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Stimate domnule profesor Dan Mircea 
Enescu, faceţi parte din primii absol-
venţi ai Școlii Românești de Chirurgie 
Plastică. Vă rugăm să ne vorbiti des-
pre această Școală și despre înteme-
ietorii ei.

Putem spune că istoria chirurgiei 
plastice românești are o vechime de 61 
ani. Prima clinică de chirurgie plastică 
de sine stătătoare s-a numit Clinica de 
Chirurgie Platsică și Reparatorie condu-
să de profesorul doctor Agrippa Iones-
cu. El a fost creatorul Școlii Românești 
de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, 
cel care a organizat şi condus timp de 
40 de ani această clinică.Putem spune că el a fost „celula 

stem” a tuturor celorlalţi medici care 
ne-am format împreună cu dânsul și 
după dânsul.

Anul de bornă, este anul 1958. Iată 
că au trecut mai bine de 60 de ani de 
atunci și putem spune că a fost o peri-
oadă foarte nutritivă pentru chirurgia plastică ro-

mânească deoarece s-au petrecut niște lucruri des-

tul de simetrice dacă stăm sș analizăm și anume: 

primii 30 de ani, 1958-1988, au fost anii profesorului 

Agrippa Ionescu, când ne-am format cu toţii acolo 

și după anul 1989 până în prezent. 
Referindu-ne la prima perioadă a formării Școlii 

Românești de Chirurgie Plastică, putem afirma că 

profesorul Agrippa Ionescu avea acest concept de 

a face din fiecare persoană, din fiecare profesio-

nist care ieșea din mâna dânsului un fel de ”Rolce-

Royce”, adică îl strunjea și se ocupa de el într-un 

mod cu totul particular funcţie de aptitudinile lui, 

după înclinaţiile lui și îl proiecta în viitor. Nimeni nu 

era un simplu om care lucra într-o clinică, ci avea 

o viziune despre fiecare în parte. De exemplu, în 

cazul meu, a simţit că trebuie să fac ceva pentru 

copii și astfel m-a particularizat și m-a pregătit, în-

cât mi-am dat sema că acesta va fi viitorul pentru 

mine și anume, să fac chirurgie plastică dedicată în 

mod special copiilor. Acelea erau vremuri în care se 

muncea chiar și 7 zile din 7, 24 de ore. Nu-mi aduc 

aminte de zile libere, era un ritm cu totul susţinut.

Pot să spun, că alături de profesorul Agrippa Io-

nescu și de rezidenţi, exista o echipă extraordinară 

de profesioniști. Fiecare în fiecare ducea cu el o va-

loare incomensurabilă, reprezenta câte o parte din 

chirurgia plastică și așa cum probabil ne alesese și 

pe noi, așa îi alesese și pe dânșii și probabil că așa 

m-au învăţat și pe mine, că și eu am avut această 

percepţie, acest concept, această filisofie și pe par-

cursul existenţei mele.

Academician profesor doctor Dan Mircea Enescu 

• Președinte Congres ACPR 2019. • Președinte în Exerciţiu Asociaţia 

Chirurgilor Plasticieni din România - A.C.P.R.• Vice-Președinte 

Academia de Știinţe Medicale. • Vice-Președinte Comisia de Chirurgie 

Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă • Profesor 

Universitar Catedra Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă 

• Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București:Suntem parte din chirugia plastică mondială
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Anul acesta veţi prezida cel de-al 11-lea Congres 

BAPRAS care  înglobează al 12-lea Congres Naţi-

onal al Societăţii Române de Chirurgia Mâinii și al 

13-lea Congres al Societăţii Române de Microchi-

rurgie Reconstructivă. Vă rugăm să ne spuneţi ce 

noutăţi  aduce evenimentul prin lucrările știinţifice 

și speakerii prezenţi anul acesta?

Da, într-adevăr, între 9-11 Mai vom avea onoarea 

de a organiza in Cluj Napoca cel de-al 11-lea Con-

gres al Asociaţiei Balcanice a Chirurgilor de Chi-

rurgie Plastică Reconstructivă și Estetică (Balkan 

Association of Plastic Reconstructive and Aesthe-

tic Surgeons). În paralel cu acest Congres se vor 

desfășura deasemeni cel de-al 12-lea Congres al 

Societăţii Române de Chirurgia Mâinii și cel de-al 

13-lea Congres al Societăţii Romîne de Microchi-

rurgie Reconstructivă. Estimăm reunirea a aproxi-

mativ 400 de participanţi și, ceea ce este foarte 

îmbucurător, cel puţin jumătate dintre aceștia vor fi 

specialiști tineri și medici rezidenţi. Și spun aceasta 

pentru că aceste manifestări știinţifice sunt desti-

nate în principal tinerilor, pentru a le facilita venirea 

în contact cu chirurgii experimentaţi în domeniu și 

cu noutăţile în specialitate. Un aspect foarte im-

portant este și acela că, în precongres-respectiv pe 

7-8 Mai, vor fi organizate două workshopuri desti-

nate în exclusivitate mai tinerilor noștri colegi: un 

workshop de microchirurgie pentru începători și 

un workshop de disecţii de lambouri pe animale vii 

(porci) destinat îndeosebi tinerilor specialiști.

La congres vor participa, în afara medicilor din 

ţările aparţinând spaţiului Balcanic, numeroși co-

legi din USA, Italia, Austria, Germania, Franţa, El-

veţia, Olanda, Republica Moldova, Liban, Egypt. O 

menţiune deosebită pentru personalităţile cu o re-

putaţie deosebită în domeniu care au acceptat să 

facă parte din Faculty, numărul lor fiind de aproxi-

mativ 90. Printre invitaţii de marcă din afara spaţiu-

lui Balcanic, fără a avea pretenţia că îi voi enumera 

pe toţi, se numără Geoffrey Hallock, Alex Spiess, 

Mimmis Cohen, Yelena Akelina, Jerod Keith, Pravin 

Patel, Andrei Odobescu din USA; Kurt Vinzenz, Ma-

ria Anoshina, Heinz Burger, Sasan Hamzavi, Chris-

tian Schaudi din Austria; Bishara Atiyeh din Liban; 

Prof. dr. Alexandru Valentin Georgescu, 

Președintele Asociaţiei Balcanice de Chirurgie 

Reconstructivă și Estetică:

Microchirurgia este o tehnică ce a permis 

ridicarea la cele mai înalte standarde 

a chirurgiei reconstructive

În perioada 9-11 mai 2019 Cluj-ul va fi gazda 

celui de al 11-lea Congres al Asociaţiei Balcanice 

de Chirurgie Plastică Reconstructivă și Estetică 

(BAPRAS), eveniment la care sunt așteptaţi 

chirurgii plasticieni din zona balcanică și din 

întreaga lume. Cu această ocazie am discutat 

cu dl. prof. dr. AlexAndru VAlentin 

GeorGescu Preşedinte al Asociaţiei Balcanice 

de Chirurgie Reconstructivă și Estetică și ne-a 

povestit despre obiectivele viitoare, despre 

realizările și așteptările în ceea ce privește 

tinerii medici.

interviu
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Stimată doamnă doctor Carmen Giuglea, sunteţi 
la final de mandat ca și Presedinte al Societăţii 
Române de Chirurgie Estetică – SRCE. Vă rugăm 
să ne menţionaţi care au fost cele mai importante 
realizări și proiecte ale acestui mandat.

Într-adevar, mă apropii de finalul unui mandat 
de președinte al unei societăţi profesionale destul 
de controversată și râvnită de-a lungul timpului, 
care a fost de multe ori la răscrucea unor orgo-
lii și ambiţii. Realitatea este că SRCE trebuie să 
fie o societate profesională care să deservească 
nevoile și interesele membrilor ei, care a fost și 
dezideratul meu pe durata întregului meu man-
dat. Am încercat să organizez în această perioadă 
manifestări știinţifice de înaltă ţinută, având ca in-
vitaţi chirurgi plasticieni reprezentativi în diferite 
domenii ale chirurgiei plastice din lumea întreagă 
care să-și împărtășească experenţa cu plasticienii 
români. De asemenea, am organizat 2 școli pentru 
rezidenţi, având iniţiativa în premieră de a asocia 
acestora și cursuri hands on. Am paricipat la acţi-
unea de reglementare a limitării competenţei me-
dicilor care să aibă dreptul de a implanta fillere 
(cunosctute mai ales sub denumirea de a injecta 
acid hialuronic) doar la plasticieni și dermatologi, 
conform curiculei de pregătire în specialităţile re-
spective. Am încercat să actualizez cu informaţii 
site-ul SRCE pentru o bună informare a membrilor, 
și cu ajutorul unei pagini de facebook am îmbună-
tăţit comunicarea dintre SRCE și membri.

În perioada 19 – 21 septembrie 2019, Societatea 
de Chirurgie Estetică din România – SRCE, va or-
ganiza la Poiana Brașov Conferinţa de Chirurgie 
Estetică, eveniment naţional cu participare inter-
naţională. Ce informaţii puteţi să ne oferiţi des-
pre acest eveniment anual pe care îl prezidaţi?

Recunosc că îmi doresc ca evenimentul din 
toamna acestui an de care mă întrebaţi să reuneas-
că nume sonore internaţionale pe care plasticienii 

noștrii tineri sau în formare să aibă oportunitatea de 
a-i putea audia la ei acasă. De asemenea, îmi doresc 
să adun speakerii cei mai reprezentativi de la noi din 
ţară, care sa-și împărtășească fiecare experienţa re-
prezentativă în domeniul de experiză pe care îl are. 
Pentru că avem chirurgi valoroși, pe care trebuie să-i 
apeciem și „exploatăm” la adevărata lor valoare.

Știm că aveţi invitaţi de excepţie la Conferinţa 
de Chirurgie Estetică de anul acesta precum: 
Constantino Mendieta (USA), Alexander Aslani 
(Spania), Giovani Botti (Italia), Lina Triana (Co-
lumbia), Ion Lucian (Marea Britanie) și Al Aly 
(Emiratele Arabe). Puteţi să ne vorbiţi puţin des-
pre contribuţia acestora la dezvoltarea chirurgiei 
estetice?

Dr. Carmen Giuglea, 
• Medic primar Chirurgie plastică, Estetică și Microchirurgie reconstructivă• Șef Lucrări UMF Carol Davila - București
• Doctor în știinţe medicale
• Președinte al Societăţii Române de Chirurgie Estetică
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Stimate domnule profesor Dan Mircea 
Enescu, faceţi parte din primii absol-
venţi ai Școlii Românești de Chirurgie 
Plastică. Vă rugăm să ne vorbiti des-
pre această Școală și despre înteme-
ietorii ei.

