
Chirurgie Plastică Estetică în 
perioada pandemiei COVID-19



Sănătatea și siguranța pacienților este prioritatea noastră! Având în vedere că 
Pandemia COVID-19 a generat numeroase provocări pentru toate domeniile de 
activitate, suntem nevoiți să ne ajustăm felul în care oferim consultații, modul în care 
efectuăm anumite proceduri și operații plastice.

Până vom înregistra o NORMALIZARE a situației epidemiologice, consultațiile și 
operațiile plastice estetice se efectuează conform următoarelor cerințe:

Prima comunicare telefonică va avea loc cu operatorul de la recepție sau cu chirurgul 
plastician. Solicitările pacientului(ei) sunt discutate cu chirurgul plastician la telefon, 
iar pentru schimbul de informații foto/video se va recurge la ajutorul aplicațiilor:

Prima comunicare telefonică

WhatsApp

Viber

Skype



Analize şi investigaţii necesare pentru operaţie:
Etapa a doua constituie investigarea stării de sănătate a pacientului(ei):

Analiza generală a sânge-
lui;

Durata de coagulare a 
sângelui;

Analiza biochimică a sângelui: pro-
teina generală, bilirubina, AlAT, 
AsAT;  ureea, protrombina, fi brino-
genul, creatinina, glicemia, K, Na, 
Anti-HCV, HBsAg, MRS;

Analiza generală a urinei;

Electrocardiograma cu de-
scrierea acesteia de către 
medicul cardiolog;

Pentru anumite operații pot fi  nec-
esare investigații suplimentare, 
cum ar fi  pentru rinoplastii tomo-
grafi a computerizată (CT) a nasu-
lui și a sinusurilor paranazale sau 
ultrasonografi a sânilor în cazul 
mamoplastiilor.

Testul la Covid-19 se efectuează cu 24-48 
ore înainte de ziua intervenției chirur-
gicale. Evaluarea și riscurile crescute 
specifi ce COVID-19 se discută cu pacienții 
înainte de orice operație sau procedură.

Toate investigațile se vor efectua la o ora exactă a programării preventive.
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Consultația față în față se va accepta în funcție de caz și necesitate. Atât chirurgul, cât și pacientul(a) urmează 
să aibă în mod obligatoriu măști de protecție și să respecte distanța de 2 m.

Consultația față în față

Rezultatele investigațiilor
Rezultatele investigațiilor sunt recepționate de către departamentul Chirurgie Plastică 
în decurs de 24 ore. Ele vor fi discutate telefonic cu chirurgul plastician. Operația se 
va efectua doar în cazul absenței oricăror contraindicații,  lipsei oricăror semne de 

infecție respiratorie acută și doar în cazul rezultatului negativ al Testul la Covid-19.



Înainte de operație veți primi acordurile 
informative, pe care urmează sa le citiți și 
să le semnați.  De asemenea, veți primi  
instrucțiunile necesare pentru perioada de 
pregătire pentru operație și pentru perioada 
postoperatorie.

Dacă pacientul a ajuns mai devreme 
la consultație/operație/procedură, 
se recomandă așteptarea în 
automobil până la ora programată.

La intrarea în clinică se completează 
un chestionar și se iau alte măsuri 
de precauție, cum ar fi: măsurarea 
temperaturii corpului, menținerea 
unei distanțe de doi metri, etc. 
În cazul unui rezultat pozitiv al 
screening-ului, operația/procedura 
va fi amânată.

La sosire, toți pacienții trebuie 
să-și prelucreze mâinile cu soluții 
dezinfectante. Spălați-vă mâinile 
înainte și după atingerea sau 
reajustarea măștii! NU se permit 
strângeri de mână!

Toate activitățile sunt organizate în așa fel încât să fie posibilă menținerea unei distanțe de 2 metri. Se 
va păstra această distanță și între pacienții, care se află în sala de așteptare. Vă rugăm să respectați 
marcajul privind distanța socială.

În salon va fi internată o singură persoană. Se 
va menține distanța de 2 metri între pacienți și 
personalul clinicii.

ATENȚIE!

Toate activitățile

În cazul în care pacientul(a)

Chirurgul poate avea doar un singur 
pacient sub supraveghere, păstrând 
aceeași distanță de 2 metri.

Rudele nu au dreptul la vizite și doar 
la externare vor avea permisiunea 
să întâlnească pacienții, la intrarea în 
clinică. Rudele vor primi informația 
despre pacient(ă) prin intermediul 
telefonului.

În cazul în care pacientul(a) are deja o intervenție planificată, acestuia i se recomandă autoizolarea 
timp de 5-7 zile, pentru a minimiza șansa de infectare și de a fi în faza de incubare / pre-simptomatică 
în timpul operației.

Dacă pacientul La intrarea în clinică La sosire



Personalul medical:

Tot personalul este supus unui screening zilnic 
de sănătate înainte de a începe activitatea.

CONȚU
GHENADIE

Tel.: +373 (22) 909 909 
Mob.: +373 (22) 909 908
E-mail: ghenadie.contu
@gmail.com

Clinica SANCOS, 
bd. Moscova, 16

VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE

Toți colaboratorii clinicii trebuie să poarte mască 
și veziere în orice moment al zilei, indiferent de 
lipsa semnelor de infecții respiratorii.

www.contu.md


