
C E N T R E  D E  E X C E L E N ŢĂ



Clinica Polisano îşi începe 
povestea la începutul 

anilor ‘90, când doctorul 
Ilie Vonica a înființat o 

clinica alături de câțiva 
prieteni și colegi încercând 

să ofere pacienților 
o alternativă viabilă a 

sistemului sanitar de stat.

Servicii medicale complete: clinici private, spital privat, centre 
de fertilitate, centru de radioterapie, centru de imagistică, 
laboratoare, medicina municii.



Prezență 
națională

Sibiu:
Spitalul European Polisano 
Clinica Polisano
Centrul de fertilitate

Bucureşti
Clinica Polisano Plaza
Clinica Polisano - “Cuza Vodă“
Clinica Polisano - “Otopeni”
Centrul de fertilitate București



Clinica Polisano 
structură

protejăm peste

200.000
de vieţi anual

ani de experienţă în domeniul 
medical, 9 în activitatea spitalicească

medici în clinicile noastre

specialităţi medicale

paturi în spitalele noastre: 51 paturi  
(Constitutiei), 162 paturi (Izvorului)

20
200

213
35



Echipa medicală

Avem pregătirea și experienţa 
necesară pentru soluţionarea 
celor mai complexe intervenţii, 
medicii noștri având ca unică 
preocupare starea de bine a 
pacientului.

Dotare de ultimă generaţie 

Încă din primele clipe 
petrecute în cadrul clinicilor, 
spitalelor și centrelor noastre 
te vei simţi în siguranţă 
printr-un diagnostic precis și 
complet datorită tehnologiei 
de ultimă generaţie.

Know-how internaţional

Clinica Polisano dispune 
de o serie de acorduri și 
parteneriate instituţionalizate 
cu structuri renumite: AKH 
Wien, C.H.U. Grenoble, 
Kinderwunschzentrum 
Goldenes Kreuz Wien

Clinica Polisano 
structură



Laborator 
propriu

67%
creştere a pacienţiolor în 2012 

faţă de 2011

76.674

127.139

peste 1.500.000
analize / anualla
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Certificări şi 
colaborări 

internaţionale

Structură integrată de centre de excelenţă
Spitalul European Polisano face parte dintr-o structură de centre de 
excelenţă în medicină la nivelul Europei, având la bază un singur criteriu, cel 
al calităţii ireproşabile al serviciilor medicale oferite.

Proiectul Epicard
Spitalul European Polisano este  singura structură medicală din România 
audiată de Societatea Franceză de Chirurgie Cardiacă şi Toracică. 

Jean Pierre Labadens
MD, PhD - Tonkin, Lyon

Gunther Laufer
MD, PhD - Head of Cardio Surgery, Wien University

Heinz Strohmer
MD, PhD - Kinderwunsczentrum Goldnes Kreuz 

Petru Liuba
MD, PhD - Lund University

Sherif Sultan
MD, PhD - University Hospital Galway

Christian Matula
MD, PhD - Head of Neurosurgery, AKH Wien

Şerban Stoica
MD, PhD - University Hospitals of Bristol

Eric Arnaud Crozat
MD, PhD - Chirurgien Cardio-Vasculaire À Grenoble.



Centrul de 
radiologie şi 

imagistică 
medicală

Misiunea centrului de Radiologie si Imagistica este de a veni in intampinarea 
problemelor medicale prin cel mai rapid si corect diagnostic, neinvaziv si 
neiradiant. Centrul nostru acopera toate segmentele medicale (toata gama 
de examinari posibile: cardiace si vasculare, mamare, prostatice, abdominale, 
pelvine, cerebrale, ale coloanei vertebrale si toracice) , punand la dispozitia 
pacientilor echipamente medicale de ultima generatie, unele singurele din 
domeniu medical romanesc: RMN, CT, Angiograf, Mamograf, Camera Gamma, 
CBTC dentar, Aparate de radiografie, Ecografe

TIPURI DE EXAMINARE COMPUTER-TOMOGRAF
CT cranian, inclusiv CT-PERFUZIE, ANGIO, 3D
CT regiune cervicala (inclusiv patologie ORL)
CT toracal (inclusiv VOLUMETRIE TU PULMONARE)
CT coronarian (Calcium scoring, CORONARO-CT, Control POSTSTENT)
CT abdominal (inclusiv COLONOSCOPIE VIRTUALA)
CT arterial (ANGIO-CT pe orice segment vascular )

