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Proiectul Şcoala Părinţilor a 
fost conceput ca un răspuns 
la nevoia viitorilor părinţi de 

a acumula informaţii corecte şi 
pertinente, pentru a putea evita 
capcanele falselor mituri, în ceea 
ce priveşte sarcina şi perioada 
postpartum. De asemenea, este unicul de acest 
gen existent pe piaţă în momentul de faţă, datorită 
complexităţii informaţionale.

Totodată, legislaţia vine în sprijinul viitorilor tătici, 
prin oferirea unui concediu de paternitate de 10 
zile lucrătoare – ca urmare a efectuării cursului de 
puericultură, suplimentar celui de cele 5 zile pe care 
acesta le primeşte în mod normal.

Şcoala Părinţilor MedLife a fost concepută cu scopul 
de a oferi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări 
ce apar o dată cu modificarea statutului unui cuplu 
ce urmează să aibă un copil.

În cadrul acestui proiect este implicată o întreagă 
echipă de specialişti, formată din medic neonatolog, 
kinetoterapeut, medic nutriţionist, medic ginecolog 
şi psiholog. Informaţiile furnizate constau în: 
analizele ce se impun pe parcursul sarcinii şi 
explicaţii referitoare la necesitatea acestora, 
explicarea diferenţei dintre naşterea naturală 
şi operaţia cezariană, îngrijirea nou-născutului, 
alimentaţia gravidei şi ulterior a lăuzei, modificarea 
statutului familiei de la soţ / soţie, - la cel de părinţi, 
perioada postpartum şi schimbările psihologice 
prin care viitoarea mamă poate trece, precum şi 
dezvoltarea motorie a nou-născutului.

Adresabilitatea cursului este gândită în aşa fel încât 
toţi participanţii să îşi poată însuşi informaţiile şi să 
se poată folosi de acestea. Modul de desfăşurare 
a cursului este unul interactiv, non-formal, ceea ce 
permite crearea unui mediu prietenos de discuţii.
Informaţiile pe care le primesc viitori părinţi sunt 
necesare şi îi ajută pe aceştia să fie mai bine 
pregătiți pentru venirea pe lumea a bebeluşului. 
Este important ca perioada de adaptare la noul 
membru al familiei să fie cât mai naturală şi să se 
facă într-un mod cât mai responsabil.

Echipa implicată în Proiectul Şcoala Părinţilor vă 
aşteaptă să participaţi la cursuri!

Cătălina Dumitrescu, psiholog; 
coordonator proiect Şcoala Părinţilor

InfoLife este o revistă realizată de MedLife.

Coordonator proiect: 
Ina Bădărău / Manager Comunicare
Alina Chelu / Redactor Coordonator

Redistribuirea revistei, reproducerea textelor 
sau imaginilor din această revistă sunt posibile 
numai cu acordul MedLife.
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echipată la standarde europene, cu cele mai 
moderne aparate disponibile pe piaţă.

Cazarea se face în saloane dotate modern, cu 
grup sanitar propriu şi cu acces la plasme TV şi la 
Internet wireless gratuit, spitalul având o capacitate 
de 120 de paturi. În plus, spitalul integrează o 
farmacie proprie și un ambulatoriu cu peste 15 
specialități medicale, dintre care:

• Alergologie
• Cardiologie
• Chirurgie şi Ortopedie 
• Dermatologie
• Endocrinologie
• Gastroenterologie
• Oftalmologie
• ORL
• Nefrologie
• Neurologie 
• Pediatrie
• Pneumologie

Datorită dotărilor ultramoderne şi a specialiştilor 
cu pregătire internaţională, spitalul poate gestiona 
cazuri din sfera pediatriei medicale, precum 
şi intervenţii de chirurgicale din sfera ORL, 
oftalmologice, ortopedie, urologie etc.

