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Sănătatea pacienților,
pasiunea noastră
“Nu ești om împlinit cu adevărat, dacă
nu îți ajuți semenii.”
La Spitalul Sfântul Sava, tratăm pacienții
ca pe propria noastră familie. Le suntem
alături pas cu pas, de la internare și până
când își recapătă forțele pentru a se
întoarce acasă. Îi ascultăm, credem în ei, le
dăruim încredere și speranță, îi facem să
se simtă ca într-o a doua casă, nu ca întrun spital. Aici, dăruim șansa la o nouă
viață, pentru că la noi nimic nu se face
fără Dumnezeu!
Psiholog Alina Ion
Managerul Spitalului Sfântul Sava

Bun venit
la Spitalul Sfântul Sava

Spitalul nostru de recuperare medicală și îngrijiri paliative dispune de peste 100 de
echipamente de ultimă generație, de înaltă performanță, folosite pentru recuperarea și
monitorizarea pacienților. În Spitalul Sfântul Sava sunt tratate diferite patologii, precum
accidente vasculare, afecțiuni vertebrale, arteriopatii, artroze, hernii de disc,
hipertensiune arterială, neuropatii, reumatisme, sechele posttraumatice, semipareze,
parapareze, tetrapareze și multe altele.
Prin spitalul nostru au trecut deja peste 20.000 de pacienți, e s t e s p e c i a l a experiența
echipei de specialiști, în ciuda faptului că sunt poate printre cei mai tineri din sistemul de
recuperare medicală și îngrijiri paliative.
Echipa Spitalului Sfântul Sava vă urează bun venit și va face tot cee ace ii sta în putere
pentru a vă ajuta să vă simțiți ca acasă!

Bun venit

Spitalul Sfântul Sava, cu specialitate de îngrijiri Paliative și
Recuperare Medicală
Spitalul nostru oferă servicii medicale 24/7 cu linie de gardă , având 200 de angajați, dintre care
8 medici permanenți, psiholog, 40 de kinetoterapeuți, 35 de asistenți medicali, logoped, și 52 de
infirmieri. Fiecare salon are acces la balcon, buton de apelare alarmă la fiecare pat , televizor,
baie proprie, dressing. Spitalul este dotat cu bucătărie proprie care asigură o dietă adaptată
patologiei pacientului, lift de persoane, targă și cărucior.

Cum vă putem ajuta
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Asigurăm internarea în cele mai bune condiții.
Garantăm asistență medicală și monitorizare 24/7 (avem o echipă formată din 180 de
specialiști printre care medici, asistenți medicali, kinetoterapeuți, fizioterapeuți si
maseori, infirmieri).
Vă punem la dispoziție 2 ambulațe de transport pacienți și una de tip C, dotată cu
echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare.
Oferind un plan de tratament personalizat.
Vă integrăm într-un program de recuperare medicală cu ședințe zilnice de
kinetoterapie și fizioterapie, masaj, logopedie.
Vă asigurăm consiliere psihologică.
Vă cazăm în camere cu 2 sau 3 paturi (produse de igienă incluse, baie în cameră, 3
mese pe zi).

SERVICII MEDICALE DE RECUPERARE
Pot fi recuperati si TREBUIE RECUPERATI

SPITALUL

Afecțiunile ce pot fi tratate în Spitalul
„Sf. Sava” sunt:
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AFECȚIUNI REUMATOLOGICE
• lupus
• poliartrită reumatoidă
• boală de tesut conjunctiv
• alte boli sistemice

POST-TRAUMATICE
• fracturi operate sau
neoperate;

• entorse;
• luxații;
• politraumatisme.
AFECȚIUNI ORTOPEDICE
NEUROLOGICE
• boală poliartrozică;
• sechele AVC;
• spondiloze;
• polineuropatie;
• gonartroză.
• pareze si paralizii;
• coxartroză;
• stare vegetativă;
AFECȚIUNI ALE COLOANEI VERTEBRALE
• scleroză în plăci;
• hernie de disc operată sau neoperată;
• sindrom de
• afecțiuni degenerative ale corpilor
imobilizare.
vertebrali;
• stenoză de canal medular;
• discopatii;
• post-intervenții neurochirurgicale.

