Documente medicale necesare programării unei consultații
Neurochirurgie - Dr. Sergiu STOICA
În tabelul de mai jos veți găsi informații despre documentele medicale necesare pentru a obține opinia medicului neurochirurg sau
second opinion, în funcție de caz.

Alături de dosarul medical (pe pagina următoare veți găsi, în funcție de afecțiune, lista documentelor necesare), vă rugăm să
includeți:
1. istoricul medical
2. simptomatologia
3. întrebările pentru Dr. Sergiu Stoica
4. numărul de telefon la care vă putem contacta pentru a vă comunica opinia medicului neurochirurg

Înainte de a ne trimite dosarul, vă rugăm să vă asigurați că acesta cuprinde toate documentele menționate, pentru a putea
evalua cazul dvs..
După analiza dosarului medical, Camelia Barbu vă va comunica răspunsul Dr. Sergiu Stoica și vă va contacta pentru a programa
împreună cu dumneavoastră o consultație de neurochirurgie sau alt consult interdisciplinar, în funcție de recomandările neurochirurgului.
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AFECȚIUNE

ACTE NECESARE PENTRU CONSULTAȚIE

1. Imagini RMN hipofiză cu substanță de contrast - efectuat recent
ADENOM
2. Raport imagistic RMN hipofizar
HIPOFIZAR
3. Bilanț endocrinologic - efectuat recent
/
4. Consult oftalmologic: câmp vizual și acuitate vizuală – dacă există
CRANIOFARINGIOM
tulburări de vedere
1. Imagini RMN cerebral cu substanță de contrast - efectuat recent
NEURINOM
2. Raport imagistic RMN cerebral
3. Audiograma - efectuată recent
MENINGIOM /
4. Imagini RMN cerebral cu substanță de contrast - efectuat recent
CAVERNOM /
5. Raport imagistic RMN cerebral
CHIST EPIDERMOID
1. Imagini RMN cerebral cu substanță de contrast - efectuat recent
DETERMINĂRI
2. Raport imagistic RMN cerebral
SECUNDARE
3. Raport imagistic CT torace-abdomen-pelvis cu substanță de
CEREBRALE
contrast/PET-CT - efectuat recent
4. Raport medic oncolog - bilanț de extensie și prognosticul afecțiunii
MAV
1. Imagini RMN cerebral/angio-RMN cerebral/angio-CT
/
cerebral/angiografie cerebrală 4 vase
ANEVRISME
2. Raport imagistic RMN/angio-RMN/angio-CT/angiografie cerebrală 4
CEREBRALE
vase
1. Imagini RMN cranio-cerebral - efectuat recent
MALFORMATIE
2. Raport imagistic RMN
CHIARI
3. Polisomnografie
1. Imagini RMN cerebral cu substanță de contrast cu protocol de
PATOLOGIA
epilepsie/PET CT
NEURO-EPILEPTICĂ 2. EEG - efectuat recent
3. Raport EEG neuroepileptolog cu recomanările aferente
1. Imagini RMN coloană
PATOLOGIA
2. Raport imagistic
SPINALĂ
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Cum poți trimite
documentele?

ONLINE
√
WE.TRANSFER
http://www.wetransfer.com

√
FORMULAR SITE
http://www.braininstitute.ro/programeaza-te

***fișierele pot fi trimise prin acest
formular până la maxim 200M.

√
E-MAIL
mailto:camelia.barbu@braininstitute.ro

***în cazul în care vrei să trimiți
mai multe fișiere sau un întreg
director, te rugăm să-l arhivezi
înainte. Tipurile de arhivă acceptate
sunt: ZIP și RAR.

PRIN POȘTĂ
sau

DIRECT
la BRAIN Institute
ADRESA:

Str. Tony Bulandra nr. 27,
Sector 2, București

Ce documente sunt necesare dacă a fost efectuată deja o intervenție chirurgicală pentru aceeași afecțiune?
Alături de documentele menționate în tabel, este necesar să adăugați următoarele:
√ biletul de externare de la operația anterioară
√ rezultatul examenului anatomo-patologic
√ imagini RMN preoperator
√ imagini RMN postoperator
√ detalii despre tratamentul oncologic pe care l-ați urmat, dacă este cazul.

Cum procedez dacă nu am efectuat încă investigațiile pentru analiza dosarului?
Investigațiile necesare pot fi realizate în clinica noastră, iar colega noastră, Camelia BARBU, vă va îndruma pe tot acest parcurs.
Contact: camelia.barbu@braininstitute.ro, 0757 118 897.

Ce urmează după ce am trimis documentele?
Comisia noastră medicală, coordonată de Dr. Sergiu Stoica, va evalua dosarul dumneavoastră. În funcție de concluziile acestora, veți
fi contactat și îndrumat. Dacă vă vom programa la consultație, este necesar să vă prezentați cu dosarul medical. După consultație, veți
primi un raport medical cu recomandările medicilor.

Ce fac dacă este nevoie de o intervenție chirurgicală?
Veți păstra legătura cu Camelia Barbu pentru a stabili programarea intervenției, veți fi informat despre costuri și veți primi toate
detaliile necesare pentru perioada internării. De asemenea, colega noastră vă va îndruma pentru investigațiile preoperatorii și consultul
preanestezic.
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