sânge și preparate injectabile, cu o seringă Luer Lock.
- Acele Huber curbate la 90 ° trebuie să fie utilizate
pentru: sânge sau derivate de sânge, puncţii sau transfuzii,
medicamente sau lichide perfuzabile, nutriţie parenterală.
- Volumul aproximativ de amorsare este 0,2 ml.
- Canula acului Huber este realizată din inox 304 oţel chirurgical
- Cu rezistenţă ridicată la coroziune în conformitate
cu norma ISO 683/13 cu teșitură tangenţială

Set ac HUBER

Ac tip Huber cu tub extensibil de 20 cm și aripioare
pentru administrare medicamentaţie
-  Aripioarele soft permit o poziţionare sigură, lungimea
de la hub la Luer lock (feminin) este de 20 cm
-  Volumul aproximativ de amorsare este 0,2 ml.
-  Prevazut cu clemă pentru oprirea fluxului
-  Canula acului Huber este realizată din inox
304 oţel chirurgical
-  Cu rezistenţă ridicată la coroziune în conformitate
cu norma ISO 683/13 și cu teșitură tangenţială.
-  Seturile de extensie sunt ambalate în mod individual
într-un blister rigid, sterilizate cu oxid de etilenă
- Valabilitate/Sterilitate: 5 ani.

Producător: CANOX Medical Device srl
          - ITALIA

Pompă elastomerică / volumetrică Fuser

Myfuser este o pompă elastomerică, de perfuzie, de unică folosinţă pentru administrarea mai multor soluţii medicamentoase fară
a fi nevoie de baterii sau alimentare electrică. De fapt un balon intern din material de silicon medical, care este capabil să
conţină soluţia și, datorită elasticităţii proprii, s-o împingă printr-un sistem de filtrare în linia de perfuzie în jos pentru pacient.
Ritmul perfuziei este controlat de un capilar limitator de debit poziţionat în interiorul conectorului distal. Cantitatea de mililitri
livrată într-o unitate de timp (debit) depinde de următoarele variabile; diferenţă de presiune, raza debitului, lungimea capilarului
limitator de debit (din sticlă), vascozitatea soluţiei, temperatura la nivelul conectorului distal.

Aplicaţii:
- Anestezie / managementul durerii
- Oncologie
- Antibiotice și tratament antiviral
- Talasemie ModululPCA

permite administrarea unui bol
suplimentar pentru pacient
prin apăsarea butonului.

0.5, 1 si 2 ml
8, 15, 30 si 60 minute

60 ml, 100 ml, 120 ml,  si 275 ml
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aPaRat Pet-Ct noU 
de ultimă generaţie

Deşi examinarea PET este o tehnologie relativ recentă 
în ţara noastră, centrul nostru a reuşit să facă 
performanţă în acest domeniu de peste 11  ani pe 

parcursul cărora mai bine de 16.000 de oameni au beneficiat 
de investigaţii PET-CT la cele mai înalte standarde, dovedind 
esenţialitatea în diagnosticare prin această metodă 
imagistică.

Odată cu trecerea anilor, calitatea în serviciul medical 
a rămas prioritatea noastră principală, iar acest lucru este 
confirmat din nou prin achiziţia unui aparat NOU PET-CT, 
acesta făcând parte din ultima generaţie de modele GE.

Echipa medicală alcătuită din cei mai buni specialişti 
completează serviciul medical oferit bazându-se pe 
experienţă şi profesionalism!

Cele mai recente inovaţii PET / CT ale GE Healthcare oferă 
atât o calitate excepţională a imaginii, cât și o cuantificare 
consecventă, fără compromisuri. PET-CT Discovery IQ 2018 
este echipat pentru a oferi soluţia exactă în îndeplinirea 
misiunii principale, oferind cele mai bune rezultate posibile 
pacientului.

Dispozitivul PET / CT oferă atât informaţii metabolice cât 
și informaţii anatomice într-o singură examinare. 

Informaţiile obţinute prin PET / CT s-au dovedit a fi 
mult mai precise în evaluarea pacienţilor cu boli maligne 
cunoscute sau suspectate, astfel crescând  rata de vindecare şi 
supravieţuire a pacienţilor!

importanţă
n Doza de iradiere redusă
n Timp de scanare mai scurt
n Acurateţe şi calitate în servicii medicale
n Deţinem controlul asupra sursei de FDG.

atenţie!

n Pacienţii de pe întreg teritoriul României pot beneficia de 
investigaţia PET-CT la centrul Pozitron Diagnosztika din 

Oradea, în cadrul Programului Naţional de Oncologie, respectiv 
în baza subprogramului de monitorizare oncologică prin PET-CT.

n Aprobarea de la CNAS are o valabilitate de 45 de zile de 
la data emiterii.

n Au apărut noile criterii privind examinarea PET/CT sub 
programul de monitorizare a pacienţilor cu afecţiuni 

Hemato-Oncologice! Noua listă poate fi descărcată şi în 
format PDF de pe site-ul nostru: www.petct.ro.

Sănătate multă tuturor!