TIPURI DE EXAMINARE IRM
IRM cerebral (incluzand PERFUZIE, ANGIO, VENO, DIFUZIE,  
SUSCEPTIBILITATE – detectia microhemoragiilor, infarctelor venoase, 
leziunilor axonale difuze, TRACTOGRAFIE, CONTRAST)
IRM coloana vertebrala (incluzand INTREAGA COLOANA VERTEBRALA, 
Maduva spinal cu TRACTOGRAFIE)
IRM cardiac (MORFOLOGIE CARDIACA, MALFORMATII, EVALUARE 
ARIE INFARCTIZATA, ARIE REPERFUZABILA,  EVALUARI DINAMICE, 
MOTILITATE VENTRICULARA)
IRM toracal (VASE MEDIASTINALE, Perete toracal)

IRM abdominal (incluzand CONTRAST HEPATIC SPECIFIC, DIFUZIE, 
SPECTROSCOPIE)
IRM musculo-scheletal (OSTEO-MUSCULO-ARTICULAR in orice segment)
IRM mamar (incluzand CONTRAST DINAMIC, SPECTROSCOPIE SINGLE VOXEL)
IRM oncologic (WHOLE BODY DIFFUSION, TOTAL BODY IRM)
IRM vascular periferic (IN ORICE SEGMENT VASCULAR)

TIPURI DE EXAMINARE ECHOGRAFICA
Echo abdominal (inclusiv substanta de contrast – caracterizare tumori 
hepatice, fibro-elastografie hepatica, Doppler)
Echo mamar (incluzand ELASTOGRAFIE, DOPPLER)
Echo parti mici (cervical, tiroidian, transfontanelar, sold, testicol, tesuturi 
moi, incl CONTRAST i.v. si ELASTOGRAFIE)
Echo ginecologic (inclusiv endocavitar)
Echo morfologie fetala 3D, 4D
Echo vascular periferic, DOPPLER VASCULAR
Echo cardiac



Departamente 
chirurgicale

Clinica Polisano dispune de 7 săli de operaţie ultra-dotate.

Prin parteneriatele instituționalizate cu medici din Austria, Franţa, Marea 
Britanie, Spania sau Belgia, Clinica Polisano pune la dispoziţia pacienţiolor 
din ţară operaţii efectuate în premieră în România.

Departamente chirurgicale:

Chirurgie Cardiacă şi Toracică
Cardiologie Intervenţională
Ortopedie
Neurochirurgie
Urologie
Plastică, Estetică şi Reconstructive 



Chirurgie 
Cardiovasculară 

şi Toracică

Misiunea Clinicii de chirurgie cardiovasculară este de a dezvolta în 
Sibiu un centru puternic, de nivel European dar la costuri accesibile 

pacienţilor din România. În Spitalul European Polisano se pot efectua 
toate tipurile de intervenţii din sfera afecţiunilor cardiovascular: bypass 

aortocoronarian, protezări valvulare şi plastii valvulare, chirurgia aortei 
toracice, chirurgie pe cord bătând, chirurgie minim invazivă, TAVI, 

echipei chirurgicale, cooperarea cu echipa de anestezie-reanimare, 
precum lu cu echipa de cardiologie şi coronarografie în aşa numita 

“Echipă a inimii“. Toate indicaţiile operatorii sunt stabilite în cadrul unor 
reuniuni colegiale; astfel se poate decide soluţia terapeutică optimă, 

adaptată fiecărui pacient.



Chirurgie 
Cardiovasculară 

şi Toracică

Peste 200 de intervenţii de Chirurgie Cardiovasculară şi 
Toracică de la în ultimul an.

Numeroase premiere naționale (prima refacere 
de perete toracic cu plăci de titan, prima utilizare a 
protezelor aortice  Phantom - dezvoltate de Cardiatis).



Chirurgie 
Cardiovasculară 

şi Toracică

Zece copii cu malformații congenitale cardiace au fost 
operați pro bono la Polisano

O echipă mixtă, formată din cardiologi din Marea 
Britanie și din România, a operat la Clinica Polisano 
zece copii născuți cu malformații congenitale cardiace 
deosibit de grave.

Copiii, majoritatea proveniți din familii cu posibilități 
financiare reduse și trei proveniți din centre de 
plasament, au beneficiat de intervenții gratuite, 
acțiunea făcând parte din programul de responsabilitate 
socială, demarat de Polisano anul trecut.