Din dorinţa de a alina suferinţa micuţilor și de a veni 
în sprijinul părinţilor, MedLife oferă o gamă vastă 
de investigaţii paraclinice care asigură rapiditatea 
şi precizia diagnosticului, inclusiv investigaţii de 
imagistică prin intermediul departamentului dedicat, 
care funcţionează în cadrul spitalului:

• Ecografie
• Radiologie
• Tomografie computerizată (CT)

Activitatea medicală din cadrul spitalului va fi 
gestionată sub îndrumarea dr. Mihaela Marcu, 
medicul care a înfiinţat business–ul MedLife şi, 
care, totodată, s-a dedicat în totalitate specialităţii 
de pediatrie.

Managementul spitalului este asigurat de o echipă 
condusă de un specialist străin, recrutat de la un 
spital de renume din Austria. De asemenea, din 
echipa spitalului fac parte medicii pediatri din 
spitalul Life Memorial, precum şi specialişti ai 
Hyperclinicii MedLife Griviţa.

Programul de lucru al spitalului este 24/ 24, 7/ 7.

Spitalul de Pediatrie MedLife: 
str. Zăgazului, nr. 7-8, sector 1, 
în apropierea stației de metrou 

Aurel Vlaicu (zona Aviaţiei - Ambasada Chinei)

Programări: 021 9646

Pediatria este una dintre specialităţile medicale 
care a consacrat MedLife drept cel mai 
important furnizor de servicii medicale private 
din România. În cei 15 ani de activitate am tratat 
sute de mii de copii în zona de ambulatoriu și de 
spital, iar acum, în 2011, am hotărât să ducem 
serviciile destinate micilor pacienţi la un nivel 
superior.

Din această lună, pediatria beneficiază de o 
unitate medicală dedicată – Spitalul de Pediatrie 
MedLife. Acesta este primul spital de acest 
tip din mediul privat şi, în acelaşi timp, cea 
mai modernă unitate medicală de nişă, fiind 
desfăşurat pe 6 niveluri, cu o suprafaţă totală 
de 5.200 mp.

Grijă deplină pentru cei mici
Spitalul dispune de un bloc operator cu două săli 
de operaţie, acesta fiind dotat cu echipamente 
şi tehnologie ce oferă siguranţă deplină 
pentru efectuarea oricărui tip de intervenţie 
chirurgicală. Secţia de terapie intensivă este 

MedLife deschide PRIMUL SPITAL PRIVAT DE PEDIATRIE
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Nou: Ecografia 
Doppler vascular
în MedLife Unirii
Ecografia Doppler vascular este o metodă 
imagistică ce se bazează pe interacţiunea 
ultrasunetelor emise de către sonda 
ecografului cu ţesuturile corpului uman 
şi pe aplicabilitatea efectului Doppler în 
medicină, astfel încât, prin prelucrarea 
ultrasunetelor reflectate înapoi către sondă 
se obţin informaţii despre structura vaselor, 
a fluxului sangvin şi efectul modificărilor 
anatomopatologice ale vaselor asupra curgerii 
sângelui.

Avantajele procedurii 
Eco-Doppler:
• nu este invazivă / nu este dureroasă
• nu este iradiantă, putând fi repetată la 
nevoie
• nu necesită administrare de substanţă de 
contrast 

Ecografia Doppler vascular este metoda 
paraclinică de diagnosticare/ confirmare a 
unor boli (ex. tromboză venoasă profundă, 
embolia vasculară), fiind suficientă pentru 
iniţierea tratamentului medicamentos sau 
chirurgical. Examinarea se efectuează la 
recomandarea unui medic, după realizarea 
unui examen fizic amănunţit. Aceasta se face 
pe segmente vasculare, timpul alocat fiind în 
medie de cca. 30 min. 
Principalele indicaţii ale ecografiei Doppler 
vascular:

• vase intra- şi extracraniene (la pacienţi 
cu AVC, AIT, tulburări de vedere tranzitorii, 
sufluri vasculare cervicale, factori de risc 
cardiovasculari multipli etc.);
• artere ale membrelor inferioare/ superioare 
(afectare aterosclerotică, embolii, proteze 
vasculare etc.);