Centrul Pozitron Diagnosztika 
din Oradea a demonstrat 
trep tat că investigaţia PET/CT 
are un rol hotărâtor în diagnos-
ticul oncologic. Metoda PET/CT 
s-a născut din combinarea to-
mografiei computerizate cu to-
mografia cu emisie de pozitroni 
şi oferă informaţii suplimentare 
nu doar în legătură cu anato-
mia organelor, ci şi în legătură 
cu metabolismul ţesuturilor, fi-
ind recomandată inclusiv pen-
tru diagnosticarea preventivă şi 
recunoaştere timpurie a bolilor 
neoplazice.
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Diagnosticul diferitelor forme de cancer

Stabilirea extensiei bolii neoplazice

Evaluarea răspunsului la tratamentul 
oncologic

Diagnosticul recidivelor

Elaborarea planului de tratament 
(radioterapie, chimioterapie)

Indicaţiile în bolile neoplazice:

PET/CT tehnologia 
de vârf în diagnosticul 
oncologic

Pentru informaţii întrebaţi medicul curant sau
vizitaţi site-ul www.petct.ro

PET/CT

PET

CT

metodă de imagistică performantă 
în lupta cu cancerul! PET/CT 

PET/CT decontat

prin CNAS!

detalii pe www.petct.ro

Bd. Gen. Magheru nr. 1
Oradea, jud. Bihor  

Tel.: 0259 40 90 90, 0720 01 21 610259 40 90 91,
e-mail: info@petct.ro

Centrul PET/CT Pozitron Diagnosztika
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Care este rata de supravieţuire în cazul cancerului 
la sân?

Când vorbim despre stadii incipiente, stadiile 0, 
I și chiar și II, îndrăznim să vorbim de vindecare. E 
unul dintre cancerele unde ne permitem să facem 
aceste afirmaţii. De aici vine și necesitatea diagnos-
ticului precoce și a testelor de screening.

Ce este testul de screening?
Testul de screening e mai mult decât un diagnos-

tic precoce, este un test populaţional care se face 
unei populaţii ţintă, de o anumită vârstă, pe care o 
stabilește o autoritate publică din fiecare ţară. Au-
toritatea publică stabilește criteriile de screening 
după datele de incidenţă și mortalitate prin cance-
rul respective. Și dacă vă uitaţi pe statistici europe-
ne, o să vedeţi că diferă de la ţară la ţară. Sunt ţări 
care își încep screeningul la 40 de ani, altele abia 
la 60. În funcţie de datele accumulate în zonele re-
spective.

Și România încearcă să facă funcţional acest pro-
gram de screening. El există. Din păcate, e adresat 
unei populaţii limitate încă. Limitate și din conside-
rente de publicitate, în sensul că nu de multe ori am 
asistat la neutilizarea fondurilor alocate, din lipsa 
celor care să vină să beneficieze de aceste teste. Se 

fac eforturi și s-au făcut în ultimii 10 ani ca popula-
ţia supusă screeningului să fie mult mai numeroasă 
decât a fost vreodată. Dar durează.  Până când vom 
ajunge la rezultatele din Europa de Vest, unde toa-
tă populaţia, trimisă de medical de familie, la data 
și ora precisă se duce și își face această verificare, 
va mai trece timp. Acesta este screeningul adevă-
rat. Iar screeningul adevărat îţi aduce în prim-plan 
tumori incipiente, stadii 0 sau I, unde putem să în-
drăznim să spunem de o rată de curabilitate uriașă, 
peste 95%. Merită această investiţie în timp, în bani, 
în efort, chiar și din partea mediei, pentru a ajun-
ge la aceste rezultate. De exemplu, în Statele Uni-
te, datorită acestor eforturi de screening derulat în 
ultimii 30 de ani, un caz din cinci este depistat în 
stadiul 0. În România, cazurile de cancer mamar în 
stadii 0 sunt foarte puţine, câteva zeci. În Statele 
Unite au ajuns la peste 60.000 de cancere în stadiul 
0 depistate anual. Toate aceste cancere se tratează 
mult mai simplu, nu necesită tratamentele sofistica-
te oncologice, necesită o operaţie de bună calitate 
și/sau radioterapie acolo unde este nevoie. Se cre-
ează astfel șansa de a nu face complicaţii superi-
oare multiple din cauza tratamentelor, de a avea o 
calitatea vieţii foarte bună și, în același timp, de a 
nu scoate populaţia aceasta, marea ei majoritate o 
populaţie tânără, din viaţa active, viaţa socială. 

În România, în ce stadii se diagnostichează cel mai 
frecvent cancerul de sân?

Din păcate, la noi cele mai frecvente sunt stadiile 
III, care sunt stadii greu curabile, multe dintre ele 
incurabile. Tot e bine, pentru că în ultima vreme a 
mai scăzut din incidenţa la diagnostic a stadiilor IV, 
adică stadiile aflate în ultimă fază. Tot e un avan-
taj. Eforturile se văd, mai ales ale ultimilor 10 ani, și 
să sperăm că și noi vom trece spre diagnosticul în 
masă al stadiilor I și II măcar. 

