TESTIMONIALE

Sunt o pacientă în vârstă de 46 ani cu domiciliu în Tg-Jiu .În urmă cu 2 luni au
început durerile lombare, apoi durerea se manifesta şi pe picior până la vârful
degetelor.Am fost la medicul de familie şi mi-a recomandat 10 zile de neo-endusix+tador
+milgamma,apoi 10 zile vimova.Durerea era din ce în ce mai profundă.
Am facut un RMN şi în urma interpretărilor am fost diagnosticată cu :
-Hernie discală L4-L5
-Modificări degenerative vertebrale lombare.
Am luat legătura cu un renumit neurochirurg şi mi-a recomandat internare de urgenţă.Am
stat internată o săptămână şi am urmat din nou un tratament cu antiinflamatoare.Durerile
nu au cedat şi am fost programată pentru operaţie.Aflasem din presă că Spitalul Novaci
şi-a achiziţionat un sistem de elongaţii.Am luat legătura cu dr.Marcel Navolan şi mi-a
recomandat internare pentru 10 zile şi un tratament cu proceduri de
kinetoterapie+elongaţii +fizioterapie.După 2 zile de tratament am simţit o ameliorare
vizibilă.Durerile au dispărut după 5 zile.Am întâlnit personal bine calificat şi foarte atent
cu toţi pacienţii.Vreau să recomand tuturor pacienţilor care au probleme cu hernia de disc
acest tratament.
Vreau să adresez mii de mulţumiri întregului personal din spital, iar dacă aş putea să dau
o notă de la 1 la 10, nota ar fi de +10.Aş mai adăuga un comentariu:spitalul este foarte
curat, mâncarea foarte bună ,personal calificat excepţional.
B.M., Tg-Jiu
Mă numesc C.V.,pacientă internată în compartimentul R.M.F.B.al Spitalului Orăşenesc
Novaci Gorj pentru tratarea polidiscopatie lombare şi cervicale şi precum pentru o criză
de lumbago trenant de circa 6 săptămâni.
Observând că , de la începutul anului, dupa efectuarea mai multor serii de tratament
injectabil cu antiinflamatoare şi antialgice, starea sănătăţii mele nu s-a îmbunătăţit şi
totodată aflând despre achiziţionarea recentă a masei de elongaţii în cadrul acestei unităţi
sanitare, am considerat-o ca pe o ultimă speranţă în tratarea acestei afecţiuni.După
efectuarea celei de-a treia şedinţe de elongaţie şi, bineînţeles îmbinată cu şedinţele de
kinetoterapie, fizioterapie extreme de eficiente înaintea elongaţiei, durerea a dispărut ca
un miracol.
Adresez felicitări şi mulţumiri conducerii unităţii medicale, cadrelor medicale,
personalului sanitar şi nu în ultimul rând persoanelor care au oferit donaţii şi sponsorizări
în vederea dotării Spitalului Novaci cu acest aparat.
C.V., Tg-Jiu