• vene ale membrelor inferioare/ superioare: 
tromboze profunde sau superficiale, 
insuficiență venoasă cronică (diagnostic şi 
studiu preoperator), etc.
• fistule de dializă
• artere renale pentru hipertensiune arterială 
severă, posibil secundară unei afectări 
renovasculare;
• patologia aortei abdominale şi a ramurilor 
ei (ateroscleroza, anevrisme, disecţii, 
postoperator etc.);
• vene cave inferioare
• malformaţii vasculare
• înaintea unor manevre invazive - cateterism 
cardiac, implantare de catetere venoase 
centrale, implantare de cardiostimulatoare

Dr. Mirela Petre, medic specialist cardiologie
Programări 021.9646
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Cum tratăm SAS?
CPAP (continuous positive airway pressure) –  gold-
standard de tratament al SAS
• este un sistem care funcţionează ca o atelă 
pneumatică, menţinând deschise căile respiratorii 
prin administrarea unei presiuni constante pozitive 
cu ajutorul unei măști, de obicei nazală, şi care 
va duce la dispariţia apneilor, a sforăitului şi a 
consecinţelor acestora;
• este utilizat în stadiile moderate şi severe ale 
bolii;

Alte modalităţi terapeutice, precum rucsacul 
poziţional, protezele orale, uvulopalatoplastiile, etc. 
sunt folosite doar în situaţii speciale:
• SAS strict poziţional (rucsac, bile) - pentru a evita 
dormitul în decubit dorsal (pe spate) 
• SAS uşor sau în SAS sever cu intoleranţă la CPAP.

Netratarea sindromului de apnee în somn poate 
avea consecinţe grave asupra vieţii, ducând la 
scăderea calităţii acesteia şi la diferite afecţiuni, 
de aceea, în momentul în care apar unul sau mai 
multe dintre simptomele prezentate mai sus se 
recomandă prezentarea la medicul specialist.

Articol pregătit de Dr. Alina Stancă, medic specialist 
pneumolog

Oferta promoţională MedLife Griviţa 
Toţi pacienţii care vor solicita în luna iunie un 
tratament pentru SAS vor beneficia GRATUIT 
de o consultaţie la pneumologie.

Programări: 021 9646

Ce este SAS?
SAS sau sindrom de apnee în somn este o 
tulburare a somnului definită prin existenţa a cel 
puţin 10 apnei per oră de somn.
Apneea reprezintă oprirea fluxului aerian, în timpul 
somnului, pentru cel puţin 10 secunde.

Pacienţii cu SAS prezintă o serie de manifestări 
clinice:
1. Nocturne:
• sforăit persistent zgomotos, pauze în respiraţie 
(apnei), somn agitat, neodihnitor, urinări frecvente 
(nicturie), impotenţă, aritmii cardiace etc.
2. Diurne:
• somnolenţă excesivă ziua, cefalee matinală, 
tulburări de atenţie, afectarea memoriei, depresie, 
iritabilitate etc.

Care sunt complicaţiile generate 
de acest sindrom? 
Hipertensiune arterială sistemică, hipertensiune 
pulmonară, AVC, infarct miocardic, impotenţă, 
accidente rutiere, moarte subită etc.

Cum diagnosticăm SAS? 
• Poligrafia – investigaţie non-invazivă, realizată 
cu un poligraf (aparat care înregistrează somnul şi 
modificările ce apar în această perioadă) - Poligraf 
Stardust II. Acest aparat are 7 canale de citire: 
fluxul de aer, saturaţia de oxigen, pulsul, poziţia 
corpului, efortul toracic, sforăitul, PEM (pontator 
pentru evoluţia pacientului);

• Polisomnografia – o investigaţie mai complexă, 
care necesită laborator de somnologie.
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Centru de vaccinări internaţionale 
la Hyperclinica MedLife Băneasa 
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• personalului medico-sanitar care se angajează 
în unităţi sanitare fără a avea antecedentele de 
vaccinare solicitate;
• persoanelor care fac călătorii în zone de conflict 
armat;
• persoanelor care fac călătorii în zone cu risc 
potenţial de îmbolnăvire şi pentru care regulamentul 
sanitar internaţional recomandă vaccinări obligatorii 
sau de circumstanţă, precum şi chimioprofilaxie;
• persoanelor care se angajează pe vase de 
croazieră;
• persoanelor care au contracte de muncă în ţări 
unde există risc de expunere la agenţi patogeni, 
implicaţi în etiologia unor boli infecţioase;
• femeilor care doresc vaccinarea HPV pentru 
profilaxia cancerului de col uterin.