Pachetele de recuperare includ 3 proceduri pe zi:
Câte o ședință de kinetoterapie, masaj medical și fizioterapie.

• Consult medical de specialitate
• Asigurarea liniei de gardă 24/7
• Recoltarea de analize la internare si in dinamică (la nevoie)
• Monitorizare parametrii vitali (2/zi sau la nevoie- TA, AV, SPO2,
temperatură)
• Administrare de medicamente:
oral, I.M, I.V, Subcutanat, PEV, pe injectomat, pe infuzomat

Preț 495 lei/zi in salon cu 3 paturi.
Pret 695 lei /zi in salon cu 2 paturi

• Reducerea durerii prin metode specifice
• Monitorizarea continuă a parametrilor vitali
• Îngrijirea sondei urinare
• Clismă
• Manevre terapeutice pentru evitare complicațiilor pulmonare
• Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor
• Masaj terapeutic
•
•
•
•

Masaj facial (la nevoie):
Drenaj limfatic
Logopedie
Consiliere Psihologică

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cazare
3 mese pe zi
Kinetoterapie:
Bicicletă profesională statică si dinamică
Bandă reeducarea mersului
Spalier, mingi ortopedice, gantere
Scripetoterapie
Kinetek / Fiziotek 3000
Thera trainer Balo
Scări profesionale
Roată Marinăreasca
Recuperare degluție (dacă este cazul)
Terapie ocupațională
Bioness H200
Galileo Med 25TT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fizioterapie:
Electroterapie
Curent Trabert
Curent Diadinamic
Curenți Stereodinamici
Curent de inaltă
frecventă
Ionizări
Laserterapie
Terapie cu ultrasunet
Magnetoterapie
Regenerator TECAR
Terapie SHOCKWAVE
Terapie Bioptron
Termoterapie
Aplicare parafină

KINETOTERAPIE
Specialiștii noștri în kinetoterapie lucrează cu pacienții din prima
zi de internare, fără pauze în weekend sau de sărbători, astfel
încât exercițiile să aibă continuitate și eficiență, iar recuperarea
să fie cât mai rapidă posibil, în funcție de tipologie.
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Pacienții sunt incluși în programe personalizate de gimnastică medical. Acestea au drept
scop restabilirea capacităților funcționale pierdute în urma unor traume. Kinetoterapeuții
noștri folosesc echipamente de ultimă generație, a căror eficientă este vizibilă în scurt
timp asupra pacienților.
Datorită echipei profesioniste și gamei de dotări a spitalului avem cele bune rezultate
dovedite în recuperarea medicală:
•
•
•
•
•
•

post-traumatică;
post-operatorie;
neurologică;
respiratorie (inclusiv după COVID-19);
ortopedică;
în urma unor afecțiuni ale coloanei vertebrale.
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FIZIOTERAPIE
Sesiunile zilnice de gimnastică medicală sunt urmate de ședințe de fizioterapie. Procedurile
fizioterapeutice ajută la ameliorarea durerilor, restabilirea capacității de mișcare, refacerea
după operații sau chiar evitarea intervențiilor chirurgicale.
De asemenea, pacienții noștri beneficiază de masaj terapeutic și de următoarele
proceduri:
• magnetodiaflux;
• terapia cu laser;
• terapia Shockwave;
• Tecar;
• curenți dinamici;
• terapia cu ultrasunete;
• terapie cu lumină Bioptron.

