
Servicii medicale, la cele mai 
înalte standarde internaționale 





In prezent, Ponderas este singurul Centru de Excelență în 

Chirurgia Metabolica și Bariatrică din Estul Europei cu dublă 

acreditare – europeană și americană. 

 

La Ponderas 98% dintre intervențiile chirurgicale se 

desfăsoara pe cale laparoscopică. 

 

Datorită expertizei echipei noastre și dotarilor tehnologice 

avangardiste, putem oferii pacienților soluții medicale și 

chirurgicale eficiente din arii multiple. 

 

Având o cazuistica importanta precum si o experienta vasta 

in tehnici medicale, echipa noastra a dezvoltat Centrul de 

Training în chirurgie laparoscopică, gazduit de Spitalul 

Ponderas. 

 

 

 



120.000 de pacienți, în 5 ani de activitate 

20.000 de pacienți operați de echipa 
 noastră de specialiști 

5.500 de pacienți metabolici 

141 de paturi 

200 de specialiști 

35  de cabinete medicale ce integreaza 
toate specialitățile 

2.500 de medici chirurgi pregatiți 

 în centrul de training 

8  săli de operație 



Ponderas este acreditat de  Federația Internațională de 

Chirurgia Obezității (IFDO-EC) si  de Surgical Review 

Corporation(SRC),în concordanță cu reglementările 

internaționale pentru standardele de chirurgie bariatrica. 

 

Acreditarea personalului medical specializat în chirurgia 

bariatrică – Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Medic Primar 

Chirurgie Generală, Doctor în Ştiințe Medicale 



Datorita expertizei şi tehnicilor medicale dobandite de chirurgii  

spitalului Ponderas , a fost dezvoltat Centrul de Training  în  

chirurgie laparascopică..  

 

Până în prezent, peste 2.500 de medici chirurgi au fost 

pregătiți în centrul de training din Ponderas. 

 

Acest centru pune la dispozitia tuturor chirurgilor un spațiu 

creat pentru cursuri de specialitate cu caracter intensiv, dotat 

cu instrumentar necesar pentru operatii laparoscopice, 

intervenții endoscopice, anestezie, dar şi operatii deschise pe 

model suin (porci anesteziați). 





Chirurgia bariatrică şi metabolică (sau chirurgia obezității) este 

cea mai eficientă metodă de tratare a obezității, în mod 

semnificativ și permanent.  

 

Aceasta are ca scop atât pierderea în greutate, cât și remisia, 

până la vindecare a comorbidităților asociate obezității. 

 

Pacienții cu SINDROM METABOLIC prezintă cel puțin 3 din 

următoarele 5 afecțiuni: 

• Diabet zaharat tip 2; 

• Hipertensiune arterială; 

• Steatoză hepatică (ficat gras); 

• Obezitate de tip central; 

• Dislipidemie (modificarea valorilor colesterolului). 

Chirurgie Bariatrică și Metabolică 



Chirurgie Bariatrică și Metabolică 

 

Echipa 

Prof. Dr. Catalin Copaescu - Medic Primar Chirurgie Generala 

Dr. Simona Filip - Medic Specialist Chirurgie Generala 

Dr. Bogdan Smeu - Medic Specialist Chirurgie Generala 

Dr. Ionut Hutopila - Medic Specialist Chirurgie Generala 

 

Gastric sleeve (micșorarea stomacului) 

 

Inel Gastric 

 

By-pass Gastric 

 

Plicatură Gastricaă 

 
Diversie bilio-pancreatică 

 

 



Dotari Optime Pentru Pacientul Metabolic 



Chirurgie Bariatrică și Metabolică 

Prin programul dedicat pacientului  metabolic, 

optimizăm tratamentul pacienților care suferă de 

obezitate severă și tratamentul pacienților care suferă 

de boli metabolice. 

