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piciorului. De la acest nivel noi navigăm prin
interiorul vaselor de sânge până la nivelul
arterelor renale. Se introduce un cateter ce
produce o undă de radiofrecvenţă ce încălzește
și întrerupe anumite terminații nervoase din
peretele arterelor renale. Acestea sunt cele
vinovate de comenzile greșite date creierului de
a crește tensiunea arterială. Pacientul pleacă din
spital a doua zi și revine imediat la viața de zi cu
zi, dar îşi va monitoriza tensiunea arterială.
- Cât costă o astfel de operaţie şi
care este cea mai scumpă intervenţie
chirurgicală din clinică?
- Denervarea renală costă 6.000 de euro,
fiindcă echipamentul tehnic de ultimă oră este
foarte scump. La anevrismele cerebrale, vasele
de sânge care se dilată se pot rupe, apărând
accidentul hemoragic. Ca să-l tratăm intrăm în
vasele de sânge până în locul dilataţiei şi acolo
punem nişte spirale de platină. În funcţie şi de
numărul acestora, preţul poate fi de 10.000,
15.000 şi chiar 30.000 de euro.
- Aţi studiat la Paris, aţi lucrat într-un
mare spital de acolo şi totuşi v-aţi întors
acasă. Regretaţi?
- Deloc! În 2004 învăţam şi lucram la Paris.
Locuiam undeva în sudul oraşului, aproape de
Fontainebleau şi mergeam la spital cu RER-ul.
Iniţial, Parisul m-a fascinat, apoi, cam la două
luni, într-o dimineaţă, în tren, m-am simţit
deodată, ca şi cum făceam naveta între Ploieşti şi
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Bucureşti. Atunci mi-am spus că dacă şi Parisul
poate deveni banal, cel mai bun loc din lume
este, desigur, acasă, iar lumea nu-mi rămâne
decât să o descopăr şi să o apreciez prin ochii de
turist. Aşa că m-am întors acasă. Şi cum viaţa nu
ne-a dat copii, am hotărât să rămânem aici, să ne
facem profesia şi să călătorim cât de mult putem
şi să vedem lumea doar ca turişti.
- Ce hobby-uri are medicul Rareş
Nechifor?
- Fotografia. Când am timp şi când cred că
o fotografie a mea merită, o pun pe un site de
profil, unde este evaluată şi apreciată.
Lucia Ivănescu

Dr. Rareş Nechifor este medic primar
radiolog supraspecializat în proceduri de radiologie intervenţională
şi terapie endovasculară. Născut la Braşov în 1970, a urmat Facultatea de
Medicină “Carol Davila” şi între anii 2000-2011 a lucrat în Spitalul Universitar Bucureşti. A efectuat stagii de pregătire în alte ţări europene, cea mai
importanta fiind supraspecializarea în Neuroradiologie Interventională, la
clinica ”Pitie Salpetriere”, din Paris. Excelează într-o serie de noi proceduri
terapeutice: embolizarea fibroamelor uterine, embolizarea meningioamelor
cerebrale, vertebroplastia percutană, terapia endovasculară a anevrismelor
cerebrale, a malformaţiilor vasculare cerebrale si spinale, nucleoplastia
percutană pentru hernia de disc, terapia endovasculara a sarcinilor ectopice
tubare. Dr. Nechifor este primul doctor român membru al Societăţii Europene de Cardiologie şi Radiologie Intervenţională, fiind medicul european cu
cea mai mare experienţă în terapia endovasculară a fibroamelor.