SPITALUL

SFÂNTUL SAVA
PANTELIMON – ILFOV
www.spitalulsfantulsava.ro
contact@spitalulsfantulsava.ro

ECHIPAMENTE MEDICALE

folosite pentru monitorizarea pacienților

ÎNGRIJIRI
PALIATIVE
Asigurăm asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni
grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se efectuează în saloane cu 2 sau 3 paturi, sau în
secția specială cu 18 paturi pentru monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale ale
pacienților, în regim de terapie intensivă.
Fiecare cameră este dotată cu aparatură specifică de
monitorizare, în regim de terapie intensivă, precum
EKG, puls, saturație oxigen, temperatură.
Spitalul este dotat cu stație de oxigen medicinal.
Personalul medical se ocupă de administrarea
medicației prin metode standard sau prin injectomate
și infuzomate, aparatură pentru perfuzie continuă.
Pacienții beneficiază de asistență și îngrijire completă:
igiena tegumentelor, bucală, genital, tapotare,
aspirarea secrețiilor traheobronșice, administrarea
alimentelor prin sondă nazogastrică, urmărirea
evoluției plăgilor postoperatorii și leziunilor de decubit.

Servicii medicale de îngrijiri paliative
incluse în pachetul de bază.
Preț 495 lei/zi in salon cu 3
• Consult medical de specialitate - zilnic
• Asigurarea liniei de gardă cu medic 24/7
• Recoltare analize la internare şi în dinamică (la
nevoie)
• Administrarea medicaţiei oral (per os, iv, inclusiv
perfuzie endovenoasă, cateter venos central)
• Administrare pe seringă automată
• (injectomat, infuzomat)
• Monitorizare parametrii vitali (2/zi sau la nevoie - TA,
AV, SPO2, temperatură)
• Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor
• Mobilizare din 2 in 2 ore şi posturare
• Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor
vasculare şi/sau pulmonare
• Montare/schimbare sondă nazo-gastrică
• Alimentare/hidratare pe sondă nazo- gastrică
• Montare/schimbare sondă urinară
• Îngrijire sondă urinară
• Îngrijire stome (ileostomă, colostomă, cistostomă,
nefrostomă)
• Alimentare şi hidratare per os (oral), gastrostomă
• Administrare de medicamente: oral, I.M.,
• I. V., subcutanat, PEV, pe injectomat, pe infuzomat
• Terapia durerii prin metode specifice
• Administrare PEV pentru hidratare
• Oxigenoterapie
• Masurare glicemie
• Îngrijirea tubului de dren
• Îngrjire canulă traheala
• Aspiraţie prin canulă traheala
• Clismă (la nevoie)

paturi.

Pret 695 lei /zi in salon cu 2
paturi
Ședinţă de masaj medical/zi
Ședinţă de Kinetoterapie/zi
Ședinţă logopedie
Consiliere psihologică
Cazare în saloane moderne cu
2 şi 3 paturi
• Saloane şi băi special
amenajate pentru nevoile
specifice ale pacienţilor
• Hrană asigurată, de trei ori/zi
în bucătaria proprie
• Materialele sanitare,
medicamentele, scutecele
utilizate şi costul analizelor
medicale nu sunt incluse în
preţ
•
•
•
•
•

Servicii medicale contra cost:
Consult medical de specialitate, la internare
Electocardiogramă
Ecografie
Îngrijirea leziunilor de decubit de diverse grade
(escare) - unică
• Îngrijirea leziunilor de decubit de diverse grade
(escare) - multiplă
• Excizia / decaparea leziunilor de decubit
(escare) efectuate de către medic specialist chirurg
•
•
•
•

• Îngrijirea plăgii post-operatorii inclusiv supuraţie
plagă post-operatorie
• Suprimarea firelor de sutura post-operatorii
• Îngrijirea plagilor suprainfectate
• Lavaj vezical (spălaturi vezicale)
• Puncţia evacuatorie abdominală
(paracenteză)
• Transport ambulanţă (de la şi la spital sau
domiciliu, deplasări investigații)
• Analize
• Investigaţii medicale

