
Specialitatea chirurgie vasculară 
se ocupă cu tratamentul  bolilor vaselor sanguine, 

adică a arterelor, venelor și limfa�celor.
Principalele intervenții vasculare arteriale sunt: 

- revascularizarea prin bypass, 
- trombarterectomia și dezobstrucția cu sonda Fogarty.

 Chirurgia vasculară venoasă are ca obiec�v principal 
tratamentul bolii varicoase. Varicele sau venele varicoase reprezintă 
una dintre cele mai frecvente boli care afectează populația și netratate, 
pot duce la complicații cardiovasculare grave și chiar la moarte. 

 Tratamentul modern al venelor varicoase 
cuprinde  o serie de manopere minim invazive, care se 
efectuează cu anestezie locală,  în regim de 
ambulator (cabinet medical, sau clinică privată). 
Principalele metode sunt:  fotocoagularea cu laser 
endovenos, mini flebectomia si scleroterapia 
ecoghidată.

 Stabilirea celei mai eficiente  metode de 
tratament  trebuie să înceapă neapărat cu un examen 
eco-doppler efectuat de medicul specialist în chirurgie 
vasculară, urmând ca decizia terapeu�că să se ia  de 
comun acord cu pacientul. Oricare ar fi metoda 
terapeu�că aleasă, pacientul se poate deplasa singur 
imediat după intervenție și poate să își reia ac�vitatea 
de a doua zi.

- trombembolism pulmonar, frecvent letal;  
- hemoragie masivă până la exsangvinare; 
- edemul membrelor inferioare insoțit de 

inflamație, discomfort și prurit;
- ulcer varicos extins, care se poate finaliza 

cu amputația membrului afectat.

Principalele complicații sunt următoarele:
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- medic specialist în chirurgie vasculară

- compentență în ecografie doppler vasculară

 - stagii de pregătire în Ungaria și Franța 

Programarea pentru consultații 
se face telefonic – 0741.704897 

Intervențiile chirurgicale se efectuaează la Cluj - Napoca, 
într-o clinică dotată cu echipamente de ul�mă generație 

 Cu o experiență profesională dobândită 
 în centrul universitar din Cluj-Napoca 
 cât și în străinătate (Ungaria și Franța), 
 are în portofoliu peste 2000 de intervenții 
 vasculare, finalizate cu succes. Este printre puținii 
medici  români care folosește metoda minim invazivă 
fotocoagularea cu laser endovenos ce poate trata orice venă 
bolnavă indiferent de diametru. Tratamentul cu laser este superior 
din toate punctele de vedere operației clasice: lipsa cicatricilor, a 
durerii, recuperare imediată, rezultate spectaculoase și de durată.

Edem; 
Senzație de greutate, neliniște, oboseală;

Dureri;
Crampe;

Mâncărimi la nivelul gleznei și a gambei.

În calitate de medic specialist în chirurgie 
vasculară vă recomand un consult de specialitate 
încă de la primele simptome ale bolii varicoase:
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