




Spitalul Clinic Pelican este cel mai cunoscut 
furnizor privat de servicii medicale integrate din Transilvania. 
Am ajuns la acest nivel datorită dăruirii profesionale, 
perseverenţei şi investiţiilor continue în aparatură de ultimă 
generaţie şi nu în ultimul rând în personalul medical.

În momentul în care treceţi pragul instituţiei noastre 
veţi fi primit aşa cum ar trebui să fiţi primit în toate centrele 
medicale, cu respect şi înţelegere, cu căldură şi acel calm şi 
răbdare de care ai atât de mare nevoie în acele momente 
dificile, veţi constata imediat profesionalismul şi condiţiile 
deosebite de care dispunem.

Am încercat şi am reuşit să oferim calitate, siguranţă, 
iar pacienţii noştri au fost trataţi întotdeauna aşa cum se 
cuvine, cu respect, consideraţie şi profesionalism. Nu ne-a fost 
întotdeauna uşor, însă munca şi perseverenţa în cei peste 11 ani de la înfiinţare şi-au arătat 
roadele. Nu ne-am abătut nici o clipă de la serviciile medicale la standarde înalte, ceea ce 
ne-a ajutat în extinderea de la cabinete medicale şi laborator, la imagistică, ambulanţă, 
farmacii, optică medicală, stomatologie, culminând cu deschiderea în 2008 a Spitalului 
Clinic Pelican, oferind confortul şi metodele de investigaţie care se regăsesc în clinicile 
occidentale.

Prin implicarea şi profesionalismul de care dau dovadă echipele de medici 
şi angajaţii noştri, am devenit leader al serviciilor medicale private integrate. În cei 
aproape doi ani de când am deschis Spitalul Clinic Pelican, am introdus proceduri noi, 
în exclusivitate pentru partea de vest a ţării. Intervenţiile chirurgicale practicate sunt 
minim invazive, iar tehnica folosită este ultraperformantă. Garantăm astfel vindecarea 
mai rapidă şi un procentaj crescut de reuşită. Pacientul vine, e consultat, diagnosticat şi 
operat în ziua internării. În 80% din cazuri, spitalizarea nu va depăşi două zile, după care 
pacientul va fi externat cu ambulanţa şi asistat pe perioada postoperatorie de o echipă 
formată din medic şi asistentă.

Pacienţii beneficiază de cea mai bună îngrijire medicală, fără să le lipsească 
siguranţa, atenţia şi confortul de acasă. Prim implementarea standardelor ridicate de 
management al igienei şi curăţeniei, a sterilizării spaţiilor şi instrumentelor folosite, infecţiile 
nosocomiale sau infecţiile clinic aparente au fost reduse la minim. Astfel în perioada scursă 
de la deschidere nefiind semnalat absolut niciun caz.

În continuare dorim să fim „deschizători de drumuri” pentru medicina orădeană, să 
ne informăm şi să vă informăm în permanenţă despre inovaţiile în domeniu, iar seviciile şi 
atenţia pentru pacient să fie în fiecare zi îmbunătăţite.

Dr. Cacuci Ovidiu Gogu
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Grupul Pelican este cel mai mare furnizor 
privat de servicii medicale integrate din 
Transilvania, cu peste 170.000 de pacienţi anual. 
Spitalul Pelican, asigură consultaţii medicale, 
investigaţii de imagistică şi laborator, serviciu de 
ambulanţă şi  urgenţă 24 de ore din 24. 

Grupul Pelican este în prezent cel mai mare investitor 
din domeniul privat al asistenţei medicale spitaliceşti, 
având investiţi peste 15 milioane de euro; planurile 
grupului prevăd de asemenea extinderea şi îmbunătăţirea 
serviciilor oferite pacienţilor din toată Transilvania. Grupul 
Pelican este de asemenea şi cel mai mare angajator privat 
de personal medical, în prezent în cadrul grupului lucrând 
aproximativ 400 de specialişti, atât din cadrul personalului 
cu studii superioare cât şi al personalului cu studii medii.

Standardele ridicate de performanţă, cât şi 
experienţa de peste 11 ani în domeniu au contribuit 
decisiv la creşterea adresabilităţii şi cotei de piaţă a 
grupului Pelican.

Începând cu data de 10.10.2008, odată cu pornirea 
Spitalului Pelican, aproximativ 12.500 pacienţi au 
beneficiat de servicii de spitalizare continuă, respectiv 
încă aproximativ 5.000 de spitalizare de zi; dintre 

aceştia aproximativ peste 7.000 au suferit intervenţii 
chirurgicale. Durata medie de spitalizare, datorită 
folosirii tehnicilor minim invazive, a tratamentelor de 
înaltă calitate, a medicaţiei corespunzătoare este foarte 
redusă datorită recuperării foarte rapide a pacienţilor 
– aproximativ 2-3 zile pentru majoritatea pacienţilor.

Complexitatea cazurilor rezolvate în cadrul 
Spitalului Pelican, pe tipuri de intervenţii chirugicale, 
unele dintre ele unice în Transilvania sau în ţară, precum 
şi îngrijirea profesională a bolnavilor  depăşesc cu mult 
spitalele de stat din ţară.

Standardele ridicate de management al igienei, 
curăţeniei şi sterilizare a spaţiilor şi instrumentelor 
folosite în cadrul Spitalului Pelican a permis ca infecţiile 
nosocomiale sau infecţiile clinic aparente să fie reduse 
la minim, în perioada scursă de la deschidere nefiind 
semnalat absolut niciun caz.

CINE SUNTEM?
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Spitalul Pelican are 87 de paturi împărţite în sa-
loane de 1 sau 2 paturi, unde toţi pacienţii beneficiază 
de monitorizarea stării de sănătate 24h/24h, 7 zile din 7. 
Fiind un spital privat, siguranţa şi confortul pacienţilor  a 
fost pus pe primul loc, toate paturile fiind reglabile elec-
tric, saloanele fiind prevăzute cu televizoare, prize rapi-
de de oxigen şi vacuum, sistem de alarmare a asistentei, 
monitor de funcţii vitale şi sisteme de administrare a 
medicaţiei intravenoase cu autocontrol. Blocul ope-
rator are în prezent 6 săli de operaţie; dotarea tehnică 
excepţională, precum şi sistemele inovatoare de control 
a sterilizării şi integrităţii aerului din sălile de operaţie 
(climatizare automată cu flux laminar), a sterilizării in-
strumentarului chirurgical (sterilizare cu formaldehida), 
instalaţie de apă sterilă, sunt doar câteva dintre atuurile 
Spitalului Pelican. Tehnicile operatorii minim invazive, 
dublate de tehnica medicală extrem de performantă şi 
unică în zonă (de ex. litotriptor extracorporeal, unitate 
de electrochirurgie de înaltă performanţă cu Ligasure, 
unitate de ablaţie cu radiofrecvenţă, sisteme videoen-
doscopice de înaltă calitate) scurtează durata de spita-
lizare şi recuperare a pacienţilor internaţi. Specialităţi-
le chirurgicale abordate cu succes (aprox. 600 - 700 
de intervenţii / lună) sunt următoarele: ortopedie, 
urologie, chirurgie generală, gastroenterologie, of-
talmologie, ORL, neurochirurgie. Pe lângă specialită-
ţile chirurgicale, pacienţii pot beneficia de tratamente 
şi internări şi pentru următoarele specialităţi medicale: 

SPITALUL PELICAN

gastroenterologie, cardiologie, medicină internă, neu-
rologie şi diabetologie.

 Spitalul Pelican este acreditat de MSP ca şi spital
clinic şi are contract de prestări servicii pentru spitaliza-
re cu CJASSBH. Ambulatorul Spitalului Pelican are toate 
specialităţile medicale. 

De menţionat că o parte din intervenţiile chirurgi-
cale realizate în cadrul Spitalului Pelican, sunt făcute în 
EXCLUSIVITATE în judeţul Bihor:

- Adenoidectomie şi amigdalectomie cu radiofrecvenţă
- Laringoscopie suspendată pentru biopsii laringi-

ene şi ablaţii de tumori endolaringiene
- Videocolonoscopie cu anestezie generală
- Ligamentoplastie artroscopică
- Artroscopie umăr
- Inel gastric – intervenţie laparoscopică
- Sleeve gastrectomie – intervenţie laparoscopică
- Bypass gastric – intervenţie laparoscopică
- Hernie hiatală laparoscopică
- Hernie inghinală laparoscopică (TAPP, TEP)
- Hemicolectomia laparoscopică
- Rezecţie segmentară de sigma laparascopică
- Rezecţie de rect cu anastomoză laparoscopică
- Amputaţie de rect laparoscopică
- Colecistectomie laparoscopică (SILS)
- Litiaza coledociană laparoscopică
- Apendicectomie laparoscopică
- Ulcer perforat – intervenţie laparoscopică
- Gastroenteroanastomoza laparoscopică
- Achalazia (cardiospasm) laparoscopică
- Splenectomie laparoscopică



În cadrul serviciilor oferite de ambulator se pot 
enumera următoarele:

• Servicii medicale la cererea pacientului, indife-
rent de statutul persoanei (asigurat,  neasigurat) care 
solicită aceste servicii.

• Serviciile medicale solicitate de :
-  cluburi sportive pentru medicina sportivă
-  angajatori pentru medicina muncii
-  medicii de expertiză a capacităţii de muncă
-  medicii de medicină legală
• Servicii şi acte medicale (fişe) solicitate pentru a 

servi autorităţilor care, prin activitatea lor, au dreptul să 
cunoască starea de sănătate a asiguraţilor:

 - fişa medicală pentru obţinerea sau prelungirea  
permisului de conducere auto amator (categoriile A şi 
B) precum şi pentru obţinerea sau prelungirea  permi-
sului de conducere auto profesionişti (categoriile B, C, 
D, E)

- fişa medicală pentru obţinerea sau prelungirea  
permisului port-armă

- fişa medicală pentru angajare
- fişa medicală pentru controale periodice în 

diferite meserii
- certificatul prenupţial,
- certificate medicale pentru adopţie etc.
Ambulatorul de specialitate oferă atât servicii cu 

plată (nedecontate de CAS) cât şi servicii subvenţionate 
(decontate de CAS), în limita plafonului. 

AMBULATOR PELICAN

ORL
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Echipa chirurgicală este formată din medici cu 
competenţe în chirurgia clasică şi chirurgia laparosco-
pică  avansată  şi este condusă de Prof. Univ. Dr. Adrian 
Maghiar.

Peste 70 % din pacienţii internaţi în ultimul an în 
compartimentul chirurgie au beneficiat de o interven-
ţie chirurgicală minim-invazivă. În afară de colecistecto-
mie, care se practică prin laparoscopie în multe centre 
din ţară, multe alte patologii pot beneficia de tratament 
minim invaziv  doar în clinica noastră.

Patologie tratată în compartimentul 
chirurgie :

1. Patologie biliară
-litiaza biliară – prin metoda SILS-în 
medie 3 zile de spitalizare

-colecistita acută (litiazică sau alitia-
zică) – între 3 şi 5 zile de spitalizare, 
în funcţie de comorbidităţi

-litiaza coledociană cu icter – în me-
die 5 zile de spitalizare

-stenoza de căi biliare – în medie 5 
zile de spitalizare

Colecistectomia SILS este o nouă 
metodă de a practica colecistectomie. 
Se practică o incizie mai mică de 1.5 cm 
transombilicală, şi operaţia este efectu-
ată laparoscopic printr-o singură incizie. 