Cardiologie 
intervenţională

Cardiologia intervenţională reprezintă standarul de aur în diagnosticul 
şi tratamentul bolii coronariene, în special la pacienţii cu sindroame 
coronariene acute. Secţia este dotată cu angiografe de ultimă generaţie, 
oferind servicii de maximă complexitate pentru tratamentul infarctului 
miocardic acut, a bolilor ischemice cardiace, coronarografii, arteriografii, 
angioplastii, endoprotezări de anevrism de aortă, dar şi intervenţii 
chirurgicale minim invazive precum implant de stimulatoare, de fibrilatoare 
cardiace, sisteme de resincronizare, ablaţii, studii de electrofiziologie. Sfera 
terapiei endovasculare se extinde şi la intervenţii periferice, carotidiene, 
fibroame uternie, abordarea pluridisciplinară fiind în beneficiul pacienţilor.



Cardiologie 
intervenţională

Program de responsabilitate sociala de coronarografii gratuite.

Peste 700 de coronarografii 

Peste 300 de stentări

Opt copii cu malformații congenitale operați la Polisano cu 
o tehnică modernă - Tinerii cu vârste cuprinse între șapte 
luni și 17 ani nu au suferit intervenții clasice, ci au beneficiat 
de o tehnică modernă, care a presupus introducerea unor 
dispozitive printr-un vas de sânge mai mare, fără a fi nevoie să 
fie oprită inima și conectată la aparate.



Neurochirurgie Secţia de neurochirurgie din cadrul Spitalului European Polisano oferă pacienţilor 
săi în cadrul unui concept terapeutic modern posibilitatea tratamentului 
maladiilor sistemului nervos central şi periferic atât la adult, la copil cât şi la nou 
născut prin intervenţii operatorii minim invazive, efectuate endoscopic şi prin 
tehnica de navigaţie RMN, inclusiv neurochirurgia spinală.



Şapte copii 
născuţi cu 

spina bifida şi 
hidrocefalie 

au fost operaţi 
pro bono la 

Polisano

În ultimul an şapte copii cu vârste cuprinse între 1-3 ani, născuţi cu malformații 
la nivelul sistemului nervos central, au fost operaţi pro bono în cadrul Secţiei de 
Neurochirurgie a Spitalului European Polisano.
Pe lângă tratamentul chirurgical, copiii au beneficiat de controale periodice post-
operatorii sau, în cazurile deosebite, de reintervenţii chirurgicale.
Proiectul, început în urmă cu un an, reuneşte ASBH – Asociația Germană 
de Spina Bifida și Hidrocefalie, ARSBH – Asociaţia Română de Spina Bifida și 
Hidrocefalie, Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilităţi „Speranţa”, 
Spitalului de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Spitalul Clinic de Urgență Sibiu şi Spitalul Polisano. Proiectul face parte 
din campania de responsabilitate socială care are ca scop descoperirea și 
tratamentul precoce al maladiilor sistemului nervos la nou-născuți și copii.



Nevralgie de 
trigemen, 
rezolvată 

în premieră 
naţională prin 
compresiunie 

cu balon

Operaţia constă în abordul minim-invaziv percutant, prin obraz, pentru a ajunge la baza 
craniului unde este situat ganglionul nervului trigemen. Scopul este de a comprima 
ganglionul cu un balon special pentru a distruge nişte fibre care transmit durerea. Este 
o operaţie care durează foarte puţin. De preferabil să se facă sub anestezie generală 
pentru că este mai confortabil atât pentru chirurg cât şi pentru pacinet. 
Este indicată mai ales pentru pacienţii vârstnici care au patoliogie asociată şi care nu 
suportă anestezie îndelungată. Se practică în nevralgia esenţială şi nevralgia în care nu 
există o compresiune vasculară pe nervul trigemen. De asemenea in cazul pacienţilor 
cu scleroză multiplă, cu nevralgie atipică se recomandă genul acesta de procedură. 
Este o procedură foarte eficientă, 90-95% din bolnavi fiind fără durere imediat după 
operaţie. 
Operaţia poate fi făcută chiar dacă pacientul a mai suferit o altă intervenţie tot pentru 
nevralgie de trigemen.



Pacientă 
însărcinată, 

operată cu succes 
de hernie de disc

O pacientă în săptămâna 23 de sarcină, operată cu succes de hernie de 
disc lombară în cadrul Spitalului European Polisano 

Echipa medicală: Claudiu Matei (neurochirurg), Sofia Nistor 
(neurochirurg), Alina Jeler (anestezist), Iulia Dancu (anestezist), Adriana 
Radu (obstetrică-ginecologie), Ovidiu Gligor (obstetrică-ginecologie).