Putem spune că istoria chirurgiei 
plastice românești are o vechime de 61 
ani. Prima clinică de chirurgie plastică 
de sine stătătoare s-a numit Clinica de 
Chirurgie Platsică și Reparatorie condu-
să de profesorul doctor Agrippa Iones-
cu. El a fost creatorul Școlii Românești 
de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, 
cel care a organizat şi condus timp de 
40 de ani această clinică.

Putem spune că el a fost „celula 
stem” a tuturor celorlalţi medici care 
ne-am format împreună cu dânsul și 
după dânsul.

Anul de bornă, este anul 1958. Iată 
că au trecut mai bine de 60 de ani de 
atunci și putem spune că a fost o peri-
oadă foarte nutritivă pentru chirurgia plastică ro-
mânească deoarece s-au petrecut niște lucruri des-
tul de simetrice dacă stăm sș analizăm și anume: 
primii 30 de ani, 1958-1988, au fost anii profesorului 
Agrippa Ionescu, când ne-am format cu toţii acolo 
și după anul 1989 până în prezent. 

Referindu-ne la prima perioadă a formării Școlii 
Românești de Chirurgie Plastică, putem afirma că 
profesorul Agrippa Ionescu avea acest concept de 
a face din fiecare persoană, din fiecare profesio-
nist care ieșea din mâna dânsului un fel de ”Rolce-
Royce”, adică îl strunjea și se ocupa de el într-un 
mod cu totul particular funcţie de aptitudinile lui, 
după înclinaţiile lui și îl proiecta în viitor. Nimeni nu 
era un simplu om care lucra într-o clinică, ci avea 
o viziune despre fiecare în parte. De exemplu, în 

cazul meu, a simţit că trebuie să fac ceva pentru 
copii și astfel m-a particularizat și m-a pregătit, în-
cât mi-am dat sema că acesta va fi viitorul pentru 
mine și anume, să fac chirurgie plastică dedicată în 
mod special copiilor. Acelea erau vremuri în care se 
muncea chiar și 7 zile din 7, 24 de ore. Nu-mi aduc 
aminte de zile libere, era un ritm cu totul susţinut.

Pot să spun, că alături de profesorul Agrippa Io-
nescu și de rezidenţi, exista o echipă extraordinară 
de profesioniști. Fiecare în fiecare ducea cu el o va-
loare incomensurabilă, reprezenta câte o parte din 
chirurgia plastică și așa cum probabil ne alesese și 
pe noi, așa îi alesese și pe dânșii și probabil că așa 
m-au învăţat și pe mine, că și eu am avut această 
percepţie, acest concept, această filisofie și pe par-
cursul existenţei mele.

Academician profesor doctor Dan Mircea Enescu 
• Președinte Congres ACPR 2019. • Președinte în Exerciţiu Asociaţia 
Chirurgilor Plasticieni din România - A.C.P.R.• Vice-Președinte 
Academia de Știinţe Medicale. • Vice-Președinte Comisia de Chirurgie 
Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă • Profesor 
Universitar Catedra Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă 
• Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București:

Suntem parte din chirurgia plastică mondială
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După acei ani petrecuţi în clinică, după anii de 
rezidenţiat, la sfârșitul acelei perioade puteai să te 
consideri un  fel de „pușcaș marin”. Vă daţi seama, 
zi și noapte, trebuia să fii atent, să dai totul, fieca-
re lucru pe care îl făceai era controlat de domnul 
profesor.

Aceasta a fost o școală extraordinară pentru 
mine personal, a-și putea să spun că am renăscut 
ca om. Până la vârsta de 30 ani când am intrat în 
cadrul acelei școli, eram o persoană cu preocupări 
obișnuite, normale iar dintr-o dată totul s-a îngus-
tat și s-a focalizat doar spre această specialitate. 
Din clipa aceea, am fost responsabil pentru fiecare 
mișcare pe care o făceam, pentru fiecare gest, pen-
tru fiecare pas. Sigur că mi 

s-a schimbat întreg sistemul de valori, adică am 
devenit mult mai responsabil și mult mai matur în 
cei 5 ani, când am devenit o altă persoană. M-a și 
onorat cu prietenia dânsului, am fost foarte apropi-
aţi. Am căpătat din inteligenţa, din potenţialul lui, 
din gândirea și filisofia lui. După ce am plecat din 
clinică, orice am făcut mi s-a părut simplu.

Din mâna profesorului Agrippa Ionescu au ieșit 
35, poate 37 de specialiști, care ulterior au repre-
zentat scheletul, structura pe care s-a format și 
dezvoltat ulterior chirurgia plastică românească de 
după anii 1990. 

Ceea ce am descris mai sus, a privit primii 30 de 
ani, când rigoarea, seriozitatea și concentrarea ca-
zurilor erau într-un singur loc, la clinica profesorului 
Agrippa Ionescu.

Referindu-ne la a 2-a perioadă a chirurgiei plas-
tice românești, cea de după anii 1990 putem afirma 
că lucrurile s-au schimbat. Primul lucru a fost re-
prezenat de faptul că am putut pleca în afara ţării, 
am putut să mergem în altă parte, evident având cu 
noi și complexele de rigoare. A fost o perioadă dură 
dar știţi, curajoșii înving. Dacă te duceai, îţi luai ini-
ma în dinţi, îţi asumai  toate inferiorităţile pe care 
le aveai, învăţai, preluai, te întorceai și după care 

îţi îmbunătăţeai cunoștinţele și abilităţile, în timp 
deveai o persoană de luat în seamă. Am început 
fiecare să ne perfecţionăm în specialitatea noastră, 
centrele din ţara noastră au evoluat, s-au dezvoltat 
și am reușit să ajungem la o reţea de 14 centre în 
ţară.

Nu trebuiesc uitate niște borne premergătoare 
anilor 1989 în afara de prof. Agrippa Ionescu. Tre-
buie să vorbim și de doctorul Valentin Aburel care a 
înfiinţat în anul 1974, la Spitalul Judeţan din Brașov, 
prima secţie de chirurgie plastică din România. A 
fost primul pas pe care chirurgia plastică l-a făcut 
în afara București-ului așa cum a fost  un alt pas al 
clinicii de chirugie plastică și arsuri pediatrice înfi-
inţată de doctorul Marcel Albean care a înfiinţat la 
Brașov prima secţie de chirurgie plastică dedicată 
copiilor. Apoi dna prof. Doina Dumitrescu-Ionescu 
care a fost și profesoara mea de microchirurgie. 
Profesorul Ioan Lascăr care a pus bazele clinicii de 
la Spitalul de Urgenţă Floreasca.

Din anul 1988 sunt primul chirurg plastician pe-
diatru din România și pot afirma fără să greșesc că 
sunt „celula stem” a acestei specialităţi. Ulterior au 
apărut clinici la Spitalul "Bagdasar-Arseni", la Cluj 
Napoca și Oradea, prof. Toma Mugea, prof. Teodor 
Stamate la Iași, prof. Ion Bordeianu la Constanţa, 
toţi colegi de-ai mei, rezidenţi ai prof. Agrippa 
Ionescu. Fiecare a contribuit la dezvoltarea unui 
număr de 14 centre. 

Fiecare în parte am devenit a-și putea spune 
chiar „excelenţe”, și chiar în lume, chiar pentru 
Europa și încet-încet am ajuns în societăţi profesi-
onale și ulterior la conducerea acestora, am putut 
să controlăm poilitici pe Europa și chiar în lume. De 
exemplu, pe chirurgia mâinii și microchirurgie prof. 
Georgescu, prof. Mugea este pe chirurgie estetică 
și este recunoscut în întreaga lume, o personalita-
te. Nu mai vorbesc de prof. Stamate și de confe-
renţiarul dr. Nicolae Antohi, după părerea mea unul 
dintre cei mai buni chirurgi pentru reconstrucţia de 
nas din lume.

După 1990 am intrat într-o etapă în care ne-am 
confruntat cu omenirea, am încercat să înţelegem 
complexe așa cum am putut. Ulterior am început 
încet-încet să știm cine suntem, să ne formăm pro-
priile noastre școli și să reușim să căpătăm o expe-
rienţă asemenătoare cu a celor din afară, dacă nu 
de multe ori poate chiar  mai importantă.

Considerăm că acum putem să invităm la con-
gresele noastre mulţi medici din afară ca și prie-
teni. Pot să spun că acesta a fost scopul manda-
tului meu de 2 ani și anume: reevaluarea chirurgie 
plastice românești și locul pe care îl ocupă în chi-
rurgia plastică mondială, pentru că în clipa aceasta 
vă spun că, nu mai vorbim despre „au venit să ne 
ţină cursuri”. Nu, sunt niște prieteni, niște colegi 

Putem spune că istoria chirurgiei 
plastice românești are o vechime de 

61 ani. Prima clinică de chirurgie 
plastică de sine stătătoare s-a numit 

Clinica de Chirurgie Platsică și 
Reparatorie condusă de profesorul 

doctor Agrippa Ionescu.
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care ne prezintă. Noi suntem invitaţi la congresele 
lor să facem prezentări. Am ajuns să fim aceeași, 
nivelul nostru este identic în cele mai multe cazuri. 
Nici unul din noi și când zic dintre noi, mă refer la 
cei pe care i-am numit mai sus – dar sunt și mulţi - 
mulţi alţii pe care cred că i-am omis, sunt la nivelul 
acela peste tot în lume, ţin cursuri, sunt invitaţi 
speciali astfel devenind niște repere ale acestei 
specialităţi. A fost o evoluţie a celor 30 de ani de 
formare a esenţei, a rădăcinilor specialităţii, urmaţi 
de 30 de ani de muncă, de trudă iar acum ne în-
toarecm și ne ocupăm locurile noastre în valoarea 
chirurgie plastice românești.

Temă generală a congresului ACPR de anul acesta 
este: Chirurgia plastică a secolului XXI. Puteţi să 
ne detaliaţi această temă?

Tematica este chiar aceasta a identificării locului 
pe care îl ocupă chirurgia plastică. O altă temă este 
legată de actualităţi și perspective în chirugia plas-
tică românească, adică ne reevaluăm, avem mese 
rotunde pe teme care ne preocupă cum ar fi: tran-
sferul arșilor gravi, pe probleme de chirurgie esteti-
că, pe probleme de tumori, multidisciplinare, cu cei 
de la oncologie. Ulterior, fiecare centru în parte prin 
reprezentanţii lui ne expun experienţa și cele mai 
importante reușite. 

Au curajul să participe la un congres, să ne pre-
zinte lucrurile pe care le fac și sunt comparabile cu  
a celorlalţi. Vrem să ne premiem rezidenţii, încer-
căm să îi răsplătim într-un fel. Se va ţine și o școală 
de vară a rezidenţilor.

Puteţi să ne vorbiţi despre obiectivele mandatului 
d-voastră de președinte al ACPR?

