
Pregătirea ta pas cu pas

rețeaua privată de sănătate

CE TREBUIE SĂ ȘTII DESPRE SECTORECTOMIE

scurtă prezentare

Sectorectomia este intervenția prin care 
se excizează o porțiune mai mare din 
glanda mamară, porțiune care conține și 
nodulul vizat (sectorectomie mamară).

pregătire pre-investigație

•   Vei programa un consult la medicul 
specialist de obstetrică – ginecologie.

•   Te vei adresa Biroului de Internări din 
spital pentru detalii privind etapele 
următoare.

•   Vei programa un consult preanestezic.

•   În cadrul consultului preanestezic:
- Vei comunica medicului anestezist 

orice tratament, afecţiune cunoscută 
sau simptomatologie relevantă, 
alergie etc.;

- Vei efectua analize / investigaţii 
preoperatorii în funcţie de 
recomandarea medicului anestezist.

•   Vei efectua un repaus alimentar 
(alimente lichide și solide), conform 
recomandărilor medicale – minim 8h 
înaintea intervenției.
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•   Vei primi formulare de Acord Informat 
pe care le voi completa și semna 
înainte de efectuarea procedurii.

documente necesare la 
momentul efectuării 
intervenției

•   Act de identitate (carte de identitate 
sau pașaport).

•   Documente medicale:
- Investigații imagistică, dacă există 

(ecografie / radiografie / RMN / CT)
- Investigații paraclinice, solicitate de 

medic (ex: electrocardiogramă).
- Analize de laborator, solicitate de medic.

•   Dacă medicul are contract CAS:
- Bilet de trimitere medic de familie / 

specialist
- Adeverință de salariat emisă conform 

normelor legale în vigoare
- Card de sănătate / adeverință 

înlocuitoare de card

înregistrarea și intervenția

•   Te vei prezentala spital la data și ora stabilite 
împreună cu personalul din receptie.

•   Te adresezi recepției pentru derularea 
procedurilor administrative.

•   Vei fi preluat de către personalul medical 
dedicat.

ce se întâmplă pe parcursul 
procedurii

•   Administrarea anesteziei generale.

•   Extirparea unui sector din cele 4 cadrane ale 
sânului.

•   Este o intervenție mai scurtă, care durează 
aproximativ o oră.

post-intervenție

•   Este necesară supravegherea în spital minim 
24h de la terminarea intervenției. 

•   Recuperarea este promptă.

•   Se evită eforturile fizice mari și medii o 
perioadă de 1 lună de zile.

•   Control conform indicațiilor medicului curant 
la intervale regulate post intervenție.

externarea și rezultatele

•   Rezultatele biopsiilor vor fi disponibile în 10 
zile lucrătoare de la data intervenției.

•   Vei respecta indicațiile medicale menționate în 
Biletul de Externare și cele comunicate de 
medicul curant.

în ce cazuri să te adresezi 
medicului sau serviciului de 
urgență

•   Febră sau frisoane fără o cauză aparentă.

•   Durere, sângerare.

•   Alterarea stării generale.
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