La 2 săptămâni postoperator nu este vizibilă nicio ci-
catrice, astfel operaţia aceasta fiind cunoscută drept 
colecistectomie fără cicatrice vizibile. Această operaţie 
se practică numai în clinici cu experienţă în chirurgie 
laparoscopică avansată.

2. Chirurgie bariatrică (pentru slăbire)
-balon intragastric 
-Inel gastric (LAGB) 
-sleeve gastrectomy 
-Gastric Bypass 
3. Apendicita acută
-tratament laparoscopic – în medie 3 zile de spitalizare
4. Patologia esofagului
-achalazie – laparoscopic – 4 zile de spitalizare
-hernie hiatală- laparoscopic – 4 zile de spitalizare
5. Patologia stomacului şi a duodenului
-ulcer perforat –laparoscopic-  3-5 zile de spitalizare
-neoplasm gastric- gastrectomie - 5-8 zile de 
spitalizare

-neoplasm gastric- gastro-enteroanastomoza laparo-
scopică- 4-5 zile de spitalizare

6. Colon si rect
-hemicolectomie dreapta laparoscopică – 5-7 zile 
de spitalizare, în funcţie de comorbidităţi

-hemicolectomie stânga laparoscopică – 5-7 zile 
de spitalizare, în funcţie de comorbidităţi

-sigmoidectomie laparoscopică- 5-7 zile de spi-
talizare

-rezecţie anorectală (amputaţie) laparoscopică- 5-
7 zile de spitalizare

-rezecţie de rect cu anastomoză coloanală sau co-
lorectală laparoscopică -5-7 zile de spitalizare



7. Hernie inghinală
-cura clasică - 3 zile de spitalizare
-cura laparoscopică – 3 zile de spitalizare  

8. Hernie femurală
-cura clasică- 3 zile de spitalizare
-cura laparoscopică – 3 zile de spitalizare 

9. Eventraţie postoperatorie
-cura clasică – 3-5 zile de spitalizare  în funcţie de 
mărimea şi necesitatea unei plase

-cura laparoscopică – 3-4 zile de spitalizare  
10. Hernie ombilicală
-cura clasică – 3-4 zile de spitalizare
-cura laparoscopică – 3 zile de spitalizare 

11. Patologia sânului
- tumori mamare (sectorectomie)- 2 zile de spita-
lizare

- mastectomie cu evidarea radicală ganglionară - 4 
zile de spitalizare

- abces mamar
- hematom mamar

12. Tiroida
-tiroidectomie totală- 3-4 zile de spitalizare
-toroidectomie subtotală- 3-4 zile de spitalizare

13. Varice
-tratament cu laser intravascular
-cura varicelor cu mini-incizii - 3-4 zile de spitali-
zare

14. Amputaţie pentru gangrenă
-Amputaţie de coapsă- 4 zile de spitalizare
-Amputaţie de deget- 1 zi de spitalizare
-Amputatie de gambă- 4 zile de spitalizare

15. Mici intervenţii chirurgicale
-chist sebaceu- 1 zi de spitalizare
-lipom- 1 zi de spitalizare
-semne- 1 zi de spitalizare

16. Patologie anală
-hemoroizi – cu stappler
-hemoroizi – cu inel elastic
-hemoroizi – operaţie clasică
-fisură anală- prin metoda conservatoare şi operaţii

Peste 70 % din pacienţii din clinica chirurgie au 
beneficiat de intervenţii chirurgicale minim-invazive. 
Pacienţii operaţi prin metode minim-invazive au 
avantajul de a fi mobilizaţi mult mai repede, încep să 
se alimenteze mult mai repede şi cel mai important au 
dureri nesemnificative în comparaţie cu cei operaţi prin 
metode clasice.

17. Patologie genitală
-chist ovarian – chistectomie laparoscopică- 3 zile 
de spitalizare

-chist ovarian – anexectomie laparoscopică- 3 zile 
de spitalizare

-histerectomie laparoscopică – 4-5 zile de spitalizare
-histerectomie clasică – 6-7 zile de spitalizare
- miomectomie laparoscopică - 4 zile de spitalizare
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• este posibil tratamentul chirurgical al oricărui tip 
de fractură la nivelul membrelor şi centurilor, be-
neficiind de materiale de osteosinteză de ultimă 
generaţie gen DHS, DCS, cui gama, tije zavorate, 
plăci alunecate etc; toate aceste intervenţii chi-
rurgicale realizându-se fără deschiderea focarului 
de fractură, pe incizii mici sub control radiolo-
gic intraoperator, cu recuperare mult mai rapidă 
funcţional. 

intervenţie chirurgicală artroscopică (minim 
invazivă cu cameră video în articulaţie) la nivelul 
genunchiului, în scop diagnostic şi terapeutic cu 
spitalizare de 24-48 ore

• excizia sau sutura dupa caz a 
meniscurilor genunchiului, su-
tura meniscală utilizând anco-
re speciale. În cazul suturilor se 
păstrează meniscurile care 
au rol în stabitatea genun-
chiului;

• ligamento-plastie pentru 
rupturile de ligament în-
crucişat antero-extern al 
genunchiului prin tehni-
ca artroscopică -tehnică 
minim invazivă care con-
feră o recuperare rapidă; 
se utilizează şuruburi bi-
oresorbabile, fără a mai 
fi necesară o intervenţie 
chirurgicală pentru ex-
tragerea acestora

• transplantul de carti-
laj articular prin tehnica 
,,mozaic-plastie” pentru 
degradarea cartilajului arti-
cular genunchi, gleznă etc. 
realizat artroscopic (trei sau 
patru incizii punctiforme)

• luxaţie recidivantă de rotu-
lă sau instabilităţi rotuliene 
cu sindrom femuro-patelar 
operate artroscopic, uti-
lizând radio-frecvenţa

 ORTOPEDIE

Pe Secţia de Ortopedie şi Traumatologie a 
Spitalului Pelican îşi desfăşoară activitatea medici 
cu experienţă, personal auxiliar calificat, kinetote-
rapeuţi.

Dispunând de aparatură performantă (RMN, 
CT, CT cu reconstrucţie 3D), pe secţie dar mai ales 
în blocul operator, se conferă actului chirugical si-
guranţă şi calitate atât în traumatologie cât şi în or-
topedie. Purificarea aerului care intră în blocul ope-
rator prin fluxul laminar şi numeroasele filtre scad la 
minimum riscul infecţios.

În aceste condiţii, în Spitalul Pelican se efectu-
ează următoarele tipuri de intervenţii chirurgicale:



• chirurgia artroscopică a umărului pentru luxaţiile 
recidivante (repetate) scapulo-humerale cu stabili-
zarea articulaţiei prin ancorarea labrumului 

• rupturi ale coafei rotatorilor cu reinserţia tendoane-
lor rupte pe humerus utilizând ancore de titan sau 
resorbabile

• acromioplastia artroscopică pentru sindromul de 
impingement subacromial (PSH, “umăr îngheţat“)

• ligamento-plastie cu allogrefă artificială în disjunc-
ţia acromio-claviculară, tehnică minim invazivă, in-
cizie de 3 cm, spitalizare două zile, recuperare rapi-
dă, fără imobilizare

• protezarea şoldului, genunchiului şi umărului cu 
proteze cimentate sau necimentate, utilizând teh-
nici minim-invazive, spitalizare 5-6 zile, recuperare 
rapidă 

• revizia protezelor
• artrodeze, osteotomii
• tratamentul chirurgical al pseudartrozelor (eşecuri 

în consolidarea oaselor) folosind pentru augmenta-
re substituenţi osoşi artificiali (substanţe osteo-in-
ductoare)

• alungiri de membre sau tendoane
• tratamentul chirurgical al tumorilor osoase
• chirurgia diformităţilor articulare (osteotomii de va-

rizare sau valgizare şold sau genunchi, tratamentul 
chirurgical pentru hallux valgus)

• tratamentul chirurgical ortopedic al afecţiunilor re-
umatismale cronice

• tratamentul chirurgical al mâinii
• chirurgia ortopedică a preşcolarilor cu diformităţi în 

urma malformaţiilor congenitale

De menţionat este faptul că implanturile şi ma-
terialele de osteosinteză sunt adaptate strict ne-
voilor pacienţilor, Spitalul Pelican colaborând cu 
firme producătoare de prestigiu.
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Departamentul este structurat în două părţi, una 
de consultaţii în ambulator şi una clinică pe secţia de 
specialitate. 

Consultaţiile ambulatorii se fac in cabinetele 
specializate şi în cazurile selectate, se vor face şi 
internări de zi, pe parcursul cărora, pacienţii vor face 
tot setul de investigaţii (analize de sânge, radiografie 
renovezicală simplă, urografie intravenoasă şi in 
unele cazuri tomografie computerizată nativă şi cu 
substanţă de contrast).

Partea clinică este reprezentată pentru pacienţi 
cu internare continuă, aceste cazuri necesitând în 
urma investigaţiilor efectuate în ambulatoriu, o 
intervenţie urologică specifică patologiei prezentate. 
Departamentul de Urologie este repartizat pe 6 
saloane a câte 2 paturi fiecare.

Paleta de patologie care poate fi tratată la Secţia 
de Urologie a Spitalului Pelican este extrem de 
cuprinzătoare, şi acoperă practic întreaga patologie 
urologică, după cum urmează:

Fimoza, parafimoza, coarda peniena, frenul 
scurt, carunculele uretrale
Varicocelul, hidrocelul, tumorile testiculare

Stenoze de meat uretral, stricturile uretrale, 
sclerozele de col vezical, tumorile uretrale şi 
de penis
Adenomul de prostată, cancerul de prostată, 
prostatitele

Cistitele acute şi cronice, 
tumorile vezicale, litiaza vezicală, 
ureterocelul

Litiaza şi tumorile ureterale, stricturile 
ureterale

Litiaza renală, sindromul de joncţiune 
pieloureterală, tumorile renale şi de 
suprarenale

Gama de intervenţii operatorii 
este de asemenea variată şi în acelaşi 
timp asigurată prin  dispozitive şi in-
strumente noi, de ultimă generaţie în 
domeniu.  Departamentul de Urologie 
al Spitalului Pelican dispune de 2 săli 
de operaţii, una pentru abordarea sub 
control fluoroscopic a aparatului urinar 
superior, si una pentru intervenţii des-
chise si de endoscopie joasă. De men-
ţionat este că majoritatea intervenţiilor 

 UROLOGIE



se vor face pe cale en-
doscopică, chirurgia 
deschisă fiind folosită 
doar în cazuri izolate, 
cerute de patologia 
prezentată. Calculii 
renourete-
rali se pot 
trata prin 
ESWL, ure-
teroscopie 

şi nefrolitotripsie percutanată. Aparatul de 
ESWL foloseşte ca metodă de generare a 
undelor de şoc energia electromagnetică. 
Adenomul de prostată, stricturile uretrale şi 
tumorile vezicale se vor opera prin interven-
ţii endoscopice (TUR-P şi TUR-V). 

De la lansarea Departamenului de 
Urologie din cadrul Spitalului Pelican, din 
octombrie 2008 şi până în prezent, au fost 
efectuate nu mai puţin de 1200 de interven-
ţii operatorii, 89% dintre acestea fiind efec-
tuate minim invaziv (ureteroscopie, ESWL, 
NLP, TUR-V), iar dintre intervenţiile pentru 
litiaza renoureterală, ponderea cea mai 
mare de intervenţii a fost prin procedura 

ESWL, procedură care nu necesită nici măcar o incizie, 
fragmentarea calculilor făcându-se prin concentrarea 
undelor de şoc emise de aparat direct pe calcul. 

