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Femeile care doresc să prevină sau să trateze cancerul
beneficiază de servicii medicale la cele mai înalte standarde
La
Spitalul
Buftea…

 Echipa medicală reuneşte profesionişti de înaltă competenţă
 Spitalul este dotat cu aparatură de ultimă generaţie
 Se face screening şi pentru femeile neasigurate la sănătate
 Medicii recomandă controalele ginecologice anuale, în
scop preventiv

Beneficiind de experienţa şi de competenţele
cadrelor medicale cu specializare în marile centre
universitare din Bucureşti şi din ţară şi a echipei
manageriale conduse de managerul Florentina
Rudeanu, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie
Buftea a făcut numeroase progrese în ultimii
ani. Cu o gamă mare de servicii medicale care îl
diferenţiază de multe alte unităţi medicale de profil
din România, şi dotări de ultimă generaţie, spitalul
de la Buftea este acum o alternativă viabilă pentru
orice femeie din Ilfov care doreşte să prevină
sau să trateze cancerul ori alte afecţiuni specifice
sexului frumos. La Buftea, primeşte tratamentele
şi îngrijirile medicale de care are nevoie, la cele mai
înalte standarde.
Ionela Chircu

Unul dintre cele mai
importante progrese pe
care le-a cunoscut Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Buftea este cel în
domeniul oncologiei. Astăzi, diagnosticul care presupune confirmarea malignităţii bolii prin examina-

rea ţesutului tumoral este pus mult mai rapid. După identificarea tipului de
cancer, pacientele beneficiază de testări complexe şi evaluări prin multiple tehnici imagistice, pentru stabilirea stadiului bolii.
Folosind la capacitate ma-

ximă tehnologia înaltă de
ultimă generaţie, pacienta are parte nu numai de
un diagnostic precis, ci şi
de o monitorizare şi o terapie extrem de eficientă.
Spitalul deţine acum toate dotările necesare pentru confortul şi siguranţa
femeii care i se adresează. În plus, unitatea sanitară vine în întâmpinarea
nevoilor pacientelor şi cu
un program de screening
foarte bine pus la punct.
“În general suntem o echipă de medici ginecologi,
cu diverse alte competenţe – supraspecializări cum
ar fi, histeroscopie, colposcopie, ecografie ginecologică. Sunt aproape de finalizare cu ecografia generală ceea ce-mi va permite
să efectuez legal ecografii
mamare, pentru că în România ecografiile de sân

de exemplu, le pot efectua
doar radiologii. Atunci, unica posibilitate legală pentru a face ecografiile mamare este să-ţi faci competenţa de ecografie generală. Asta am făcut şi eu.
Urmează să-mi iau atestatul şi pentru această specialitate. Am luat şi atestatul
de oncologie ginecologică
şi cu asta am cam încheiat toate subramurile care
m-ar ajuta la depistarea şi
finalizarea unor cazuri oncologice, indiferent dacă
este pe aparat genital sau
pe glandă mamară. Prin
competenţă, noi toţi medicii din unitate avem posibilitatea de a face screening
pentru cancerul genital,
asta înseamnă că putem
face teste de depistare Babeş Papanicolau şi consult
mamar”, ne-a spus dr. Dănilceac Ala, medic primar

Obstetrică şi Ginecologie
în cadrul Spitalului Buftea.

Medicii de aici
salvează vieţi
prin intervenţii
complexe

În calitate de medic
coordonator Spitalizare de
Zi şi medic coordonator al
Compartimentului Ginecologie Oncologică, dr. Dănilceac Ala ne-a explicat cât
de importante sunt controalele ginecologice anuale şi cum reuşesc cadrele
medicale de la Spitalul Buftea să salveze tot mai multe vieţi, în plină pandemie
de coronavirus.
“În ceea ce priveşte programul de screening pentru cancerul de col
uterin am avut o susţinere foarte mare din partea
Consiliului Judeţean Ilfov

cu care vroiam să plecăm în
Caravană. Programul nostru a fost şi mediatizat. De
8 Martie am început acest
proiect dar a venit COVIDul şi nu am mai putut să
mergem în toate localităţile din Ilfov, dar eu şi doamna manager Florentina Rudeanu nu am renunţat. Am
semnat contractual de colaborare cu Spitalul Judeţean Ilfov, care este principalul furnizor al acestui serviciu, prin Programul naţional de screening al cancerului de col uterin. Noi suntem în subcontract cu ei şi
recoltăm în continuare, şi
astăzi, la pacientele cu buletin de Ilfov asigurate şi
neasigurate (programul este şi pentru pacientele neasigurate), Babeş Papanicolau. Pacientele se programează pentru un consult
ginecologic. Dacă sunt asi-