Mi-am atins obiectivul și anume ca ACPR să fie 
bine individualizată, să aibe propriu congres și să 
nu fie împreună cu alte specialităţi, să se organi-
zeze împreună cu congresul de microchirugie, de 
chirugia mâinii, de estetică, etc. 

Am făcut un congres de sine stătător, anul trecut 
a fost împreună cu cel de chirugie estetică iar anul 
acesta am zis să facem numai noi. Acum suntem 
singuri, aceasta este valoarea noastră, ne evaluăm 
și ne rezolvăm problemele noastre. 

Care sunt cele mai noi metode de tratament în do-
meniul chirurgiei plastice și estetice?

Putem să vorbim despre lucruri cum sunt impri-
mantele 3D dar esenţa chirurgie plastice este gă-
sirea și identificarea celor mai portivite tehnici și a 
celor mai bune soluţii. De exemplu, se lucrează din 
ce în ce mai mult în echpe multidisciplinare. Im-
portant este să punem accentul pe gândire: care 
este procedura care se potrivește cel mai bine 
pentru cazul respectiv. Este a mea, este a noastră, 
putem face în cadrul specialităţii, este nevoie și 
de altă specialitate. Cea mai importantă armă este 
creierul.

Care este stadiul chirurgie plastice şi reconstruc-
tive din România, comparativ cu cel din Occi-
dent? 

Noi lucrăm împreună cu colegii noștrii din alte 
ţări, suntem în toate bordurile internaţionale, de la 
societatea europeană de arsuri la cea de chirurgie 
a mâinii și la cea de chirugie estetică, deci, noi sun-
tem parte din chirugia plastică mondială.

Noi toţi împreună facem aceleași lucruri. Poate 
că singurul lucru delicat pe care îl avem, este faptul 
că nu lucrăm cât ar trebui în echipe multidiscipli-
nare, aici sar putea să fie un mic decalaj. În afară, 
foarte ușor se întâlnesc și lucrează 2-3 speciliști. Ei 
lucrează în același timp un singur caz. 

O limitare pe care noi o avem este că dacă as 
vrea să operez cu un doctor din alt spital, el trebuie 
să primească o aprobare de voluntariat care poate 
de multe ori nu o primește.

Pentru încheiere, vă rugăm să transmiteţi un me-
saj colegilor Dumneavoastră care vor fi prezenţi 
la congres.

Singurul lucru esenţial este să aibă încredere și 
să fie mândrii de faptul că reprezintă specialitatea 
de chirurgie plastică a acestei ţări. Cred că este o 
meteahnă naţională, ar trebui să fim mai mândrii și 
să ne vedem cu adevărat locul pe care îl ocupăm 
în ţară, în Europa și în lume. Complexele ne omoa-
ră. De fiecare dată avem impresia că alţii sunt mai 
buni, mai deștepţi, au posibilităţi mai multe. 

Dacă ne încheiem cariera și nu am ajuns să ne 
știm care ne este valoarea însemnă că degeaba am 
muncit o viaţă întreagă. Această naţiune are nevoie 
de conștiinţa de sine și a valorii sale, pentru asta 
sufăr, adică întotdeauna ne simţim inferiori și după 
ce pleacă ne simţim superiori. 

Noi lucrăm împreună cu colegii 
noștrii din alte ţări, suntem în toate 

bordurile internaţionale, de la 
societatea europeană de arsuri la 

cea de chirurgie a mâinii și la cea de 
chirugie estetică, deci, noi suntem 

parte din chirugia plastică mondială.
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Anul acesta veţi prezida cel de-al 11-lea Congres 
BAPRAS care  înglobează al 12-lea Congres Naţi-
onal al Societăţii Române de Chirurgia Mâinii și al 
13-lea Congres al Societăţii Române de Microchi-
rurgie Reconstructivă. Vă rugăm să ne spuneţi ce 
noutăţi  aduce evenimentul prin lucrările știinţifice 
și speakerii prezenţi anul acesta?

Da, într-adevăr, între 9-11 Mai vom avea onoarea 
de a organiza in Cluj Napoca cel de-al 11-lea Con-
gres al Asociaţiei Balcanice a Chirurgilor de Chi-
rurgie Plastică Reconstructivă și Estetică (Balkan 
Association of Plastic Reconstructive and Aesthe-
tic Surgeons). În paralel cu acest Congres se vor 
desfășura deasemeni cel de-al 12-lea Congres al 
Societăţii Române de Chirurgia Mâinii și cel de-al 
13-lea Congres al Societăţii Romîne de Microchi-
rurgie Reconstructivă. Estimăm reunirea a aproxi-
mativ 400 de participanţi și, ceea ce este foarte 
îmbucurător, cel puţin jumătate dintre aceștia vor fi 
specialiști tineri și medici rezidenţi. Și spun aceasta 
pentru că aceste manifestări știinţifice sunt desti-
nate în principal tinerilor, pentru a le facilita venirea 

în contact cu chirurgii experimentaţi în domeniu și 
cu noutăţile în specialitate. Un aspect foarte im-
portant este și acela că, în precongres-respectiv pe 
7-8 Mai, vor fi organizate două workshopuri desti-
nate în exclusivitate mai tinerilor noștri colegi: un 
workshop de microchirurgie pentru începători și 
un workshop de disecţii de lambouri pe animale vii 
(porci) destinat îndeosebi tinerilor specialiști.

La congres vor participa, în afara medicilor 
din ţările aparţinând spaţiului Balcanic, numeroși 
colegi din USA, Italia, Austria, Germania, Franţa, 
Elveţia, Olanda, Republica Moldova, Liban, Egypt. 
O menţiune deosebită pentru personalităţile cu o 
reputaţie deosebită în domeniu care au acceptat 
să facă parte din Faculty, numărul lor fiind de 
aproximativ 90. Printre invitaţii de marcă din 
afara spaţiului Balcanic, fără a avea pretenţia că îi 
voi enumera pe toţi, se numără Geoffrey Hallock, 
Alex Spiess, Mimmis Cohen, Yelena Akelina, Jerod 
Keith, Pravin Patel, Andrei Odobescu din USA; 
Kurt Vinzenz, Maria Anoshina, Heinz Burger, Sasan 
Hamzavi, Christian Schaudi din Austria; Bishara 

Prof. dr. Alexandru Valentin Georgescu, 
Președintele Asociaţiei Balcanice de Chirurgie 
Reconstructivă și Estetică:

Microchirurgia este o tehnică ce a permis 
ridicarea la cele mai înalte standarde 
a chirurgiei reconstructive

În perioada 9-11 mai 2019 Cluj-ul va fi gazda 
celui de al 11-lea Congres al Asociaţiei Balcanice 
de Chirurgie Plastică Reconstructivă și Estetică 
(BAPRAS), eveniment la care sunt așteptaţi 
chirurgii plasticieni din zona balcanică și din 
întreaga lume. Cu această ocazie am discutat 
cu dl. prof. dr. AlexAndru VAlentin 
GeorGescu Preşedinte al Asociaţiei Balcanice 
de Chirurgie Reconstructivă și Estetică și ne-a 
povestit despre obiectivele viitoare, despre 
realizările și așteptările în ceea ce privește 
tinerii medici.
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Atiyeh din Liban; Bruno Battiston, Corado Campissi, 
Michele Maruccia din Italia; Michel Costagliola din 
Franţa; Hossam Foda din Egypt; Zaher Jandali, 
Lucian Jiga din Germania; Radu Olariu din Elveţia; 
Paul Spauwen din Olanda; Grigore Verega din 
Republica Moldova. Îmi cer desigur scuze pentru 
că nu pot enumera aici toate personalităţile din 
ţările Balcanice și din România din lipsă de spaţiu, 
dar aș menţiona totuși măcar câteva dintre ele: 
Kostas Manos, Panayotis Soucacos, Alex Beris din 
Grecia; Ali Barutcu din Turcia; Nada Cicmil-Saric din 
Muntenegru; Nenad Stepic, Marijan Novakovic,Jefta 
Kozarski din Serbia; Reuf Karabeg din Bosnia-
Herzegovina; Margarita Kateva, Daniel Yankov 
din Bulgaria; Albin Stritar din Slovenia; Rado Zic 
din Croaţia, Giorgios Psaras din Cypru. În ceea ce 
privește participarea Românească, aș enumera aici 
pe aceia care prin activitatea lor contribuie în mod 
deosebit la formarea profesională a colegilor noștri 
mai tineri: Tiberiu Bratu, Zorin Crainiceanu, Dan 
Enescu, Cristian Niţescu, Carmen Giuglea, Dana 
Jianu, Radu Jecan, Ioan Floresc, Teodor Stamate, 
Dragoș Pieptu, Marius Ciurea, Toma Mugea, 
Argentina Vidrașcu, Alexandru Georgescu. 

Având în vedere spectrul deosebit de larg al spe-
cialităţii noastre, este evident faptul că în cadrul 
congresului vor fi discutate aspecte din toate do-
meniile de activitate ale specialităţii și se va face un 
update în ceea ce privește cele mai fierbinţi topice. 
În acest sens aș menţiona melanomul cutanat, re-
construcţia capului și gâtului, reconstrucţia mamară 
după mastectomie pentru cancer, arsurile și seche-
lele acestora, chirurgia limfatică, chirurgia nervilor 
periferici și a plexului brahial, kinetoterapie, etc. 
Un accent deosebit va fi pus pe prezentarea celor 
mai noi cercetări privind limfomul dezvoltat la pa-
cientele cu implante mamare. Chirurgia Estetică va 
ocupa și ea un loc special în programul congresului. 
Nu în ultimul rând, în afara workshopurilor despre 
care am vorbit mai devreme, în cadrul congresului 
se vor desfășura și sesiuni de Învăţământ în Chirur-
gia Plastică și Chirurgie Experimentală.

Ce ne puteţi spune despre tema evenimentului 
„Pushing the Borders in Plastic Surgery”?

Am ales acest motto pentru congres deoarece în 
ultimii ani aproape în toate domeniile de activita-
te ale specialităţii noastre au apărut numeroase noi 
tehnici, au fost îmbunătăţite multe dintre tehnicile 
deja consacrate, s-au făcut numeroase descoperiri 
și progrese. Toate acestea au contribuit într-adevăr 
la depășirea unor limite considerate până nu de mult 
ca imposibil de depășit, au deschis noi orizonturi și 
au dat posibilitatea îmbunătăţirii extraordinare a 
asistenţei medicale de specialitate. Aș menţiona aici 
doar câteva dintre progresele deosebite în domeniul 

transplantului de faţă și de membre, în cel al arsuri-
lor, al microchirurgiei, lambourilor pe vase perforan-
te, chirurgiei vaselor limfatice, etc. Se poate afirma, 
cu alte cuvinte, că într-adevăr ne putem aștepta la 
progrese și mai spectaculoase în anii ce vor urma.