Hyperclinica MedLife Băneasa
Șos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 10

Statisticile din România arată că din ce în ce mai 
multe persoane sub 45 de ani suferă de afecțiuni 
majore ale inimii, iar diabetul zaharat, care are 
un factor mare de risc cardiovascular, afectează 
substanțial populația adultă.

Având în vedere noul context, specialiștii MedLife 
Favorit vin în întâmpinarea pacienților cu un 
program de diagnostic și tratament destinat 
afecțiunilor cardiovasculare: “Cum să ne ferim de 
bolile cardiovasculare”.
Departamentul de cardiologie este dotat cu 
aparatură de ultimă generație și pune la dispoziția 
pacienților următoarele investigații:

Ecocardiografie adulți și copii - este o 
investigație noninvazivă cu ajutorul căreia medicul  
poate să vadă pe monitor inima, structura, precum 
și contracțiile acesteia. Astfel se pot identifica 
eventualele anomalii ale mușchiului valvelor inimii. 

Holter tensiune arterială - constă în înregistrarea 
tensiunii arteriale la intervale regulate de timp.

Holter EKG – reprezintă monitorizarea ambulatorie 
(24 ore) a ritmului cardiac. 

EKG de efort - este o investigație noninvazivă, 
utilizată pentru înregistrarea bătăilor inimii și a 
ritmului cardiac, aceasta fiind efectuată în timp ce 
pacientul face efort fizic.

ECG sau EKG de repaus - reprezintă o investigație 
noninvazivă, utilizată pentru înregistrarea ritmului 
cardiac. Aceasta se face prin montarea unor 
electrozi pe corpul pacientului. Investigația durează 
aproximativ 5 minute și nu necesită o pregătire 
specială a pacientului.

Echipa de specialiști în cardiologie:
Dr. Bello Alecsander – medic specialist cardiologie, 
competență în ecocardiografie
Dr. Nicolescu Alin – medic specialist cardiologie

Luna aceasta, Hyperclinica MedLife Favorit este 
alături de cei mici, dar şi alături de mămici, oferind 
în dar reduceri speciale. 

Ofertă copii 
20% discount pentru:
• Montare cercei
• Controlul pediatric (revenirea pentru acelaşi 
diagnostic în termen de 1 lună)
• Prescriere ochelari

Ofertă mămici 
10% discount pentru:
• Peeling superficial.

Ne pregătim să întâmpinăm sezonul de vară, 
perioadă în care, de regulă, sunt efectuate cele 
mai multe călătorii sau deplasări în străinătate. 
Pentru a veni în sprijinul celor care pleacă frecvent 
în afara ţării şi, în acelaşi timp, doresc să aibă grijă 
de starea lor de sănătate, am dezvoltat un centru 
de vaccinări internaționale. Vaccinările care se 
efectuează în acest centru sunt altele decât cele 
cuprinse în programul național de imunizare. 

Cui se adresează centrul de 
vaccinări internaţionale?
• persoanelor care nu au beneficiat de noile 
antigene vaccinale existente;
• persoanelor care aplică la facultăţi în străinătate 
şi care au recomandare de vaccinare pentru 
anumite boli infecţioase;
• persoanelor din anturajul bolnavilor cu diferite 
tipuri de hepatită acută virală;

Program de diagnostic 
și tratament 
pentru afecțiunile 
cardiovasculare

Iunie, luna cadourilor 
pentru copii în 
MedLife Favorit
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Pachet complet pentru diabet şi 
boli de nutriţie, care include:
Screening precoce pentru neuropatie diabetică, 
screening pentru arteriopatie diabetică, calcularea 
riscului cardiovascular pentru pacienţi cu şi fără 
diabet, educaţia pacienţilor cu diabet.

Hyperclinica MedLife Titan este cea mai nouă 
unitate MedLife, deschisă pe strada Liviu 
Rebreanu, nr. 8, în apropierea stației de metrou și a 
magazinului Titan.

Printre specialitățile medicale disponibile în cadrul 
centrului se numără:
• Cardiologie (inclusiv ecocardiografie)
• Endocrinologie
• Gastroenterologie
• Ginecologie (inclusiv ecografie)
• Medicină Internă
• Nefrologie
• Oftalmologie
• ORL
• Pediatrie 

Pentru a răspunde numărului mare de solicitări 
din partea pacienţilor, Hyperclinica MedLife Titan a 
conceput pachete complexe de servicii medicale 
specializate:

Pachet complet pentru 
cardiologie (holter EKG, TA, 
ecocardiografie, Doppler):
Holter tensiune arterială - constă în înregistrarea 
tensiunii arteriale la intervale regulate de timp;
Holter EKG – reprezintă monitorizarea ambulatorie 
(24 ore) a ritmului cardiac. 
EKG de efort - este o investigație noninvazivă, 
utilizată pentru înregistrarea bătăilor inimii și a 
ritmului cardiac, aceasta fiind efectuată în timp ce 
pacientul face efort fizic.

ECG sau EKG de repaus - reprezintă o investigație 
noninvazivă, utilizată pentru înregistrarea ritmului 
cardiac. Aceasta se face prin montarea unor 
electrozi pe corpul pacientului. Investigația durează 
aproximativ 5 minute și nu necesită o pregătire 
specială a pacientului.

Ecocardiografie - este o investigație noninvazivă cu 
ajutorul căreia medicul poate să vadă pe monitor 
inima, structura, precum și contracțiile acesteia. 
Astfel se pot identifica eventualele anomalii ale 
mușchiului valvelor inimii. 

Servicii noi la MedLife Titan

Infecţia tractului urinar, o afecţiune 
frecventă în ambulatoriul 
de specialitate

suprapubiană sau lombară, simptomatologie 
digestivă.
Proba de laborator care pune diagnosticul de 
certitudine este urocultura cu antibiogramă, şi 
anume în cultură trebuie să se afle mai mult 
de 105 unităţi formatoare de colonii/ mm3 
de urină.
Diagnosticarea şi tratarea corespunzătoare 
a acestei afecţiuni este importantă datorită 
riscului de recădere, reinfecţie şi, mai ales, de 
cronicizare cu afectarea funcţiei renale.

Material pregătit de Dr. Alina Păcurari, medic 
specialist medicină internă

Infecţia tractului urinar este definită prin 
colonizarea şi multiplicarea germenilor la 
nivelul tractului urinar cu eliminarea lor 
ulterioară în urină. Etiologia acestei afecţiuni 
este variată, de la bacterii (enterobacterii, 
stafilococi, germeni anaerobi), până la virusuri 
şi fungi, dar cel mai frecvent agent etiologic al 
infecţiei urinare este Escherichia coli. 
Infecţiile urinare pot fi: joase sau înalte, 
simptomatice sau asimptomatice, 
necomplicate sau complicate. 
Tabloul clinic este variat, în funcţie de 
localizarea infecţiei şi de severitatea ei, 
aceasta manifestându-se prin: polakiurie 
(urinări frecvente şi în cantitate mică), disurie 
(usturimi la urinat), febră, frisoane, durere 

În luna iunie, toţi 
copiii beneficiază 
de reduceri de 20% 
la consultaţiile ORL 
la MedLife TitanHyperclinica MedLife Titan:

Program: 07:00 – 21:00 
Programări: 021.9646



Tu știi de C?