În România, cancerul de sân 
e diagnosticat cel mai 
frecvent în stadii târzii

În afara factorilor genetici sunt factorii 
de mediu: poluarea, factorii alimentari, 

fumatul şi mai ales obezitatea. Toate acestea 
pot să contribuie. Cancerul întotdeauna are 

origine plurifactorială.

Dr. Dan Jinga
•  Medic Primar Oncologie, Neolife Medical Center
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Cât de utile sunt caravanele de screening?
Aceste caravane există. Am participat la mai mul-

te întruniri. Sunt ale Ministerului Sănătăţii, există 
programe pilot. Nu fac parte din acest program, dar 
știu că există. Din păcate, acoperirea lor populaţio-
nală este destul de modestă. Adică au fost și date 
publicate pe anumite zone defavorizate cu rezulta-
te foarte bune, care ar merita luate în considerare 
și extinse la nivel naţional. Deocamdată sunt efor-
turi uriașe pe populaţii reduse numeric. Însă pro-
gramul de depistare precoce al cancerului de sân 
și cancerului de col uterin al Ministerului Sănătăţii 
este foarte ambiţios. Și dorinţa noastră, a tuturor 
doctorilor, de orice specialitate până la urmă este 
ca acest program să funcţioneze la scară naţională, 
așa cum de altfel se întâmplă în întreaga Europă. 
România nu face altceva decât să încerce să aducă 
medicina românească acolo unde îi e locul. Și unde 
a fost întotdeauna. 

De la ce vârstă poate apărea cancerul mamar?
Din nefericire, orice cancer poate să apară la ori-

ce vârstă. Ne confruntăm în ultiima vreme cu cazuri 
apărute la vârtse foarte mici. Noi suntem separaţi 
ca specialiști, pediatria este separată de oncologia 
adulţilor. Eu, personal, văd și paciente de 25-30 de 
ani destul de frecvent. Aș vrea să nu le văd, dar 
din păcate numărul lor crește. Iar media de vârstă 
la momentul diagnosticului a scăzut semnificativ în 
ultimii 15 ani, așa încât avem o medie în jur de 45 de 
ani.  Cu 15 ani în urmă media era de aproape 60 de 
ani. 55-60 de ani. Asta e realitatea. 

Care sunt factorii de risc în apariţia cancerului la 
sân?

Cauzele cancerului, în general, nu sunt cunoscu-
te. Dar pentru că este unul dintre cancerele studi-
ate vreme îndelungată sunt cunoscuţi factori favo-
rizanţi, anumite cauze care ar putea să contribuie 
la apariţia cancerului. Există mai nou depistate și 
evidenţiate cauzele genetice. Numai că aceste cau-
ze genetice sunt foarte rare. Nu constituie mai mult 
de 5%-10% din totalul cancerelor mamare. A apă-
rut noţiunea de consult genetic. Dacă știi că provii 
dintr-o familie care are în istoric cancer de sân și 
ovarian – vezi Angelina Jolie – imediat trebuie să 
beneficiezi de consulturi suplimentare, sfat genetic, 
atitudini diferite faţă de populaţia generală.

În afara factorilor genetici sunt factorii de me-
diu: poluarea, factorii alimentari, fumatul și mai 
ales obezitatea. Toate acestea pot să contribuie. 
Cancerul întotdeauna are origine plurifactorială. 
Cu mici excepţii, cum ar fi cancerele infecţioase - 
cum e cancerul de col uterin strict legat de infecţia 
cu HPV – în foarte rare cazuri poţi să legi o singu-
ră cauză de apariţia unui cancer. E plurifactorial. 

Chiar dacă ai elemente genetice, poţi să dezvolţi 
mai devreme sau mai târziu un cancer în funcţie și 
de factorii de mediu. Și lucrul acesta îl știm foarte 
bine din faptul că incidenţa cancerului mamar este 
mare în zonele industrializate. Dacă ne uităm pe 
harta lumii, o să vedeţi că cele mai industrializate 
zone, respectiv cele cu istoria cea mai lungă de in-
dustrializare (bazinul Ruhr din Germania, orașele 
industrial din Marea Britanie sau mai nou coastele 
Americii, deci New York sau partea cealaltă) sunt 
zone unde o femeie din patru face cancer mamar. 
Și la polul opus o să găsim zone din Asia unde can-
cerul mamar este rar, o femeie din 10-12 ajunge să 
facă pe parcursul vieţii cancer mamar. Aici îţi ara-
tă că poluarea, elementul alimentar să contribuie 
foarte mult. În ultimii ani, pe lângă fumat s-a adă-
ugat obezitatea. Și se insistă foarte mult, pentru 
că în 2017 a apărut un studiu clinic populational, 
în care obezitatea s-a dovedit factor de risc major 
pentru cel puţin 15 tumori solide, pe primul loc fi-
ind cancerul mamar, ovarian, colorectal. Deci aces-
ta e un factor deosebit. Bun, acum se îmbolnăvesc 
și oamenii care trăiesc în mediul rural, dar inciden-
ţa, posibilitatea lor să facă acest cancer este net 
inferioară celor care locuiesc în mediul urban și, 
mai ales, în mediile urbane poluate. Din nefericire, 
Bucureștiul urmează repede industrializarea euro-
peană și americană, așa încât și cancerul mamar 
începe să devină din ce în ce mai frecvent în zona 
Bucueștiului și zonele limitrofe, astfel încât în mo-
mentul de faţă asistăm la o creștere a numărului de 
cazuri. Categoric, în ultimii zece ani cazurile aproa-
pe s-au dublat. 