Care sunt așteptările faţă de acest eveniment?
În primul rând am sperat la o largă participare, 

și îndeosebi la participarea a cât mai mulţi tineri. 
Acesată așteptare ne-a fost răsplătită de numărul 
mare de înregistrări. Desigur că participarea unui 
număr impresionant de experţi în domeniu, cu pre-
zentări de o deosebită calitate și actualitate ne 
confirmă faptul că acest congres va fi prin excelen-
ţă unul educativ, aspect de o deosebită importanţă 
pentru mai tinerii noștri colegi. În același timp va 
crea oportunitatea unor relaţii și mai ample pe plan 
internaţional ale specialiștilor români cu specialiști 
de pretutindeni, unor schimburi de experienţă vii-
toare care vor contribui cu siguranţă la o aliniere și 
mai mare a nivelului din România cu nivelul inter-
naţional.

Sunteţi Președintele Asociaţiei Balcanice de Chi-
rurgie Reconstructivă și Estetică. Care sunt obiec-
tivele viitoare pe care le aveţi în ceea ce privește 
societatea noastră?

Îmi doresc ca acest congres Balcanic, care după 
știinţa mea va întruni cel mai mare număr de par-
ticipanţi de până acum, să faciliteze în și mai mare 
măsură consolidarea poziţiei chirurgiei plastice pe 
plan internaţional. Ca Președinte al societăţii voi 
depune toate eforturile pentru o mai bună orga-
nizare și vizibilitate a societăţii printre celelalte 
societăţi Europene și internaţionale de chirurgie 
plastică. Voi încerca să cresc ponderea chirurgiei 
plastice reconstructive, a chirurgiei mâinii, a micro-
chirurgiei în preocupările chirurgilor plasticieni. Și 
aceasta deoarece în ultimii ani ne-am confruntat cu 
o atenţie sporită pentru chirurgia estetică în defa-
voarea chirurgiei reconstructive. Cred că trebuie să 
dăm Cezarului ce este al Cezarului în fiecare dome-
niu de activitate al specialităţii noastre care este 
atât de vastă.

În cei aproape 30 de ani de carieră aţi inventat 
mai multe tehnici chirurgicale în premieră naţi-
onală şi internaţională. Menţionaţi câteva dintre 
aceste priorităţi și premiere. 

De fapt, de la terminarea Facultăţii de Medicină 
din București, am la ora actuală o vechime de 41 de 
ani. În specialitate am o vechime de 37 de ani. De-a 
lungul carierei mele am fost de principiul că trebu-
ie să învăţ și să pot efectua intervenţii chirurgicale 
în cât mai multe dintre domeniile specialităţii. Din 
acest motiv m-am pregătit atât în chirurgia plasti-
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că generală, cât și în chirurgia mâinii, microchirur-
gie, traumatologie, chirurgie estetică. Am fost tot 
timpul preocupat de a ameliora unele tehnici chi-
rurgicale, de a aduce ceva nou în specialitate. Așa 
am reușit să dezvolt câteva tehnici, recunoscute pe 
plan internaţional, de reparare a tendoanelor mâi-
nii, am fost unul dintre pionierii pe plan internaţio-
nal al practicării celui mai nou și performant tip de 
lambouri – lambourile pe vase perforante, respectiv 
pe vase sanghine cu diametrul sub un milimetru. În 
domeniul lambourilor liber transferate prin tehnici 
microchirurgicale am efectuat ca prioritate naţio-
nală primele transferuri de două degete în bloc de 
la picior la mână (la momentul respectiv acest tip 
de lambou era practicat în lume numai de alţi doi 
microchirurgi), transferul de peroneu vascularizat, 
transferul de lambouri port-grefă vasculară, cura 
chirurgicală miniinvazivă a maladiei Dupuytren prin 
aponevrotomie percutană cu acul, etc. Deasemeni, 
în ceea ce privește chirurgia estetică am fost prin-
tre primii din România, dacă nu primul – respectiv 
în anul 1992 – care am practicat lipoaspiraţia și aug-
menatrea mamară cu implante de silicon.

Aţi fost chemat să învăţaţi din experienţa dum-
nevoastră și tinerii medici din afară. Consolidarea 
poziţiei a fost mai ușor de obţinut afară decât la 
noi? Recunoașterea în România a trebuit să vină 
de-afară? 

Prima consolidare de poziţie a fost la Cluj, unde 
am ajuns în anul 1991 pentru a pune în funcţiune 
un serviciu de chirurgie plastică. Deci consolidarea 
poziţiei a fost în primul rând locală. Consolidarea 
poziţiei la nivel naţional a survenit puţin mai greu 
și, într-adevăr, mai ales după consolidarea poziţiei 
internaţionale. Ce ar fi demn de menţionat este fap-
tul că eu împreună cu câţiva dintre colegii mei de 
generaţie am reușit să aducem un suflu nou în chi-
rurgia plastică, să aliniem chirurgia plastică Româ-
nească la cea internaţională. Noi am fost cei care 
am schimbat anumite principii, care – prin faptul că 
am avut o largă circulaţie internaţională – am reușit 
să introducem tehnici noi, să le perfecţionăm pe 
cele vechi, să avem schimburi permanente de ex-
perienţă cu omologii noștri străini. Vreau să sublini-
ez faptul că toate acestea nu au fost deloc ușoare, 
având în vedere faptul că, datorită restricţiilor de 
circulaţie anterioare anului 1989, medicii români și 
preocupările lor nu prea erau cunoscute pe plan 
internaţional. Nivelul nostru de pregătire, bazat 
de multe ori pe autodidacticism, s-a dovedit însă 
unul superpozabil celui de afară, ceea ce a permis 
ca prin lucrările prezentate de noi la manifestările 
știinţifice internaţionale să reușim să ne impunem și 
să începem să fim recunoscuţi. La ora actuală pot 
afirma cu mândrie că avem numeroase relaţii inter-

naţionale la nivel foarte înalt, ceea ce dovedește că 
beneficiem de o reală recunoaștere. Nu de puţine 
ori specialiștii noștri sunt invitaţi pentru a ţine cur-
suri în străinătate, pentru a lectura în diverse con-
grese internaţionale, și aceasta pe picior de egali-
tate cu nume dintre cele mai sonore în specialitate.

Sunteţi unul dintre medicii care au pus bazele 
microchirurgiei din România. Cum vedeţi viitorul 
medicinei noastre? Sunt motivaţi tinerii medici să 
rămână în ţară? Ce ar trebui făcut pentru ei?

Într-adevăr, mă număr printre pionierii 
microchirurgiei Românești, alături de nume precum 
Nicu Ionescu, Doina Ionescu, Ioan Lascăr, Constantin 
Ciuce, Teodor Stamate. Practic, am început să 
efectuez intervenţii microchirurgicale în urmă cu 37 
de ani, respectiv în anul 1982. Microchirurgia este 
o tehnică chirurgicală capabilă să modeleze gestul 
chirurgical și, de ce nu, chiar și caracterul chirurgului. 
Este o tehnică care a permis ridicarea la cele mai 
înalte standarde a chirurgiei reconstructive.

Viitorul medicinei Românești este strict depen-
dent de investiţiile care se fac și se vor face în sis-
temul sanitar. Sunt cu totul de acord cu ridicarea 
nivelului salarial al personalului sanitar care s-a în-
făptuit de curând. Cred însă că acest lucru nu este 
suficient pentru a opri exodul tinerilor în străină-
tate. Atâta timp cât nu vor exista suficiente locuri 
de muncă și o dotare materială a unităţilor sani-
tare similară celei de afară, exodul va continua cu 
siguranţă. Tinerii noștri nu doresc numai salarii mai 
mari, ci și posibilitatea de a-și putea găsi un loc de 
muncă și de a putea lucra în condiţii optime. Așa 
se poate explica faptul că, în ciuda măririlor sala-
riale, tinerii noștri continuă să prefere să lucreze în 
străinătate, iar mulţi dinre cei care au plecat deja 
de mult timp nu prea doresc să se întoarcă. Stă în 
puterea guvernului de a găsi căile corecte de ame-
liorare a sistemului sanitar.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj că-
tre colegii dumneavoastră.

În primul rând doresc să le mulţumesc tuturor 
colegilor din România care vor participa la congre-
sul organizat la Cluj și să îi asigur că ne-am străduit 
să facem din acest congres o manifestare știinţifică 
memorabilă atât pe plan știinţific cât și social.

Pe colegii mai tineri vreau să îi asigur că toate 
eforturile noastre sunt în primul rând consacrate 
lor, din dorinţa de a forma specialiști cât mai com-
petenţi și superpozabili celor din străinătate.

Sper din tot sufletul că viitorul va fi mai bun, ofe-
rind mai tinerilor noștri colegi posibilitatea de a se 
forma și practica în România. Avem și vom avea ne-
voie de specialiști bine pregătiţi care să aibă grijă 
de sănătatea compatrioţilor lor.

intErViu
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This year, in April, you are invited speaker in the  XVIth Congress of the Roma-
nian Association of Plastic Surgeons - ACPR. Please share with us your thoughts 
regarding this event.

It is the first time I participate at the National Plastic Surgery Congress in Roma-
nia. I am very curious and happy because I think it is an opportunity for discussion 
and exchange with Romanian colleagues.

I had the opportunity to appreciate their work in many international con-
gresses, where they brought significant experiences and innovative techniques.

The National Congress of each country is an important moment, not only pro-
fessionally, but also to establish personal relationships and friendships that are 
often maintained over time.

We know it is not your first time in Romania.What are your impressions and what 
do you know about Plastic and Reconstructive Surgery in our country ?

This is the third time I come to Romania. The first time to coordinate a microsur-
gery course for my graduates. Romania has microsurgery laboratories and courses 
dedicated to microsurgical techniques extremely well organized that attract parti-
cipants from all over Europe and especially from Italy, where we have bureaucratic 
difficulties in organizing microsurgical courses "in vivo". The second time, I was in 
Iasi for a congress of aesthetic medicine and aesthetic surgery. It was a wonderful 
human and professional experience. Romanian plastic surgery has a high profes-
sional level comparable with other European countries. The mobility of surgeons, 
internships abroad, the ease of obtaining the most recent articles from the most 
prestigious journals, has made the quality of the different European plastic surgery 
schools very homogeneous. But every nation has different philosophies and aes-
thetics and therefore, even in a common groove, each country interprets cosmetic 
surgery according to its own feelings.

One of your most popular procedures is the Breast Reconstruction with ADM. Can 
you tell us more about this procedure?  

