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„Începând cu data de 
4 mai, orice pacient care 
vine cu bilet de trimite-
re de la un medic speci-
alist din Ilfov poate  să-și 
facă CT sau RMN, gra-
tuit. Punem la dispoziția 
pacienților o tehnologie 
extrem de avansată, ca-
re permite investigarea 
oricărei părți a corpu-
lui, de la cap, gât și ini-
mă, până la oase, co-
loană și articulații. Avem 
contract cu Casa de Asi-
gurări de Sănătate Il-
fov, așa că pacienții ca-
re sunt asigurați la să-
nătate pot face aceste 
investigații fără să plă-
tească. Pacienții trebuie 
să știe că există o limita-
re de fonduri care, proba-
bil, în general, va ajunge 
cam până pe data de 10 
a fiecărei luni. RMN-ul se 
numește Avanto Fit, este 
de 1,5 T (Tesla), iar  CT-ul 
Revolution Evo. Aparatul 
RMN, care este cel mai 
nou model din România, 
permite inclusiv identifi-
carea tuturor modifică-
rilor de la nivel cerebral, 
este Gold Standard pen-
tru tot sistemul osteo-ar-
ticular. Datorită rezoluției, 
majoritatea examinări-

lor se fac fără injectare 
de substanță de contrast, 
motiv pentru care nu sunt 
nici contraindicații, nici al-
te modificări sau rețineri. 
Singurul lucru foarte im-
portant este că la RMN nu 
pot intra pacienți care au 
obiecte metalice (n.r. – ti-
je, plăci dentare, dispo-
zitive pentru auz etc.) cu 
excepția unor generații 
noi de dispozitive accep-
tate, dar numai medicul 
poate lua o astfel de de-
cizie”, ne-a spus dr. Cla-
ra Alexandrescu, me-
dic primar cardiolog, cu 
competență în ecografie 
cardiacă specială și, tot-
odată, unul dintre fonda-
torii Centrului de Recupe-
rare CardioRec din Cor-
beanca. Rețineți! Nu ori-
ce investigație RMN es-
te gratuită! Doar pentru 
investigațiile care sunt 
acoperite în mod obișnuit 
de asigurările de sănătate 
nu există nicio contribuție 
din partea pacientului. 
Pentru a avea acces la 
astfel de servicii me-
dicale, pacienții tre-
buie să-și facă o pro-
gramare în prealabil la 
tel. 0787.361.454 sau 
0787.363.357.

Cancerul ovarian fa-
ce parte dintre cance-
rele care, depistate la 
timp, sunt vindecabi-
le. Dar tot prevenția es-
te de preferat. De  aceea, 
cel mai important lucru 
pe care îl pot face feme-
ile care prezintă factori 
de risc pentru a dezvolta 
acest tip de cancer con-
stă  într-o atenție sporită 
asupra prevenției. Nu nu-
mai că trebuie să aibă un 
stil de viață sănătos, ci și 
să meargă la medic peri-
odic, astfel încât să de-
pisteze eventualele pro-
bleme în stadii incipiente. 

„Dacă se pune dia-
gnosticul corect, se apli-
că tratamentul potrivit și 
dacă intervențiile sunt re-
alizate corect și la timp, 
în stadii incipiente, atunci 
putem spune că aceas-
tă boală este vindecabi-
lă. Din păcate, însă, fe-
meile din România nu 
numai că nu știu care 
sunt factorii de risc, dar 
nici nu au o educație co-
rectă din punctul de ve-
dere al prevenției bolii”, 
atenționează dr. Dragoș 
Median, medic specialist 
oncolog. 

O mână întinsă 
româncelor de 
către Coaliția 
Internațională de 
Luptă Împotriva 
Cancerului 
Ovarian

Femeile din Româ-
nia care prezintă fac-
tori de risc pentru a dez-
volta cancer ovarian vor 
beneficia de un plan 
de prevenție personali-

zat, realizat cu ajutorul 
Coaliției Internaționale de 
Luptă Împotriva Canceru-
lui Ovarian (World Ova-

rian Cancer Coalition). 
Pentru început însă, aces-
tea vor fi incluse  într-un 
studiu. Organizația a lan-
sat un proiect de cerce-
tare a problemelor-cheie 
cu care se confruntă fe-
meile cu cancer ovarian. 
Cercetarea se va finali-
za la sfârșitul acestui an 
cu recomandări specifice 
de acțiune pentru fiecare 

țară, cu scopul de a re-
media problemele sem-
nalate.

