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SPITALUL SF. CONSTANTIN
Excelența în sănătate
DESPRE SPITALUL SF. CONSTANTIN
Spitalul Sf. Constantin este un proiect dezvoltat de Teo
Health, companie medicală brașoveană cu capital
exclusiv privat, inaugurat în data de 10 martie 2011.
Spitalul privat are 200 de angajați, cuprinzând 7
secții cu saloane pentru spitalizare continuă și de zi
totalizând 88 de paturi:
- chirurgie generală
- chirurgie plastică-estetică
- neurochirurgie
- oncologie medicală
- O.R.L. adulți si copii
- ortopedie-artroscopie
- urologie
- un bloc operator cu trei săli de operație multifuncționale și o secție de terapie
intensivă dotată cu 13 paturi specializate.
Spitalul Sf. Constantin se află în contract cu CASJ Brașov pentru furnizarea de servicii
medicale spitalicești și este înscris în Programul Național de Oncologie.

CONCEPT

Spitalul Sf. Constantin este diferit de alte spitale
tradiționale din România prin faptul că dotările și
spațiul sunt special concepute pentru a corespunde
standardelor internaționale de calitate în domeniul
medical.
Spitalul Sf. Constantin oferă pacienților servicii
medicale de calitate, într-un mediu sigur și
confortabil.

Spitalul Sf. Constantin beneficiază de aparatură medicală de calitate, de ultimă
generație, produsă de lideri mondiali în domeniu, între care menționăm: Karl Storz, Zeiss,
Dräger, General Electric, ValleyLab, Getinge și alte branduri de top. Specificațiile
proiectului respectă liniile directoare ale standardelor internaționale de calitate pentru servicii
medicale, punând astfel bazele uneia din cele mai importante unități spitalicești din România.
Principala noastră preocupare este ca pacientul să se simtă în siguranță la noi, să beneficieze
de tot confortul necesar. Pacienții internați la Spitalul Sf. Constantin sunt întâmpinați cu
amabilitate, fiindu-le oferite condiții de cazare și servicii ireproșabile, în rezerve de două paturi
cu toate dotările necesare pentru confort și siguranță:
 televizor LCD
 Internet wireless
 saloane cu grup sanitar propriu și sistem de climatizare
 paturi confortabile cu multiple opțiuni
 sistem de chemare a personalului medical
 echipamente de monitorizare
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REALIZĂRI
În primii doi ani de activitate, peste 2800 de interventii chirurgicale au fost efectuate cu
succes la Spitalul Sf. Constantin. Acesti pacienti care au trecut pragul Spitalul Sf.
Constantin au avut încredere în serviciile medicale și profesionalismul echipei medicale, găsind
rezolvarea problemelor lor de sănătate.

Spitalul Sf. Constantin a fost desemnat cel mai curat
spital din Europa:
EUROPEAN HAND HYGIENE EXCELLENCE AWARD 2013, in cadrul Primei
Campanii Globale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru Siguranta
Pacientului: CLEAN CARE IS SAFER CARE
Premiul obtinut in cadrul competitiei internationale reprezinta
incununarea tuturor eforturilor pentru implementarea unui program
complex de prevenire si control al infectiilor intraspitalicesti, program
demarat inca de la inaugurare, in urma cu 2 ani, Spitalul Sf. Constantin
Brasov stabilindu-si ca obiectiv „Excelenta in sanatate”. Eforturile
personalului si investitiile in infrastructura au fost canalizate catre acest
scop, de a institui si de a mentine un act medical la standarde ridicate de calitate. Sistemul
integrat de masuri ce privesc atat personalul medical, cat si pacientii, cu caracter de unicat in
Romania, a fost dezvoltat dupa modelul „Vigigerme®” de la Spitalul Universitar din Geneva si
are ca finalitate siguranta pacientului conform principiului OMS „Clean Care is Safer Care”.
Coordonatoarea Vigigerme® la Spitalul Sf. Constantin, Dr. Andreea Moldovan, medic primar
Boli Infectioase, a prezentat rezultatele obtinute de spitalul brasovean la numeroase conferinte
si congrese de specialitate din tara si strainatate, inscriind Spitalul Sf. Constantin in aceasta
competitie europeana in finala careia au mai ramas alte 3 spitale din Luxemburg, Germania si
Irlanda. Desemnarea castigatorului a avut loc in urma unei vizite de audit in cele 4 spitale.