The first applications of acellular dermal matrices in the breast were on re-
construction/augmentation revision cases to reduce rippling. With better products 
and improved technologies, now breast reconstruction has become a standard use 
for ADM: either sub-pectoral or pre-pectoral. The crucial part of these procedures 
is its consideration of every aspect of regenerative medicine: the ADM, modula-
ting the inflammatory response, integrates and provides mechanical support to 
the implant while re-establishing the lost suspensory ligaments of the mammary 

gland, in the pre-pectoral reconstruction. In particular, the implant is masked by 
the ADM, a biological substance, avoiding all the complications caused by the direct 
contact of synthetic materials with body tissues that may compromise the aesthetic 
and functional result. As plastic surgery is the surgery of details, we should treat 
ADM the same way we take care of the skin of our patients; that is the way to a 
successful surgery.

Immediate breast reconstruction is the most common procedure in Europe, but 
in Romania is a big challenge. What kind of programmes are in place in Italy 
regarding this procedure and what are the advantages ?  

IBR is one of the revolutions in breast surgery and it stems from the impro-
vement of oncological treatments and diagnostic techniques. These have given 
surgeons the tools to perform more conservative mastectomies with a high degree 
of oncological safety. Programmes involve both the scientific community and the 
national health service. On one side, congresses and live-surgery events are now 
the common occasions to gather reconstructive surgeons and senologists, share 
knowledge and improve competences, and the institution of the breast unit as 
the virtual path to go with the patient in order to treat her in a multidisciplinary 
manner, under every aspect of her health and well-being. On the other side, mass 
screening and consulting are offered to the target population in order to have a 
diagnosis at the earliest stages of the neoplasia. 

In suitable cases, performing mastectomy and reconstruction within the same 
OR is a win-win. Patients do not have to cope with the major sense of loss caused 
by a radical mastectomy, the need for fewer theatre admissions means less distress 
for the patient and also lower costs for the health trust.

What is your advice for the Romanian Plastic Surgeons?  
Breast reconstructive surgery is a complex field where there are no standar-

dized guidelines and much is left to the choices and preferences of the individual 
surgeon.

For this reason, if you want to tackle this issue in the best way, you need to 
know all the breast reconstruction techniques, from microsurgical to prosthesis 
reconstruction, in order to individualize the treatment in the search for the best 
possible solution for the patient.

We also have to take into account also the costs of our choices, because the 
maintenance of a high quality within a public system like the Italian one, imposes 
a careful management of the costs.

Professor Pier Camillo PARODI
• Professor at the School of Specialization in Plastic and Reconstructive 
Surgery, University of Udine, a Professor at the School of Specialization in 
Dermatology and Venereology, University of Udine and Professor at the 
School of Specialization in Maxillofacial Surgery, University of Udine, Italy

Romania has microsurgery laboratories 
and courses dedicated to microsurgical 
techniques extremely well organized
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Stimată doamnă doctor Carmen Giuglea, sunteţi 
la final de mandat ca și Presedinte al Societăţii 
Române de Chirurgie Estetică – SRCE. Vă rugăm 
să ne menţionaţi care au fost cele mai importante 
realizări și proiecte ale acestui mandat.

Într-adevăr, mă apropii de finalul unui mandat 
de președinte al unei societăţi profesionale destul 
de controversată și râvnită de-a lungul timpului, 
care a fost de multe ori la răscrucea unor orgo-
lii și ambiţii. Realitatea este că SRCE trebuie să 
fie o societate profesională care să deservească 
nevoile și interesele membrilor ei; acesta fiind și 
dezideratul meu pe durata întregului mandat. Am 
încercat să organizez în această perioadă mani-
festări știinţifice de înaltă ţinută, având ca invitaţi 
chirurgi plasticieni reprezentativi în diferite dome-
nii ale chirurgiei plastice din lumea întreagă care 
să-și împărtășească experenţa cu plasticienii ro-
mâni. De asemenea, am organizat 2 școli pentru 
rezidenţi, având iniţiativa în premieră de a asocia 
acestora și cursuri hands on. Am paricipat la acţi-
unea de reglementare a limitării competenţei me-
dicilor care să aibă dreptul de a implanta fillere 
(cunoscute mai ales sub denumirea de a injecta 
acid hialuronic) doar la plasticieni și dermatologi, 
conform curiculei de pregătire în specialităţile re-
spective. Am încercat să actualizez cu informaţii 
site-ul SRCE pentru o bună informare a membrilor, 
și cu ajutorul unei pagini de facebook am îmbună-
tăţit comunicarea dintre SRCE și membri.

În perioada 19 – 21 septembrie 2019, Societatea 
de Chirurgie Estetică din România – SRCE, va or-
ganiza la Poiana Brașov Conferinţa de Chirurgie 
Estetică, eveniment naţional cu participare inter-
naţională. Ce informaţii puteţi să ne oferiţi des-
pre acest eveniment anual pe care îl prezidaţi?

Recunosc că îmi doresc ca evenimentul din 
toamna acestui an de care mă întrebaţi să reuneas-
că nume sonore internaţionale pe care plasticienii 

noștrii tineri sau în formare să aibă oportunitatea de 
a-i putea audia la ei acasă. De asemenea, îmi doresc 
să adun speakerii cei mai reprezentativi de la noi din 
ţară, care să-și împărtășească fiecare experienţa re-
prezentativă în domeniul de experiză pe care îl are. 
Pentru că avem chirurgi valoroși, pe care trebuie să-i 
apeciem și „exploatăm” la adevărata lor valoare.

Știm că aveţi invitaţi de excepţie la Conferinţa 
de Chirurgie Estetică de anul acesta precum: 
Constantino Mendieta (USA), Alexander Aslani 
(Spania), Giovani Botti (Italia), Lina Triana (Co-
lumbia), Ion Lucian (Marea Britanie) și Al Aly 
(Emiratele Arabe). Puteţi să ne vorbiţi puţin des-
pre contribuţia acestora la dezvoltarea chirurgiei 
estetice?

Dr. Carmen Giuglea, 
• Medic primar Chirurgie plastică, Estetică și Microchirurgie reconstructivă
• Șef Lucrări UMF Carol Davila - București
• Doctor în știinţe medicale
• Președinte al Societăţii Române de Chirurgie Estetică

Cele mai noi terapii în domeniu 
sunt din sfera chirurgiei regenerative



Acellular Dermal Matrix (ADM) 
from natural collagen.

Biocompatible implant, incorporated 
through cellular and microvascular 

infiltration.

Acellular Dermal Matrix (ADM) 
for one-step breast reconstruction 

with Pectoralis Major intact. 
Wrapped around the breast implant 

due to the patented shape.

FRAMED MEDICAL DEVICE SRL
+40 723 640 485

adm.breast@medical-device.ro 
www.romedic.ro/framedmedicaldevice
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Fiecare dintre cei mentionaţi au un domeniu 
profesional favorit, pe care l-au dezvoltat cu pre-
dilecţie și în care au reușit să devină nume de refe-
rinţă. Astfel, Mendieta este recunoscut drept ma-
estru al conturului corporal, artistul care reușeste 
sp creeze un corp feminin în formă de amforă și un 
dors de invidiat; Al Aly este un chirurg postbaria-
tic cu o experienţă uriașă, Lina Triana este expertă 
în chirurgia cosmetică genitală, Ion Lucian are ex-
pertiză deosebită în chirurgia estetică a feţei, Gio-
vani Botti este un nume de referinţă în chirurgia 
sânului și conturului corporal, etc. Sunt convinsă 
că prezenta acestor minunaţi chirurgi va stârni in-
teresul colegilor noștri care sper că vor participa 
în număr cât mai mare.

România are medici chirurgi plasticieni și este-
ticieni de excepţie, recunoscuţi la nivel interna-
ţional. Puteţi să ne conturaţi un tablou al perso-
nalităţilor contemporane românești ai chirurgiei 
plastice și estetice?

Sunt de acord cu dumneavoastră, avem mulţi 
chirurgi buni. Mulţi care își văd liniștiţi de treabă, 
cu modestie și profesionalism. Avem din păcate și 
chirurgi cu o imagine mult superioară valorii reale, 
dar acesta este efectul societăţii de consum. Ceea 
ce trebuie să facă SRCE ca și societate profesio-
nală este să încerce să promoveze valoarea reală 
și să contribuie la formarea tinerilor generaţii de 
plasticieni. 

În calitate de președinte al SRCE puteţi să ne 
menţionaţi cum se implică societatea în sprijini-
rea și formarea viitorilor medici plasticieni și es-
teticieni din România?

SRCE a considerat că este de datoria ei să-i aju-
te pe tinerii chirurgi în formare să își însușească 
cunoștinţele teoretice și practice în chirurgia es-
tetică. Acest lucru este cu atât mai important cu 
cât rezidenţii nu au cum să vadă chirurgie estetică 

în spitatele unde își desfășoară stagiile (în spitale-
le de stat nu se practică intervenţiile de chirurgie 
estetică, nefiind decontate de CAS) deși ea trebu-
ie să se studieze conform curriculei de studiu în 
specialitate. SRCE a reușit să ofere suport teoretic 
și chiar practic în cadrul școlilor pentru rezidenţi, 
bine primite și apreciate de aceștia. 

Din punctul de vedere al medicilor știm că Româ-
nia stă bine la acest capitol. Unde se face dife-
renţa deoarece ţări din Europa și nu numai, sunt 
mereu în faţa noastră când este vorba de inter-
venţii chirurgicale și îngrijirea pacienţilor?

Să știţi că în chirurgia estetică nu există decala-
je mari între ceea ce se face în străinătate și la noi 
în ţară. Diferenţele constau în aparatura de ultimă 
generaţie pe care o au mai ușor la dispoziţie cole-
gii din străinătate, care poate ușura munca chirur-
gului și care-l ajută să aducă mai mult rafinamente 
tehnicilor. Dar în esenţă, și românii pot face aproa-
pe aceleași lucruri. 

Care sunt cele mai noi terapii în domeniul chirur-
giei estetice?

Cele mai noi terapii în domeniu sunt din sfera 
chirurgiei regenerative, cea care are la bază fo-
losirea ţesutului adipos propriu pentru umplere 
și regenerare. În ultimii ani au fost controverse 
multiple în privinţa modalităţilor de recoltare și 
de prelucrare a grăsimii, precum și a tehnicilor de 
injectare. Dar toată lumea a căzut însă de acord 
că ţesutul adipos propriu reprezintă o soluţie de 
aur în mâinile oricărui chirurg priceput, cu efecte 
regenerative de necontestat. Asocierea unor tra-
tamente cu laser sau PRP (terapia vampir) poate 
augmenta efectul regenerativ al zonei căreia i se 
adresează.

Dacă ar fi să privim în viitor la ce să ne așteptăm 
în ceea ce privește chirurgia estetică? Cum va 
evolua aceasta? Medicina regenerativă poate fi 
considerată medicina viitorului?