De asemenea, iradierea. Iradierea poate să fie 
naturală (terestră sau aeriană), dar poate să fie și 
iradierea artificială, provocată din accidente. În zo-
nele unde s-au petrecut aceste accidente, inciden-
ţa cancerului în general a crescut și incidenţa can-
cerului mamar în particular.

În România, cazurile de cancer mamar 
în stadii 0 sunt foarte puţine, câteva zeci. 
În Statele Unite au ajuns la peste 60.000 
de cancere în stadiul 0 depistate anual. 
Toate aceste cancere se tratează mult 
mai simplu, nu necesită tratamentele 

sofisticate oncologice, necesită o operaţie 
de bună calitate şi/sau radioterapie acolo 

unde este nevoie.
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Biopsia leziunilor infraclinice 
mamare sub ghidaj imagistic

Î n ultimii ani ne întâlnim cu un număr din ce în ce mai mare de paciente 
care au depistate formaţiuni tumorale mamare infraclinice cu caractere 
incerte de malignitate, paciente care necesită precizarea diagnosticului 

şi stabilirea schemei de tratament.
În ultimii ani ne întâlnim cu un număr din ce în ce mai mare de paciente 

care au depistate formaţiuni tumorale mamare infraclinice cu caractere in-
certe de malignitate, paciente care necesită precizarea diagnosticului și sta-
bilirea schemei de tratament. Sunt considerate formaţiuni tumorale mamare 
infraclinice leziunile care nu au expresie clincă: pacientele nu le găsesc, prin 
autopalpare și, cel mai adesea, nici medicii examinatori nu reușesc să identi-
fice leziunile la examenul clinic, dar acestea sunt bine văzute prin explorări 
imagistice. Este vorba fie despre formaţiuni tumorale constituite, fie despre 
microcalcificări. Numărul pacientelor depistate cu astfel de leziuni este din 
ce în ce mai mare în pezent datorita, pe de o parte, creșterii calităţii exame-
nelor imagistice (ecografie mamară, mamografie, RMN), iar pe de altă parte, 
ca urmare a creșterii adresabilităţii pacientelor către explorările imagistice 
prin programe de screening sau a îmbunătăţirii educaţiei sanitare. Metodele 
imagistice actuale sunt tot mai performante, ecografia mamară folosită ca 
metodă de screening reușește, prin utilizarea unei frecvenţe mari de lucru 
(peste 7,5-12mHz1), cu posibilitate de examinare în mod Doppler color sau cu 
contrast, sau în mod sonoelastografic, să identifice leziuni subcentimetrice 
(chiar sub 5 mm) ori să evidenţieze microcalcificări maligne2. Examinarea 
mamografică a prezentat o dezvoltare importantă în ultimii ani prin apariţia, 
pe scară din ce în ce mai largă, a mamografiei digitale și a mamografiei cu 
tomosinteză3, explorări ce au permis depistarea microcalcificărilor maligne 
și a leziunilor de mici dimensiuni4. Apariţia de aparate RMN performate a 
condus în plus la creșterea numărului de tumori mamare infraclinice de-
pistate.  Dezvoltarea echipamentelor imagistice este însoţită și susţinută și 
de specializarea medicilor în depistarea și diagnosticarea acestor tumori. 
Totuși, cu toate progresele metodelor imagistice și îmbunăţirea sensibilităţii 
și a specificităţii acestor examene, ele sunt limitate la depistarea și descrierea 
caracterelor imagistice și a localizării, fără a putea să precizeze tipul de boală. 
Ele pot sugera elemente de malignitate dar, pentru diagnosticul de certitudi-
ne, este nevoie întotdeauna de un examen biopsic, fie că este vorba despre o 
biopsie instrumentală, fie despre o biopsie pe cale chirurgicală, biopsie din 
formaţiunea tumorală, microcalcificări, cât și din eventualele determinări 
locoregionale ganglionare sau la distanţă.

Situaţia tumorilor infraclinice este una particulară prin faptul că aceste 
tumori se identifică pe filmele radiologice și pe ecranele ecografelor dar ele 
nu se palpează nici clinic și, în unele cazuri, nici intraoperator. Așadar, este 
din ce în ce mai solicitată asistenţa imagistică pentru realizarea de puncţii 
biopsii sub ghidaj ecografic, mamografic sau RMN și, de asemenea, este ne-
voie de asistenţă imagistică în excizia de formaţiuni tumorale infraclinice 
prin localizarea lor cu fire de ghidaj ce pot fi montate sub ultrasonografie sau 
mamografie stereotaxică.  Cele mai multe dintre tumorile mamare benigne 
sau maligne care se văd mamografic se văd cel mai adesea și ecografic, astfel 
că folosirea ecografelor în orientarea puncţiilor mamare – puncţii fine aspira-
tive pentru examen citologic sau puncţii biopsii pentru examen histopatolo-
gic și imunohistochimic – precum și în ghidarea montării de harpoane – fire 
de ghidaj – pentru reperarea formaţiunilor intraoperator este o atitudine de 
rutină în multe clinici. 