Care sunt riscurile?
Riscul pentru hepatitele cronice cu virus B sau C 
este de a evolua către ciroză hepatică și cancer 
hepatic. Această evoluție nefastă, deși lentă, în 
mulți ani, este mai frecventă în cazul virusului C. Cu 
toate acestea, abordarea trebuie să fie similară în 
cazul ambelor infecții virale, și anume monitorizarea 
bolii și, acolo unde există indicație, inițierea 
tratamentul antiviral pentru a preveni agravarea 
bolii.

Ce este FibroScan?
Testarea prin FibroScan sau elastografia hepatică 
reprezintă o metodă recent introdusă, neinvazivă, 
prin care se măsoară duritatea ţesutului hepatic. 
În acest fel, metoda este utilizată în depistarea 
şi cuantificarea fibrozei hepatice din hepatite şi 
ciroză, fiind dovedit că există o corelaţie între gradul 
fibrozei şi elasticitatea hepatică.

Care sunt avantajele FibroScan?
• evaluarea fibrozei hepatice se face printr-un test 
neinvaziv, nedureros
• este un test simplu, rapid, reproductibil
• rezultatul este disponibil imediat 
• procedura se poate efectua ori de câte ori este 
necesar, în special pentru evaluarea tratamentului
FibroScan este o alternativă pentru biopsia 
hepatică, cu performanţe apropiate acesteia; spre 
deosebire de FibroScan, biopsia hepatică este o 
metodă invazivă, poate fi dureroasă, prezintă riscuri, 
complicaţii (hemoragie, peritonită, sepsis), poate 
avea numeroase limitări şi contraindicaţii.

Când este indicată testarea cu FibroScan?
• hepatitele cronice virale cu virus B sau C
• ciroza hepatică de orice etiologie
• hepatopatia alcoolică
• hepatite toxice şi medicamentoase
• steatohepatită non-alcoolică
• hemocromatoză, boala Wilson
• pacienţii care refuză puncţia hepatică
Care sunt limitările metodei?
Ascita, obezitatea, spaţiile intercostale prea înguste.

Hepatitele B şi C nu au 
simptome, dar pot ucide! 
Testează–te! 
www.medlife.ro 
tel. 021 9646.

Cum se pot depista hepatitele
 B și C?
Dată fiind evoluția lentă și de cele mai multe ori 
lipsită de simptome relevante, cele mai multe 
dintre aceste infecții sunt depistate după mulți ani 
de evoluție, diagnosticarea făcându-se de obicei 
întâmplător, cu ocazia screening-ului. 
Cea mai bună metodă de diagnostic rămâne 
depistarea activă în cazul testelor de screening. 
Concret, trebuie efectuate testele specifice de 
sânge – antigenul HBs (Ag HBs), pentru virusul B și, 
respectiv, anticorpii anti-VHC (Ac anti-VHC) în cazul 
virusului C. 
Odată ce unul dintre aceste teste iese pozitiv, se 
trece la investigații mai amănunțite, pentru a evalua 
intensitatea replicării virale și stadiul bolii hepatice 
la momentul respectiv. 
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și respectiv C. Aceste virusuri sunt complet diferite, 
cu particularități distincte și modalități diferite de 
tratament, și nu stadii diferite ale aceleiași boli.

Cum se transmit?
Cel mai frecvent, se transmit prin sânge, iar 
vehiculul de transmitere este cel mai adesea 
reprezentat de instrumente medicale sau non-
medicale care vin în contact cu sângele unei 
persoane infectate. Poate fi vorba despre transfuzii 
cu sânge sau produse de sânge, intervenții 
chirurgicale sau stomatologice, injecții cu ace 
infectate (droguri intravenoase), tatuaje, piercing-
uri, manichiură, pedichiură, folosirea în comun a 
obiectelor infectate, având contact potențial cu 
sângele (lame de ras, forfecuțe etc.).
Deși mai rară, calea de transmitere sexuală rămâne 
o posibilă cauză, fiind mai probabilă pentru virusul 
B decât pentru virusul C.

Care sunt simptomele bolii?
Simptomele hepatitei cronice, cauzate de virusul B 
sau C, sunt total nespecifice. Majoritatea pacienților 
nu au niciun simptom evident, nici chiar în stadii 
avansate ale bolii, cum ar fi în stadiul de ciroză 
hepatică. Printre simptomele posibile se numără 
astenia (o senzație de oboseală nejustificată), 
scăderea poftei de mâncare, greața post-prandială 
(după mese), uneori jenă și, mai rar, dureri în 
hipocondrul drept (porțiunea de sus a abdomenului, 
sub coaste în dreapta), și rareori colorația icterică a 
tegumentelor și sclerelor.

Statisticile arată că România deține primul loc în 
Europa la totalul cazurilor de hepatită C și locul 
4 ca rată a mortalității cauzate de bolile hepatice 
cronice.

Tu ştii de C? Sub acest slogan MedLife a dat startul 
unei campanii de informare şi sensibilizare a opiniei 
publice privind importanţa screening-ului hepatic 
și riscurile la care se expun prin depistarea târzie 
a bolii.

Campania se derulează în intervalul 20 mai 
– 20 august, având ca obiectiv încurajarea și 
popularizarea screening-ului pentru hepatita B 
și C prin pachete speciale, valabile atât pentru 
diagnosticarea hepatitei B sau C, cât şi pentru 
monitorizarea bolii, în cazul pacienţilor confirmaţi cu 
această boală.

Ai 30% reducere la servicii 
specifice:
Pentru depistare (hepatita B sau C) 
• analize specifice: antigenul HBs (Ag HBs) și 
anticorpii anti-VHC (Ac anti-VHC) 

Pentru monitorizare (pacienţii pozitivi cu hepatită 
B sau C)
• viremii şi / sau
• FibroScan

Hepatitele cronice B și C reprezintă boli ale ficatului 
cauzate de infecția cronică cu virusurile hepatitice B 



Stop obezitate! 
program cu suport medical 
şi psihologic, la MindCare Care

Acuratețe și siguranță 
în chirurgia ORL, în cadrul 
Life Memorial Hospital
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Obezitatea nu mai este de multă vreme 
doar o problemă de natură estetică, astăzi 
indivizii supraponderali și obezi devenind 
ţinta demersurilor terapeutice iniţiate și 
conduse de nutriţioniști, ca urmare a riscului 
potenţial de a dezvolta diverse patologii cu 
impact important asupra stării de sănătate 
(boli cardiovasculare, diabet zaharat, 
ateroscleroză, complicaţii osteo-articulare, 
litiază biliară, complicaţii respiratorii, 
ginecologice și obstetricale, precum și 
oncologice). Pe de altă parte, tulburările 
de comportament alimentar (anorexia 
nervosa, bulimia nervosa, binge-eating) 
determină carenţe nutriţionale și complicaţii 
medicale importante (cardiovasculare, 
gastrointestinale, endocrine, metabolice, 
renale), uneori cu risc vital, punând în pericol 
viaţa individului. Tulburările de alimentaţie 
prezintă două laturi distincte, latura somatică 
și latura psihică, și de aceea evaluarea și 
managementul trebuie să se adreseze atât 
componentei medicale, nutriţionale, cât și 
componentei psiho-sociale.

Programul oferit de Centrul de Psihiatrie și 
Psihoterapie MindCare vă propune abordarea 
obezităţii și a tulburărilor de comportament 
alimentar (anorexia nervosa, bulimia nervosa, 
tulburarea mâncatului compulsiv) din dublă 
perspectivă, medicală și psihologică. Aceasta 
cuprinde atât o evaluare clinică riguroasă 
a comportamentului alimentar și a modului 
în care acesta influenţează viaţa, cât și 
informaţii cu privire la stilul de viaţă sănătos 
(alimentaţie și obiceiuri alimentare, exerciţiu 
fizic, interacţiunile cu cei din jur și cum 
sunt acestea relaţionate comportamentului 