Cu siguranţă da. Sperăm că va crește încrederea 
pacienţilor în aceste tratamente, dar acestea vor 
trebui secondate de aproape de cele chirurgicale, 
care să corecteze ceea ce depășește limitele trata-
mentelor regenerative.

În final, puteţi să transmiteţi un mesaj medicilor 
din specialitatea din care și dumneavoastră fa-
ceţi parte?

Mesajul este că SRCE îi va sprijinii în continuare 
comunitatea profesională pe care o reprezintă și 
interesele ei, și că o comunicare mai bună între 
noi, dar și o implicare mai activă a membrilor va 
aduce beneficii importante tuturor.

Îmi doresc să adun speakerii cei mai 
reprezentativi de la noi din ţară, care 
sa-și împărtășească fiecare experienţa 
reprezentativă în domeniul de experiză 
pe care îl are. Pentru că avem chirurgi 
valoroși, pe care trebuie să-i apeciem și 
„exploatăm” la adevărata lor valoare.
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Anul acesta în perioada 10-12 mai veţi prezida Confe-
rinţa  Asociaţiei Romane de Medicină Anti Aging. Ce ne 
puteţi spune despre ediţia din 2019 a evenimentului, ce 
noutăţi  aduce manifestarea prin lucrările știinţifice și 
speake-rii prezenţi anul acesta?

Congresul Asociaţei Române de Medicină Anti Aging 
din anul 2019 este un eveniment de referinţă pentru toţi 
specialiștii cu preocupări în acest domeniu. Ajuns la  ma-
turitate deplină din punct de  vedere al nivelului știinţific 
dar și al cadrului organizatoric, congresul din acest an va 
oferi tuturor participanţilor oportunitatea de a  afla cele 
mai noi tehnici, proceduri, metode și tehnici instrumen-
tale dedicate esteticii medicale, antiagingului și nu în ulti-
mul rând, din domeniul dermatologiei corective, ramură 
nou apărută si care se instalează cu o forţă deosebită în 
practica medicală de zi cu zi.

Care sunt cele mai noi cunoștinţe în medicina anti 
aging?

Din ce în ce mai mult se impune ideea necesităţii apli-
cării acelor măsuri terapeutice care să ducă la creșterea 
speranţei de viaţă a oamenilor, dar nu să prelungim viaţa 
oricum ci să adaugăm ani de stare bună, cu viaţă activă 
în care să nu devenim „pietre de moară” pentru cei din 
jurul nostru, adică să adaugăm mai degrabă viaţa anilor 
decât ani vieţii. Din avalanșa de descoperiri știinţifice de 
excepţie merită să amintim fundamentarea știinţifică a 
faptului că pe lângă determinismul genetic îmbătrâni-
rea accelerată și bolile degenerative au la bază inflama-
ţia cronică indusă prin mecanisme complexe: poluanţi 
(insecticide, pesticide, pulberi industriale, arderea car-
buranţilor fosili,) intoxicaţia cu metale  grele, disbioza 
intestinală cu sindromul intestinului permeabil, dietă ne-
adecvată calitativ și/sau cantitativ. Toţi acești factori an-
trenează inflamaţia cronică cu acidoză tisulară, suferinţe 
imune, alergice, autoimune și proliferative. S-au descifrat 

mecanisme spectaculoase prin care informaţia genetică 
este modulată în exprimare, mecanisme prin care gene-
le sunt activate sau inhibate și  mai ales  rolul major al 
epigeneticii în reglerea destinului  nostru și pe  cale de  
consecinţă s-au născut măsuri și terapii adecvate.

Care este tendinţa în domeniul medicinei estetice şi al 
tehnicilor anti-aging în 2019?

În domeniul esteticii medicale, ca standard de aur, au 
rămas utilizările de substanţe de umplere și voluminiza-
re asociate cu toxinele botulinice. Firele de suspensie, 
peelingurile chimice, bioregenerarea cu celule stem si 
hormoni de creștere, mezoterapia, dermapenul și nume-
roase tipuri de laser sau de mașini pe bază de energii în-
alte (IPL, Radiofrecvenţă, plasmă fizică) sau energii joase 
purtătoare de informaţii cuantice modulatoare ale  func-
ţiilor biologice sunt doar câteva din tendinţele actuale și 
despre care se va vorbi pe larg în cadrul evenimentelor 
din luna mai.

Foarte multe persoane asociază procesul de îmbătrâ-
nire cu vârsta cronologică. Puteţi spune că se menţine 
acest mit în continuare?

Achiziţii noi au arătat că vârsta cronologică este nu-
mai o estimare a numărului de zile scurse din momentul 
nașterii și atât. Mult timp s-a crezut că mult mai impor-
tantă și mai reală ar fi vârsta biologică a corpului, adică 
nivelul de performanţă, randament biologic și funcţional 
consumat din rezerva biologică cu care ne-am născut. 

Prof. dr. Ioan Nedelcu, Președinte al Anti-aging Medicine, 
Corrective Dermatology and Aesthetic Medicine 
Conference, Președinte la Congresului Medical Anti-Aging:

Domeniile esteticii medicale și al dermatologiei 
corective sunt implementate de o manieră 
extrem de puternică, ceea ce le  
va conferi un viitor deosebit

intErViu
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Produs cosmetic medical conceput pentru îngrijirea zilnică 
a tenului sensibil, iritat și intolerant, conținând constituenți 
naturali (carbohidrați) similari cu cei din compoziția fiziolo-
gică a stratului cornos al epidermului normal. Echilibrează 
metabolismele energetice, lipidice si glucidice ale tenului. 
Are acțiune de elecție împotriva simptomelor clasice ale 
tenului sensibil: roșeața, usturimile, înțepăturile, mâncări-
mile (pruritul), lipsa de strălucire. Are proprietăți hidratante 
și antiiritante excelente și reface stratul de grăsimi protec-
toare cutanate. Împiedică apariția ridurilor și redă aspec-
tul suplu și mătăsos al pielii. Echilibrează balanța hidrică a 
tenului și crește tonusul cutanat. Se folosește dimineața și 
seara, pe pielea curățată cu produsele Deuteria Lux. 
Mod de prezentare: Tub/Borcan 50 ml.

Produs cosmetic medical creat special pentru prevenirea 
apariției și tratarea ridurilor de expresie și întârzierea îmbă-
trânirii cutanate. Blochează peroxidarea grăsimilor și inhibă 
puternic colagenazele induse prin acțiunea razelor ultravio
lete, crește rezistența față de agresiunea oxidativă internă 
și externă, radiații ultraviolete, smog și poluanți. Redă as-
pectul suplu și mătătos al tenului și protejează pielea de 
îmbătrânirea prematură. Se aplică seara, pe față, gât și 
decolteu, pe pielea demachiată și tonifiată cu produsele 
Deuteria Lux. 
Mod de prezentare: Tub 50 ml.

DEUTERIA LUX 
CREMĂ PENTRU 
TEN SENSIBIL

DEUTERIA LUX 
CREMĂ 
UNIVERSALĂ  
ANTIRID ȘI 
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CUTANATĂ
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Această apreciere aduce informaţii importante și utile în 
vederea aplicării unor sancţiuni terapeutice diverse dar 
s-a constatat că nici acest parametru nu este suficient de 
mulţumitor pentru exprimarea speranţei de viaţă și a cali-
tăţii acesteia, deoarece ne plasează într-un aparent para-
dox, rezultat din aceea că și în mometul nașterii și în mo-
mentul morţii avem același bagaj genetic și astfel nu se 
explică de ce murim. Studii recente au adus în prim plan 
ceea ce este cunoscut sub numele de vârsta epigeneti-
că. Acest termen dorește să exprime faptul că informa-
ţia genetică este modulată de mecanismele epigenetice, 
mecanisme care sunt dependente de fenomenele de 
metilare a ADN-ului cu activarea sau inhibarea expresiei 
funcţionale genetice. Acest parametru permite chiar, prin 
măsurarea perechilor de metilare, să se facă o estimare 
asupra momentului când va surveni decesul. Evident că 
studiile de epigenetică, ca și despre vârsta epigenetică 
au dus la dezvoltarea de tehnici și măsuri terapeutice 
care să permită ameliorarea speranţei de viaţă în condiţii 
de  sănătate cât mai bună. Și să nu uităm, printe aceste 
tehnici pe cele de măsurare a lungimii telomerilor și reac-
tivarea telomerazei ca factori majori de prelungire a vieţii.

Există în prezent o cerere mai mare pentru medicina 
anti-aging şi estetică medicală?

Tehnicile de estetică medicală sunt favorizate de faptul 
că efectul lor se vede imediat chiar dacă acest efect re-
prezintă doar “o tehnică de păcălire a ochiului” fără efect 
asupra speranţei de viaţă, dar cu îmbunătăţirea calităţii 
vieţii beneficiarului. Pe cale de consecinţă, aceste tehnici 
s-au impus și sunt din ce în ce mai mult solicitate. Terapi-
ile anti aging sunt lungi, cer o pregătire holistică a medi-
cului, necesită analize scumpe și de mare rafinament care 
se pot face doar în laboratoare de înaltă calitate, terapiile 
sunt scumpe iar rezultatele se constată târziu după zeci 
de ani, atunci când cel care a avut înţelepciunea să apele-
ze la terapiile anti aging se va vedea mult mai tânăr și mai 
sănătos decât colegii și prietenii de generaţie.

În afară de gradul mic de invazivitate, care mai sunt 
avantajele acestor metode estetice nechirurgicale?

Tehnicile de estetică medicală și de dermatologie co-
rectivă au avantajul eficienţei deosebite pe termen scurt 
sub raportul aspectului cutanat, dar practic nu au efect 
anti aging în adevăratul sens.

După 1990 aţi deschis primul cabinet privat din Româ-
nia. Cât de greu a fost începutul? Care au fost principa-
lele provocări în aceşti ani de activitate?

Orice început presupune depășirea unor greutăţi ine-
rente dar cu entuziasmul tinereţii acestea pot fi depășite 
cu succes. Privind în urmă, după trecerea anilor, impor-
tanţa dificultăţilor se estompează și rămâne doar bucu-
ria efortului încununat de succes și mulţumirea că ai pu-
tut fi de folos celor care au apelat la tine cu speranţa că 
vor gasi ajutorul la care visau.

După mai bine de 25 de ani, Centrul Medical Prof. Ioan 
Nedelcu clinică de dermatologie şi estetică medicală 
este pasiunea în care investiţi tot. Care sunt ultimele 
cercetări cu realizare practică pe care le-aţi întreprins 
în cabinetul dumneavoastră?