Media de zile de spitalizare de care un pacient are 
nevoie în departamentul de urologie în cele 18 luni de 
la lansare a fost de 3,5.
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O.R.L.

Secţia de O.R.L a Spitalului Pelican asi-
gură consultaţii în ambulatorul de specialita-
te al spitalului şi spitalizări pentru patologiile 
O.R.L. ce necesită:

-investigaţii mai ample în scop diagnos-
tic (laborator, imagistică) 

- CT, RMN, (consultaţii interclinice) 
-tratament medicamentos sub supra-

veghere  continuă
-tratament chirurgical
Pacienţii  spitalizaţi  beneficiază de tra-

tament chirurgical  efectuat cu aparatură 
modernă (instrumentar, microscop operator, 
tehnică endoscopică, unitate de ablaţie cu 
radiofrecvenţă) ceea ce permite o rezolvare 
rapidă a patologiei, cu tehnică minim invazi-
vă, siguranţă operatorie mai mare, evoluţie 
postoperatorie cu dureri de intensitate mică, 
vindecare şi implicit o spitalizare de scurtă 
durată (media este de 2-3 zile de spitalizare).

Principalele intervenţii chirurgicale 
efectuate în serviciul nostru sunt:

-adenoidectomie
-amigdalectomie
-electrocauterizare de cornete nazale
-polipectomii nazale
-intervenţii chirurgicale la nivelul sinusuri-

lor paranazale
-septoplastii, rinoplastii
-intervenţii chirurgicale la nivelul glan-

delor salivare
-intervenţii chirurgicale cu ajutorul teh-

nicii laringoscopiei suspendate
-miringotomie cu drenaj transtimpanic 

şi plasare de tub aerator
-anumite tipuri de timpanoplastii
-biopsii şi ablaţii de formaţiuni tumorale 
-extracţii de corpi străini (nazali, auriculari, 

faringieni)
Tratamentele chirurgicale se efectuea-

ză în anestezie locală sau generală (în func-
ţie de patologie sau de grupa de vârstă), spi-
talul dispunând de specialişti  în anestezie şi 
terapie intensivă  competenţi, precum şi de 
tehnică A.T.I. performantă.

Prezenţa în cadrul spitalului nostru a medicilor  de diverse spe-
cialităţi, permite, prin intermediul consulturilor interclinice, stabili-
rea mai rapidă şi mai exactă a diagnosticelor şi tratamentelor adec-
vate.

Laboratorul de analize medicale şi serviciul de imagistică ce 
dispun de aparatură de înaltă performanţă contribuie la exactitatea 
datelor obţinute în urma investigaţiilor.



microscop operator Leica F40,
facoemulsificator Alcon Infiniti IP fapt ce per-

mite efectuarea intervenţiilor chirurgicale prin mi-
croincizii (1.2-2.2 şi 2.4 mm).

Recuperarea postoperatorie a bolnavilor fiind 
de 24-48 ore.

chirurgia cataractei + implant cristalin artifi-
cial foldabil,

chirurgie refractivă - corecţia fatică a viciilor 
de refracţie,

chirurgia glaucomului,
tumori, chisturi paspebrale şi conjunctivale,
chirurgie reparativă şi estetică palpebrală.

laser de pol anterior – folosit în tratamentul 
cataractei secundare şi în tratamentul glaucomului,

laser de pol posterior folosit în tratamentul 
patologiei vasculare retiniene.

În afară de spitalizările continue se efectuează 
şi spitalizări de zi care permit evaluarea funcţiilor 
vizuale a bolnavilor cronici (glaucom, retinopatie 
diabetică, atrofie de nerv optic şi retinopatie pig-
mentară).

Departamentul de Oftalmologie dispune de 6 pa-
turi în regim de spitalizare continuă şi sunt repartizate la 
etajul II al Spitalului Pelican.

 OFTALMOLOGIE

Secţia de oftalmologie din cadrul 
Spitalului Pelican vă oferă servicii de calitate 
cu aparatură performantă, fapt ce permite 
diagnosticul precoce al unor afecţiuni care, 
nedepistate şi netratate la timp, pot avea 
un impact mare asupra acuităţii vizuale a 
pacientului şi implicit asupra calităţii vieţii 
acestuia.

În cadrul consultaţiei oftalmologice pacienţii be-
neficiază de:

- determinarea computerizată a dioptriilor şi 
prescripţia, după caz, de ochelari sau lentile 
de contact (terapeutice sau cosmetice);

- examinarea biomicroscopică a polului anterior;
- efectuarea gonioscopiei (examinarea unghiu-

lui camerular)
- examinarea biomicroscopică sau prin oftal-

moscopie directă a retinei şi nervului optic;
- măsurarea tensiunii intraoculare
- determinarea modificărilor de câmp vizual 

prin perimetrie computerizată;
- efectuarea biometriei (măsurarea valorii diop-

trice a cristalinului artificial ce urmează a fi im-
plantat în ochi în cadrul operaţiei de cataractă)

- ecografie oculară
- CT, RMN de orbită.
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NEUROCHIRURGIE

Secţia de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Pe-
lican oferă pacienţilor servicii de calitate, cu aparatură 
performantă, de ultimă generaţie atât în ambulatorul 
de specialitate cât şi prin spitalizare continuă.

Serviciul de neurochirurgie dispune de mijloace 
moderne de investigaţie neuroimagistică (CT, RMN) 
care scad durata medie de spitalizare.

Blocul operator este dotat cu aparatură medicală 
conform standardelor europene (masă neuro-chirurgi-
cală, aparat de radiologie mobil C-Arm, electrocauter 
mono şi bipolar, craniotom, neuroendoscop).

Patologia abordată este vastă şi cuprinde:
traumatologia cranio-cerebrală (hematoame 
extradurale, subdurale, intracerebrale, plăgi 
cranio-cerebrale, etc.); În cazul acestor afecţiuni 
craniotomul de care dispunem ne permite refa-
cerea cutiei craniene, iar computerul tomograf 
realizează evaluarea postoperatorie, în dinami-
că, a stării de sănătate a pacientului.
traumatologia vertebro-medulară;
malformatii congenitale cranio-cerebrale (ex. 

Hidrocefalia internă congenitală);
tumori cerebrale si vertebro-medulare (menin-

gioame, schwannoame, etc.);
patologia degenerativă spinală (hernii de disc, 

stenoze de canal spinal);
Această patologie poate fi rezolvată atât prin teh-

nicile chirurgicale clasice (hemilaminectomie sau fene-
stratie, cu foraminotomie şi ablaţia discului herniat), cât 
şi minim invaziv, prin neuroendoscopie spinală. Aparatul 
de radiologie mobil C-Arm din sala de operaţii ne oferă 

posibilitatea unui reperaj radiologic precis intraoperator 
astfel încât incizia şi defectul osos sunt minime.

Prin neuroendoscopie spinală se realizează o incizie 
de aprox. 2 cm, o fenestraţie minimă cu ablaţia în totalitate 
a herniei de disc sub control vizual permanent. Neuroendo-
scopia spinală permite o mobilizare precoce postoperator 
(6-10 ore) şi o recuperare medicală activă făcând posibilă 
reintegrarea socială rapidă a pacientului, fără modificarea 
majoră a stilului de viaţă anterior operaţiei.

Recuperarea medicală este iniţiată chiar din prima 
zi postoperator, sub supravegherea competentă a cole-
gilor din compartimentul de fiziokinetoterapie.

Cabinetul de Neurologie din cadrul Spitalului 
Pelican are în componenţă personal de specialitate care 
realizează depistarea precoce a maladiilor sistemului 
nervos central (creier şi măduva spinării) şi periferic. 
Pentru a realiza acest deziderat, avem la dispoziţie 
toate analizele de laborator necesare pentru un 
diagnostic rapid şi corect al bolilor neurologice sau a 
suferinţei sistemului nervos în cadrul altor boli generale 
(myasthenia gravis, neuroborelioză, polineuropatii 
din diferite afecţiuni metabolice şi toxice, etc). Pentru 
a putea avea acces la baza de investigaţii din cadrul 
spitalului nostru puteţi să apelaţi la una din cele trei 
forme de evaluare medicală pe care vi le punem la 
dispoziţie: ambulator, internare de zi sau continuă.

Totodată, departamentul 
de imagistică din cadrul 
Spitalului Pelican poa-
te ajuta la identificarea 
cauzelor obişnuite sau 
mai rar întâlnite de 
boli neurologice (de 
la accidentul vas-
cular ischemic sau 
hemoragic, până la 
evaluarea imagistică 
din scleroza multi-
plă, epilepsie, boala 
Parkinson, durerile de 
spate, cefaleei de dife-
rite tipuri şi cauze, formaţiuni 
tumorale, afectarea măduvei 
spinării, etc.).

 NEUROLOGIE



Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie din cadrul 
Policlinicii Pelican va oferă servicii de calitate, fapt ce 
permite diagnosticul şi tratamentul  afectiunilor gineco-
logice acute şi cronice, depistarea precoce a leziunilor 
precanceroase, precum şi monitorizarea sarcinii la paci-
entele însărcinate.

În cadrul consultaţiei ginecologice pacientele be-
neficiază de:

- recoltare de probe pentru examinări bacteriologi-
ce şi parazitologice

- recoltare de probe pentru frotiu Babeş-Papanico-
lau, în vederea depistării displaziilor de col uterin

- examinare colposcopică
- examinare ecografică a pelvisului pe cale abdomi-

nală sau vaginală 
- se pot efectua examinări CT sau RMN în cadrul Spi-

talului Pelican pentru pacientele cu patologie tumorală
-mici intervenţii chirurgicale
În cadrul consultaţiei obstetricale se efectuează:
- în trimestrul I de sarcină – diagnosticul vârstei 

gestaţionale, a evolutivităţii sarcinii, depistarea semne-
lor precoce de anomalie cromozomială

-în trimestrul II - urmărirea morfologiei fetale şi a 
dezvoltării fetale care se continuă şi în ultimul trimes-
tru efectuându-se examinări Doppler pentru depistarea 
precoce a suferinţei fetale, a anomaliilor de circulaţie 
placentară, permiţând o conduită corectă obstetricală 
în cazul gravidelor cu patologie asociată sarcinii.
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Departamentul de Anestezie Terapie Intensivă,
are toate dotările şi competenţele tehnice necesare 
pentru a  furniza toate tipurile de anestezie  necesare 
în blocul operator. Saloanele post-operator şi de terapie 
intensivă sunt dotate cu: 

• paturi multifuncţionale ce asigură atât confortul 
pacientului cât şi posibilitatea poziţionării pacientului în 
funcţie de specificul afecţiunii sale; 

• instalaţie de sterilizare a aerului cu flux laminar, 
• aparatură şi materiale de cea mai bună calitate
• sisteme de monitorizare permanentă a sănătăţii 

pacientului 
• echipamente ce permit administrarea medicaţiei 

în doza şi intervalul de timp indicate; 
• echipamente ce permit intervenţia în caz de 

urgenţă; 
Echipa de asistenţă medicală este coordonată de 

medicul anestezist 24 de ore din 24. Personalul compar-
timentului asigură următoarele:

•anestezie regională şi generală pentru interven-
ţiile chirurgicale sau nechirurgicale efectuate în blocul 
operator sau în afara acestuia;

•analgosedare pentru proceduri terapeutice sau 
diagnostice (colonoscopii, gastroscopii, computer-to-
mografie, sondaje, schimbare de pansamente etc.)

