Dr. Andreea Meruta – medic specialist chirurgie plastica:
Mi-am dorit sa ma fac doctor de cand imi aduc aminte. Cu trecerea anilor,
gandurile copilariei au devenit realitate si am imbratisat aceastra profesie cu pasiune.
Chirurgia a fost dragoste la prima vedere si inca de cand eram studenta am urmat
numeroase stagii de practica in servicii de chirurgie.
Inca din studentie scopul meu a fost sa fiu competitiva cu medicii din strainatate
si din acest motiv nu am ezitat sa concurez pentru o bursa Erasmus cu care am fost
plecata in anul 4 de facultate la Paris, la Universite Paris V – Rene Descartes. Ulterior
am facut stagii de vara tot in Paris pe sectii de chirurgie. In ciuda faptului ca o perioada
indelungata am dorit sa emigrez, din motive personale am decis sa raman in tara, iar cu
ocazia examenului de rezidentiat am ales sa devin chirurg plastician.
Formarea ca rezident in Romania a fost la Spitalul de Chirurgie Plastica,
Reparatorie si Arsuri din Bucuresti, unde am avut oportunitatea sa iau contact cu
toate ramurile chirurgiei plastice. Tot in acest spital a fost primul meu contact cu
chirurgia reconstructiva mamara inca din anul 1 de rezidentiat. Din aceeasi dorinta de a
ma imbunatati, am urmat cursuri numeroase de microchirurgie, lambouri si lambouri
perforante, si apoi, in anul 2 de rezidentiat am luat decizia sa plec din tara pentru un
stagiu de specializare tot in Franta, de data aceasta la Lyon, in Centrul Regional
de Lupta Impotriva Cancerului Leon Berard (CLB), institutie recunoscuta in intreaga
Franta pentru tehnicile moderne de tratament oncologic si pentru valoarea colectivului
medical. In cele 6 luni petrecute acolo am lucrat alaturi de chirurgi experimentati in
chirurgia reconstructiva mamara, seful de sectie fiind Dr. Emmanuel Delay, unul dintre
chirurgii recunoscuti in intreaga lume pentru inovatiile in recontructia mamara cu
transfer de grasime si cu lambou de latissimus dorsi.

La intoarcerea in tara, pasiunea mea pentru chirurgia plastica si reconstructiva a
continuat si am castigat Fellowship-ul de Microchirurgie Reconstructiva Werner
Spingler.
In ultimul an de rezidentiat am decis sa imi confirm nivelul si am decis sa dau
examenul european de chirurgie plastica (European Board of Plastic Surgery EBOPRAS) si am fost al 14 chirurg plastician roman care a luat acest examen si
unul dintre putinii care au decis sa ramana in tara, fiind prima din generatia tanara care
a promovat acest examen.
Ulterior am devenit medic specialist in Clinica care m-a format, iar in 2016, Dr.
Delay mi-a propus un post la CLB ca medic specialist in chirurgia plastica. Am acceptat
aceasta propunere si am lucrat ca Medic Specialist Chirurg Plastician si Reconstructiv,
principala mea activitate fiind legata de reconstructia mamara imediata si la distanta,
precum si alte interventii chirurgicale la nivelul sanului, reconstructii complexe in diverse
parti ale corpului in colaborare cu alte specialitati si tratamentul cancerelor cutanate. In
ceea ce priveste activitatea publicistica, am publicat impreuna cu echipa de la CLB
multiple articole si capitole din carti de specialitate internationale.
Tot motivele personale m-au determinat sa revin in tara, unde cred cu tarie ca
exista posibilitatea sa faci medicina la nivel inalt daca ai vointa si determinare.

