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Lect. univ. dr. Adrian Camen, medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială și medic primar în chirurgie
oro-dentară-implantologie, crede că, în sistemul medical, este important să existe constant dorința de a
evolua. De aceea, Centrul Medical Camen, un centru de tradiție în Oltenia, s-a dezvoltat într-un spirit al
pionieratului: „Am încercat să fim mereu primii din punct de vedere al tehnologiei și al investigațiilor
medicale“.

Deschizători de drumuri în Oltenia
Echipa centrului deține cea mai mare experiență în ecografie din Oltenia, din 1985.
În 1995, aici a apărut și primul ecograf doppler color din regiune, iar în 1998 primul ecograf 4D din
România. Acest traseu al inovației a continuat cu elastografia. Elastografia ultrasonografică, ne explică
dr. Adrian Camen, este utilă în a indica dacă o formațiune tumorală este posibil benignă sau malignă (de
exemplu, la nivelul tiroidei, sânului, prostatei sau ficatului).
Departamentul de radiologie dentară și panoramică al Centrului Medical Camen beneficiază de primul
aparat 3D de radiologie din regiune. „Am introdus, pentru prima oară, radiologia digitală dentară și
panoramică și, recent, și pe cea tridimensională”.

În cadrul departamentului de chirurgie orală și maxilo-facială se folosește, mai nou, o tehnologie
avansată PRGF, ce le oferă pacienților o vindecare mai bună și mai rapidă în afecțiunile oro-maxilofaciale: „Când avem o rană, corpul nostru eliberează proteine care stimulează procesul de reparare al
acesteia“, spune dr. Adrian Camen. „Prin această tehnologie PRGF reușim să separăm din sângele
pacientului, prin centrifugare, plasma care conține proteinele ce grăbesc procesul de regenerare.
Țesutul se vindecă mai repede și se reduc inflamațiile și riscurile de infecție sau de complicații“.
În cadrul laboratorului de analize al Centrului Medical Camen există singurul aparat de bacteriologie
automat din zonă. Acesta răspunde atât standardelor europene, cât și celor americane în ceea ce
privește rezultatul bacteriologic și antibiograma obținută. Corectitudinea identificării este de peste 96%
pentru toate tipurile de bacterii. În același timp, se câștigă timp prețios, întrucât rezultatul este obținut
în aproximativ 30 ore, față de metoda clasică, unde timpul de așteptare este de trei zile.

Medicină modernă cu suflet
În afara activității zilnice, medicii centrului sunt implicați în cercetare, prin participare la studii clinice,
publicare de articole în reviste de specialitate, organizare de activități practice și cursuri de pregătire.
Este altă latură a dezvoltării continue, întrucât cercetarea le oferă posibilitatea de a fi la curent cu
progresele din domeniu, dar și cu noile informații despre diferite patologii.
Perfecționarea continuă pentru tratarea pacienților în cel mai bun mod posibil se reflectă și în noile
planuri de extindere a Centrului Medical Camen, atât la nivel de activitate, cât și ca spațiu. „Dorim să ne
îmbunătățim condițiile de centru care oferă soluții integrate, să îi oferim pacientului un răspuns complet
la problemele sale“, mărturisește dr. Adrian Camen. În acest scop a fost gândită și farmacia clinicii, care
le oferă pacienților reduceri și îi ajută să câștige timp. „Oamenii pot pleca de aici nu doar cu un
diagnostic și o schemă de tratament, ci și cu medicamentele necesare. Încercăm să fim cât mai aproape
de ei, să le putem răspunde solicitărilor. Cei care ne trec pragul, punându-și speranțele în noi, vor pleca
acasă încrezători, cu o soluție“. Misiunea centrului transpare și din motoul echipei: „Medicină modernă
cu suflet“.