•analgezia şi supravegherea post-operatorie a pa-
cienţilor chirurgicali

•terapia intensivă pentru pacienţii critici (monito-
rizare respiratorie şi hemodinamică, suport ventilator şi 
vasoactiv, nutriţie enterală şi parenterală etc.)



 repre-
zintă o investigaţie minim invazivă care 
explorează tubul digestiv cu ajutorul 
unui video-endoscop flexibil (format 
din fibre optice) care transmite imagi-
nile unui monitor. Astfel se pot obţine 
detalii importante ale mucoasei diges-
tice. Endoscopia permite stabilirea de 
diagnostic şi posibilitatea efectuării de 
diverse intervenţii. Proceduri diagnos-
tice: biopsii, coloraţii speciale – ce per-
mit depistarea precoce ale unor leziuni 
precanceroase; Proceduri terapeutice: 
polipectomie – rezecarea endoscopică 
a polipilor, extragerea corpilor străini 
eso-gastrici, sclerozarea sau ligaturarea 
varicelor esofagiene, disecţie submuco-
sală, mucosectomie etc.

Endoscopia este vitală pacienţilor 
cu hemoragie digestivă (situaţia când 
un pacient varsă sânge, cheaguri 

sangvine sau sângerează pe cale rectală sau are scaune 
negricioase) în vederea localizării sursei sângerării, 
având astfel şi posibilitatea de a se interveni endoscopic 

 face 
parte din Secţia Clinică de Chirurgie şi deserveşte am-
bulatorul de specialitate şi spitalul, dispunând de 8 pa-
turi. 

Asigurăm servicii medicale de diagnostic şi 
tratament, pacienţii putând fi investigaţi în  regim de 
spitalizare de zi, beneficiind de consultaţie, analize 
de sânge, ecografie, endoscopie digestivă, consulturi 
interdisciplinare etc. sau în regim de internare 
continuă, având asigurate în plus atât tratamentul cât şi 
supravegherea medicală continuă.

De asemenea, evaluăm pacienţi cu boli cronice 
(hepatite virale, ciroze hepatice, boli inflamatorii 
intestinale etc), derulăm programe de screening (de 
depistare) a cancerelor digestive, etc.

În cabinetul de endoscopie digestivă, dotat cu 
aparatură modernă şi competitivă, se evaluează tubul 
digestiv-esofagul, stomacul, duodenul, colonul, rectul, 
se efectuează testul pentru helicobacter pylori, se 
depistează (screening) cancerul gastric, cancerul colo-
rectal şi polipii colonici, se practică diverse proceduri 
endoscopice.



pentru oprirea sângerării sau prevenirea acesteia. 
În cabinetul de endoscopie digestivă se mai reali-

zează dilatări şi stent-uri endoscopice, gastrostome per-
cutanat-endoscopice (la pacienţii ce nu se mai pot ali-
mentată, evitându-se astfel o intervenţie chirurgicală), 
extragerea endoscopică de calculi din canalul biliar, in-
troducerea în stomac a unui balon utilizat în tratamen-
tul obezităţii pentru persoanele ce doresc să slăbească 
în greutate, tratamentul (fără operaţie) hemoroizilor 
(procedeu de ligaturare), etc

COLONOSCOPIE

Colonoscopia este metoda care explorează endo-
luminal, în imagine reală, zona anală, rectul, sigmoidul, 
descendentul, transversul, colonul ascendent, cecul şi 
valva ileo-cecală şi ileonul terminal. Ca şi endoscopia 
tubului digestiv superior, colonoscopia are scop de di-
agnostic, dar şi terapeutic: biopsierea, coloraţiile muco-
sale, polipectomia, hemostaza leziunilor sângerânde, 
mucosectomia, dilataţiile stenozelor, inserţia de stenturi 
în obstrucţiile critice cu ocluzie intestinală, etc. Ca orice 
explorare endoscopică, colonoscopia are o rată mare de 
eficienţă diagnostică, de peste 95 %. În plus dezvolta-
rea conceptului de screening (prevenire) al cancerului 
colonic a dat o magnitudine nouă acestei explorări, mai 
ales pentru procedurile care trebuie aplicate în condiţii 
de ambulator.

Procedura realizată de medicul endoscopist 
constă în explorarea foarte detaliată a intestinului gros 
începând de la nivelul rectului şi până la intestinul 
subţire cu ajutorul unui aparat sub formă de tub flexibil 
şi subţire numit endoscop (colonoscop), dotat cu o 
cameră minusculă de luat vederi şi cu o sursă de lumină, 

care transmite imaginile din interiorul intestinului către 
un monitor. 

Cu ajutorul colonoscopiei se pot identifica leziuni 
ale colonului (intestinului gros). De obicei această ex-
plorare se efectuează în următoarele situaţii clinice: 

prezenţa sângelui în materiile fecale (hemato-
chezis);
tulburări de transit intestinal persistente (con-
stipaţie, diaree şi mai ales alternanţă între con-
stipaţie şi diaree); 
dureri abdominale de cauză neprecizată, mai 
ales la persoanele peste 45 ani; 
istoric familial de cancere colonice sau de tub 
digestiv; 
istoric familial de polipi colonici; 
unele analize de laborator modificate, de cauză 
incertă (sideremie / fier în sânge scăzută, teste 
de inflamaţie modificate, VSH, fibrinogen, CRP 
crescute); 
markeri tumorali cu valoare peste normal (CEA, 
CA 19-9); 
screening (la pacienţi fără simptome, în scopul 
prevenţiei sau descoperirii precoce a unui po-
sibil cancer colonic respectiv polipi colonici). 
În foarte multe state occidentale colonoscopia 
screening după vârsta de 40-45 ani a intrat în 
practica curentă, deoarece în urma unor stu-
dii statistice extensive s-a ajuns la concluzia că 
aceasta este cea mai bună metodă de preveni-
re a cancerului colo-rectal – prin identificarea şi 
rezecarea polipilor colonici din care ia naştere 
cancerul.
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din totalul bolnavilor internaţi, de asemenea asigură 
toate consulturile interclinice cardiologice solicitate de 
celelalte secţii.

În concluzie, tot ce ţine de evaluarea cardiologică 
şi vasculară neinvazivă a unui bolnav se poate efectua 
în cadrul compartimentului nostru. Bolnavii cu afecţiuni 
grave sunt spitalizaţi, monitorizaţi, beneficiază de îngri-
jiri la pat şi de supraveghere de specialitate.

Secţia de Cardiologie al Spitalului Pelican dispune 
de un cabinet pentru consultaţii situat în ambulatorul 
spitalului, de un laborator pentru explorări funcţionale 
şi de paturi pentru spitalizări continue pe secţia etajului 
II al spitalului.

Laboratorul de explorări este dotat cu un ecocardio-
graf Accuson CV 70, bandă rulantă pentru proba de efort, 
două aparate Holter-EKG şi Holter TA existând posibilitatea 
efectuării unor ecocardiografii performante, a ecografiilor 
Doppler arteriale, venoase şi carotidiene. De asemenea 
aparatele Holter permit urmărirea traseului EKG pe 24 de 
ore precum şi a valorilor tensiunii arteriale pe parcursul ace-
leaşi perioade.

Medicii compartimentului de cardiologie răspund 
de asemenea de evaluarea cardiologică preoperatorie 
tuturor bolnavilor care prezintă o patologie cardio 
- vasculară şi sunt propuşi pentru o intervenţie 
chirurgicală, aceştia reprezentând aproximativ 70% 

Medicina Internă se ocupă de studierea particu-
larităţilor epidemiologice al bolilor interne, etiologiei, 
patogeniei, tabloului clinic, metodelor de diagnostic di-
ferenţial, tratament,  prognostic şi profilaxia lor.

În practică însă medicul internist este confruntat 
cu simptome şi boli din toată gama medicinei, de la der-
matologie şi până la urologie.

Echipa de medici internişti asigură:
- asistenţă  medicală de urgenţă, investigaţii, dia-

gnostice în colaborare cu laboratoarele şi serviciile spi-
talului: terapie, consiliere pentru dietă, prevenţie prima-
ră şi secundară a bolilor cronice.

- serviciile de primire, examinare, internare sau în-
drumare a pacienţilor cronici.

- consultaţii zilnice în cabinetul de medicină inter-
nă din ambulatorul Spitalului Pelican.

CARDIOLOGIE



În Spitalul Pelican, Secţia de Diabet, Nutriţie şi 
Boli Metabolice  asigură consultaţii în regim de ambu-
lator şi spitalizare de zi sau continuă. 

Serviciile medicale sunt adresate pacienţilor cu di-
abet zaharat, obezitate, dislipidemie, hiperuricemie.

În ambulator se asigură următoarele servicii medi-
cale:

- diagnosticul clinic, paraclinic şi tratamentul paci-
enţilor cu diabet zaharat, obezitate, dislipidemie, hipe-
ruricemie.

- depistarea şi tratarea diabetului zaharat şi a 
complicaţiilor sale, fiind posibilă colaborarea cu alte 
specialităţi: oftalmologie, neurologie, cardiologie, chi-
rurgie, ortopedie

- consultaţii şi prescripţii gratuite pentru pacienţii 
diabetici în cadrul  programului naţional de sănătate 

- consiliere nutriţională destinată pacienţilor cu dia-
bet zaharat, obezitate, dislipidemie şi alte boli metabolice

- există posibilitatea efectuării testelor rapide de 
determinare a glicemiei, colesterolului şi trigliceridelor 
şi determinării hemoglobinei glicozilate

Spitalizarea de zi se adresează pacienţilor care ne-
cesită efectuarea unui bilanţ clinico-biologic în scopul 
depistării complicaţiilor, evaluării metabolismului gluci-
dic, lipidic şi protidic, ajustării terapiei antidiabetice, a 
tratamentului complicaţiilor şi a afecţiunilor asociate.

Spitalizarea continuă se adresează pacienţilor care 
prezintă dereglări metabolice grave, complicaţii care 
necesită monitorizare şi terapie prelungită. 

Dotarea cu aparatură de specialitate este asigurată 
la standarde occidentale; pe lângă condiţiile de spitaliza-
re care sunt la cele mai înalte standarde, se acordă o mare 
atenţie alimentaţiei pacientului: meniurile sunt diversificate 
şi evaluate cantitativ şi calitativ astfel încât să asigure nece-
sarul caloric şi nutritiv pentru fiecare pacient în funcţie de 
tipul afecţiunii pentru care pacientul este spitalizat.

Cabinetul de Endocrinologie din cadrul Spitalului 
Pelican vă oferă servicii de calitate, prezentarea periodică 
la cabinetul de endocrinologie permite diagnosticul 
precoce al unor afecţiuni care, nedepistate şi netratate 
la timp, pot avea un impact negativ asupra stării de 
sănătate a pacientului şi implicit asupra calităţii vieţii.

În cadrul consultaţiei de endocrinologie pacienţii 
beneficiază de:

- un examen obiectiv psiho-neuro-endocrinologic 
şi tratament conform normelor UE în endocrinlogie.

- examinări paraclinice: dozări hormonale la 
standarde europene, eco Doppler, CT , RMN, raportat la 
tipul de afecţiune

- tratamentul oftalmopatiei din cadrul tireotoxicozei
- tratamentul osteporozei şi a osteopeniei
-tratamentul insuficienţei gonadice a adultului cât 

şi a copilului şi al altor patologii endocrine.
Departamentul de endocrinologie poate efectua 

internări de zi timp suficient pentru o evaluare corectă 
clinico-biologică.
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numeroase medicamente: antibiotice, antihipertensive, 
steroizi, imunosupresoare, anticorpi monoclonali, hor-
moni, vitamine, electroliţi, etc.

