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Medisprof Cancer Center face un efort de a gândi diferit despre îmbunătățirea accesului pacientului la servciile

sale existente.

Diagnosticul este o piesă a puzzle-ului,  iar unor pacienți le ia timp mult pentru a ajunge la un diagnostic precis.

Clinica Medisprof vrea să ajute la reducerea acestor termene, astfel încât aceștia să ajungă la tratamentul
adecvat cât mai devreme.

Diagnosticul precis și precoce și stadializarea corectă sunt esențiale
Acest lucru permite identificarea timpurie a manifestărilor tumorale, permițând decizii de tratament corecte și 

rapide, utile pentru reducerea morbidității și îmbunătățirea supraviețuirii.

Astfel, alături de departamentele de Oncologie, Radioterapie , Imagistică Medicală, chirurgie- camere
implantabile pentru chimioterapie, s-a deschis departamentul de explorări funcționale dotat cu cel mai avansat
sistem de endoscopie Olympus - Storz, cu o echipă de medici cu experiență în domeniu, pneumologi,
gastroenterologi, chirurgi, medici A.T.I ., asistenți medicali specializați.

Explorări pulmonare: dr Șimon Mărioara, dr Sturz Ciprian, dr Leșan Andrei

Explorări digestive: dr Militaru Valentin, dr Dorca Alexandra, dr Mihalache Florentina

Accesul LA UN DIAGNOSTIC PRECIS 





MEDISPROF -Laboratorul autorizat de ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ ȘI TERAPEUTICĂ ȘI ENDOSCOPIE 
BRONȘICĂ:

TEHNOLOGIA REVOLUȚIONARĂ ÎN ENDOSCOPIE=

METODE MINIM INVAZIVE=

PUTEREA UNUI DIAGNOSTIC PRECIS=

STADIALIZARE CORECTĂ=

DECIZII DE TRATAMENT POTRIVITE ȘI LA TIMP=

REDUCEREA MORBIDITĂȚII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SUPRAVIEȚUIRII

Laboratorul Medisprof este dotat cu aparatură de ultimă generație, din gama OLYMPUS
(Videobronhoscop BF-1TH190, Videoecobronhoscop BF-UC190F pentru puncție fină aspirată transbronșică
(TBNA)) și gama STORZ pentru bronhoscopie rigidă pentru aplicare stenturi (Turn HD Bronhoscopie) iar
investigațiile vor fi efectuate de medici specialiști cu experiență în domeniu, în baza contractelor de
colaborare deja încheiate.
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Timpul este cel mai important – pentru pacienții cu diagnostic prezumtiv de cancer pulmonar

Asociația Medisprof, prin obiectivele sale dezvoltă programe care vin in sprijinul bolnavilor de cancer prin

❑ Promovarea și susținerea unor politici de depistare precoce a cancerului și de reducere a factorilor de risc la care este

expusă populația
❑ Promovarea și susținere rețelei medicale oncologice, prin sprijinirea construirii de noi utilități medicale specializate în

tratamentul cancerului
❑ Susținerea unor activități educative profesionale la nivelul medicilor oncologi, a asistentelor implicate în tratamentul

bolnavilor de cancer cât și la nivelul pacienților și a populației
❑ Publicarea de materiale specializate de natură oncologică
❑ Elaborarea de broșuri educative vizând toate localizările neoplazice

❑ Prezentări efectuate în scop educativ privind toate localizările neoplazice

Asociația Medisprof dorește să aducă bolnavilor de cancer șansa de a beneficia de o mai bună informare,

educație și acces la servicii medicale.

Cancerul se vindecă

OFERĂ ACCES LA VIAȚĂ !

Accesul la servicii/investigații medicale de diagnostic 

Asociația caută sprijin pentru a aborda problema accesului (fără costuri) la aceste investigații esențiale.

Vă mulțumim pentru interesul de a veni în sprijinul pacienților cu diagnostic prezumtiv de cancer pulmonar și gastric.

Asociatia Medisprof  Asociația Medisprof - Acasă | Facebook

https://www.facebook.com/AsociatiaMedisprof/

