


TELEDERMATOLOGIATELEMEDICINA
CONCEPT MODERN SAU REINVENTARE?

TELEMEDICINA, concept dezvoltat în urmă cu aproximativ 80 ani, în extindere 
progresivă la nivelul întregului glob, apărut din urgența interacțiunii cu medicul fără 
ca proximitatea să fie posibilă. A debutat în timpul celui de-al doilea război mondial 
în Statele Unite ale Americii cu domeniul tehnologic și medical. A fost utilizată și 
dezvoltată în țări cu necesitate medicală, în condițiile deficitului de medici și a cerințelor 
crescute. 

Dermatologia este un domeniu principal de aplicabilitate și maximă utilitate a acestui 
program în țări cu incidență crescută a cancerului de piele precum Australia și Noua 
Zeelandă și un număr redus de medici specialiști. 

Progresele tehnologice și analiza de-a lungul timpului fac ca în ziua de astăzi 
telemedicina să reprezinte o metodă facilă, la îndemână, de comunicare pa-
cient-medic sau medic-medic, atunci când o consultație în cabinet nu este 
posibilă. 

În intervalul 2011-2019, procentul spitalelor din SUA ce utilizează telemedicina 
a crescut de la 35% la 76%. Studiile din domeniu asigură ca prognosticul va fi 
același, indiferent dacă vorbim de o consultație/monitorizare în mediul virtual 
sau o vizită în cabinet (Agency for Healthcare Research and Quality 2016). 
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Dermatologia este unul dintre domeniile 
medicale în care videoconsultația se dove-
dește a fi extrem de utilă, ajutată bineînțe-
les de un istoric detaliat al afecțiunii și 
de fotografiile de înaltă calitate. Marea 
majoritate a patologiilor dermatologice 
vor putea beneficia de sfaturi, plan de trat-
ament, pentru unele însă fiind necesară 
o prezentare la medic, pentru eventuale 
investigații suplimentare (dermatoscopie, 
examen histopatologic, etc.).

Pentru noi, dermatologii, este un instrument extrem de util, reușind a stabili un diagnostic 
prezumtiv și cele mei bune opțiuni terapeutice pentru marea majoritate a pacienților. 
(detalii în formulă/broșură extinsă disponibilă pe site)

Standarde coerente, eficiente, sigure și durabile pentru practica teledermatologiei.

Există trei moduri utilizate în mod obișnuit pentru teledermatologie:

Stocare și înaintare sau trans-
miterea imaginilor digitale și a 
datelor asociate ale pacienților 
către specialist pentru consul-
tația ulterioară.

Videoconferință video în timp 
real în care furnizorii și pacienții 
interacționează prin videocon-
ferință în direct.

Hibrid utilizând atât (a) cât 
și (b).
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În teledermatologie, comunicarea de stocare și transmitere se referă, de obicei, la trimiterea 
sau expedierea imaginilor digitale și a datelor asociate ale pacienților către specialist pentru 
stocare și consultația ulterioară. Pentru videoconferința video în timp real, furnizorii și pacienții 
interacționează prin videoconferință live. Local, implementarea se realizează, prin aceste două 
moduri, offline (cu stocare si transmitere) completată de conversația tip Chat sau  audio, cât și 
video, cu solicitare anterioară a detaliilor medicale și legate de caz, pentru justificarea cazului.

Teledermatologia s-a dovedit a fi fiabilă pentru diagnosticul precis și planurile de tratament 
pentru afecțiunile pielii. 

Este foarte important pentru pacienți accesul către un diagnostic/sfat medical profesionist 
24/7/365, continuu, prin accesul offline către medicul specialist, ce se angajează să raspundă 
în 24-48 ore solicitării pacientului. Oricând vă puteți accesa specialistul!
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Ce afecțiuni pot fi diagnosticate și tratate prin 
TELEMEDICINĂ?

Evaluare/diagnostic, stabilirea terapiei/recomandărilor  
și a protocolului complet, personalizat de tratament, 
pot fi făcute prin analiza fotografică, completată cu 
istoricul medical complet și verificarea probelor bio-
logice, inclusiv hormonale. Medicul curant poate face 
recomandări generale, de îngrijire, dietă, tratament sau 
investigații suplimentare ginecologie/endocrinologie, 
când istoricul medical și/sau forma clinică le implică. 
(detalii în formulă/broșură extinsă disponibilă pe site)

ACNEE

Dermatită seboreică, leziuni eritematoase (roșii) cu descuamare vizibilă, situate în principal 
centrofacial, uneori cu implicarea scalpului. Diagnosticul este facil, iar tratamentul și recoman-
dările ulterioare sunt transmise, cu supraveghere pe durata tratamentului și cel mai adesea cu 
restabilirea integrității pielii. 

Rozaceea, manifestată prin roșeață facială de intensitate variabilă, uneori cu vase vizibile, iar în 
stadii avansate, cu leziuni pustuloase pe suprafață. Poate fi corect și rapid diagnosticată prin 
metoda teledermatologiei cu eliberarea unei prescripții de tratament local și/sau oral și a unui 
protocol de tratament laser combinat, adresat tuturor manifestărilor acestei afecțiuni. 

Melasma, pigmentarea facială vizibilă, adesea apărută în context hormonal, este un diagnostic 
vizual, integrat în contextul clinic al pacientului, cu prescrierea tratamentului local specific și a 
indicațiilor de tratament implicând tehnologii laser. În unele cazuri, pentru ameliorarea locală 
sau chiar videcare,  este necesară asocierea de terapii laser și alte tehnologii medicale pentru 
vindecarea acestor afecțiuni (spre ex. laser vascular pentru a șterge vasele vizibile sau micro-
vascularizația vizibilă din rozacee).  

Leziunile faciale individuale vizibile pot fi, cel mai adesea diagnosticate clinic, fiind în marea 
majoritate leziuni benigne, precum nevi (alunițe).

Angioame (mici leziuni roșii).

LEZIUNI FACIALE 

Lentigine/keratoze actinice/seboreice (leziuni pigmentare, brune, aspre la palpare, apărute în 
timp. 

Sunt și unele leziuni pigmentare, în special plane, ce necesită examinarea dermatoscopică 
suplimentară, putând fi leziuni maligne precum lentigo malign, iar medicul recomandă examinarea 
suplimentară pentru a stabili atitudinea corectă, uneori excizia chirurgicală, completată cu 
examinarea histopatologică. 

Leziunile veziculare de herpes simplex tip I adesea labial sau zona (herpes zoster), cu distribuție 
unilaterală (de o singură parte) însoțite adesea de simptomatologie locală precum arsură, 
sensibilitate sau chiar durere. 

Inclusiv tumorile cutanate precum carcinomul bazocelular sau carcinomul scuamocelular, 
leziuni cutanate nodulare cel mai adesea, carcinomul bazocelular putând avea și alte forme 
clinice,  pot fi diagnosticate de către ochiul unui specialist cu experiență. Indicațiile ulterioare 
sunt de a stabili atitudinea corectă, chirurgicală în marea majoritate a cazurilor, cu examinarea 
histopatologică și aprecierea terapiilor adjuvante.

Erupțiile individuale, pot fi  evaluate vizual cu un diagnostic de certitudine, precum leziunile 
benigne simple, papiloame virale, lentigo solar, keratoze actinice/seboreice, veruci vulgare, 
molluscum contagiosum sau nevii (alunițele) melanocitare sau papilomatoase (în relief). O 
discuție complex este asupra leziunilor pigmentare nevice (alunițe) și diagnosticul corect al 
melanomului, tumora malignă cutanată. 
Adresabilitatea, cel mai adesea este pentru leziuni cutanate benigne, simple, precum cele 
menționate anterior, diagnosticul clinic, prin vizualizare fiind suficient. Orice leziune nou 
apărută sau modificarea leziunilor preexistente (modificare  contur, formă, dimensiune, suprafață, 
culoare), sunt considerate semne de ALARMĂ și trebuie consultat medicul. 
Pentru unele dintre leziuni, apreciate ca fiind suspecte sau chiar cu diagnostic clinic de malignitate 
se recomandă evaluare dermatoscopică punctuală sau chiar completă, cu atitudine corectă 
reprezentată de indicația unei biopsii/excizii cu scop diagnostic/curativ (de vindecare) pentru 
a certifica histopatologic diagnosticul. 
Alte leziuni individuale simple pot fi diagnosticate vizual precum zona (herpes zoster), așa cum 
a fost descrisă pentru leziunile faciale, indicația terapeutică a medicului fiind cu  restabilirea 
integrității cutanate și vindecare. Pentru vindecarea completă este necesar un diagnostic precoce 
la apariția primelor simptomatologii subiective precum arsură sau sensibilitate, urmate de 
placardul eritematos (roșu) situat de o singură parte, până la apariția leziunilor veziculare. 

Cu cât tratamentul este instituit precoce cu atât leziunile cutanate și afectarea neurologică, 
pentru că este o radiculonevrită în fond, sunt vindecate complet, fără simptomatologie reziduală.

LEZIUNILE CORPORALE 
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Erupțiile cutanate  precum leziunile eritematoase (roșii), fugace de urticarie, leziunile monomorfe 
de lichen plan sau plăcile și placardele eritemato-scuamoase de psoriazis pot fi diagnosticate  
clinic, vizual, ultimele  dintre acestea  vor trebui confirmate histopatologic prin prelevarea unui 
mic material biopsic. 

Erupțiile eczematiforme de atopie sau pitiriazis rozat pot fi diagnosticate și tratate prin telemedicină, 
precum și leziunile specific de tinea corporis sau intertrigo. Ochiul specialistului dermatolog 
experimentat poate diagnostica și trata prin metoda vizuală, integrată în contextul clinic al 
pacientului, o serie complexă de afecțiuni cutanate.

Fie că vorbim despre leziuni descuamative precum 
dermatita seboreică sau prezența de leziuni individ-
ualizate precum nevi (alunițe), angioame, sau despre 
fenomene de cădere  a părului, cu determinism genet-
ic și pattern tipic de localizare (precum alopecia adro-
genică) sau căderea localizată, în plăci din alopecia 
areată. Medicul poate stabili un diagnostic prezumtiv 
sau de certitudine cu indicații de tratament specific 
și/sau evaluare ulterioară (examinare tricoscopică) la 
care se pot asocia și alte recomandări terapeutice.

LEZIUNILE SCALPULUI

Pot fi vizualizate și diagnosticate prin telemedicină. Cel mai adesea ne confruntăm cu distrofii 
unghiale în contextul afectării micotice, onicomicoză, sau chiar tinea pedis asociat. O altă afect-
are frecventă este granulomul periunghial (leziune proliferativă, purulentă), situate adiacent lamei 
unghiale proximal. Acestea pot fi diagnosticate și tratate, în contextul clinic al pacientului prin 
consultația online de către  medicul specialist.

LEZIUNILE UNGHIALE

Incluzând mucoasa orală sau genitală pot fi evaluate 
vizual (fotografic sau video) cu atenție acordată pre-
luării imaginilor. Putem diagnostica leziuni individual-
izate precum lichen plan, candidoza, nevi (alunițe) sau 

lichen scleros.

LEZIUNILE MUCOASE

EVALUARE  ȘI EXAMINAREA 
TELEMEDICALĂ A PACIENTULUI

Medicul specialist trebuie să obțină datele necesare pentru efectuarea unui diagnostic prezumtiv/ 
de certitudine, a unui diagnostic diferențial, a indicațiilor specifice, dacă este cazul și a unui plan 
de tratament, inclusiv:

Identificarea informațiilor generale ale pacientului (de exemplu 
vârsta, sexul, rasa);

Specificare explicită a problemei/afecțiunii dermatologice;

Detalii și istoricul afecțiunii prezente (inclusiv localizarea, descrierea, 
mărimea, calitatea, gravitatea, durata, sincronizarea și modificarea con-
textului, cum ar fi tratamentele anterioare și răspunsuri la tratamente);

Semne și simptome asociate;

Istoricul medical trecut, dacă este cazul;

Istoric familial, dacă este relevant;

Medicamente;

Alergii, inclusiv natura, severitatea reacției și tratament.

Toate aceste informații sunt incluse într-un formular/chestionar medical, 
pe care  pacientul trebuie să îl completeze după ce și-a exprimat acordul 
explicit, a luat la cunoștiință și a semnat Consimțămantul de Informare 
și Acordul pentru prelucarea datelor cu caracter personal. Formularul 
va fi trimis spre completare și retrimis medicului prin platforma de 
comunicare în forma finală. Testele de laborator, analizele relevante pentru 
afecțiunea prezentă sau contextul pacientului vor fi atașate/menționate.

Al doilea pas important este reprezentat de atașarea imaginilor fotografice asupra leziunilor. 
Imaginile trebuie să fie de calitate, în trei poziții:

La  distanțare (cadru general).

La distanță redusă (cadru detaliu).

Apropiere/Detaliu leziune.

Recomandări speciale (detalii în formula/broșura extinsă disponibilă pe site).
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TELEDERMATOLOGIA SKINMED
ÎN PAȘI SIMPLI

Skinmed Clinic a implementat o platformă sigură și foarte eficientă de consultații online, ce implică 
o conexiune directă între medic și pacient. Medicii Skinmed vin mai aproape de pacienți în condițiile 
limitării interacțiunii sociale. Suntem alături de dumneavoastră pentru a vă trata afecțiunile pielii, în con-
tinuu progres în această perioadă dominată de stres, frică și panică. Toate informațiile și detaliile legate 
de această metodă de consultație online le găsiți explicit pe site.

Sumarizat, pașii de urmat sunt:
Accesați www.skin-med.ro  și modulul  de Consultație Online;
Alegeți dintre cele două opțiuni Consultație Online sau Video Consultație;
Accesați platforma de plată și introduceți-vă datele personale (Nume/Prenume, adresa email);
Verificați emailul personal, pentru confirmarea înregistrării și accesați link-ul atașat emailului;
Accesați Pagina Cont pacient din site, prin direcționare directă, și completați Formularul/
chestionarul medical, cu atașarea fotografiilor solicitate (respectați indicațiile fotografice 
din Recomandări);
În acest moment unul dintre medicii specialiști din echipa Skinmed va evalua și va prelua cazul, 
cu programarea video a consultației, ideal în data și la ora selectată de către dumneavoastră. 

Dacă acest lucru nu este posibil, vom reveni către dumneavoastră pentru o reprogramare 
de comun acord;
Accesați contul personal ( email) pentru a deschide si a vă direcționa către platforma de 
video-consultație, transmisă în link de către personalul/medicul de caz;
După evaluarea cazului, medicul formulează părerea de diagnostic și prescrie tratamentul 
local și sau oral  pentru afecțiunea pacientului; sunt cazuri în care poate fi formulată doar o 
listă de diagnostice diferențiale ce impun fie o probă terapeutică sau investigații supli-
mentare, precum dermatoscopie sau examinarea histopatologică, după prelevare de material 
biopsic; marea majoritate a  cazurilor sunt diagnosticate vizual, un ochi de specialist format 
poate stabili un diagnostic corect și prescrie un tratament specific cu intenție curativă (de 
vindecare/control);
Fișa de consultație și Prescripția  le veți primi în atașament, pe adresa de email personală 
specificată.

Am încercat să accesăm pentru dumneavoastră o procedură ușoară de contact și legătură directă, 
pentru a fi livrate informațiile medicale și de caz complete. Modul de video- consultație este utilizat pe 
scară largă, internațional, în telemedicină, cu o conexiune și o calitate  a imaginilor superioară, pentru 
o acuratețe de diagnostic.

Noi, medicii Skinmed, ne continuam promisiunea făcută în fața dumneavoastră și vă rămânem alături 
pentru a rezolva toate problemele pielii!


















ANALIZA ȘI INTERPRETAREA 
DATELOR PERSONALE
CONSULTAȚIA TELEMEDICALĂ

Medicul, după primirea dosarului complet:

Formulează o opinie de diagnostic și transmite pacientului indicații de tratament 
și recomandări specifice.

Planifică consultația VIDEO pentru a stabili conexiunea vizuală direct cu pacientul 
și a desfășura un dialog direct cu pacientul, pentru ca la sfârșit să poată emite 
un diagnostic și transmite pacientului Fișa de consultație însoțită de Prescripția 
medicală.

Consultația VIDEO se realizeză utilizând o platformă dedicată cu respectarea 
intimității și securității personale.

Pentru o interpretare vizuală de calitate în scopul diagnosticului de certitudine, calitatea imaginii 
video trebuie să respecte cateva cerințe (detalii in formula/brosura extinsa disponibila pe site).

Calitatea imaginii dictează calitatea actului medical performat.

Continuitatea îngrijirii este un element esențial în calitatea asistenței medicale și a stării de bine a 
pacientului. Prin urmare, teledermatologii vor face toate încercările de a identifica toate resursele 
medicale locale pentru a coordona îngrijirea și a face trimiteri așa cum este indicat.



CONSULTAȚII
SFAT MEDICAL 

10 11

TERAPIA CU OZON 
PROGRAMĂRI ON-LINE

Ozonoterapia este o specialitate medicală, care în țări precum Germania, Italia, 
Spania, Cuba, Polonia, China sau Brazilia are o tradiție de peste 40 de ani! 

În prezent, există mii de articole științifice, publicate în jurnalele medicale care 
fundamentează teoretic această specialitate, bazată pe dovezi clinice concrete. 

Terapia cu ozon este o ramură a medicinei complementare, un tratament natural 
100%, care dă rezultate și crește calitatea vieții pacienților! 

Doctorul Răzvan Vintilescu, 

medic de medicină generală 
specializat în terapia cu ozon, 
medic rezident în medicina 
de familie, poate răspunde 
întrebărilor dumneavoastră și 
vă explică principiile de acțiune 
ale tratamentului cu ozon, 
precum și dacă afecțiunile de 
care suferiți se pretează unei 
asemenea abordări, în cadrul 
unei consultații video on-line. 

Ai încercat să rămâi însărcinată până acum, dar nu ai 
reușit? Ai intrebări legate de șansele tale de a obține 
un copil pe cale naturală, dar și de tehnicile de repro-
ducere umană asistată (fertilizare în vitro)? Nu ai prim-
it răspunsuri sau cele primite nu au fost suficient de 
clare? Ai apelat deja la fertilizare în vitro sau înseminare 
artificială, dar încă nu ai obținut sarcina?

În această perioadă dificilă, trebuie să profităm de 
avantajele pe care le oferă tehnologia și mediul online.

INFERTILITATE

Ești gravidă și ai întrebări legate despre sarcina ta sau 
despre naștere? Ai făcut niște analize sau investigații 
și nu ai primit o interpretare legată de rezultatul lor? 
Ai o problemă legată de sfera ginecologica sau de 
sănătatea ta reproductivă?

Putem găsi o rezolvare și în această perioadă dificilă, 
cu ajutorul mediului online.

OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

Faci parte dintre milioanele de femei afectate la nivel 
mondial de pierderea involuntara de urina? Din această 
pricină te lupți cu activități obișnuite, ca a face 
cumpărături sau a merge într-o vizită? 

Te lupți cu senzația de arsură, uscare, iritație la nivelul 
zonei genitale, ca și cu scăderea satisfacției sexuale, 
datorate menopauzei? Aceste probleme ți-au afectat 
încrederea în tine și viața de cuplu?

ESTETICA GINECOLOGICĂ
Doctorul Ioan Boleac, medic primar 
obstetrică-ginecologie, cu experiență 
și supraspecializare în fertilizare în vitro 
și tratamentul infertilității, competențe 
în ecografie, colposcopie, laparoscopie 
și histeroscopie, îți oferă o comunicare 
onestă și bazată pe respect și o rezolvare 
la problemele tale.

Printr-o programare on-line, scutiți timp important, o deplasare la clinică, iar când 
veți veni pentru terapie veți începe direct procedurile recomandate, fără a mai face 
un drum în plus.

Pentru programări, accesați acest link: https://online.skin-med.ro/consultatii/. 

https://online.skin-med.ro


Contact:

SkinMed Cl inic

Piața Alba Iulia nr. 2, Tronson I, Bl. I1, Sector 3, București
+4 021 313 64 66  |  +4 0786 356 361

www.skin-med.ro  |  office@skinmed.ro


