Dr. Cristian Colța aduce
Maternitatea Vâlcea în secolul XXI

Nașterea cu anestezia periduralăeste cunoscutăși ca nașterea fărădureri ” pentru
realizarea unei astfel de anestezii este nevoie de o trusăspecială, ce costăîn jur de
700.000 lei vechi, precum și de prezența unei echipe complexe de medici, formatădin
obstetrician, anestezist și personal auxiliar ” „Ne-a preocupat foarte mult
introducerea unei asemenea tehnici, care este foarte apreciatăîn marile orașe și la
clinicele universitare. Prima pacientădin Vâlcea care a născut cu anestezie
periduralăa beneficiat de îngrijirile atente ale medicilor Marcel Tomescu și Maria
Firescu”, ne-a declarat managerul Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Rm. Vâlcea,
medicul Cristian Colța

Premierămedicalăla Spitalul de Obstetrică – Ginecologie Rm. Vâlcea. Zilele trecute, o
tânărăvâlceancă a dat naștere unui băiețel, folosind o metodă- anestezia periduralăcare nu a mai fost folosităpână în prezent în maternitatea din Vâlcea. Nașterea cu
anestezia periduralăeste cunoscutăși ca nașterea fărădureri. Pentru realizarea unei
astfel de anestezii este nevoie de o trusăspecială, ce costăîn jur de 700 mii lei
vechi, precum și de prezența unei echipe complexe de medici, formatădin obstetrician,

anestezist și personal auxiliar. În câteva cuvinte, anestezia constă în introducerea
unui cateter între două vertebre, în spațiul epidural, substanța folosităavând rolul
abolirii senzației de durere. „O astfel de anestezie se face la anumite intervale de
timp, substanța reducând extrem de mult durerile în timpul travaliului. Problema este,
însă , una singură, tinerele ce hotărăsc sănască prin această metodă, trebuie foarte
bine selectate, deoarece doar 30% din femeile gravide pot suporta o astfel de
anestezie. Cel mai important factor pentru ca metoda aceasta sădea roade este ca
femeia săcoopereze permanent cu medicul ei ginecolog. Ea trebuie săfie
supravegheatăpermanent. Ne-a preocupat foarte mult introducerea unei asemenea tehnici,
care este foarte apreciatăîn marile orașe și la clinicele universitare. Prima
pacientădin Vâlcea care a născut cu anestezie periduralăa beneficiat de îngrijirile
atente ale medicilor Marcel Tomescu și Maria Firescu” – ne-a declarat managerul
Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Rm. Vâlcea, medicul Cristian Colța. Rămânând la
capitolul premiere, acum două zile, tot la Maternitatea din Râmnic, o tânărăa dat
naștere la tripleți,

de sex masculin. „Într-adevăr și asta e o premierăla noi în

spital. Nu a mai fost nici un
Cristian Colța.

asemenea caz

până acum” – ne-a mai spus directorul

