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Synevo în 2019
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Îngrijește-te de sănătatea ta ca de
o floare
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Doctorii invizibili din lumea
medicală
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HOSPICE Casa Speranței
Asociația New Odyssey

Instalează aplicația APEL 112
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Concepută de Serviciul de Telecomunicații Speciale, aplicația transmite către serviciul 112 coordonatele
geografice ale persoanei care raportează un caz de urgență.

 

Aplicația poate fi descărcată pe telefonul mobil
din Google Play și App Store.

 
 
 
 



Noi, la Synevo, de 25 de ani punem accent pe
știință, pe calitate și promisiuni respectate.
Domeniul serviciilor medicale este într-o dezvoltare
accelerată și ne dorim să fim întotdeauna cu un pas
înainte, pentru dumneavoastră.

2019 a fost un an în care am pus accentul pe
extindere teritorială pentru a fi cât mai aproape de
pacienți și astfel rețeaua Synevo s-a dezvoltat
susținut prin inaugurarea a 28 de centre de
recoltare și a două laboratoare la Ploiești și Bacău.
Am reușit, de asemenea, să acoperim șase județe
noi (Mureș, Covasna, Vrancea, Caraș-Severin, Gorj
și Harghita), investiția totală în dezvoltarea rețelei
fiind de peste 2,5 milioane de euro. În plus, în 2019
am continuat investiția în dotarea cu echipamente
de ultimă generație și dezvoltarea procesului de
digitalizare.
 

În 2020 vom continua să investim în extinderea
rețelei și în dotarea laboratoarelor cu cele mai
moderne tehnologii. De asemenea, vom pune
accentul pe dezvoltarea liniilor de diagnostic
specializat – histopatologie, citologie și genetică.
Credem că, prin investiții constante în tehnologie, în
educația oamenilor noștri și asigurarea
disponibilității serviciilor, vom continua dezvoltarea
noastră în România, pe termen lung. Toate acestea
pentru a răspunde nevoilor dinamice ale clienților,
prin integrarea tehnologiei în livrarea serviciilor
noastre și oferirea aceluiași nivel ridicat de calitate.
 

Laurențiu Luca, Director General Synevo România
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profesionalismul personalului din centrele de
recoltare;
promptitudinea recoltării și a primirii rezultate-
lor;
calitatea generală a serviciilor noastre.

Cel mai adesea, în anul 2019 am fost apreciați
pentru:
 

 
 
 
 

86% DINTRE PACIENȚII NOȘTRI AR
RECOMANDA SERVICIILE SYNEVO
APROPIAȚILOR LOR.*

PESTE 1,4 MILIOANE DE OAMENI  
NE-AU TRECUT PRAGUL ÎN ANUL
2019:

Femei
51.2%

Bărbați
29.3%

Copii
19.5%

*Conform Studiului de satisfacție din anul 2019, în
cadrul căruia pacienții au evaluat vizita din centrele
de recoltare.
 



Conform studiului Medibus din anul 2019, 61%
dintre pacienți merg la medic doar atunci când
apare o problemă de sănătate. Efectuarea periodică
a unui profil de analize uzuale poate reprezenta un
gest simplu, prin care eventualele afecțiuni pot fi
prevenite sau depistate în stadii incipiente.
 
Astfel, am conceput profilul de analize uzuale
dedicate femeilor. Modificarea parametrilor acestor
analize poate semnala o condiție medicală care să
necesite investigații suplimentare, cu scopul
prevenirii complicațiilor.
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Adesea, femeile sunt cele care se îngrijesc de
sănătatea copiilor, a soților și a părinților lor. Fac
programări la medic, le reamintesc de analizele
medicale periodice și le urmăresc îndeaproape
starea de sănătate. 
 
În luna martie, dedicată femeilor, demarăm o
campanie ce vizează sănătatea lor, le oferim toată
grija și atenția noastră, așa cum și ele reușesc să o
facă pentru cei dragi. În perioada 1 martie – 31 mai
2020, am pregătit mai multe profile de analize de
prevenție prin care pot fi identificate precoce sau
prevenite anumite afecțiuni cu incidență crescută în
cazul persoanelor de sex feminin. 
 
Concepute de medici, aceste profile de analize sunt
complementare, putând fi combinate astfel încât
orice femeie să obțină o imagine cât mai completă
asupra stării sale de sănătate.
 
 
 

Profil analize uzuale

Hemogramă cu formulă leucocitară cu Hb, Ht,
indici și reticulocite
VSH
Glucoză serică
Profil lipidic
Creatinină serică
Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT)
Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST)
Feritină
Calciu ionic
Magneziu seric

 
 

195 lei

Î N G R I J E Ș T E - T E  D E
S Ă N Ă T A T E A  T A  C A

D E  O  F L O A R E



Profil afecțiuni tiroidiene

Anti-TPO (Anti - tiroidperoxidaza)
TSH (Hormon de stimulare tiroidiană)
FT4 (Tiroxina liberă)

 

 
 

[1] https://www.synevo.ro/testul-babes-papanicolaou/, accesat în data de 04.02.2020.
[2] https://hpvcentre.net/statistics/reports/ROU.pdf, accesat în data de 04.02.2020.
[3] https://www.thyroidaware.com/content/dam/web/health-care/biopharma/thyroidweek/ITAW_105_190mm_002.pdf, accesat în data de
04.02.2020.
[4] Cf. datelor furnizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, decembrie 2017, citate de https://www.thyroidaware.com/
content/dam/web/health-care/biopharma/thyroidweek/ITAW_105_190mm_002.pdf, accesat în data de 04.02.2020.

Pentru un screening cât mai complet, am conceput,
de asemenea, profilul de analize pentru depistarea
afecțiunilor tiroidiene. Tiroida produce hormoni
care sunt esențiali în funcționarea normală a
organismului. Tulburările tiroidiene nu au
întotdeauna simptome specifice, de aceea pot fi
ușor de confundat cu alte afecțiuni.[3] Cele mai
frecvente afecțiuni ce pot fi depistate prin
efectuarea acestui profil sunt: hipertiroidismul,
hipotiroidismul și tiroiditele. Hipotiroidismul apare
mai frecvent în rândul femeilor, 86% dintre
pacienții diagnosticați cu această afecțiune fiind
femei.[4] 

120 lei

Profilele de analize dedicate femeilor ajută la
evaluarea stării de sănătate a acestora, iar foarte
multe afecțiuni pot fi tratate cu succes dacă sunt
depistate la timp. Deși o parte dintre acestea nu au
simptome în fazele incipiente, adesea depistarea lor
poate fi făcută prin intermediul unor analize de
prevenție și al unui control medical periodic. 
 
 

Profilele cu analize ginecologice de prevenție
completează imaginea asupra stării de sănătate a
femeilor. Acestea ajută la depistarea timpurie a
unor infecții de tract genital feminin sau a unor
afecțiuni precum cancerul de col uterin. Infecția
provocată de Virusul Papilloma Uman reprezintă
principala cauză pentru apariția cancerului de col
uterin, fiind lipsită de simptome în fazele incipiente.
[1] Peste 3,300 de cazuri de cancer de col uterin au
fost diagnosticate în anul 2018 în România.[2]
 

Test PAP în mediu lichid 
HPV ADN genotipare extinsă

Cultură secreţii vaginale (cu antibiogramă după
caz)
Cultură şi identificare fungi (cu antifungigramă
după caz)
Examen microscopic pe frotiu (preparat
proaspăt şi/sau colorat)

 
 

Screening cancer cervical 259 lei

95 leiExamen microbiologic secreție 
vaginală
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Synevo România, lider în diagnosticul de
laborator
 
Synevo România este unul dintre cele mai
cunoscute branduri de servicii medicale private din
țară, bucurându-se de o notorietate ridicată în
rândul pacienților. 
 
Conform studiului Medibus din 2019, Synevo a
reieșit drept cel mai cunoscut brand din piața
serviciilor medicale private de laborator, fiind
menționat de o treime din participanții la studiu.
 
 

Anul trecut, peste 1,4 milioane de clienți unici au
efectuat 18,8 milioane de analize în cadrul rețelei
Synevo, formate din 17 laboratoare și 123 centre
de recoltare. Totodată, Synevo are o relație foarte
bună cu medicii din România, colaborând cu 68%
din cei 40,000 de medici din țară. 
 
Recunoașterea brandului vine din experiența
îndelungată de peste 25 de ani de prezență în
România, iar imaginea sa este asociată cu atribute
precum calitatea rezultatelor, tehnologia cea mai
avansată și profesionalismul personalului medical.
 
 
 



Medicina datează încă din antichitate, iar interesul omului pentru sănătate, pentru îmbunătățirea calității
vieții, pentru progres științific și tehnologic a cunoscut o evoluție continuă. 
 
Medicii Synevo se implică permanent în educarea tinerelor generații. Peste 20% dintre medicii de
laborator sunt cadre universitare și au activitate academică, publicând numeroase articole medicale.

Campania Doctorii invizibili   
 
Pentru a marca cei 25 de ani de activitate, în
ianuarie 2020, Synevo a lansat campania Doctorii
invizibili. Aceasta reafirmă acuratețea medicală cu
care brandul este asociat și pune accent pe rolul
medicilor de laborator, oamenii pe care nu îi
vezi, însă a căror muncă este extrem de
importantă.
 
Deși trăim într-o lume cu atât de multă tehnologie
avansată, în medicină aparatura medicală nu poate
performa la standarde ridicate fără factorul uman,
fără pasiunea și devotamentul medicilor de
laborator, al biochimiștilor, biologilor, chimiștilor,
asistentelor, fiecare având un rol foarte important
în urmărirea și validarea proceselor de laborator. 
 
În centrul campaniei se află spotul TV, care
surprinde activitatea de laborator a medicilor
Synevo, oamenii care și-au dedicat timpul și cariera
pentru a adăuga valoare diagnosticului medical,
prin fiecare rezultat de analize, verificat și validat
de către ei.
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În spatele camerei de filmat
 
Câteva curiozități despre spotul TV:
 
· Laboratorul Central Synevo, aflat în Chiajna, a
fost transformat în platou de filmare.
 
·  Filmările au durat 16 ore, de la 11:30 până la
4:00 dimineața. Animația halatelor și întregul
proces de design și redare 3D au durat aproximativ
3 - 4 săptămâni.
 
·  Vocea din spot este a cunoscutei actrițe Cătălina
Mustață.
 
· În cadrele principale apar medici Synevo, figurația
fiind făcută doar de 3 actori.
 
·  Campania a fost realizată de agenția de creație
Headvertising împreună cu Casa de Producție
ParcFilm și regizorul Tom Wilson.
 
 
 
 



   În primul rând, pentru mine contează dezvoltarea
personală și profesională, de aceea este foarte
important că pot lucra într-un laborator dotat cu
aparatură de ultimă generație, conform celor mai
stricte standarde ale calității. Colectivul alături de
care lucrez și, nu în ultimul rând, recunoașterea
meritelor pe plan profesional sunt alți factori care
mă motivează.”
 
 
 
 
 

Luiza Burtică
Medic Primar Medicină de Laborator
Director Medical Adjunct Synevo România
 
      Cred că este important să-ți placă ce faci, să te
simți responsabil și să faci totul ca și când ar privi
cineva peste umărul tău. Faptul că am lucrat în
spital, aproape de patul bolnavului, a făcut să mă
simt utilă și, totodată, să simt că sunt un partener
pentru medicul clinician, acesta contând pe
rezultatele investigațiilor de laborator.”
 

Maximilian Telescu
Medic Specialist Medicină de Laborator
Laboratorul Central Synevo
 

    Pe lângă experiența unică de a lucra în acest
mediu și realizările personale, mă motivează
pasiunea pentru științele medicale și tehnologia
avansată și faptul că am șansa să aplic această
pasiune pentru îmbunătățirea calității vieții
pacienților noștri.”
 

Cristina Mazilu
Medic Specialist Anatomie Patologică
Șef Departament Citologie
 

I-am întrebat pe medici ce îi motivează în activitatea lor profesională. 
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   Dorința de a fi un om mai bun este motivația
mea. Motto-ul care mă reprezintă este ,,Ataşează-
te de cei care te pot face mai bun, primeşte pe cei
pe care, la rândul tău, îi poţi face mai
buni." (Seneca) Lucrez de 14 ani într-o echipă de
oameni frumoși, alături de care am obținut o
mulțime de satisfacții și realizări. Am învățat unii de
la alții, ne-am format împreună și încercăm să
devenim din ce în ce mai buni.”
 
 
 
 

  Educația medicală continuă este cheia succesului
pentru un medic. Sunt motivată de faptul că, prin
intermediul cunoștințelor mele de specialitate, pot
avea un impact pozitiv în diagnosticarea corectă a
cazurilor medicale. Sistemul care stă la baza
rezultatelor corecte este unul complex, la care noi,
medicii de laborator, ne aducem aportul zilnic prin
validarea acestor rezultate.”
 
 
 

     Pasiunea, provocările de zi cu zi și respectul
față de pacient sunt cele care mă motivează în
activitatea mea de zi cu zi.”
 

Alexandru Szenftleben
Medic Specialist Anatomie Patologică
Laboratorul Central Synevo
 

Laura Baicu 
Medic Specialist Medicină de Laborator
Laboratorul Central Synevo
 

Gabriela Marinescu
Medic Primar Medicină de Laborator
Șef Laborator Synevo Iași
 
 

 Iată care au fost răspunsurile lor:
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        Motivația vine din tot ce înseamnă munca în
laborator: echipa în cadrul căreia îmi desfășor
activitatea, dotările la cel mai înalt nivel, modul
profesionist și deschis de a colabora cu toți colegii
și, în mod deosebit, mulțumirea și zâmbetul sincer
al pacienților noștri.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Dîră
Medic Specialist Medicină de Laborator
Șef Laborator Synevo Craiova
 

Lucia Stavarachi
Medic Primar Medicină de Laborator
Șef Departament Microbiologie Synevo Brașov
 
   Încep prin a spune: ,,Omul cât trăiește,
învață.” Dorința de a ,,crește” învățând mereu câte
ceva este cea mai importantă motivație. Buna
colaborare cu colegii, lucrul în echipă,
comunicarea directă și eficientă cu șefii, precum și
atmosfera de la locul de muncă contează, de
asemenea, foarte mult.”
 
 
 

Gabriela Stăncescu
Medic Primar Medicină de Laborator
Șef Laborator Synevo Brașov
 
  Mă motivează faptul că fac parte dintr-o
companie de top în domeniul serviciilor medicale
de laborator. Mă bucur că am găsit aici oportunități
pentru dezvoltarea mea profesională și colegi
minunați, alături de care mă simt ca într-o familie.
Împreună cu ei am pus suflet în toate activitățile
desfășurate.”
 

         CAMPANII                        10 |

I-am întrebat pe medici ce îi motivează în activitatea lor profesională. 
Iată care au fost răspunsurile lor:

 



Asociația New Odyssey

New Odyssey oferă servicii de terapie ABA

(analiză comportamentală aplicată), logopedie,

kinetoterapie și integrare senzorială pentru copiii

cu autism sau alte tulburări de dezvoltare.

Fiecare program dezvoltat este individualizat în

funcție de copil, obiectivele fiind urmărite și

verificate zilnic de terapeutul senior,

coordonator și de părinte.
 

Autismul și epilepsia sunt afecțiuni frecvent

întâlnite, iar testarea genetică permite

consilierea familiei și instaurarea tratamentului

din timp. Synevo are în portofoliu teste avansate

de identificare genetică a epilepsiei și autismului.

| 11 RESPONSABILITATE SOCIALĂ

FAPTE BUNE ÎMPREUNĂ

Înființată în 1992, HOSPICE Casa Speranței este o

organizație dedicată persoanelor diagnosticate cu

boli incurabile aflate într-un stadiu avansat,

încercând să le ofere acestora dreptul la o îngrijire

de calitate, care să aline suferința și să controleze

simptomele supărătoare. Peste 26.000 de pacienți

și familiile acestora au primit sprijinul acestei

asociații.
 

Synevo susține HOSPICE în implementarea

proiectelor sale de educație, cercetare, dezvoltare/

advocacy și îngrijiri paliative oferite pacienților și

familiilor acestora.

HOSPICE Casa Speranței



www.synevo.ro