Probleme deosebite apar în cazurile care sunt depistate mamografic mi-
crocalcificări suspecte de malignitate, acestea neavând, cel mai adesea, cores-
pondent clar ecografic. O altă problemă dificilă de management al tumorilor 
mamare se pune pentru cazurile cu formaţiuni tumorale care se văd doar 
mamografic. Astfel de situaţii sunt, de exemplu, cazurile de cancer de san 
multiple, cu a doua leziune la distanţă, după tratament oncologic. O situaţie 
particulară este cea a recidivelor pe sân operat conservator care, secundar 
tratamentelor chirurgicale sau oncologice, fac ca aceste tumori să nu poată fi 
caracterizate cu certitudine ecografic.  Pentru toate aceste situaţii este nevoie 
de folosirea pentru ghidajul biopsiei de mamografia digitală cu sterotaxie, 
metodă care permite vizualizarea tumorii.

Folosirea metodelor imagistice în biopsierea formaţiunilor mamare infra-
clinice conduce la precizarea corectă a diagnosticului, la o bună stadializare 
a bolii, la obţinerea precoce de specimene anatomopatologice pentru teste 
imunohistochimice și genetice, la posibilitatea aplicării de tratamente chirur-
gicale conservatoare, la posibilitatea aplicării tehnicii ganglionului santinelă 
și scăderea numărului de limfadenectomii axilare complete pentru stadia-
lizare, la reducerea numărului de intervenţii mutilante, implicit la scăderea 
duratei de spitalizare și în special la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientelor 
și reducerea numărului de complicaţii imediate și la distanţă. În Centrul Me-
dical Provita se pot face, de rutină, pentru tumori mamare infraclinice, biopsii 
mamare ghidate ecografic – fie puncţii biopsii, fie puncţii fine aspirative cât și 
montare de fire harpon de ghidaj pentru a ajuta echipa chirurgicală în găsirea 
intraoperatorie a tumorii. De asemenea se folosește mamografia digitală cu 
stereotaxie pentru puncţii biopsie din formaţiuni tumorale infraclinice sau 
din microcalcificări suspecte și pentru montarea de harpoane în vederea 
biopsiei chirurgicale. 

(EndnotEs)
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• Flexibilitate, calitate, mobilitate, accesibilitate
• Tomografie liniară, auto-tracking,
auto-positioning, stitching
• Deplasare rapidă, manuală sau motorizată, și 
sincronizată a componentelor
 

• Interfață complexă, intuitivă, ușor de utilizat
• PACS complementar pentru acces
de la distanță la imaginile radiologice și la
instrumentele de diagnosticare

• Soluții pentru digitalizare
• Echipamente pentru radioprotecție

• Sisteme pentru poziționare
și imobilizare pacient

ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU RADIOLOGIA DIGITALĂ

ACCESORII RADIODIAGNOSTIC

GAMĂ COMPLETĂ DE ECHIPAMENTE
MEDICALE PENTRU TERAPIE CONVENŢIONALĂ CU RAZE X

ACCESORII RADIOTERAPIE

• Dedicate radioterapiei ortovoltaice cu tensiuni
până la 300kV: profunde, semi-profunde și superficiale
• Software pentru administrare pacienți și tratamente, 
integrat cu software-ul pentru controlul unității, care
facilitează  importul / exportul datelor între unitate și 
sistemul gazdă utilizat de clinică

Echipament unic
pentru administrarea
radioterapiei
intraoperatorii (IORT)

 Tel.: +40 217 450 505 • Fax: +40 217 460 278 www.radiomed.ro

TEHNOLOGIE DE VÂRF
ÎN RADIOLOGIA DIAGNOSTIC

•  Măști termoplastice compatibile cu 
majoritatea plăcilor de bază comercializate 
(sunt disponibile în orice combinație de 
material, perforație, grosime, număr de 
profile)
•  Perne de poziţionare pentru orice regiune 
anatomică
• Plăci de bază pentru cap și gât, sâni și 
plămâni, extremități inferioare

• Sistem de verificare și control al instalației 
dedicat supravegherii operării în scopul
prevenirii erorii umane
• Aplicatori complet transparenți, cu secțiune 
rectangulară sau circulară și dimensiuni liber
configurabile, în limita asigurării omogenității 
fasciculului de radiație

Servicii complete:
• comercializare

• autorizare
• service
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• Flexibilitate, calitate, mobilitate, accesibilitate
• Tomografie liniară, auto-tracking,
auto-positioning, stitching
• Deplasare rapidă, manuală sau motorizată, și 
sincronizată a componentelor
 

• Interfață complexă, intuitivă, ușor de utilizat
• PACS complementar pentru acces
de la distanță la imaginile radiologice și la
instrumentele de diagnosticare