Practic, am adunat pentru pacienţii mei, cele mai noi 
și performante tehnici și aparate care au apărut în do-
meniu, unele inspirate din tehnicile utilizate de NASA,  
de la dispozitivele laser cu energie înaltă, la dispozitive-
le cu cuante informaţionale, la utilizarea celulelor stem 
adipoase, folosirea factorilor de creștere din plasma 
concentrată in trombocite, la remodelajul corporal și fa-
cial prin radiofrecvenţă, cuante din domeniul magnetic, 
crioterapie, ultrasunete înalt focalizate, lasere de tip na-
nosecunde (Clear lift), lasere vasculare, dispozitive de 
măsurare  a intoxicaţiilor tisulare cu metale grele, teh-
nici de ozonoterapie, tehnici și aparate de detoxifiere  
etc. Am creat o gamă originală, unică în lume -Deuteria 
Lux- de produse dermatocosmetice pe bază de apă 
echilibrată în deuteriu și asociaţii complexe de principii  
active naturale care mă ajută foarte mult în obţinerea 
unor rezultate deosebite un tratamentele pacienţilor 
mei.

Cum vedeţi viitorul pentru medicina anti-aging şi es-
tetică medicală?

Domeniile esteticii medicale și al dermatologiei co-
rective sunt implementate de o manieră extrem de pu-
ternică, ceea ce le  va conferi un viitor deosebit. 

Pentru anti aging este nevoie, pe de o parte, ca un 
număr din ce în ce mai mare de medici să își însușească 
tehnicile necesare prin dobândirea competenţei recu-
noscute european și internaţional, prin absolvirea cur-
surilor europene și internaţionale de perfecţionare și 
specializare în antiaging, după parcurgere completă a 
stagiilor teoretice și practice și după trecerea examene-
lor  de final care să confere dreptul de practică antia-
ging. Așadar, acest domeniu necesită timp pentru apari-
ţia unui număr suficient de specialiști formaţi internaio-
nal. O a doua condiţie de dezvoltare a anti aging-ului, în 
adevărătul sens, este cel legat de conștientizarea faptu-
lui că îmbătrânirea începe din momentul concepţiei și 
ca atare  pacientul trebuie să pornescă terapiile antia-
ging cât mai precoce și nu atunci când deja a achiziţio-
nat un mare număr de suferinţe cu consumarea majoră 
a rezervelor biologice pe care le-a  primit genetic.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegi-
lor dumnevoastră.

Dragi colegi, tineri și mai puţin tineri, înarmaţi-vă cu 
entuziasm și curaj, nu vă lăsaţi copleșiţi de greutăţile 
inerente începutului, însușiţi-vă cât mai corect tehnici-
le necesare de estetică medicală și/sau dermatologie 
corectivă, străduiţi-vă să obţineţi specializarea interna-
ţională în anti aging și fiţi siguri că veţi avea un succes 
deosebit.

intErViu
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Gigantomastia juvenilă – 
afecțiune și traumă

I maginea de sine le este în curs de definire, acceptarea socială devine 
prioritară, activitățile și curiozitățile se diversifică. Ce poate fi mai so-
licitant decât atât? Să trebuiască să lupți în această perioadă sensibilă 

cu o problemă de sănătate, precum gigantomastia juvenilă!
Ce și de ce. Nedorită, dar totuși întâlnită, gigantomastia este afecțiunea 
care constă în creșterea exagerată a sânilor, în perioada adolescenței, cu 
repercusiuni pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice. Creșterea ex-
tremă se poate produce în orice moment în timpul pubertății, uneori și de la 
12 ani, alteori la începutul liceului, și are o fază de creștere rapidă a sânilor 
timp de aproximativ 6 luni, urmată de o perioadă de creștere mai lentă, 
variabilă ca durată, dar constantă, a sânilor. Unilaterală sau bilaterală, mai 
poartă numele de macromastie sau hipertrofie mamară, însă consider că 
această afecțiune poate fi și un diagnostic al suferinței dată de excluziunea 
socială, dacă nu se iau măsuri medicale la timp. Mecanismul de bază care 
provoacă gigantomastia juvenilă nu a fost încă elucidat, chiar dacă cel mai 
frecvent se asociază cu obezitatea și cu dezechilibrele hormonale. Nu e ne-
apărat. Prin urmare, factorii sunt controversași și pot fi diferiți sau cumulați, 
de la caz la caz.

Se consideră că ar avea la bază cauze genetice (sindromul Klinefelter, 
care poate induce ginecomastia la bărbați), un nivel crescut de hormoni 
estrogeni primiți de la mamă în timpul sarcinii sau că ar fi declanșată de mo-
dificările hormonale puternice, necontrolate, din timpul pubertății. Apoi, se 
mai presupune că alimentația bogată în hormoni feminini, medicamentele 
antianxioase și antidepresive (cum este Diazepamul) o mai pot declanșa sau 
că este influențată de apariția unor tumori ce pot altera echilibrul hormoni-
lor feminini și masculini, precum și de prezența hipertiroidismului (în care 
tiroida produce prea multă tiroxină).

Din experiența mea, gigantomastia juvenilă a pacientelor mele a fost o 
consecință a unei alimentații nesănătoase și dezordonate încă din copilărie, 
a unei diete alimentare cu hormoni (pui injectați, de exemplu) și a obezității 
date de un stil de viață sedentar.
Durerea – efect fizic și emoțional. La nivel fizic, gigantomastia juvenilă 
are aproximativ aceleași consecințe precum cele ale femeilor adulte, care 
suferă de această afecțiune. Dureri la nivelul gâtului, de umăr și de spate, 
parestezii, amorțeli la nivelul degetelor, dureri de cap – migrene, modificări 
de postură, urme adânci lăsate în carne de bretelele sutienelor, iritații la 
nivelul pielii de sub sân, intertrigo (infecție mixtă strepto-stafilococica în 
pliurile cutanate), hiperemie cutanată, vene subcutanate dilatate și necroză 
cutanată, în funcție de viteza de creștere a sânilor. La majoritatea sânilor 
hipertrofiați și lăsați, poate să apară și un grad de mastozachistică, datorită 
drenajului insuficient la nivel vascular și limfatic.
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Adolescenţa este o etapă a provocărilor, a transfor-
mărilor şi-a căutărilor, atât pentru tineri, cât şi pentru 
părinţi. Un test al echilibrului în sine, uneori greu de 
depăşit datorită vulnerabilităţii tinerilor, aceştia fiind 
mai receptivi ca oricând la ei înşisi şi la ceilalţi.

Din punct de vedere psiho-emoțional, gigantomastia juvenilă poate de-
veni o traumă, mai ales datorită perioadei din viață în care apare adolescența, 
momentul marilor schimbări fizice, în care tinerele sunt extrem de vulne-
rabile la orice, mai ales la părerile celor din jur.

Sunt supuse unui stres psiho-social imens și suportă nu doar durerile 
fizice, ci și izolarea socială, agresiunile verbale sau, în cazuri extreme, abuzu-
rile sexuale. În timp ce își doresc să fie acceptate și să facă parte din grupurile 
cu tineri de o vârstă cu ele, sunt limitate de aspectul fizic în a participa la 
activități sportive sau sociale, își găsesc cu greu haine, nu reușesc să-și afir-
me personalitatea și să se exprime, iar încrederea și stima de sine ajung să 
fie extrem de scăzute. Mai mult, transformările caracteristice adolescenței 
(care presupun și conștientizarea sexualității) adâncesc frustrările, iar pe 
termen lung, instabilitatea emoțională generată de acest cumul de factori 
se transformă în depresie. Din acel punct, fără ajutor, îli fac loc viciile (con-
sumul de droguri și alcool) și obiceiurile alimentare dezordonate, care nu 
fac decât să adâncească motivele de nemulțumire, rușine și durere, iar din 
păcate, adolescentele internalizează tot și nu găsesc singure soluția. Aici 
intervine familia!
Ce e de făcut. Identificarea timpurie a afecțiunii și sprijinul familiei 
sunt principalele soluții de prevenire a traumei psihice generate de gi-
gantomastia juvenilă. Pentru că, prin atenție și preocupare, se pot ob-
serva primele semne de manifestare a acesteia. Apoi, intervine doctorul 
care, în urma consultației poate stabili un tratament medicamentos 
pentru reechilibrarea hormonală, în funcție de rezultatele analizelor 
în primă fază. Ulterior, după clarificarea diagnosticului și eliminarea 
suspiciunilor că ar fi vorba de alte probleme, procesul de creștere a sâ-
nilor este monitorizat aproximativ 6 luni și când se observă stagnarea, 
chirurgul plastician deci de momentul în care poate face, în siguranță, 
operația chirurgicală de reducție a sânilor. Pentru că aceasta este singura 
soluție de corectare a gigantomastiei. În ciuda scepticismului nefondat 
al părinților, aceasta este operația – excepție care se poate face în timpul 
pubertății pacientelor, după o serie de analize și verificări riguroase, în 
condiții de siguranță și cu efecte pozitive din toate punctele de vedere 
(în general intervențiile chirurgicale se fac după perioada pubertății). 
Tulburările psihice și fizice cauzate de gigantomastie pot fi prevenite sau 
atenuate, efectele pozitive sunt resimțite imediat, iar calitatea vieții este 
îmbunătățită încă din momentul consultației, prin eliberarea psihică 
dată de posibilitatea intervenției.

A aștepta, în cazul în care sunt întrunite toate condițiile medicale, nu 
este doar inutil, ci și periculos, mai ales că nu este vorba de un capriciu 
adolescentin, ci de șansa la normalitate la care avem cu toții dreptul.
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reconstrucție mamară 
după cancer mamar

U n sân reconstruit nu va avea niciodată aceeași sensibilitate 
și aceeași simetrie cu sânul natural contralateral. Scopul 
reconstrucției mamare după cancer mamar operat este 

obținerea unui sân cât mai aproape de natural. Metodele reconstruc-
tive sunt variate și trebuie adaptate fiecărui caz în parte ținând cont 
de particularitățile existente. Reconstrucția sânului  după mastecto-
mie se însoțește de simetrizarea sânului contralateral prin  masto-
pexie, reducție mamară sau chiar augmentare cu implanturi mamare 
sau lipofilling.