Atunci când boala cronică de rinichi ajunge la sta-
diul uremic sau când apar diferite urgenţe ameninţătoa-
re de viaţă (hiperkaliemie, acidoză, tamponadă cardia-
că, etc) se impune instalarea dializei (de tip hemodializă 
sau dializă peritoneală). În funcţie de necesităţi există şi 
alte tehnici de epurare extracorporeală: hemofiltrarea, 
plasmafereza, dializa hepatică.

Ca ultim tratament, dar deseori singurul curativ, 
este transplantul renal.

Atât pacienţii dializaţi cât şi cei transplantaţi renal 
intră sub stricta observaţie şi îngrijire a medicului nefro-
log.

 NEFROLOGIE

În Spitalul Pelican, Secţia de Nefrologie asigură 
consultaţii în regim de ambulator şi spitalizare de zi sau 
continuă. 

Majoritatea bolilor ce afectează rinichii nu sunt li-
mitate doar la organ ci mai degrabă sunt afecţiuni siste-
mice. Rolul nefrologiei este diagnosticarea bolilor rini-
chilor şi tratamentul acestora (medical, dializă) precum 
şi urmărirea pacienţilor transplantaţi renal.

Cine merge la nefrolog?
Pacienţii sunt trimişi la nefrolog pentru un consult 

de specialitate din diferite motive, ca de exemplu:
- Insuficienţă renală acută (IRA) - pierderea rapidă 

a funcţiei renale.
- Insuficienţă renală cronică (IRC)
- Hematurie - evidenţierea sângelui în urină.
- Proteinurie - evidenţierea proteinelor în urină (al-

bumina fiind una din cele mai importante).
- Litiază renală - formare de calculi renali ce se pot 

localiza în rinichi, uretere, vezică, uretră. Pot fi detectaţi 
în cadrul unui consult nefrologic dar aceşti pacienţi sunt 
îndrumaţi de urgenţă la urolog, 

- Neoplasm renal (cancer), de obicei carcinom, 
acesta fiind îndrumat către urolog, 

- Infecţii urinare, recurente sau cronice, înalte (pie-
lonefrite) sau joase (cistite, uretrite).

- Tulburări hidroelectrolitice şi acidobazice.
Tratamentul medicamentos al nefropatiilor este 

complex, atunci când se poate etiologic cu scop cura-
tiv, alteori cu scop paleativ, simptomatic, el incluzând 

Secţia de Dermatovenerologie din cadrul Spita-
lului Pelican desfăşoară activităţi de diagnostic, trata-
ment şi urmărire a afecţiunilor acute şi cronice ale pielii, 
mucoaselor, părului şi unghiilor. 

Astfel, în cadrul departamentului, medici cu expe-
rienţă asigură diagnosticul clinic prin completarea cu 
cele mai moderne posibilităţi de investigaţie, prin pro-
ceduri noninvazive, ca de exemplu dermatoscopia. 

Dermatoscopia permite evaluarea unor detalii in-
accesibile prin examenul clinic obişnuit, limitând astfel 
la minim, necesitatea unor proceduri diagnostice in-
vazive. Astfel se pot diagnostica şi urmări corect multe 
leziuni cutanate, inclusiv nevii pigmentari (semne de 
mamă, aluniţe), dar şi tumori cutanate benigne sau ma-



ligne (cancerul pielii), cu stabilirea precisă a conduitei 
terapeutice. 

Din punct de vedere terapeutic sunt utilizate proce-
duri foarte actuale. Crioterapia este o astfel de metodă 
ce permite îndepărtarea verucilor vulgare (negilor), dar 
şi a altor leziuni cutanate, fără dezvoltarea de cicatrici 
(fără urmă). Electroterapia prin radiofrecvenţă permite 
îndepărtarea papiloamelor (aluniţelor) cervicale, axilare 
şi inghinale, rapid şi în comfort total. 

În cadrul departamentului funcţionează recent o 
unitate de fototermoliză selectivă (laser medical), ce 
permite abordarea eficientă a problemelor de pilozitate 
(epilare cu laser), a leziunilor vasculare (steluţe vascula-
re) dar şi ale altor situaţii diagnostice. 

Sunt asigurate servicii de diagnostic şi tratament 
ale infecţiilor pielii, mucoaselor, unghiilor şi părului (fu-
runcule, micoza unghiilor) dar şi ale infecţiilor cu trans-
mitere sexuală, prin colaborare cu laboratorul centrului 
Pelican, ceea ce permite un diagnostic precis bacterio-
logic, limitând astfel tratamentul empiric cu antibiotice 
sau antimicotice. 

Cabinetul de Oncologie efectuează în ambianţă 
plăcută, examen clinic de depistare şi control al afecţi-
unilor oncologice.

Aparatura Spitalului Pelican vă pune la dispoziţie 
imagistica de înaltă performanţă şi personal dedicat 
având posibilitatea efectuării de ecografii mamare şi 
generale inclusiv Doppler, mamografii, tomografii şi re-
zonanţă magnetică nucleară necesare bilanţului onco-
logic pre şi postterapeutic.

Markerii tumorali şi imunohistochimia sunt atuuri 
de care puteţi beneficia în sprijinul optimizării diagnos-
ticului, tratamentului şi urmăririi oncologice.

Colaborarea interdisciplinară face posibilă aborda-
rea complexă a pacientului, benefică managementului 
fiecărui caz oncologic.

Pacienţii care se adresează cabinetului nostru 
beneficiază şi de spitalizare de zi prin planificare pre-
alabilă.

ONCOLOGIE

Datorită serviciului de imagistică foarte bine pus 
la punct se poate aborda interdisciplinar diagnosticul 
de insuficienţă venoasă cronică (boală varicoasă, ulcer 
venos) fiind posibilă stadializarea corectă a pacientului 
şi alegerea atitudinii terapeutice optime, inclusiv prin 
fototermoliză selectivă endovenoasă (laser chirurgi-
cal) în cadrul departamentului de chirurgie al Spitalului 
Pelican.
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PNEUMOLOGIE

Cabinetul de Pneumologie
din cadrul Policlinicii Pelican vă oferă 
servicii de calitate cu aparatură 
performantă, fapt ce permite 
diagnosticul precoce, tratamentul şi 
monitorizarea majorităţii afecţiunilor 

pulmonare.
Serviciile oferite

- consult de specialitate
- probe funcţionale 
respiratorii 
- radiografie pulmonară, ex 
CT pulmonar.

În cadrul Cabinetului de Reumatologie al Spita-
lului Pelican veţi beneficia de cele mai noi tehnici de 
diagnosticare a bolilor şi tulburărilor funcţionale ale sis-
temului musculoscheletal.

Aici sunt incluse boli inflamatoare ale ţesutului 
conjunctiv şi ale oaselor, bolile degeneratoare ale arti-
culaţiilor şi ale coloanei vertebrale şi boli care afectează 
aparatul locomotor.

Cabinetul de Alergologie şi Imunologie Clini-
că, din cadrul ambulatorului Spitalului Pelican, oferă 
consultaţii de specialitate pentru diagnosticarea di-
feritelor afecţiuni imunologice şi alergice (astmului 
bronşic, rinite şi conjunctivite alergice, urticaria, der-
matita atopică şi alergică de contact, etc) la adulţi şi 
copii.

În cadrul cabinetului din ambulatoriu există po-
sibilitatea  efectuării testelor cutanate alergologi-
ce prick, utilizând alergeni de calitate, standardizaţi, 
autorizaţi şi procedura standard de testare cu lantete 
prick.

Posibilitatea de internări de zi  cu acces la inves-
tigaţii paraclinice, analize de laborator, inclusiv imu-
nologice, IgE specifice la alergeni, probe funcţionale 
respiratorii, radiografii pulmonare, CT.

Consultaţia alergologică alături de testarea cu-
tanată prick alergologică şi investigaţii paraclinice 
oferă posibilitatea stabilirii diagnosticului de boală 
alergică şi a alergenului răspunzător.

În cazuri atent selecţionate oferă posibilitatea 
(pe lângă tratamentul antiinflamator antialergic) 
şi a tratamentului de desensibilizare, a imunotera-
piei specifice, cu administrare atât injectabilă cât şi 
topică puffuri sublinguale, utilizând produse alergo-
logice autorizate şi standardizate. 

ALERGOLOGIE
REUMATOLOGIE



Psihiatria este o specialitate medicală care se ocu-
pă cu diagnosticul şi tratamentul tulburărilor psihice 
(mintale).

Cabinetul de Psihiatrie din cadrul Spitalului Peli-
can vă oferă consultaţii de specialitate

În cadrul unei consultaţii de psihiatrie ţi se poate 
stabili un diagnostic şi dacă este cazul ţi se va prescrie 
medicaţie pentru tratamentul tulburării cu care ai fost 
diagnosticat. Diagnosticul orientează în primul rând tra-
tamentul, dar ajută şi la un prognostic asupra evoluţiei 
viitoare a pacientului. 

Consulturi medicale de specialitate.
Monitorizarea bolnavilor psihic, lunar, cu elibera-

rea de reţete compensate.
Examen medical la angajare, permis de port-armă, 

conducători auto şi siguranţa circulaţiei.
Revizuirea bolnavilor cu pensie de invaliditate şi 

eliberarea de adeverinţe medicale pentru S.E.C.M.

PSIHIATRIE

Pediatria este o ramură a medicinei care se ocupă 
de bolile copilului, de la naştere şi până la pubertate 
inclusiv.

Spre deosebire de alte specialităţi medicale, 
pediatria nu se ocupă doar de o boală, de un aparat sau 
de un sistem, ci de patologia unei perioade foarte întinse, 
şi în multe privinţe decisivă din viaţa individului.

Organismul în creştere are unele particularităţi 
care trebuie cunoscute, pentru a se putea preveni sau 
trata abaterile de la normal şi bolile care survin în timpul 
procesului de creştere.

În cadrul Cabinetului de Pediatrie al Spitalului 
Pelican, se fac consultaţii de pediatrie generală şi 
de gastroenterologie pediatrică, medicul având 
competenţă şi în ecografie şi endoscopie digestivă 
superioară.

 PEDIATRIE
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În cadrul ambulatorului de specialitate al Spitalu-
lui Pelican funcţionează Secţia de Medicina Muncii. În 
conformitate cu legislaţia în vigoare, angajatorul trebuie 
să asigure supravegherea stării de sănătate a angajaţilor 
prin încheierea unui contract cu un furnizor de servicii 
medicale autorizat.

Angajatorul are obligaţia de a întocmi fişa de iden-
tificare a factorilor de risc pentru fiecare angajat în parte. 
Pe baza acesteia şi a solicitării angajatorului, serviciul de 
medicina muncii va efectua investigaţiile necesare: 

- la  angajare;
- după schimbarea postului;
- la apariţia unor noi factori de risc; 
- control periodic pentru persoanele angajate în 

diferite puncte de lucru înainte de expirarea va-
labilităţii examinărilor precedente;

- consultaţii obligatorii pentru angajaţii care au 
fost în concediu medical mai mult de 30 de zile

- evaluarea locului de muncă şi întocmirea rapor-
tului pentru angajatele însărcinate

- participarea medicului specialist în medicina mun-
cii la şedinţele CSSM (Comitet de Sănătate şi Secu-
ritate în Muncă)

- întocmirea raportului după controlul periodic al 
angajaţilor

- monitorizarea validităţii certificatelor medicale 
ale angajaţilor

- consilierea angajatorului şi angajaţilor 
Investigaţiile solicitate de medicul de medicina 

muncii se pot efectua în centrul medical, printr-o progra-
mare de comun acord cu angajatorul:

- examen clinic general de medicina muncii urmat 
de eliberarea fişei de aptitudine

- investigaţii de laborator
- EKG
- audiometrie
- spirometrie
- testare computerizată a acuităţii vizuale şi simţu-

lui cromatic (rodatest)
- consultaţii de specialitate la indicaţie (oftalmolo-

gie, o.r.l., neurologie, psihiatrie, psihologie, etc)
- RPS (radiografie pulmonară standard) la indicaţie

Alte investigaţii în funcţie de condiţiile de lucru, la 
solicitarea medicului specialist de medicina muncii.