„Una dintre prioritățile 
noastre a fost ca țările par-
ticipante să fie cât mai va-
riate și ne-am bucurat 
mult atunci când FABC 
(n.r. - Federația Aso ciațiilor 
Bolnavilor de Cancer din 
România) a acceptat să 
se implice. În același timp, 
ne bucură faptul că dr. 
Dragoș Median a acceptat 

să fie unul dintre cei zece 
medici clinicieni din lume 

aleși pentru a se implica 
în acest proiect. Cu ajuto-
rul acestei expertize, avem 
informații despre sistemul 
de sănătate din România 
pe baza cărora să putem 
propune un plan de acțiuni 
cu adevărat eficient pentru 
româncele care suferă de 
această afecțiune”, spune 
Frances Reid, reprezen-
tant WOCD.

Cel mai performant 
RMN din România, 

disponibil la 
Spitalul CardioRec, 

din Corbeanca  

Pacienții din Ilfov își pot face investigații 
medicale la cele mai înalte standarde 
europene, cu aparatură de ultimă 
generație, care permite stabilirea rapidă a 
unui diagnostic de mare precizie, chiar la 
ei în județ. Cel mai performant aparat de 
imagistică prin rezonanță magnetică din 
România este disponibil acum la Spitalul 
CardioRec, din Corbeanca. Cei care au 
trimitere de la medicul specialist au acces 
la investigații gratuite. 

Ionela ChIrCu

Româncele care prezintă risc de 
cancer ovarian vor intra într-un 
plan de prevenţie personalizat

Vești bune pentru femeile din România care au 
un risc crescut de a dezvolta cancer ovarian! 
Specialiștii în domeniu le vor include într-un plan 
special de prevenție, astfel încât să nu ajungă 
să aibă de suferit de pe urma simptomelor și 
complicațiilor devastatoare ale maladiei.  

Ionela ChIrCu   

Cezar Irimia, președintele FABC și dr. Dragoș Median  

„Suntem recunoscători pentru colaborarea pe care o 
avem cu World Ovarian Cancer Coaliton și așteptăm 
cu nerăbdare să aflăm care sunt rezultatele studiului 
și să implementăm, pentru prima dată în România, 
un plan de acțiune cu adevărat eficient pentru 
pacientele cu cancer ovarian”, spune Cezar Irimia, 
președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de 
Cancer din România. Ediția din acest an a campaniei 
internaționale de luptă împotriva Cancerului Ovarian, 
care este implementată și în România, se referă la 
faptul că vocea noastră, a tuturor, are puterea de a 
spori accentul pus pe factorul de prevenție, astfel încât 
femeile să meargă la medic și să poată să depisteze 
cancerul ovarian în stadiu incipient. Campania se 
adresează tuturor celor care sunt conștienți că dacă 
am fi mai informați, ne-am confrunta cu mai puține 
probleme de sănătate. Toți aceștia sunt invitați să 
transmită mai departe mesajul și, deci, să le ajute pe 
femei să aibă mai multă grijă de ele. Detalii cu privire 
la acest program, problematica bolii și posibilități 
de tratament, pot fi găsite accesând site-ul www.
invingemcancerul.ro.  

Primul plan de acțiune cu adevărat eficient 
pentru bolnavele de cancer ovarian  

 istoricul familial – între 10 și 20% dintre femeile care 
au rude de grad I diagnosticate cu o formă de cancer 
mamar sau ovarian sunt predispuse să se confrunte cu 
cancerul ovarian;
 vârsta avansată – cel mai frecvent, cancerul 
ovarian apare la femeile cu vârsta de peste 50 de ani și 
care au intrat la menopauză;
 probleme ale ciclului menstrual – femeile care nu 
nasc, care au o menstruație ce debutează la o vârstă 
mică (sub 12 ani) sau cele la care menopauza se 
instalează tardiv se pot confrunta cu cancerul ovarian;
 administrarea terapiilor hormonale; 
 sindromul ovarelor polichistice – factorul de risc de 
cancer ovarian crește din cauza secreției scăzute de 
testosteron.

Factorii de risc  cel mai frecvent asociați 
acestui tip de cancer

Femeile din 
România nu 
au o educație 
corectă din 
punctul de 
vedere al 
prevenției 
bolii”

medic specialist 
oncolog

Dr. Dragoș 
 Median

Vom avea 
informații pe 
baza cărora 
să putem 
propune un 
plan de acțiuni 
eficient pentru 
româncele 
cu această 
afecțiune”

reprezentant 
WOCD

Frances Reid