gurate şi îşi doresc un consult ginecologic şi vin cu bilet de trimitere, beneficiază
şi de un consult ginecologic
gratuit şi de testul Papanicolau. Dacă nu sunt asigurate şi doresc doar testul
Papanicolau, atunci li se face doar acest test. Ideal ar
fi să facem şi consultul ginecologic complet, cu ecografie. Testul Papanicolau

nu ne arată doar un cancer de col. Pe lamă putem
să avem şi celule modificate de la uter care se elimină
şi atunci consultul nu este
suficient. Avem paciente cu
cancer de col la vârsta de
26 de ani. În momentul în
care ţi-ai început viaţa sexuală, este recomandat un
examen ginecologic, anual, în scop preventiv. Trebuie luate toate din timp. Nu
trebuie să ne trezim cu un
cancer în stadiu avansat.
Când a început programul
de screening prin Ministerul Sănătăţii, cei care informau pacientele erau medicii de familie. Dar pentru
că era o comunicare foarte deficitară, pacientele veneau cu acel formular tipizat de la medicul de familie care le explica importanţa screeningului. Ele veneau la noi, la ginecologi,
pentru a le recolta. Le recoltam, proba era lucrată
la Spitalul Judeţean Ilfov,
iar rezultatul trimis la medicul de familie. Era un deficit foarte mare de comunicare şi se pierdea undeva. Eu, ca ginecolog care
recoltam, nu mai primeam
rezultatul şi atunci nu ştiam cum s-a finalizat cazul. Dacă pacienta nu venea să-şi completeze recoltarea cu un consult ginecologic, eu nu aveam tabloul
clinic. Cu mari eforturi, noi,
medicii specialişti, am ajuns
să putem informa, recolta,
să primim rezultatul şi să finalizăm cazul. Acum putem
să ne continuăm investigaţiile dacă acel rezultat este
modificat. Este foarte important ca femeile să vină
la ginecolog. Am avut surpriza neplăcută de a descoperi şi patru cancere într-o
săptămână la paciente care
au venit la un control de rutină”, ne-a mai spus dr. Ala.

avansăm şi ne dezvoltăm
nu doar pe parte de screening în ambulatoriu. În
ambulatoriu înseamnă să
facem consultul ginecologic, examenul cu valve
obligatoriu pentru screeningul de col şi de vagin,
ecografii genitale, consultul mamar cu ecografia
mamară. Până şi mamografia este tot pe ambulatoriu. De la 1 ianuarie, în
momentul în care depistăm o leziune, putem să
continuăm investigaţiile şi
să tratăm, legal, în compartimentul de ginecologie. Avem şi chirurgie. Din
cei patru chirurgi pe care
îi avem, doi au competenţă de chirurgie oncologică. Asta înseamnă că
dacă ar fi să avem un caz
mai extins, cu metastaze
extinse până la organele
abdominale, nu doar pelvine, facem echipă cu ei.
Cazul ar putea fi rezolvat
şi din acest sens. Și medicii de oncologie medicală ne ajută foarte mult cu
terapia preoperatorie şi
postoperatorie. Noi suntem în momentul acesta capabili să rezolvăm
cazul cap-coadă şi să nu
mai redirecţionăm pacienţii către Bucureşti, unde şi
aşa centrele sunt supraaglomerate. Și aşa este un
număr extrem de mic de
ginecologi specialiști în
ecografie ginecologică în
toată ţara. Când am început eu competenţa, eram
15 la nivel naţional şi, din
păcate, mai mult de jumătate nu au promovat.
În principiu, avem cam
două-trei cancere genitale pe săptămână, ceea ce
este un număr mare. Din
păcate, sunt şi femei tinere care vin în stadii foarte
avansate”, ne-a mai spus
dr. Dănilceac Ala.