 MEDICINA MUNCII



Laboratorul este structurat în 5 compartimente, fi-
ecare coordonat de către un cadru superior: Imunologie, 
Biochimie - Serologie, Hematologie - Hemostaza, Bacteri-
ologie, Anatomie patologică.

Pentru reglementarea activităţii medicale din labo-
ratoarele de analize, comunitatea ştiinţifică internaţiona-
lă a simţit nevoia unei standardizări, astfel încât în anul 
2003 a fost elaborat şi aprobat un standard internaţional 
SR EN ISO 15189: 2007. Abia in anul 2007 acest standard 
internaţional a fost adoptat ca standard naţional.

Laboratorul de analize medicale „Pelican” a fost primul 
laborator  din judeţ şi printre primele 100 de laboratoare 
din ţară acreditate RENAR. Certificatul de acreditare obţinut, 
confirmă faptul că laboratorul satisface cerinţele SR En ISO 
15189 şi este competent să efectueze analize medicale.

Putem să ne mândrim cu faptul că performanţele 
echipamentelor, calitatea reactivilor şi  instruirea persona-
lului sunt oglindite prin rezultatele obţinute în ultimii 5 ani 
la programe de control extern al calităţii. (Scheme pentru 
testarea competenţei laboratoarelor de analize medicale ). 
Toate acestea sunt argumente solide care  asigură încrede-
rea clienţilor în serviciile noastre de laborator.

Pentru a putea veni în întâmpinarea clienţilor noştri, 
am extins gama testelor oferite, prin contrace de colabo-
rare cu laboratoare acreditate RENAR.

Suntem mereu preocupaţi pentru îmbunătăţirea 
tehnicilor şi metodelor de lucru, pentru lărgirea paletei 
de analize oferite şi nu în ultimul rând de îmbunătăţirea 
relaţiei şi dialogului cu clienţii noştri: pacienţi şi medici.

 ANATOMIE 

Anatomia Patologică este o ramură a patologiei 
care se ocupă cu diagnosticul bolilor pe baza studierii 
schimbărilor macroscopice şi microscopice a celulelor şi 
ţesuturilor suferite de pe urma unei stări patologice. În ca-
drul Spitalului Pelican efectuăm următoarele examinări.

1. Examenul Papanicolau
Unul din obiectivele majore ale examenului citolo-

gic este stabilirea diagnosticului de malignitate. Acesta 
este bazat pe evaluarea devierilor de la normal a mai 
multor caracteristici celulare 

2. Bloc inclus la parafina/examen coloraţii spe-
ciale

Pentru analiza histopatologică a unor produse bi-
optice este necesară prezervarea şi colorarea lor. Aceas-
ta se realizează printr-un proces tehnologic laborios. 
Procesul urmăreşte transformarea ţesuturilor bioptice 
în secţiuni foarte fine 3-5 microni, cu scopul de a putea fi 
colorate uzual cu hematoxilina-eozină iar apoi medicul 
anatomopatolog  poate analiza ţesuturile cu ajutorul 
microscopului optic

3. Metoda imunohistochimică 
Imunohistochimia este o metodă modernă com-

plementară în anatomia patologică care are la bază 
evidenţierea unor antigene specifice ţesuturilor sau ce-
lulelor normale sau tumorale. Toate au la baza reacţia 
Antigen-Anticorp.

Metoda este folosită în patologia tumorală pentru:
- tipizarea anumitor tumori benigne sau maligne
- stabilirea unor indici de prognostic ai acestora
- evidenţierea expresiei produşilor de creştere şi 

progresie tumorală (markeri ai angiogenezei, receptori 
ai factorilor de creştere).

Efectuarea determinărilor hormonale (receptori es-
trogenici, receptori progesteronici) precum 

şi supraexpresia HER2 se 
efectuează de rutină în 

laboratorul nostru. Rezul-
tatele noastre vor fi folosi-

te pentru modularea 
tratamentului 
în diferite for-
me de cancere 
(mamar, gas-

tric etc..) 

LABORATOR

Datorită tehnologiei folosite, a managementului şi 
pregătirii personalului de specialitate din cadrul Depar-
tamentului de Anatomie Patolgică, suntem acreditaţi 
după standardele internaţionale ISO 9001 şi ISO 15189
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Centrul de Radiologie şi Imagistică Medicală 
Pelican este dotat cu aparatură de ultimă generaţie şi 
este deservit de o echipă de medici de o înaltă ţinută 
morală şi profesională. Scopul Centrului de Imagistică , 
este de a asigura pacientului un diagnostic rapid şi real, 
de care depinde pe urmă schema şi eficienţa tratamen-
tului pe care pacientul îl va primi.

În momentul de faţă Centrul de Imagistică Pelican 
îşi oferă serviciile spitalelor, ambulatoarelor de speciali-
tate, cât şi în regim privat, la cerere.

Pentru a putea beneficia de investigaţii medicale 
de înaltă performanţă un număr cât mai mare de paci-
enţi, Centrul de Imagistică Pelican a încheiat contracte 
cu următoarele Case de asigurări:

-Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
-Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Trans-

portului Comunicaţiilor şi Turismului
-Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii 

publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii judecăto-
reşti.

În cadrul Centrului de Imagistică Pelican se pot 
face următoarele tipuri de investigaţii :

A. Rezonanţă Magne-
tică Nucleară (RMN):

Rezonanţa Mag-
netică Nucleară este o 
metodă de investigaţii 
de înaltă performanţă, 
neiradiantă  şi este indi-
cată în scanarea diverse-
lor segmente anatomice 
după cum urmează:

a) RMN cerebral 
permite:

• detectarea diverse-
lor tumori cerebrale

• diagnosticarea Ac-
cidentului Vascular cere-
bral, malformaţii arterio-
venoase;

• depistarea unor boli degenerative sau inflamato-
rii ale sistemului nervos

• afecţiuni ale nervului optic sau globilor oculari etc.
b) Sistem osteo articular:

• leziuni ligamentare sinoviale şi tendinoase.
• Tumori osoase, osteonecroze, osteocondrite, 

etc.
c) Coloana vertebrală
• traumatisme ale coloanei vertebrale,  hernie de 

disc, tumori şi metastaze vertebrale şi intrara-
hidiene, stenoza de canal vertebral, etc.

 d) RMN abdomino-pelvin.
• detectează cu succes patologia de orice fel a or-

ganelor abdomino-pelvine

B. Computer Tomografia (CT):

Această investigaţie se realizează cu ajutorul unui 
aparat C.T., dotat cu un soft ultraperformant de ultimă 
generaţie.

CT. Permite diagnosticul multiplelor afecţiuni de la 
nivelul:

-  craniului 
- gâtului
-  toracelui
- abdomenului 
- pelvisului
- tractului urinar 
 -membrelor 



 C. Ultrasonografia (Ecografia):

Ecografia ca metodă de diagnostic, este indicată la 
orice pacient, fiind o metodă rapidă complet neinvazivă 
şi oricând repetabilă

Ecografia generală utilă în:
• detectarea diferitelor afecţiuni ale ficatului, 

pancreasului, rinichilor, splinei, vezicii uri-
nare, sferei genitale 

• detectarea litiazei biliare şi reno-uretero-
vezicale;

• detectarea afecţiunilor abdominale post-
traumatice

• evaluarea evoluţiei posttransplant de ri-
nichi;

• detectarea prezenţei de lichid în cavitatea 
abdominală; 

• ghidajul în timpul unei biopsii sau paracen-
teze;

• detectarea, măsurarea, monitorizarea ane-
vrismului (dilatării) aortei abdominale.

• detectarea şi monitorizarea sarcinii; 
Ecografia părţilor moi permite evaluarea 

zonelor superficiale: patologii ale tiroidei, globului 

ocular, sistemului muscular şi articular, testicolelor, 
limfoganglionilor superficiali.

Ecografia Doppler este o metodă de evaluare a 
structurilor vasculare (vene si artere) în ceea ce priveşte 
modificările de flux sangvin la nivelul acestor structuri. 
Este indicată în bolile obstructive arteriale acute sau 
cronice, precum şi în patologia trombotică venoasă sau 
în bolile varicoase. 

D. Mamografia:

O mamografie este un tip special de examinare 
radiologică a sânului făcută cu ajutorul unui echipament 
special, care poate evidenţia frecvent tumori ce sunt 
prea mici pentru a putea fi palpate. 

Conform Asociaţiei Americane a Cancerului “o
mamografie este cea mai bună metodă radiologică 
disponibilă astăzi ce poate detecta cancerul de sân precoce. 
Este o metodă ideală şi indispensabilă pentru femeile mai 
în vârstă de 40 de ani, ce au un risc crescut de a face cancer 
de sân”. 

E. Radiografia convenţională:

Este cea mai uzitată metodă de diagnostic cu raze X.    

Indicaţiile radiografiei:
• Examinarea scheletului şi extremităţilor - în caz de 

fracturi, diverse traumatisme sau afecţiuni articulare
• Examinarea plămânilor şi a inimii (cavitatea 

toracică) - diverse afecţiuni pulmonare: pneumonii, 
tuberculoze sau alte  afecţiuni pulmonare sau car-
diace

• Examinare cu contrast a căilor urinare (urografie) 
– în cazurile în care se suspicionează calculi renali sau 
insuficienţă renală
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Creată pentru a fi cu adevărat competitivă şi oferind 
servicii medicale de cea mai bună calitate, Ambulanţa 
Pelican, are în dotare un număr de 9 autosanitare, dotate 
cu aparatură medicală de ultimă generaţie reuşind 
astfel să vină în întâmpinarea oricăror tipuri de solicitări 
medicale. Având un palmares deosebit în numai 2 ani, 
Ambulanţa Pelican rezolvă cu succes atât urgenţele 
majore cât şi externarea bolnavilor sau transportul 
asistat al pacienţilor critici în condiţii optime.

Ambulanţa Privată Pelican, se află în relaţie 
contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor. 
Pentru a putea beneficia de gratuitate, populaţia 
interesată de servicii medicale prompte şi de calitate 
poate apela numărul gratuit 112, unde prin intermediul 
Ambulanţei de Stat se va cere Ambulanţa Pelican.

Serviciile oferite de noi sunt următoarele:
-intervenţii medicale de urgenţă
-transport medical asistat intern şi internaţional.
-asistenţă medicală în cadrul manifestărilor sportive 

sau de orice fel
-transport medical aerian intern şi internaţional
-îngrijiri medicale la domiciliul pacientului
-tratamente medicale la domiciliu
-prelevări probe pentru laborator.

Pentru relaţii vă stăm la dispoziţie non stop la 
numărul de telefon 0259/962.

FIZIOTERAPIE

Tratamentul de recuperare medicală se adre-
sează în primul rând pacienţilor internaţi în secţiile 
Ortopedie-Traumatologie, Neurochirurgie şi Neuro-
logie, dar în unele cazuri şi pacienţilor internaţi în 
celelalte secţii ale Spitalului Pelican: Chirurgie, Uro-
logie, Cardiologie.   