• Soluții pentru digitalizare
• Echipamente pentru radioprotecție

• Sisteme pentru poziționare
și imobilizare pacient

ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU RADIOLOGIA DIGITALĂ

ACCESORII RADIODIAGNOSTIC

GAMĂ COMPLETĂ DE ECHIPAMENTE
MEDICALE PENTRU TERAPIE CONVENŢIONALĂ CU RAZE X

ACCESORII RADIOTERAPIE

• Dedicate radioterapiei ortovoltaice cu tensiuni
până la 300kV: profunde, semi-profunde și superficiale
• Software pentru administrare pacienți și tratamente, 
integrat cu software-ul pentru controlul unității, care
facilitează  importul / exportul datelor între unitate și 
sistemul gazdă utilizat de clinică

Echipament unic
pentru administrarea
radioterapiei
intraoperatorii (IORT)

 Tel.: +40 217 450 505 • Fax: +40 217 460 278 www.radiomed.ro

TEHNOLOGIE DE VÂRF
ÎN RADIOLOGIA DIAGNOSTIC

•  Măști termoplastice compatibile cu 
majoritatea plăcilor de bază comercializate 
(sunt disponibile în orice combinație de 
material, perforație, grosime, număr de 
profile)
•  Perne de poziţionare pentru orice regiune 
anatomică
• Plăci de bază pentru cap și gât, sâni și 
plămâni, extremități inferioare

• Sistem de verificare și control al instalației 
dedicat supravegherii operării în scopul
prevenirii erorii umane
• Aplicatori complet transparenți, cu secțiune 
rectangulară sau circulară și dimensiuni liber
configurabile, în limita asigurării omogenității 
fasciculului de radiație

Servicii complete:
• comercializare

• autorizare
• service
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cu raze X
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identificarea mutaţiilor ţintă în 
cancerul colorectal metastatic

cesitatea testării reflexe; în tabelul de mai jos se găsesc ţintele detecta-
bile cu ajutorul acestui test:

De ce este utilă testarea genelor KRaS, BRaF, PiK3Ca?
Studiile clinice efectuate pe loturi de pacienţi cu neoplasm colorectal 

metastatic și care nu au răspuns la terapia cu chimioterapice, precum și 
pe pacienţi care nu au primit chimioterapie, au arătat un răspuns clinic 
la tratamentul cu anticorpi monoclonali anti-EGFR doar în 10-20% din 
cazuri (5 - Cunningham et al., 6 – Chung et al). Activarea căii oncogene 
a EGFR în aval a fost investigată cu privire la eficienţa răspunsului tera-
peutic sub tratament cu molecule ţintite anti-EGFR. Studiile au confir-
mat faptul că pacienţii cu neoplasm colorectal metastatic care prezintă 
mutaţii punctiforme în structura oncogenelor KRAS nu beneficiază de 
terapia cu anticorpi monoclonali anti-EGFR (7 – Lievre et al, 8 – Benve-
nuti et al). Literatura de specialitate a recunoscut mutaţiile în structura 
genei KRAS ca factor major de predicţie negativă a eficacităţii terapiei 
cu moAb (cetuximab și panitumumab) (3 - Bardelli & Sienna). Prezenţa 
mutaţiilor oncogenei KRAS este responsabilă însă doar pentru 35-45% 
dintre pacienţii non-responderi la terapie cu moAb (3 - Bardelli & Si-
enna). Devine astfel importantă identificarea unor factori genetici su-
plimentari care contribuie la apariţia statusului de rezistenţă primară 
la agenţii anti-EGFR: studiile recente s-au concentrat asupra analizei 
moleculelor implicate în aval în calea semnalizării EGFR, respectiv mu-
taţiile în structura genelor BRAF (9 - Di Nicolantonio et al.) și PIK3CA 
(10 - De Rook et al.) au fost găsite responsabile pentru răspunsul alterat 
al pacienţilor la terapia ţintită cu moAb.

Top Diagnostics împreună cu parterul său Randox Biosciences sus-
ţin diagnosticul molecular și managementul eficient al pacienţilor cu 
cancer colorectal metastatic, prin identificarea rapidă a celor mai re-
levante mutaţii în structura oncogenelor KRAS, BRAF, PIK3CA și prin 
selectarea corectă a pacienţilor eligibili să primească tratament cu mo-
lecule ţintite anti-EGFR.
 

Tehnologia BAT®- Biochip Array Technology considerată teh-
nologia “Gold Standard” pentru testarea multiplex dezvoltată 
de Randox Biosciences, împreună cu platforma Evidence In-

vestigator, detectează simultan, calitativ sau cantitativ, o gamă largă de 
analiţi dintr-o singură probă biologică (sânge integral, ser, salivă, urină, 
biopsie ţesut).

Testarea multiplex revoluţionează domeniul de detecţie molecular, 
oferind avantaje de neegalat: creșterea performanţelor clinice, reducere 
de costuri și, de asemenea, economie de timp și resurse.

Cercetătorii de la Randox Biosciences au alocat o atenţie deo-
sebită unei probleme majore de sănătate publică la ora actuală, re-
spectiv managementul cancerului colorectal metastatic.