Reconstrucția sânului este 
o procedură delicată din 
punct de vedere emoțional 
pentru o femeie care și-a 
pierdut unul din sâni în 

urma unei proceduri rezecționale oncologice. Crearea unui nou sân 
poate îmbunătăți   imaginea de sine, încrederea în sine și a calității 
vieții. Deși chirurgia estetică  poate da un sân relativ cu aspect natu-
ral, un sân reconstruit nu va arăta niciodată la fel ca cel inițial. 
Reconstrucția sânului este o opțiune bună dacă: l pacienta acceptă 
diagnosticul și tratamentul; l pacienta nu prezintă contraindicații 
de altă natură (cancer în fază avansată, boli grave asociate, vârstă în-
aintată etc.); l pacienta are așteptări realiste, este bine echilibrată 
psihic. Reconstrucția sânilor implică de obicei, mai multe proceduri 
efectuate în mai multe etape. Reconstrucția poate începe în același 
timp cu rezecția oncologică dacă consultul interdisciplinar și avizul 
oncologic agreează acest lucru sau poate fi efectuat secundar  (după 

 rezecția oncologică și terminarea tra-
tamentului citostatic și radioterapeu-
tic). Succesul și siguranța procedurii 
de reconstrucție de sân depinde foar-
te mult pe sinceritatea pacientei în 
timpul consultației. Pacienta va fi 
chestionată în legătură cu starea de 
sănătate, dorințele și stilul de viață.

Pacientul va discuta:
l  De ce vrea operația, așteptările și rezultatele dorite. l Condițiile 
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Reconstrucţia sânilor se realizează prin mai multe 
tehnici de chirurgie plastică, care încearcă să re-
stabilească un sân cât mai aproape de normal  în 
raport cu forma, aspectul şi dimensiunea sânului 
natural ca urmare a mastectomiei (rezecţiei onco-
logice a sânului).
Rezultatele reconstructiei sânului după mastecto-
mie sunt variabile.

medicale, alergii la droguri și tratamente medicale. l Utilizarea 
de medicamente curente, vitamine, suplimente pe bază de plan-
te, alcool, tutun și droguri. l Intervenții chirurgicale anterioare. 
l Opțiunile disponibile în chirurgia reconstructiei de sân. l Re-
zultatele probabile ale reconstrucției de sân, precum și orice ris-
curi sau complicații potențiale. l Proceduri adiționale pentru atin-
gerea simetriei sânului.
Decizia de a beneficia de o reconstrucție de sân este extrem de 

personală. Pacienta va trebui să decidădacă beneficiile vor atinge 
obiectivele și în cazul în care riscurile și complicațiile potențiale sunt 
acceptabile. Chirurgul plastician va explica în detaliu riscurile aso-
ciate cu intervențiile chirurgicale. Posibilele riscuri de reconstrucție 
de sân includ, dar nu sunt limitate la, sângerare, infecție, vindecarea 
slabă a incizii, și riscurile de anestezie.

Chirurgia reconstructivă a sânului este cel mai frecvent efectuat 
într-un spital, eventual o spitalizare scurtă, iar medicul  anestezist va 
folosi anestezie generală. Unele proceduri de follow-up pot  fi efec-
tuate în ambulatoriu cu anestezie locală și sedare. Ce se înâmplă în 
timpul intervenției chirurgicale de reconstrucție de sân?

1. Anestezia este generală cu intubare orotraheală după efectua-
rea premedicației în prealabil.

2. Intervenția chirurgicală de reconstrucție cu: l lambouri mus-
culocutanat; l implanturi mamare sau asociere între lambouri mus-
culare și implanturi mamare; l utilizarea expanderelor tegumentare 
și reconstrucție cu implanturi mamare; l reconstrucția areolei ma-
mare și a mamelonului

3. simetrizarea sânului contralate-
ral prin mastopexie, reducție mama-
ră, lipofilling mamar.

Decizia efectuării unei recon-
struc ții mamare este hotărâtă de 
chirurgul plastician după o evaluare 
atentă a fiecărui caz în parte și numai 
în colaborare cu chirurgul oncolog, 
singurul autorizat să evalueze paci-
enta din punct de vedere oncologic.
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Platelet-rich Plasma. 
rejuvenare cu celule 
Autologe (ACr). Concentrat 
trombocitar activat din 
plasmă proprie

Când este necesară 
efectuarea procedurilor de 
mezoterapie?

ACR este un tratament conside-
rat revoluţionar, datorită faptu-
lui că stimulează capacitatea 
organismului de autovindecare 
şi regenerare, ducând astfel la 
formarea unui ţesut cutanat mai 
compact, mai ferm, mai tânăr. 
Tehnica utilizată în procedura ACR este una simplă, rapidă și sigură. 
Aceasta constă în recoltarea de sânge venos, care, prin centrifugare, 
duce la separarea de plasmă concentrată în trombocite, factor de 
creștere implicită, prin stimularea și formarea de fibre de colagen. 
Ulterior, plasma obținută se activează și se reinjectează intradermic 
cu ajutorul unui ac foarte fin. 
ACR constituie o nouă abordare care vine în întâmpinarea 
așteptărilor pacienților care doresc o metodă naturală, sigură, pen-
tru rejuvenarea cutanată, aceasta realizându-se cu celulele proprii.
PRP a fost utilizat încă din 2006 în medicina estetică pentru rejuve-
narea și încetinirea procesului de îmbătrânire prin aplicații locale de 
plasmă autologă-denumite recent ACR. PRP a revoluționat metoda 
prin stimularea celulelor stem rezidente de către factorii de creștere 
eliberați de către propriile trombocite introduse în derm prin injec-
tarea plasmei activate.
trombocitele eliberează factori de creștere implicați în autore-
pararea tisulară, ceea ce permite organismului să se vindece rapid 
și eficient.
Deoarece se foloseste plasmă autologă nu există riscul transmiterii 
de boli, al anafilaxei sau al neoplaziilor.
PRP duce la  creșterea producției de colagen, formează noi vase de 
sânge, induce diferențierea celulară și formează matrice.
RRP este indicat pentru  persoanele cu grad mediu de foto și cro-
noîmbătrânire, la acoperirea cicatricelor postacneice, postvaricelă, 
boală ulceroasă de gambe. Repararea este simplă și rapidă. Poate fi 
utilizat în mai multe zone (față, gât, decolteu, mâini, pielea capului).

Durata procedurii: 45 min-1 h
Efecte secundare: foarte rare.
Contraindicații: persoanele cu afecțiuni cutanate cronice (lupus 
eritematos), neoplazii, boli metabolice și sistemice severe, boli he-
matologice, în tratament anticoagulante. 

Ce așteptări avem de la această procedură?
Rezultatele sunt vizibile chiar după terapie, 

prin  îmbunătățirea texturii și tonusului cutanat. Acest tratament 
va continua în următoarele luni de la primul procedeu, din 14 în 
14 zile, de 2-3 ori pe an.
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M ezoterapia - (termen derivat din greacă: “mėsos” însem-
nând “mijloc“ şi “therapeia” - “a trata medical”) - este efi-
cientă în combaterea ridurilor, a celulitei şi depozitelor de 

grăsime nedorite, a căderii părului, a verge-
turilor etc. Este o terapie  nechirurgicală larg 
utilizată, ce presupune injectarea de cocktail-
uri de substanțe (amestecuri de vitamine, 
aminoacizi, enzime și alte substanțe farma-
cologice active) la nivelul mezodermului. 
Starea de sănătate a mezodermului se reflec-
tă în aspectul și tonicitatea pielii noastre.  Se 

folosesc “cocktail”-uri de vitamine, minerale, extracte vegetale natu-
rale, aminoacizi, acid hialuronic, substanțe de lipoliză, medicamente 
convenționale / homeopate  care penetrează bariera stratului cornos 
-prin injectare directă în derm / țesut subcutanat sau, mai nou, 
prin electrodermoporație. Substanțele folosite în cadrul terapiei 
sunt introduse local, în cantitate mică, cu ajutorul unor ace foarte 
subțiri sau cu ajutorul unor aparate. Terapia este minim invazivă 
și foarte puțin dureroasă în cazul injectării locale și total inofen-
sivă în cazul folosirii aparatelor” fără ac”. Mezoterapia are bene-
ficii în eliminarea celulitei, are efecte antiîmbătrânire la nivelul 
pielii și efect de întinerire la nivelul zonelor expuse de-a lungul 
vieții la lumină solară, cum ar fi față, mâinile și decolteul. Mezo-
terapia estetică se utilizează pentru: reîntinerirea, energizarea și 
tonifierea tenului, tratamentul celulitei, tratamentul țesutului 
adipos excesiv localizat în anumite zone ale corpului (“colăcei”, 
“aripioare”, genunchi, glezne, “guță”), în tratarea vergeturilor, 
a petelor hiperpigmentare, prevenirea îmbătrânirii pieli (dând 
tenului strălucire și hidratare), diminuarea cearcănelor închise 
la culoare, în tratarea căderii părului de la nivelul scalpului, etc. 
Tratamentul nu este dureros și nu necesită recuperare și nu pre-
supune întreruperea activității zilnice.  Trebuie evitate, însă- băile 
fierbinți și exercitiile fizice pentru o perioadă de 24-48 de ore. Dis-
comfortul local prin injectare este minim. Pot fi percepute ușoare 
senzații de arsură sau mâncărime și înroșirea zonelor injectate. 
Roșeața locală care poate să apară imediat după injectare și sem-
nele înțepăturilor dispar la cel mult 30 de minute după. În cazul 
lipolizei injectabile (pentru depozitele adipoase localizate) roșeața 
poate persista câteva ore până la o zi și pot apărea mici vânătăi în 
zonele tratate. De regulă o ședință de mezoterapie nu depășește 
30-45 de min. Rezultatele devin vizibile în funcție de tipul 
constituțional al fiecărui pacient. În medie primele îmbunătățiri 
pe care le observă pacientul apar după 2-3 ședințe de mezotera-
pie, dar, în general, e nevoie de 4-6 ședințe pentru a avea un efect 
evident. Pacienții cu afecțiuni cronice ale pielii, infecții localiza-
te, diabeticii, cardiacii, cei care urmează un tratament anticoa-
gulant și femeile însărcinate nu pot fi candidați ai mezoterapiei. 
Numărul de ședințe necesare este stabilit împreună cu medicul 
specialist dermatolog în funcție de gravitatea problemei.
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Avantaje
• sit-uri donor de 
dimensiuni foarte mici
• rata de expansiune 
până la 1:9
• posibilitatea de a 
folosi până Şi cele mai mici 
fragmente de piele
• procesul de epitelizare este rapid 
Şi uniform, datorită distanței mici 
între insulele de piele
• orientarea corectă a insulelor 
de piele conduce la grefarea 
excelentă a acestora 

• rezultate cosmetice comparabile 
cu meshe cu expansiune mică
• grefe uŞor de manipulat
• limitarea infecțiilor datorită unui 
proces de vindecare rapid

           
Oostermaat 5, 7623 CS Borne Aleea Mizil nr.62, București
The Netherlands România
Email: info@humeca.com Email: office@tunic.ro
Web: www.humeca.com Web: www.tunic.ro 

Din 2019 utilizată și în centrele din București, Timișoara și Iași

Cicero Parker Meek
a imaginat în 1958 

Dispozitivul 
de expandare 

a grefelor 
de piele

Distribuit în România de:




