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INGRIJIREA OBEZITATII 

 

Auxologico  are zeci de ani de experienta in tratamentul de specialitate al obezitatii si 

intregrarea mare obezitate si complicatie asociate acesteia si a dezvoltat cunostintele 

stincifice si avansate de diagnostic si terapeutice protocoale este considerata un model in Italia 

si Europa. 

 

Centrul de obezitate din Auxologico este prezent in Lombadia si in Piemonte care desfasoara 

o activitate clinica specializata in tratamentul pentru obezitate si conplicatiile sale. 

                  

CAILE DE INGRIJIRE 

 

Auxologico abordeaza problemele obezitatii adultilor si minorilor cu un interval conplect, in 

functie de gradul de obezitate si de conplicatiile asociate poate consta in:  

 

- programe de tratament de reabilitare in clinica din Lombardia si Piemonte locuri din 

Auxologic pentru recomandari de evaluare si tratament comportamentali dietetici. Furnizate de 

medicii si dieteticieni. Pentru a accesa si a solicita prescriptia ambulatorie cu indicati de 

rezervare la Centrul de Obezitate din clinicile ambulatori din Piemonte si Lombardia. 

 

- cai de reabilitare in Day Hospital (MAC) consta dintr-un ciclu aprins repetat cu o frecventa 

saptamanala pentru o durata totala de 2 , 3 luni ( in functie de gravitate cazului ) in care 

pacientul este asistat de o echipa de medic endicronologic psiholog dietetician asistent 

medical gradat in motor ortoped si psihiatru pentru a atinge obective bazate pe un plan 

terapeutic dupa un parcurs pacientul este urmat de o urmarire in anbulatoriu traseul se 

efectueaza la sediul din strada  Lodovico Ariosto din Milano: pentru a se consulta referitor la 

secretariatul MAC de Hospital din cadrul biroului pentru o evaluare si inscrierea pe lista de 

asteptare. 

 

In cazuri conplexe si selectate, tratamentul obezitatii poate continua cu urmatoarele interventi 

de reabilitare sau chirurgicale efectuate in site-uri de spital:  

 

- spitalizari pentru probleme acute sau de reabilitare la Spital de Obezitate din Piancavallo 

(VB). Pentru accesul si evaluarea necesara de catre un specialist Auxologico insotita de situatile 

propuse pentru recuperare in situatile in care nu sunt posibile sa se evalueze pacientul si clinici 
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anbulatori sunt informati disponibile care face clar calea apropieri de spital, medicul 

dumneavostra poate trimiteti propunerea de admiitere la biroul de admiteri din Spitalul din 

Piancavallo;  

 

-interventii pentru chirurgia bariatrica din Spitalul Capitanio din Milano. Pentru acces este 

nevioe pentru a valuta  tratamentul de la un specialist din Auxologic de la Centrul de 

Chirurgie Bariatrica. 

 

ACCESUL SERVICIILOR 

Accesul la servicii este posibil atat printrun acord cuSSN SI privat cat si cu asigurare in centrele 

spitalicesti si ambulatorii. 

 