 În cadrul Spitalului Pelican pacienţii pot beneficia 
de următoarele servicii medicale:

- consultaţii de specialitate,
- tratamente de fizioterapie şi recuperare medicală,
- evaluare funcţională segmentară sau globală, pre 

şi postoperatorie în afecţiunile ortopedice, reumatice şi 
neurologice,

- evaluare şi reeducare posturală globală,
- evaluare biomecanică,
- prescrierea şi aplicarea ortezelor funcţionale şi a 

altor dispozitive ortopedice.
Atât în scop preventiv cât şi curativ, serviciile de Fizi-

oterapie şi Recuperare Medicală din cadrul Spitalului Peli-
can completează celelalte servicii medicale ale echipelor 
multidisciplinare, asigurând calitatea actului medical.



 STOMATOLOGIC

Cabinetul Stomatologic din cadrul Policlinicii Pelican 
vă oferă servicii de calitate folosind materiale de ultimă 
generaţie şi tehnici moderne având o echipă de  medici 
profesionişti care promovează lucrări dentare de calitate.

Serviciile stomatologice sunt complete şi cuprind 
toată gama de tratamente stomatologice: terapie 
dentară, protetică, implantologie, cosmetică dentară, 
profilaxie dentară, chirurgie orală.
Cabinetul stomatologic este dotat cu aparatură ultra-
modernă, aparat de detartraj cu ultrasunete, lampă foto 
pentru realizarea de obturaţii fizionomice. 

Procesele carioase simple de la nivelul dinţilor care 
apar ca urmare a demineralizării smalţului dentar sunt 
rezolvate prin obturaţii fizionomoce din material com-
pozit fotopolimerizabil.

Procesele carioase complicate care au afectat atât 
integritatea coroanei dentare cât şi pe cea a pulpei den-
tare (a nervului), sunt tratate prin metode moderne, ne-
dureroase, folosind tehnici de obturaţie de ultimă oră. 
Avantajul acestor tehnici de obturaţie este acela că dinte-
le nu este compromis după extirpare pulpară, putând să 
rămână pe arcadă o perioadă mult mai mare de timp.

Sigilările în sanţuri şi fosete în cazul cariilor incipi-
ente se realizează cu un minim sacrificiu de ţesut dentar, 
fără realizarea de cavităţi în structura dinţilor.

Fluorizările dentare ajută la remineralizarea supra-
feţelor de smalţ demineralizate şi inhibă demineraliza-
rea, dintele căpătând o rezistenţă crescută la atacul fac-
torilor patogeni din cavitatea dentară.

Detartrajul cu ultrasunete şi periajul profesional 
ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene.

Mândria de a avea copii sănătoşi şi frumoşi ne obli-
gă să avem grijă ca micuţii să beneficieze de tratamente 
dentare adecvate. Medicii noştri sunt cu experienţă şi 
în psihologia copilului comunicând cu tact şi profesio-
nalism astfel ca aceştia să revină cu plăcere la cabinetul 
stomatologic.

În distrucţiile mari coronare ale dinţilor recoman-
dăm folosirea metodelor de restaurare. Toate tipurile de 
edentatii (lipsa dinţilor) sunt rezolvate în cabinetul nos-
tru prin lucrări protetice fixe sau mobile.

Realizăm: -coroane ceramice total fizionomice pe 
suport de Remanium (Cr-Ni), aur platină şi aur paladiu.

În condiţii de asepsie şi antisepsie perfecte se reali-
zează extracţii dentare. În cazurile clinice în care infecţia 
este cantonată la nivelul rădăcinii se fac rezecţii apicale 
care constau în îndepărtarea unei porţiuni din rădăcina 
afectată.

Implantele dentare sunt considerate tratamente 
de elecţie în cazul pierderii dentare.

Cel mai biocompatibil pot să apară efecte adverse 
neplăcute motiv pentru care este necesar un examen 
minuţios  şi realizarea de analize medicale pe care le pu-
teţi face  în cadrul clinicii Pelican.  
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Prezentă pe piaţa orădeană de mai bine de 10 
ani, experienţa şi orientarea spre calitate au contribuit 
enorm la creşterea calităţii vieţii pacienţilor cu deficienţe 
de vedere, ramele şi lentilele comercializate prin cele 
2 puncte de vânzare ale opticii sunt destinate atât 
pacienţilor cu bugete reduse cât şi celor mai pretenţioşi, 
care îşi doresc ochelari ca o metodă de protecţie a 
văzului cât şi ca un accesoriu la modă.

Cabinetul de Psihologie din cadrul Policlinicii 
Pelican vă oferă servicii de psihologie clinică şi 
psihoterapie, psihologia muncii şi transporturilor.

Beneficiem de softurile de examinare psihologică 
cele mai performante aflate în acest moment pe piaţă 
(BTPAC, CAS, Cabinet 2 şi Cabinet 4), prin intermediul 
cărora se pot verifica:

- aptitudinile cognitive
- profilul personalităţii
- interesele
- emoţiile
- nivele de anxietate, depresie
- indicele de deteriorare cognitivă
- IQ
- indice de dezvoltare copii
Emitem avize pentru angajare, controale periodice 

obligatorii în condiţiile legii sau la cererea angajatorului, 
obţinerea permisului de conducător auto, cadre 
didactice, familii adoptive.

Efectuăm psihodiagnostic clinic şi psihoterapie.

PSIHOLOGIE



FARMACII

Farmaciile Vitamina şi Via Sana vă ajută să 
puneţi sănătatea pe primul loc, datorită faptului că 
suntem întotdeauna aproape şi mai ales alături de tine 
atunci când ai nevoie de un medicament, de sfatul sau 
de îndrumarea unui specialist.

Datoria noastră este să te ajutăm să fii sănătos, din
acest motiv ne străduim să aducem toate produsele 
farmaceutice de care tu ai nevoie, fie ele medicamente 
pe care ţi le prescrie medicul (cu sau fără reţetă), produse 
medicamentoase care se eliberează fără prescripţie 
medicală sau produse naturiste.

Farmaciile Vitamina şi Via Sana comercializează 
o gamă variată de produse atât farmaceutice cât şi 
parafarmaceutice, printre care amintim: medicamente, 
dermato-cosmetice, produse  pentru îngrijirea copiilor, 
produse pentru sarcină, produse pentru prevenţie, 
produse naturiste, diverse aparaturi pentru a asigura
sănătatea corpului (aparate de măsurat greutatea, 
tensiometre, termometre, etc.)

3130



ABONAMENTUL PELICAN MEDICINA
MUNCII

• Control medical la angajare şi control medical pe-
riodic, în funcţie de profilul de activitate al compa-
niei dumneavoastră conform legislaţiei în vigoare

• Consiliere în evaluarea medicală a riscului pro-
fesional şi stabilirea impactului pe care mediul 
de lucru îl are asupra angajatului

• Realizarea şi atenta urmărire a documentelor 
medicale necesare angajatului, cum ar fi: dosar 
medical, fişa de aptitudine

• Întocmirea raportului de activitate cu privire la 
starea de sănătate a angajaţilor

• Raportul de evaluare privind protecţia materni-
tăţii la locul de muncă

• Participarea la Comitetele de Siguranţă şi Secu-
ritate în muncă trimestrial sau la orice solicitare 
din partea companiei beneficiare 

• Vizare concediu medical
• Reducere 20% la investigaţiile recomandate de 

medicul de medicina muncii în vederea încheie-
rii fişei de aptitudine.

ABONAMENTUL PELICAN STANDARD

• Control medical de angajare şi control medical 
periodic de medicina muncii, în conformitate cu 
profilul de activitate al companiei şi a normelor 
legale în vigoare

• Se oferă acces anual la medicul de Medicină 
Generală, în scopul prevenirii şi diagnosticării  
eventualelor probleme de sănătate

• Un set gratuit / an, la indicaţia medicului de me-
dicină generală pentru următoarele analize de 
laborator: hemoleucograma completă, vsh, co-
lesterol seric total, creatinină serică, calciu seric, 
trigliceride serice, glucoză serică, tgo, tgp (tran-
saminaze), examen de urină cu sediment.

• Abonatul are accesul telefonic nelimitat la asis-
tenţă medicală de urgenţă, 24h/24 la 0259 962, 
sau 0372753640 unde acesta va putea beneficia 
de informaţii medicale utile oferite de către un 
cadru medical autorizat

• Reducere de 10% pentru serviciile medicale 
(excluse serviciile pentru CT, RMN şi serviciile de 

OFERTA DE ABONAMENTE MEDICALE PELICAN



spitalizare) oferite de Complexul Medical Peli-
can în ambulator tuturor angajaţilor precum şi 
rudelor de gradul I ale acestora

ABONAMENTUL PELICAN 
STANDARD PLUS 

• Control medical de angajare şi control medical 
periodic de medicina muncii, în conformitate 
cu profilul de activitate al companiei şi a nor-
melor legale în vigoare

• Abonatul are accesul telefonic nelimitat la asis-
tenţă medicală de urgenţă, 24h/24 la 0259 962, 
sau 0372753640 unde acesta va putea benefi-
cia de informaţii medicale utile oferite de către 
un cadru medical autorizat

• Se oferă acces anual la medicul de Medicină 
Generală, în scopul prevenirii şi diagnosticării  
eventualelor probleme de sănătate

• Un set gratuit / an, la indicaţia medicului de 
medicină generală pentru următoarele anali-
ze de laborator: hemoleucogramă completă, 
vsh, colesterol seric total, creatinină serică, 
calciu seric, trigliceride serice, glucoză serică, 
tgo, tgp (transaminaze), examen de urină cu 
sediment.

• La indicaţia medicului de medicină generală: o 
ecografie, o radiografie şi un ecocord /an

• Reducere de 10% pentru serviciile medicale 
(excluse serviciile pentru CT, RMN şi serviciile 
de spitalizare) oferite de Complexul Medical 
Pelican în ambulator tuturor angajaţilor pre-
cum şi rudelor de gradul I ale acestora

• Reducere 5% pentru serviciile medicale de 
imagistica la CT şi RMN

ABONAMENTUL PELICAN EXTRA

Control general anual:
• istoric medical; evaluare factori de risc; examen 

clinic general; EKG de repaus 
• analize de laborator hemoleucogramă comple-

tă, vsh, colesterol seric total, creatinină serică, 
calciu seric, trigliceride serice, glucoză serică, 
tgo, tgp (transaminaze), uree serică, examen 
de urină cu sediment.