Cel puţin două
cazuri noi de cancer
sunt depistate
săptămânal, la
Buftea

Vaccinul anti HPV
poate preveni
cancerul genital

“Pentru noi contează foarte mult faptul că

“Virusul HPV poate
duce la un cancer genital.
Însă, nu este el 100% cel
care duce la un astfel de
cancer. Dar, da, poate du-

ce. Totuşi, femeile trebuie
să ştie că, odată contractat, virusul HPV se poate trata. Mai mult, îl putem preveni prin vaccinare. Dacă îl ţinem sub control, nu ajungem la cancere genitale. Vaccinul pentru HPV nu se decontează
de către Casa de Asigurări de Sănătate. Noi recomandăm vaccinul şi informăm pacientele asupra
acestui aspect. În funcţie
de posibilităţi, rămâne la
alegerea lor dacă se imunizează sau nu. Este costisitor acest vaccin. Fiecare doză depăşeşte 600
de lei şi sunt trei doze de
făcut. A fost un program
de vaccinare cu ani de zile în urmă. A fost un program de vaccinare derulat prin Direcţia de Sănătate Publică, în cadrul căruia vaccinam ambii parteneri şi, într-adevăr, s-au
negativat la un an de zile
după ultima doză. Trei ani
s-a desfăşurat acest program. Sunt pentru vaccinare, pentru prevenţie.
Vaccinarea se poate face de la vârsta de nouă
ani, prin intermediul medicilor de familie. Programul pentru fetiţe este activ acum. Acestea se vaccinează gratuit, la vârste
cuprinse între 9 şi 14 ani.
După 14 ani, Casa de Asigurări de Sănătate nu mai
decontează imunizarea,
pacientele nu se mai încadrează în program”, ne-a
explicat dr. Dănilceac.

Aparatura
şi dotările
ultraperformante
vin în sprijinul
pacientelor
“Dispunem de ecografe performante, de ultimă
generaţie. De exemplu,
aparatele 4 D Voluson (n.r.
- reprezintă o tehnică modernă de investigare noninvazivă a fătului în uterul
mamei) folosite în sarcină
unde este nevoie de o precizie foarte mare. Ecograful pe care îl avem în ambulatoriu pentru sâni es-
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te un soft special pentru
sâni care se numără printre aparatele de ultimă generaţie, cu softuri updatate ce permit şi o vizualizare foarte bună şi o depistare cu o precizie foarte
mare. Dar, orice leziune o
depistăm noi clinic, o contravizăm cu o mamografie. Mamograful pe care îl
avem este un mamograf
cu tomosinteză ultraperformant. Este ultima generaţie din mamografele
existente în România. Pentru cancerul de col uterin
putem face depistarea în
baza spitalizării de zi. Pentru cancerul de sân, pachetele sunt fundamentate
pe spitalizarea de zi. Întrun pachet se face consultul, ecografia, mamografia. Toate acestea durează
ca timp şi putem ţine pacienta internată câteva ore
până se finalizează cazul.
Pentru cancerul de col uterin, recoltarea Babeş Papanicolau nu presupune
internare. Pentru a recolta Papanicolau şi HPV este iarăşi un pachet de spitalizare, de data aceasta fundamentat pe ambulatoriu. Pentru intervenţiile chirurgicale, vorbim
deja de spitalizarea continuă. Avem alocate patru paturi pentru ginecologia oncologică. Atât timp
cât se fac cu programare, nu avem nicio problemă în a le opera şi a le interna. Diagnosticul cu certitudine este pus prin biopsie. Putem face biopsie
de col prin electorezecţie,
chiuretaj sau conizaţie. În
funcţie de tipul de operaţie, vedem dacă rămânem

pentru spitalizarea de zi
sau continuă. La sâni, biopsiile mamare eu le fac
în ambulatoriu, nu necesită internare. Biopsia este o procedură foarte simplă, nedureroasă. Pacienta se ridică şi pleacă. Dacă
este nevoie, cu siguranţă
rămâne în spitalizarea de
zi. Dacă este nevoie de o
probă mai mare, la sân, eu
spre exemplu, fac biopsie
excizională (se excizează
toată tumora cu ţesut sănătos de jur împrejur). Se
face cu anestezie generală, dar nu este nevoie de
intubare. Se poate face şi
pe ventilare pe mască. Asta hotărăşte medicul anestezist, în funcţie de timpii operatorii. Indiferent de
mărimea segmentului prelevat de noi, proba pleacă
către anatomie patologică, unde se face diagnosticul de certitudine. După
ce stabilim diagnosticul de
certitudine, întrunim Comisia Oncologică a spitalului, care este formată din
medicul oncolog, ca şef de
echipă, directorul medical,
medicul ginecolog sau chirurg care a operat, medicul radioterapeut şi, obligatoriu, medicul de anatomie patologică, care ne
prezintă cazul detaliat. În
urma acestei comisii, stabilim pentru pacienta res
pectivă care sunt următorii paşi. În acest mod stabilim dacă se impune o intervenţie chirurgicală pentru o rezecţie mai mare
sau un tratament oncologic medical înainte de operaţie”, ne-a mai spus medicul Dănilceac Ala.
(Va urma)