Intervenții chirurgicale în premieră
În departamentele chirurgicale ale Spitalului Sf. Constantin au avut loc o serie de premiere
medicale pentru sistemul medical privat și pentru orașul Brașov, intervenții de anvergură
și investigații de specialitate ce se efectuau până acum doar în marile centre universitare.
Printre acestea se numără:
- chirurgia laparoscopică SILS/ LESS: intervenție
laparoscopică prin incizie unică, o nouă abordare a chirurgiei
minim-invazive, posibilă de acum datorită tehnologiei de
ultimă generație (numită și „chirurgia fără cicatrici”)
- chirurgia oncologică de anvergură:
 metastază
hepatică
unică:
hepatectomie
dreaptă
anatomică (îndepărtare a peste 50% din volumul ficatului
la o pacientă în vârstă de 75 de ani);
 cancer de colon/ rect: rezecție recto-sigmoidiană Dixon cu excizie de mezorect;
 cancer de cap de pancreas: duodeno-pancreatectomia cefalică Whipple.
 cancer de vezică urinară: rezecție trans-uretrală a tumorilor din vezica urinară
 tumora renala: rezectie polara a unui cancer stadiul I
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 tumori benigne ale prostatei (adenom de prostată) prin electrovaporizare cu plasmă
 chimioterapia intraperitoneala HIPEC
- Chirurgia minim-invazivă
 Tratamentul varicelor prin laser și radiofrecvență
 Chirurgia herniei hiatale și a bolii de reflux gastro-esofagian: Fundoplicatura Nissen,
intervenție de anvergură, deosebit de complexă, efectuată pe cale laparoscopică
 Tratamentul hemoroizilor sub control Doppler
 Tratamentul laparoscopic al herniilor și eventrațiilor cu plasă
 Chirurgia glandei tiroide sau glandei mamare (pentru leziuni benigne și maligne)
- Chirurgia bariatrică:
 chirurgia obezității prin procedura ”Gastric Sleeve”, efectuată pe cale laparoscopică,
intervenție efectuata in 2011 în premieră în Brașov (până acum au fost efectuate
peste 80 de intervenții de acest gen, cu evoluție extrem de favorabilă a pacienților, care au
slabit in total peste 2000kg); procedura este disponibilă și prin metoda SILS/ LESS, cu
incizie unică ombilicală
- Neurochirurgie spinală si cranio-cerebrala
 fixare transpediculară lombară cu tije și șuruburi (TLIF) – intervenție pentru instabilitate
vertebrală efectuată în premieră pentru Brașov
 intervenții minim-invazive la nivelul coloanei vertebrale (hernie de disc): nucleoplastie,
vertebroplastie, microdiscectomie, ozonoterapie
 interventii craniene pentru tumori cerebrale, tratamentul minim-invaziv al hidrocefaliei
- Urologie
 ureteroscopia – indepartarea calculilior prin laser din sistemul urinar superior (rinichi si
uretere)
 interventii urologice pentru disfunctii erectile
 Tratamentul calculilor renali si uretrali prin fragmentarea acestora cu ajutorul unicului
aparat de litotriţie extracorporală (ESWL) din Judetul Brasov, urmând a fi eliminate pe cale
naturală
- O.R.L. adulți și copii
 Primele două implanturi cohleare efectuate în Brașov ce au marcat inaugurarea
primului centru privat pentru implant cohlear din România, urmate de inca doua implanturi
in anul 2013
 chirurgia urechii medii și întreaga gamă de intervenții în sfera O.R.L., atât pentru copii,
cât și pentru adulți
 audiometria și protezarea auditivă (dotare completă unde pot fi investigate complex
deficiențele de auz la orice vârstă)
- Secția de oncologie medicală:
În mai puțin de 2 ani de la deschiderea spitalului, în cadrul secției de oncologie au fost