Detecţia rapidă a profilului mutaţiilor punctiforme din 
structura genelor KRaS, BRaF și PiK3Ca

În ciuda recentelor inovaţii terapeutice, prognosticul pacienţilor 
cu neoplasm colorectal rămâne rezervat (1 – Ferlay et al). Neoplasme-
le metastatice reprezintă 40-50% dintre cazurile nou diagnosticate 
de cancer colorectal și se asociază unei morbidităţi înalte (1-Ferlay et 
al, 2). În ultimii ani s-a demonstrat eficienţa terapeutică a anticorpilor 
monoclonali (moAb) în tratamentul cancerului colorectal metastatic, 
respectiv cetuximab și panitumumab, care au ca ţintă receptorul fac-
torului de creștere epidermală (EGFR) (4 – Saltz et al, 5 - Cunningham 
et al). Acești anticorpi monoclonali (moAb) se folosesc în monoterapie 
sau asociaţi cu chimioterapicele și acţionează prin blocarea semnalelor 
căii inhibitorii a EGFR în aval, inclusiv a evenimentelor mediate de ge-
nele KRAS, BRAF, PIK3CA. Atunci când apar mutaţii în stuctura genelor 
KRAS, BRAF și PIK3CA acestea sunt activate permanent în aval, făcând 
ca terapia anti-EGFR prin moAb să devină ineficientă. Testul Randox 
KRAS, BRAF, PIK3CA Array oferă medicului oncolog informaţii cu pri-
vire la mutaţiile punctiforme importante din structura genelor KRAS, 
BRAF și PIK3CA, permiţând astfel selecţia corectă a pacienţilor care pot 
beneficia de terapia cu anticorpi monoclonali anti-EGFR.

Ţinte detectabile prin testul KRaS, BRaF, PiK3Ca* array 
Diagnosticul precoce și detecţia statusului mutaţional au o impor-

tanţă capitală pentru identificarea și selectarea corectă a pacienţilor 
cu cancer colorectal care vor răspunde potenţial la terapia cu anticorpi 
monoclonali.

KRAS, BRAF, PIK3CA Array este un test PCR eficient pentru iden-
tificarea rapidă și simultană a celor mai relevante 20 de mutaţii punc-
tiforme în structura genelor KRAS, BRAF, PIK3CA din ADN extras din 
ţesut proaspăt, îngheţat sau ţesut fixat în parafină, reducând astfel ne-
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Prevenţia cancerului cervical

C ervixul sau colul uterin este porţiunea cea mai joasă și mai 
îngustă a uterului care face legătura între uter și vagin. Can-
cerul cervical sau cancerul de col uterin este o boală în care 

celulele normale se transformă în celule canceroase. Cancerul de 
col uterin se dezvoltă progresiv. Înainte de apariţia cancerului, ce-
lulele colului cervical se transformă și devin celule anormale ale 
ţesutului cervical. Mai târziu, celulele neoplazice se multiplică și se 
răspândesc în profunzimea colului, până invadează ţesutul din jur 
și astfel are loc răspândirea cancerului.
Cauzele cancerului cervical� Infecţia cu HPV (Virusul Papi-
loma Uman) este cea mai frecventă cauză de cancer cervical. Este 
important de știut că nu toate femeile cu infecţie HPV vor dezvolta 
cancer cervical. Alte cauze posibile sunt: • fumatul; • primul con-
tact sexual la o vârstă fragedă; • numărul mare de sarcini; • multi-
plii parteneri sexuali, crescând riscul infecţiei cu HPV; • contracep-
tivele orale; • sistemul imunitar slăbit.
Simptomele cancerului cervical. Cele mai întâlnite simp-
tome în cancerul de col uterin (cervical) sunt: sângerări vaginale, 
scurgeri vaginale neobișnuite, dureri pelvine și dureri în timpul ac-
tului sexual.
Diagnosticul cancerului cervical. Investigaţiile pentru detec-
tarea cancerului cervical sau de col uterin sunt: Testul Papanicolau 
se recomandă a fi făcut de un medic ginecolog, o dată pe an. Tes-
tul constă în raclarea celulelor de pe suprafaţa colului cervical și a 
vaginului. Celulele sunt apoi studiate la microscop pentru a vedea 
dacă sunt modificate. Colposcopia este o metodă prin care se vizu-
alizează interiorul vaginului și cervixului pentru zonele modificate. 
Colposcopul ajunge în cervix prin vagin. Prin această metodă se pot 
preleva mostre de ţesut pentru biopsie. Chiuretajul endocervical 
este o metodă prin care se prelevează celule sau ţesut din regiu-
nea cervicală cu ajutorul unei chiurete. Biopsia se realizează dacă 
se găsesc celule modificate în testul Papanicolau. Se prelevează o 
bucată de ţesut din cervix și se studiază la microscop de către un 
medic anatomopatolog pentru semne de cancer. Examenul pelvin 
prin care se examinează vaginul, cervixul, uterul, ovarele și rectul.
Stadializarea cancerului. Cancerul de col uterin are următoa-
rele stadii: Stadiul 0 – când celulele canceroase se găsesc numai în 
primul strat de celule al cervixului și nu au invadat straturile pro-
funde. Mai poartă numele de carcinom în situ. Stadiul I – divizat în 
două stadii IA și IB, în funcţie de cantitatea de ţesut tumoral: • IA – 