Centrul de 
diagnostic şi 
tratament al 

afecţiunilor 
oftalmologice

Prin medicii oftalmologi, Spitalul European Polisano vă pune 
la dispoziţie atât servicii de diagnostic complet al diverselor 
afecţiuni oftalmologice, indiferent de vârstă, precum şi 
tratamentul acestora medical, mini-intervenţional sau 
chirurgical: patologia cataractei, patologia corneei, depistarea 
şi monitorizarea glaucomului, degenerescenţa maculară, 
retinopatia diabetică, urmând ca în viitorul apropiat să extindem 
chirurgia polului posterior şi să efectuăm transplant cornean.



Chirurgie ORL Personalul secției ORL a Spitalului European Polisano are înaltă calificare în 
domeniu și experiență vastă în chirurgia ORL și cervico-facială, atât la adulți, cât 
și la copii. Aparatura este de înaltă performanţă, permite un diagnostic exact şi un 
tratament chirurgical la standarde internaţionale

În cadrul Spitalului European Polisano s-au efectuat peste 100 de operații în 
ultimele 6 luni.



Centrul de 
chirurgie 
plastică, 

estetică şi 
reconstructivă

Prin chirurgii săi de 
excepţie, Clinica Polisano 
acoperă întreaga 
gamă de proceduri 
chirurgicale estetice 
(lifting facial, mamoplastii, 
abdominoplastii, 
rinoplastii, blefaroplastii, 
corecţii ccatrici, transplant 
dermic şi de păr)

Plastic surgery interventions:
Facelifting 
Face-Neck-Lift 
Minilifting
Brow lifting
Eyebrows lifting 
Rhinocorrection
Rhinoplasty 
Otoplasty 
Blepharoplasty 

Lipofilling
Liposuction
Mastopexy (breast lift)
Cutaneous mastopexy
Mastopexie cutanata 
Reduction Mammaplasty
Mini abdominoplasty 
Abdominoplasty 
Lifting
Scar correction



gastro enterologie/ 
specialităţi 

chirurgicale şi 
medicale

gastroenterologie/ 
specialităţi 

chirurgicale şi 
medicale

Secţia de gastroenterologie deţine cea mai modernă gamă de aparate 
de endoscopie digestivă ce permite medicilor noştri specialişti să aplice 
cele mai precise metode de investigaţii pentru toate afecţiunile aparatului 
digestiv şi ale anexelor acestuia.

Intervenţii chirurgicale atât prin abord clasic, abord minim invaziv sau 
laparoscopic se realizează la cele mai înalte standarde de calitate în 
următoarele specialităţi chirurgicale: chirurgie generală, chirurgie 
oncologică, chirurgie oro-maxilo-facială, medicină internă şi urologie.



Maternitate In cadrul maternitatii noastre exista posibilitatea de a naste natural si in apa. 
Dispunem si de doua sali de operatie prin cezariana dotate la cele mai inalte 
standarde.

Oferim asistenta medicala permanenta prin liniile de garda de obstetrica-
ginecologie, neonatologie, ATI si laborator.

Dedicate Maternitatii Clinicii Polisano, in ambulatoriu de specialitate functioneaza 
de asemenea, cabinete de: tocografie, urgente obstetricale, genetica medicala 
si dispensarizare de tip follow-up.

Peste 900 de nașteri, 60 dintre acestea fiind 
înainte de termen.



54%
2

rata de succes, una din cele 
mai mari din Europa

centre în țară:  
Sibiu şi București
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Centre de 
Reproducere 

Asistată

Centrele de Reproducere Asistată 
din cadrul Clinicii Polisano oferă 
coniliere și tratamente la cele mai 
înalte standarde de calitate, în orice 
problemă legată de fertilitate. 

 

Avantajul principal îl constituie 
rezultatele obținute în cadrul 
centrelor noastre (una din cele mai 
mari rate de succes din România - 
54%), cât și continua dezvoltare în 
toate domeniile legate de medicina 
reproductivă.



Radioterapie Tomotheraphy
Sursa de radiații al aparatului este constituită dintr-un accelerator liniar de 6 
MeV. Aceasta, programată de calculator, se poate roti continuu în jurul mesei 
de tratament, care, la rândul său se poate deplasa simultan în plan orizontal, în 
coordonare cu mişcarea sursei.

Comparativ cu tratamentele convenționale, TomoTherapy permite o iradiere 
precisă a țintei, cu o bună conservare a țesuturilor înconjurătoare și posibilitatea 
ca, intr-o sedinta de iradiere, sa se trateze eficient mai multe obiective cu doze 
mai mari.



Evoluția 
cifrei de afaceri

7.03 mil. € 6.93 mil. € 11.39 mil. € 16.7 mil. €

2011 2012 2013 2014(F)


