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„Începând cu data de 
4 mai, orice pacient ca-
re vine cu bilet de trimi-
tere de la un medic spe-
cialist din Ilfov poate  să-și 
facă CT sau RMN, gra-
tuit. Punem la dispoziția 
pacienților o tehnologie 
extrem de avansată, care 
permite investigarea ori-
cărei părți a corpului, de la 
cap, gât și inimă, până la 
oase, coloană și articulații. 
Avem contract cu Casa de 
Asigurări 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. Apa-
ratul RMN, care este cel 
mai nou model din Româ-
nia, permite inclusiv iden-
tificarea 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 

cu 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 pen-
tru investigațiile care 
sunt acoperite în mod 
obișnuit de asigurări-
le de sănătate nu exis-
tă nicio contribuție din 
partea pacientului. Pen-
tru a avea acces la ast-
fel de servicii medicale, 
pacienții trebuie să-și fa-
că o programare, în prea-
labil, la tel. 0787.361.454 
sau 0787.363.357.

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. 

Potrivit cercetării, 
90% dintre respondenți 
au declarat că au medic de 
familie, dar numai un sfert 
dintre ei i-au trecut pragul 
cabinetului atunci când au 
avut probleme de sănăta-
te. Majoritatea celor care 
recurg la automedicație 
consideră că nu au nimic 
grav. Durerile dentare, du-
rerile de cap și stările ge-
nerale de rău sunt simpto-
mele pentru care oamenii 
se tratează acasă, fără să 
consulte medicul. Cerce-
tarea arată că 73% dintre 
cei intervievați, preferă să 
își administreze un anal-
gezic atunci când îi doare 
capul, chiar dacă  durerea 
este acută și durează mai 
multe zile, decât să facă o 
vizită la doctor. 

Vizita la medic, 
evitată și în cazul 
durerilor în piept 

Din păcate, însă, du-
rerile de cap, deși comu-
ne, nu trebuie tratate cu 
superficialitate, mai ales 
în cazul asocierii cu al-
te simptome sau în cazul 
permanentizării acestora, 
afirmă specialiștii. Res-
pondenții la sondajul doc-
book au mai asociat stă-
rile febrile, tusea și voma 
cu gripa (36%), cu răcea-
la (17%) sau intoxicația 
(12%) ori insolația (3%). 
De asemenea, 23% din-
tre intervievați consideră 
că durerile în piept sunt 
semn de atac de cord, iar 
alți 17% le asociază cu 
stresul și, dacă durerile 
sunt trecătoare, nu merg 
la medic. Cercetarea a 
fost realizată online, în 
perioada 1-20 mai, pe un 
eșantion de 578 de per-
soane, majoritatea femei. 

„Dacă omul este în 
vârstă, se știe cardiac, di-
abetic, cu insuficiență re-
nală, după o boală cronică 

progresivă, este o greșeală 
să amâne să meargă la 
medic, chiar dacă a mai 
avut febră și altădată. Ori-
ce fel de simptom pe ca-
re nu l-am avut nu trebu-
ie să ne îndemne să cău-
tăm pe google, trebuie să 
ne îndemne mai degrabă 

să mergem la medic. Da-
că însă este o răceală și o 
putem diagnostica singuri, 
ne automedicăm timp de 
una - două zile. Dacă evo-
luția este favorabilă, nu fa-
cem nimic altceva, dacă 
nu este favorabilă mergem 
la medic. (...) Există boli-

le care au un debut brusc, 
spectaculos - este prefe-
rabil să mergem la medic. 
Dacă însă un simptom sau 
orice simptom se instalea-
ză lent, progresiv, se aso-
ciază unul după altul, nu 
înseamnă că avem ceva 
ușor, dar un simptom ca-
re persistă sau care revi-
ne, cu atât mai mult da-
că revine în circumstanțe 
reproductive, de exemplu 
ne doare în piept la efort, 
doar la efort, asta trebuie 
să ne ducă la medic. Exis-
tă și foarte multe simpto-
me care nu au în spatele 
lor o boală sau începutul 
unei boli“, a spus dr. Ma-
rinela Stănculete, medic 
specialist medicină gene-
rală, într-o conferință or-
ganizată săptămâna tre-
cută, cu prilejul prezentă-
rii studiului. 

Nu mai luaţi medicamente fără indicaţia 
specialistului! 

Iată la ce pericole vă 
expuneţi când vă trataţi 

fără să consultaţi medicul! 
Automedicația a devenit practica 
cea mai frecventă în România. 
Aproape un sfert dintre români 
asociază durerile în piept cu 
infarctul miocardic și peste jumătate 
dintre pacienți își tratează durerile 
dentare acasă, fără să consulte 
stomatologul în prealabil, relevă un 
studiu dat publicității de docbook.
ro, prima aplicație de programări 
online la medic. 

Medicamentele luate după ureche pot interacţiona 
cu tratamentele pentru bolile cronice

Dr. Stănculete avertizează asupra faptului că riscurile 
automedicaţiei ţin în primul rând de întârzierea stabilirii 
unui diagnostic corect și apoi de „lăsarea deschisă a 
porţii“ pentru instalarea complicaţiilor unei boli care 
va fi influenţată de efectele adverse ale medicaţiei 
impropriu administrate sau în interacţiune cu alte 
medicamente pe care le are pacientul în tratamentul 
bolilor sale cronice.

Alte pericole uriașe ale automedicaţiei
În cazul administrării tratamentului fără o recomandare 
medical, simptomele de cele mai multe ori sunt 
confundate. De exemplu, febra poate semnala o 
simplă viroză respiratorie, dar, la fel de bine, poate 
apărea și când în organism este o infecţie. Cele două 
situaţii se tratează complet diferit și necesită consult 
medical și analize de sânge. Un real pericol îl reprezintă 
și abuzul de antibiotice. Antibioticele au capacitatea 
de a distruge bacteriile dăunătoare, însă utilizarea 
lor abuzivă poate avea efecte periculoase. Când se 
întâmplă acest lucru, bacteriile dezvoltă abilitatea de 
a rezista efectelor antibioticelor. Tratamentul greșit 
și dozarea inexactă pot pune viaţa în pericol. Riscul 
este de ambele părţi: fie dozajul este prea mic, situaţie 
în care tratamentul nu își face efectul și boala se 
agravează, fie dozajul este prea mare, acest lucru 
ducând la supradoză și intoxicarea organismului, 
atenţionează specialiștii docbook.ro.

Un simptom 
care se 
instalează 
lent poate 
ascunde 
debutul unei 
boli”

medic specialist 
medicină generală

Dr. Marinela 
Stănculete