doar o mică parte de ţesut tumoral se găsește la nivelul cervixului și 
se observă la microscop. Tumora nu invadează ţesutul în adâncime 
mai mult de 5 mm și în întindere mai mult de 7 mm. • IB – cancerul 
este localizat, poate fi văzut numai la microscop, este mai adânc de 
5 mm și este mai răspândit de 7 mm sau se poate observa și fără 
microscop și poate fi mai mare de 4 cm. Stadiul II – stadiu în care 
tumora s-a răspândit dincolo de col dar nu și în pelvis.• IIA – can-
cerul se răspândește dincolo de cervix până în cele două treimi su-
perioare ale vaginului, dar nu și în ţesuturile din jurul uterului. • IIB 
– cancerul se răspândește dincolo de cervix până în cele două treimi 
superioare ale vaginului și în ţesuturile din jurul uterului. Stadiul 
III – cancerul invadează treimea inferioară a vaginului și poate in-
vada peretele pelvisului și nodulii limfatici din apropiere. • IIIA – 
tumora a invadat treimea inferioară a vaginului, dar nu și peretele 
pelvin. • IIIB – celulele canceroase s-au răspândit în peretele pelvin 
și/sau formaţiunea canceroasă s-a mărit, astfel încât blochează ure-
terele. Nodulii limfatici din pelvis pot fi afectaţi. Stadiul IV – can-
cerul invadează vezica urinară, rectul sau alte părţi ale corpului. • 
IVA – cancerul este răspândit la vezica urinară, peretele rectal sau la 
nodulii limfatici din pelvis. • IVB – cancerul s-a răspândit dincolo de 
pelvis și nodulii limfatici pelvieni, la alte părţi ale organismului ca 
abdomenul, ficatul, tractul intestinal sau plămâni.
tratamentul cancerului cervical. Alegerea celui mai adecvat 
tratament pentru cancer este o decizie care implică, de obicei, pa-
cientul, familia și echipa de medici care participă la tratament. Se 
folosesc trei tipuri de tratament standard. Tratamentul chirurgical 
prin îndepărtarea chirurgicală a cancerului este uneori curativ. Prin-
cipalele proceduri chirurgicale care se practică sunt: Histerectomia 
totală este o metodă chirurgicală care constă în scoaterea uteru-
lui, inclusiv a cervixului. Dacă uterul și cervixul se scot prin vagin, 
metoda se numește histerectomie vaginală. Dacă uterul și cervixul 
sunt scoase printr-o incizie abdominală, operaţia se numește histe-
rectomie abdominală. Dacă cervixul și uterul sunt scoase printr-o 
incizie mică în peretele abdominal folosind un laparoscop, operaţia 
se numește histerectomie laparoscopică completă. Histerectomia 
radicală este o metodă chirurgicală pentru îndepărtarea uterului, 
cervixului și a unei porţiuni din vagin. Ovarele, trompele Fallope 
sau nodulii limfatici vecini pot fi, de asemenea, scoase. Exentera-
ţia pelvică este o metodă chirurgicală pentru scoaterea colonului 
inferior, rectului și a vezicii urinare. La femei se scot și cervixul, va-
ginul, ovarele și nodulii limfatici vecini. Se fac deschideri artificiale 
pentru eliminarea urinei și a scaunului. Radioterapia este un trata-
ment oncologic ce folosește raze X cu energie mare sau alte tipuri 
de raze pentru a distruge celulele tumorale. Există două tipuri de 
radioterapii. Radioterapia externă utilizează un aparat ce trimite ra-
diaţii către cancer. Radioterapia internă utilizează o substanţă radi-
oactivă conţinută în ace, seminţe iradiante, fire sau catetere, care se 
plasează direct în sau lângă cancer. Chimioterapia este o metodă de 
tratament a cancerului care folosește substanţe farmaceutice pentru 
a opri creșterea celulelor canceroase prin distrugerea lor sau oprirea 
diviziunii. Felul administrării chimioterapiei depinde de tipul și sta-
diul cancerului de tratat.
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introduced important cancer treatment breakthroughs that help our customers improve outcomes for patients.
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Most side e�ects of radiotherapy, including radiotherapy delivered with Accuray systems, are mild and temporary, often involving fatigue, nausea, and skin irritation. Side e�ects can be severe, however, leading to pain, 
alterations in normal body functions (for example, urinary or salivary function), deterioration of quality of life, permanent injury, and even death. Side e�ects can occur during or shortly after radiation treatment or in the 
months and years following radiation. The nature and severity of side e�ects depend on many factors, including the size and location of the treated tumor, the treatment technique (for example, the radiation dose), and 
the patient’s general medical condition, to name a few. For more details about the side e�ects of your radiation therapy, and to see if treatment with an Accuray product is right for you, ask your doctor.
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THIS CHANGES EVERYTHING

Varian is transforming radiotherapy from every perspective. With the Halcyon  system, 
we designed a radiotherapy treatment platform that combines high quality of care, 
operational excellence, and human-centered design into one compact yet powerful 
device. That means it’s envisioned to be comfortable for patients, intuitive for caregivers, 
and transformative for clinics. 

Learn more at Varian.com/Halcyon
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