• Consultaţii de Medicină Generală – patru / an;
• Set de analize la recomandarea medicului Pe-

lican: LDL colesterol, marcheri virali hepatici 
(B,C), marcheri tumorali pentru cancerul de 

prostată, marcheri tumorali pentru cancerul 
de sân, marcheri tumorali pentru CA - cancerul 
de pancreas, intestin gros şi marcheri tumorali 
pentru ficat

• La indicaţia medicului de medicină generală: o 
ecografie, o radiografie şi un ecocord /an

• Abonatul are accesul telefonic nelimitat la 
asistenţă medicală de  urgenţă, 24h/24 la 
0259 962, sau 0372753640 unde acesta va 
putea beneficia de informaţii medicale utile 
oferite de către un cadru medical autorizat

• Solicitare serviciul de urgenţă 1/an în Oradea
• Campanie anuală de vaccinare antigripală (ex-

clus vaccin)
• Reducere de 15% pentru serviciile medicale 

(excluse serviciile pentru CT, RMN şi serviciile 
de spitalizare) oferite de Complexul Medical 
Pelican în ambulator tuturor angajaţilor pre-
cum şi rudelor de gradul I ale acestora

• Se va beneficia de o reducere de 10% la preţul 
de lista pentru:
- serviciile stomatologice efectuate în Com-

plexul Medical Pelican
- serviciile oftalmologice efectuate în Com-

plexul Medical Pelican
• Se acordă o reducere de 5% la serviciile medica-

le de imagistica (CT şi RMN)

Control general anual:
• istoric medical; evaluare factori de risc; examen 

clinic general; EKG de repaus 
• analize de laborator hemoleucogramă comple-

tă, vsh, colesterol seric total, creatinină serică, 
calciu seric, trigliceride serice, glucoză serică, 
tgo, tgp (transaminaze), uree serică

• Consultaţii de Medicină Generală – şase/an;
• Set de analize la recomanderea medicului Peli-

can: LDL colesterol, marcheri virali hepatici (B,C), 
marcheri tumorali pentru cancerul de prostată, 
marcheri tumorali pentru cancerul de sân, mar-
cheri tumorali pentru CA - cancerul de pancreas, 
intestin gros şi marcheri tumorali pentru ficat

• La indicaţia medicului de medicină generală: o 
ecografie, o radiografie şi un ecocord /an

• Solicitare serviciul de urgenţă 1/an în Oradea
• Campanie anuală de vaccinare antigripală gra-

tuită (inclus vaccin)
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• Un consult stomatologic, un detartraj şi un peri-
aj gratuit anual

• Abonatul are accesul telefonic nelimitat la asis-
tenţă medicală de urgenţă, 24h/24 la 0259 962, 
sau 0372753640 unde acesta va putea beneficia 
de informaţii medicale utile oferite de către un 
cadru medical autorizat

• Reducere de 20% pentru serviciile medicale 
(excluse serviciile pentru CT, RMN şi serviciile de 
spitalizare) oferite de Complexul Medical Peli-
can în ambulator tuturor angajaţilor precum şi 
rudelor de gradul I ale acestora

• Se va beneficia de o reducere de 15% la preţul 
de listă pentru:
- serviciile stomatologice efectuate în Com-

plexul Medical Pelican
- serviciile oftalmologice efectuate în Com-

plexul Medical Pelican
• Se acordă o reducere de 10% la serviciile medi-

cale de imagistică (CT şi RMN)

Control general anual:
• istoric medical; evaluare factori de risc; examen 

clinic general; EKG de repaus 
• analize de laborator hemoleucogramă comple-

tă, vsh, colesterol seric total, creatinină serică, 
calciu seric, trigliceride serice, glucoză serică, 
tgo, tgp (transaminaze), uree serică

• Consultaţii de Medicină Generală – acces neli-
mitat;

• Set de analize la recomandarea medicului Peli-
can: LDL colesterol, marcheri virali hepatici (B,C), 
marcheri tumorali pentru cancerul de prostată, 
marcheri tumorali pentru cancerul de sân, mar-
cheri tumorali pentru CA - cancerul de pancreas, 
intestin gros şi marcheri tumorali pentru ficat

• La indicaţia medicului de medicină generală: o 
ecografie, o radiografie şi un ecocord, pe an

• Spitalizare în rezerve private max.4 zile/an (cu 
o durată medie de spitalizare de 3 zile/inter-
venţie), sunt excluse materiale medicale nece-
sare (ex: proteze, cristalin, etc.)

• Solicitare serviciul de urgenţă 2/an în Oradea
• Campanie anuală de vaccinare antigripală gra-

tuită (inclus vaccin)

• Un consult stomatologic, un detartraj şi un pe-
riaj gratuit anual

• 10 şedinţe de kinetoterapie pe an la recoman-
darea medicului specialist Pelican

• Abonatul are accesul telefonic nelimitat la asis-
tenţă medicală de urgenţă, 24h/24 la 0259 962, 
sau 0372753640 unde acesta va putea benefi-
cia de informaţii medicale utile oferite de către 
un cadru medical autorizat

• Reducere de 20% pentru serviciile medicale 
(excluse serviciile pentru CT, RMN şi serviciile 
de spitalizare) oferite de Complexul Medical 
Pelican în ambulator tuturor angajaţilor pre-
cum şi rudelor de gradul I ale acestora

• Se va beneficia de o reducere de 15% la preţul 
de listă pentru:
- serviciile stomatologice efectuate în Com-

plexul Medical Pelican
- serviciile oftalmologice efectuate în Com-

plexul Medical Pelican
• Se acorda o reducere de 10% la serviciile medi-

cale de imagistică (CT şi RMN)

CARDUL DE FIDELITATE PELICAN

Posesorii Cardului de fidelitate PELICAN au 
posibilitatea ca de fiecare dată când au plătit anumite 
servicii sau produse să li se returneze sub formă de 
puncte bonus o anumită sumă.

Astfel clienţii fideli vor avea posibilitatea ca în 
funcţie de punctele acumulate să beneficieze de 
anumite gratuităţi din cadrul serviciilor PELICAN
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Dr. Manuil Simona Mihaela Ana
medic primar

Dr. Merca Zeno Valeriu
medic specialist

Dr. Pantor Mihai
medic rezident

OFTALMOLOGIE
Dr. Rujan Mihaela Doina

medic primar
Dr. Constantinescu Corina Ioana

medic specialist
asistent universitar

Dr. Oros Simona
medic specialist
asistent universitar

Dr. Banciu Dana Laura
medic specialist

NEUROCHIRURGIE
Dr. Constantinescu Dan

medic specialist
asistent universitar

GINECOLOGIE
Dr. Chitulea Petru

medic primar
conferenţiar universitar
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Samuel Géza
medic primar

Dr. Coroiu  Maria
medic primar

Dr. Păiuş Titus
medic primar

Dr. Grigorescu Daniel
medic primar

A.T.I.
Dr. Galu Mircea

medic primar
asistent universitar

Dr. Bimbó-Szuhai Erika
medic specialist
asistent universitar

Dr. Tărău Călina
medic primar
asistent universitar
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Puşcaş Ciprian Dumitru
medic specialist

Dr. Maghiar Marius Adrian
medic primar
doctor în ştiinţe medicale
profesor  universitar

Dr. Sfîrlea Marius
medic primar
asistent universitar

Dr. Ciurtin Horia Dan
medic primar
doctor în ştiinţe medicale
şef lucrări

Dr. Macovei Iulia Codruţa
medic specialist
asistent universitar

Dr. Sookha Pravish Rai
medic rezident

ORTOPEDIE
Dr. Cacuci Ovidiu Gogu

medic primar
doctor în ştiinţe medicale
şef lucrări

Dr. Andrási  Emeric
medic primar

Dr. Cosma Florin Laurenţiu
medic primar

Dr. Corbu Viorel
medic primar
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Mercea Ioan
medic primar

Dr. Gabor Sorin Aurel
medic specialist
şef lucrări

Dr. Marius Chirea 
medic rezident
asistent universitar

UROLOGIE
Dr. Maghiar Teodor Traian

medic primar
doctor în ştiinţe medicale
profesor universitar

Dr. Rahotă Bogdan Radu
medic primar

Dr. Borza Ciprian
medic rezident
asistent universitar

O.R.L.
Dr. Matiaş Stelian Mircea

medic primar
şef lucrări

GASTROENTEROLOGIE
Dr. Şuta Alin Horea

medic specialist
asistent universitar

Dr. Purza Andrea Ioana
medic specialist

CARDIOLOGIE
Dr. Huta Marius Călin

medic specialist
Dr. Talhos Daniela

medic primar
Dr. Duma Laura Florina

medic specialist
asistent universitar

NEUROLOGIE
Dr. Terţan Delia

medic primar
asistent universitar

Dr. Marge Cristian
medic specialist
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Iova Claudia Andrada
medic specialist

INTERNE
Dr. Mascaş Florin

medic specialist
asistent universitar

Dr. Dorcu  Răzvan
medic specialist
preparator universitar

DIABETOLOGIE
Dr. Onaca Adriana Gabriela

medic primar
asistent universitar

Dr. Cosma Dana
medic primar

Dr. Romanescu Dana Diana
medic specialist
preparator universitar

Dr. Moldovan Corina Maria
medic primar
conferenţiar universitar
doctor în ştiinţe medicale

ENDOCRINOLOGIE
Dr. Megieşan Adrian

medic specialist
doctor în ştiinţe medicale
asistent universitar

Dr. Goel Prashant
medic specialist



NEFROLOGIE
Dr. Pal Liliana

medic specialist

DERMATOLOGIE
Dr. Cacuci Mirela

medic primar
Dr. Baba Ioan

medic specialist
Dr. Bonta Marinela

medic specialist

HEMATOLOGIE
Dr. Chirilă Mihaela

medic specialist
preparator universitar

ONCOLOGIE – RADIOTERAPIE
Dr. Morvay Szabó Edina

medic primar
asistent universitar
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Pătcaş Elisabeta
medic primar

Dr. Mihuţiu Simona
medic primar
şef lucrări

Dr. Ruţă Mureşan Delia
medic primar

Dr. Platona Aniela
medic specialist
asistent universitar

PNEUMOFTIZIOLOGIE
Dr. Marta Mircea

medic primar
Dr. Vigdorovici Marcela

medic primar

REUMATOLOGIE
Dr. Pobirci Liliana Oana

medic specialist
preparator universitar

Dr. Pascalău Nicoleta Anamaria
medic specialist
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Matiuţă Hunyadi Mircea
medic specialist
asistent universitar

Dr. Ţiburcă Laura
medic primar

ALERGOLOGIE
Dr. Zvorişteanu Anca

medic primar

PSIHIATRIE
Dr. Moca Alexandru

medic primar
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Mariş Ingrid
medic primar

Dr. Mohan Liliana
medic specialist

Dr. Coste Dumitru Remus
medic specialist

PEDIATRIE
Dr. Popa Ana

medic primar

MEDICINA MUNCII
Dr. Dan Ramona

medic specialist
asistent universitar

Dr. Zabik Anamaria
medic primar

Dr. Marinescu Cristian
medic primar

Dr. Bucur Angela
medic primar
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Cacuci Adriana
medic primar
şef lucrări
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Maghiar Albinka
medic primar

Dr. Berdea Daniela
medic primar
asistent universitar

Dr. Cheregi Cornel
medic primar
şef lucrări

Dr. Dinulescu Daniela
medic primar
şef lucrări
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Osicieanu Alina
medic specialist
asistent universitar

Dr. Mocanu Daniela
medic specialist

Dr. Vesea Bogdan
medic specialist
asistent universitar

LABORATOR
Dr. Pelea Diana

medic primar
şef lucrări
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Zdrâncă Mihaela
medic primar
şef lucrări
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Dragnea Delia 
medic specialist

Radu Elena Maria
biolog

Ştefan Florentina Nicoleta
biochimist specialist

Dr. Pop Ovidiu 
medic primar
şef lucrări
doctor în ştiinţe medicale

Dr. Călin Ciobanu
medic specialist

Dr. German Ramona
medic specialist

Dr. Topor Petre Vasile
medic specialist

STOMATOLOGIE
Dr. Feltman Cristina 

medic stomatolog
preparator universitar

Dr. Drugaş Liliana
medic stomatolog

Dr. Onofrenciuc Gavril
medic stomatolog

PSIHOLOGIE
Lupău Corina

psiholog

FIZIOKINETOTERAPIE
Pop Marius Sorin

fiziokinetoterapeut
Ban Monica Florica

fiziokinetoterapeut
Humelnicu Codruţ

fiziokinetoterapeut

FARMACIE
Sotoc Felicia

farmacist  şef
Dobjanschi Luciana

farmacist  şef

Ing. Sotoc Horia Marcel
optician
şef lucrări

Ing. Naghiu Ovidiu
optician
asistent universitar

Ing. Ardelean Darius Narcis Augustin
optician