 

Programul Pacientului Metabolic: 

• Evaluare preoperator 

• Seminar de Obezitate 

• Intervenția Chirurgicală 

• Evaluare postoperatorie 

• Program de folllow-up 

• Plan de nutriție 

 

 

 

 



 

Defecte Parietale 

Hernii inghinale, ombilicale, femurale 

Eventratii 

 

Interventii ale Tubului Digestiv 

Apendicectomie, colecistectomie, cura chirurgicala a herniei hiatale, 

chirurgie gastrica pentru afectiuni benigne si maligne, derivatii 

intestinale - ileostomie, colostomie, chirurgie colo-rectala (colectomii 

segmentare, hemicolectomie dreapta sau stanga), rezectii colorectale 

 

Interventii Ginecologice 

Excizie chist ovarian, anexectomi, histerectomie, histerectomie totala,  

excizie laparoscopica a endometriozei, extirpare nodul fibromatos pe 

cale vaginala, bandeleta urinara pentru tratarea incontinentei urinare 

 

Chirurgie Oncologica + Chirurgia Sanului 

Chirurgie colo-rectala, rezectie gastrica pentru neoplasm gastric, 

rezectie hepatica, pancreatectomie, histerectomie totala cu 

limfadenectomie, mastectomie  

 

Endocrinologie 

Tiroidectomie, suprarenalectomie, timectomie toracoscopica  

Chirurgie Generală/ Chirurgie Ginecologică/ 

Chirurgie Oncologică/Chirurgie Endocrinologică 



Tip de interventii 

Cistoscopie diagnostica si terapeutica, ureteroscopie, 

rezectie endoscopica adenom de prostata, litiaza 

renala, litiaza uretrala, litiaza vezicala urinara cu laser, 

prostatectomie, cistectomie, nefrectomie,  cancer renal  

Echipa 
Dr. Marcian Antonio Manu - Medic Primar Urologie, Doctor in 
Stiinte Medicale 
Dr. Gheorghe Nita - Medic Primar Urologie 
Dr. Rucsandra Manu -Medic primar urologie 
Dr. Emanuel Alexandrescu - Medic primar urologie 

Afectiuni Urologice 



Tip de interventii 

Abdominoplastie, lifting facial minim invaziv, 

bodylifting minim invaziv, brahioplastie, lifting intern de 

coapse, mamoplastie, rinoplastie  

Echipa 
Dr. Rodica Crutescu - Medic Primar Chirurgie Plastica 
Dr. Ovidiu Grecu - Medic Primar Chirurgie Plastica 
Dr. Angelica Banu - Medic Specialist Chirurgie Plastica 

Chirurgie plastica  



Tip de interventii 

Artroscopie pentru menisc si ligamente 

Echipa 
Dr. Robert Badea - Medic Primar Ortopedie – Traumatologie 
Dr. Mihai Paraschiv - Medic primar ortopedie 
Dr. Marius Stanescu - Medic primar ortopedie -
traumatologie 
Dr. Gabriela Soare - Medic specialist ortopedie –
traumatologie 

Afectiuni din sfera ortopediei  



Tip de interventii 

Coronarografie, angioplastie coronariana, corectie 
malformatii cardiace congenitale, discectomie 
cervicala cu discogel, infiltratii transforaminale, 
electrofiziologie, tratamentul anevrismelor cerebrale, 
embolizarea fibromului uterin, embolizare adenom de 
prostata. 

Echipa 
Dr. Rares Nechifor - Medic Primar Radiolog 
Dr. Dan Eugen Deleanu - Medic Primar Cardiolog 
Prof. Basil Thanopoulos -Medic primar Cardiolog 
Dr. Pavel Platon – Medic Primar Cardiolog 
Dr. Lucian Zarma – Medic Primar Cardiolog 

Cardiologie +  

Radiologie Interventionala 



Tip de interventii 

Dezlipire de retina, cataracta, glaucom, vitrectomie 

Echipa 
Dr. Florian Balta - Medic primar chirurgie vitreo-
retiniana 
Dr. Andrei Merticariu - Medic specialist oftalmologie 

Chirurgie Oftalmologica 



O.R.L 

Tip de interventii 
Septoplastie, adenoamigdalectomie, adenoidectomie + 
timpanotomie, amigdalectomie, deviatie sept  

Echipa 
Dr. Luminita Agachi - Medic Primar ORL 
Dr. Andaluzia Oancea - Medic Primar ORL 
Dr. Irina Boagiu - Medic specialist ORL 



Tip de interventii 
Hipospadias 
Apendicectomie laparoscopica 
Colecistectomie laparoscopica 
Hernie inghinala/femurala laparoscopica 
Laparoscopie exploratorie-visceroliza   

Echipa 
Dr. Ahmed Hadidi - Medic Primar Chirurgie Pediatrica 
Dr. Marcel Oancea -Medic Primar Chirurgie Pediatrica 
Dr. Laura Topor - Medic Primar Chirurgie Pediatrica 

Pediatrie 