Alte costuri suplimentare:
• Medicamente
• Pachet Pampers
• Pachete consumabile medicale
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SERVICII MEDICALE OFERITE
DE SPITALUL “SF. SAVA” CONTRA COST (în
funcție de diagnosticul fiecărui pacient)
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• Aplicare benzi kinesio
• Infiltrații cu substanțe anestezice locale și/sau
antiinflamator steroidian, substanță vâscoelastică
la nivel articular/periarticular
• Terapie Shockwave (pentru tratamentul
tendinopatiilor, fasciitei plantare, spasticității,
fibromialgiei, artrozei asociind tendinite)
• A doua procedură de kinetoterapie, fizioterapie și
masaj

www.spitalulsfantulsava.ro
contact@spitalulsfantulsava.ro

ECHIPAMENTE MEDICALE

Dotări:
MDF – Magneto Diaflux; Shockwave; TECAR (Transfer Electric
Capacitiv și Rezistiv); Fiziotec; Kinetec; Tens; Laser; Roată
marinărească; Cușca Rocher; Thera Trainer; Scări pentru
reeducarea mersului; Banda Sprintex; Concentrator de oxigen
Krober 4.0; Analizator de marker cardiac FA-160 Lifotronic;
Electrocardiograf AOLI; Ecograf Chison; Aparat pentru refacerea
țesuturilor cutanate; Drenajul limfatic; Lămpi cu raze infraroșii
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Thera Trainer Balo
Este un dispozitiv de terapie pentru
exercitarea sigură și dinamică a echilibrului.
Este destinat pacienților cu risc de cădere,
celor în scaune rulante și celor în stare
vegetativă. Îmbunătățește echilibrul și
mobilitatea. Aceste exerciții ușurează
respirația, stabilizează circulația și
stimulează metabolismul. Este echipat cu
un set de suporturi pentru genunchi,
pentru a fixa picioarele în față și în lateral.
Suporturile sunt amortizate, iar înălțimea,
distanța și adâncimea sunt reglabile.

Bioness
H200
Wireless
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Aparatul medical ajută pacienții să își
recupereze functiile mâinilor prin stimulare
electrică functională (FES):
•
•
•
•
•

îmbunătățește abilitățile de a
efectua sarcinile zilnice;
reduce spasticitatea musculară;
îmbunătățește miscările vilitive ale
mâinilor și încheieturilor;
reeducă în timp musculatura;
face exerciții repetitive care dau
rezultate pozitive importante chiar și
în cele mai dificile cazuri.

Galileo Med 25 TT
Placa de vibrații Galileo are o mișcare
alternativă laterală, care îi provoacă
pacientului contracții ritmice prin care se
activează
mușchii
picioarelor,
ai
abdomenului și ai spatelui.
Astfel,
stimulează un model de mișcare similar cu
mersul.

Thera
Trainer
Bemo
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Este un dispozitiv de terapie pentru
mișcarea circulară pasivă asistată sau activă
asistată a mâinilor și picioarelor. Ajută la
mobilizarea pacienților imobilizați la pat
după accidente, operații sau boli care
afectează sistemul
musculo-scheletic.
Este
o tehnologie nouă, inteligentă și
eficientă pentru mobilizarea pacienților.

Fisiotek 3000 TS
Este un aparat medical destinat exercițiilor
de recuperare pasivă, fiind controlat prin
microprocesor. Permite o miscare corectă și
continuă a piciorului pacientului. Cu el se
pot executa exercitii de mobilizare pentru
genunchi, șold și gleznă.
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Spitalul este o clădire dispusă pe trei niveluri, având saloane personalizate. Este dotat cu
cele mai moderne facilități de cazare și tratament, cu aparatură de ultimă generație și
personal medical specializat. Sunt angajați, în regim continuu și de colaborare, 8 medici
specialiști, 40 kinetoterapeuți, 35 asistenți medicali, 52 de infirmiere, psiholog si logoped,
nutriționist, personal administrativ.
Are bucătărie proprie, cu regim personalizat in funcție de diagnostic.
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SPITALUL SFÂNTUL SAVA

Spitalul cu cele bune rezultate dovedite în recuperarea medicală
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