
singurul robot de chirurgie 
ortopedică pentru proteze 
personalizate de șold și genunchi 
din Europa Centrală și de Est.

Suntem singurul furnizor medical din România cu 12 acreditări internaționale. 
Acestea reprezintă o garanție a calității actului medical, așa cum este evaluat și 

monitorizat de instituții internaționale de prestigiu.

Acreditările atestă respectarea unor parametri foarte stricți, printre care: respectarea unui 
nivel înalt de siguranță a actului medical, rată scăzută de complicații, eficiența și 

eficacitatea actului medical, nivelul de cooperare a echipelor medicale.

Ponderas Academic Hospital

Excelență
recunoscută internațional

Spitalul Euroclinic

Maternitatea Băneasa

Clinicii Virtuale
REGINA MARIA

care, în urma operației realizate de către 
prof. univ. dr. Petre Brătilă în 2015, a născut 
un copil perfect sănătos. Acesta este primul 
caz din România și al doilea caz în lume.

prin diagnostic pus online, confirmat imagistic 
în cabinet și intervenție chirurgicală în regim 
de urgență - toate efectuate în aceeași zi.

Performanța realizată cu ajutorul 

robotul DaVinci Xi 
5 echipe calificate să opereze cu

(peste 1200 de operații realizate 
până în prezent).

Recent dotat cu MAKO,

2 Centre de Excelență, 
unice în România, 

Prima femeie însărcinată 
diagnosticată cu cancer 
de col uterin în sarcină,

acreditate SRC (Surgical Review 
Corporation)

Primul și singurul Centru 
de Excelență în Patologia 
Sânului

Singurul Centru de Excelență 
în Chirurgia Ginecologică 
Minim-Invazivă, în care se 
face tratamentul conservator 
al cancerului de col 

realizată de Dr. Hadi Rahimian și 
sute de bebeluși care primesc 
anual o șansă la viață.

Prima operație asupra
fătului nenăscut

“Premiul pentru inovație medicală” 
oferit de către Colegiul Medicilor 
din România pentru intervenția 
intrauterină efectuată la un făt cu 
hidrotorax bilateral

Dr. Hadi Rahimian,

EndoInstitute
Singurul centru de excelență în 
tratamentul endometriozei din 
România acreditat de către Liga 
Europeană de Endometrioză și al 

în endometrioză din Europa, 
în afara țărilor vorbitoare de 
limbă germană.

al treilea Centru de
Excelență de nivel 3

Policlinica
Gastromond
/ Constanța

(Surgical Review Corporation), 
în domeniul endoscopiei 
digestive.

Singura policlinică
din lume
acreditată SRC

Primul tratament 
conservator al cancerului 
de col uterin,

Din cele 1600 de astfel de 
intervenții realizate până acum în 
lume, 75 au fost realizate în 
Spitalul Euroclinic, iar 14 dintre 
paciente au rămas ulterior 
însărcinate, au dus sarcina până 
la termen și au născut copii 
sănătoși.

realizat de prof. univ. dr. Petre Brătilă 
în 2007.

Peste

de pacienți
cel mai vârstnic
pacienta pacienților

340.000
98 de ani98% nivel de

satisfacție

Primul spital din România

Îngrijirea nou-născuților prematuri

a medicilor ginecologi atunci 
când au de asistat o sarcină 
cu risc

pentru calitatea îngrijirii și 
siguranța pacientului 
acordat de

acreditat

Prima opțiune privată

Joint Commission
International (JCI).

încă din săptămâna 24

Singurul spital din lume cu
7 acreditări internaționale,
5 din partea SRC (USA), 1 IFSO (EU)
și 1 JCI.