efectuate peste 5000 de tratamente citostatice (fiecare pacient beneficiind, in functie
de planul de tratament, de una sau mai multe ședinte de chimioterapie). În cadrul
secției se efectuează tratamentul tumorilor solide, de orice tip, prin chimioterapie, inclusiv in
cadrul Programului National de Oncologie (spitalizare continua sau spitalizare de zi).
Excelența în condiții deosebite. Condițiile de sterilitate asigurate în blocul operator sunt în
conformitate cu standardele internaționale pentru camere curate și puritatea aerului. Un sistem
unic pentru un spital din România, ce include filtrele special destinate, procedurile stricte de
sterilizare și dezinfecție, politica de interzicere totală a accesului în zona curată fără purtarea
echipamentului steril și politica de prevenire a infecțiilor garantează siguranța totală a actului
operator. Spitalul deține certificarea sistemului de management al calității conform SR
EN ISO 9001:2008, certificat acordat de prestigiosul organism internațional Tuv
Thuringen.
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ECHIPA NOASTRĂ ȘI PRINCIPALELE SERVICII
PE SPECIALITĂȚI:
Teo Health a mobilizat la Spitalul Sf. Constanin o echipă de 25 de medici cu experiență din
Brașov, Tg.Mureș, Cluj-Napoca și București, unii chiar repatriați din Elveția si Franța, medici
care au acceptat relocarea pentru a-și desfașura activitatea în regim full-time în acest spital
de nivel international.
ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVA
Dr. Luminița Cîmpeanu, medic primar ATI, medic șef secție
Dr. Ovidiu Jeder, medic specialist ATI
Dr. Adriana Badea, medic specialist ATI
Dr. Andreea Cantor, medic specialist ATI
CHIRURGIE GENERALA
Dr. Bogdan Moldovan, medic primar chirurgie generală, medic șef secție
Dr. Șerban Vasile, medic primar chirurgie generală
Dr. Dumitru Pocreața, medic specialist chirurgie generală
NEUROCHIRURGIE SPINALA SI CRANIO-CEREBRALA
Dr. Mihail Dăncescu, medic primar neurochirurg, medic șef secție
Dr. Dan Benția, medic specialist neurochirurg
ONCOLOGIE MEDICALA:
Dr. Eugeniu Banu, medic primar oncologie medicală, medic șef secție
Dr. Florentina Pescaru, medic specialist oncologie medicală
Dr. Carmen Bodale, medic specialist oncologie medicală
ORL ADULTI SI COPII
Dr. Sorin Sabău, medic primar O.R.L., medic șef secție
Dr. Claudia Boldea, medic specialist O.R.L.
Dr. Corneliu Vascu, medic primar O.R.L.
Ing. Cristian Grigorita, audiolog
UROLOGIE
Dr. Vitalie Mogoreanu, medic specialist urolog, medic sef sectie
Dr. Botond Nagy, medic specialist urolog

SC TEO HEALTH SA  CUI 26769017  J08/419/12.04.2010  Cont IBAN RO27 BTRL 0080 1202 L123 11XX
contact@spitalulsfconstantin.ro

S.C. TEO HEALTH S.A.  BRASOV  Str. Iuliu Maniu nr. 49  Tel: 0268.300.300  Fax: 0268 300 329 
www.spitalulsfconstantin.ro

Dr. Chiujdea Adrian, medic primar urolog
Dr. Cristian Catarig, medic primar urolog
ORTOPEDIE
Dr. George Muntean, medic primar ortopedie-traumatologie
CHIRURGIE PLASTICA-ESTETICA
Dr. Marcel Albean, medic primar chirurgie plastica-estetica
Dr. Adrian Costenco, medic specialist chirurgie plastica-estetica
CABINET BOLI INFECTIOASE
Dr. Andreea Moldovan, medic primar boli infectioase

CONTACT
SPITALUL SF. CONSTANTIN
STR. IULIU MANIU NR. 49
BRASOV – ROMANIA

Tel.: 0268.300.300; 0368.800.801
Fax: 0268 300 329
www.spitalulsfconstantin.ro

http://www.facebook.com/spitalulsfconstantin
@TeoHealth
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