Intervenţii chirurgicale ORL 
Pediatrie 
Specialiștii Life Memorial Hospital depun 
toate eforturile pentru a asigura confortul 
maxim al micilor pacienți, precum și o 
abordare personalizată a actului medical, în 
funcție de dorințele și nevoile fiecărui copil.
Printre cele mai efectuate intervenții 
în Life Memorial Hospital se numără: 
adenoidectomia (vegetaţiile adenoide sau 
,,polipii”), simplă sau prin coblaţie, cu sau 
fără control endoscopic; amigdalectomia 
(simplă sau prin coblaţie); adeno-
amigdalectomie; biopsia regiunii cervico-
faciale; chirurgia cervicală; excizie de părţi 
moi regiunea cervico-facială; incizia frenului 
lingual scurt; timpanotomie/miringotomie 
(perforarea timpanului în scop terapeutic 
sub microscopul optic – de exemplu, în 
otita medie acută supurată), timpanotomia 
cu aplicare aerator transtimpanal (sub 
microscopul optic – cum este indicat în otita 
seroasă cronică), examinări endoscopice 
nazo-faringo-laringiene.
Intervenţiile chirurgicale la copii se efectuează 
sub anestezie locală sau generală, în funcţie 
de tipul procedurii și de opțiunile medicului și 
ale părinţilor.

Intervenţii chirurgicale ORL 
adulţi 
Pregătirea specialiștilor și dotarea de 
excepție disponibilă în Life Memorial 
Hospital permit efectuarea unei game 
complete de intervenții ORL pentru adulți: 
adenoidectomie (simplă, prin coblaţie, 
sub control endoscopic), amigdalectomie 

alimentar). Totodată, în cadrul Centrului 
de Psihiatrie și Psihoterapie MindCare 
sunt oferite suportul și terapia psihologică 
individualizată.

Demersul intervenţionist promovat în 
MindCare are în vedere natura psihosomatică 
a tulburărilor de conduită alimentară, fiind 
asistat de o echipă alcătuită din medic 
nutriţionist cu pregătire în psihoterapie 
cognitiv-comportamentală, orientare 
psihoterapeutică dovedită în toată lumea 
a fi eficientă în terapia patologiei de 
comportament alimentar, medic psihiatru, 
precum și medici de diverse specialităţi. 

MindCare oferă posibilitatea de a obţine 
suport medical și psihologic într-un cadru 
unic, cu integrarea optimă a necesităţilor 
medicale și psihoemoţionale relaţionate cu 
greutatea și imaginea corporală.

Dr. Anca Frunză, medic nutriţionist, psiholog 
clinician, psihoterapeut de orientare cognitiv-
comportamentală 

(simplă sau prin coblaţie), reducţie 
volumetrică a amigdalelor palatine (coblaţie, 
radiofrecvenţă), chirurgie cervicală, corecţie 
deviaţie de sept nazal, septoplastie, reducţie 
volumetrică a cornetelor nazale inferioare 
cu radiofrecvenţă bipolară, secţionare 
sinechie septo-turbinară, excizie de părţi moi 
regiunea cervico-facială, prelevare biopsie 
regiunea cervico-facială, timpanotomie cu 
aplicare aerator transtimpanal, chirurgia 
sforăitului (radiofrecvenţă), cauterizare bază 
de limbă cu radiofrecvenţă, cura chirurgicală 
a polipozei nazale/nazosinusale simplă/
endoscopică, sinusoscopie, miringoplastie 
(timpanoplastie), cura chirurgicală 
endoscopică a sinuzitelor maxilo-etmoidale, 
rinoplastie, rinoseptoplastie, cura chirurgicală 
a otomastoiditei şi revizia cavităţii de evidare, 
intervenţii de reconstrucţie a urechii medii, 
miringoplastie/timpanoplastie în sechele 
post-otitice cu/fără perforaţii ale membranei 
timpanice, osiculoplastie, recalibrare conduct 
auditiv extern în cazul stenozei, laringoscopie 
suspendată în scop diagnostic.  

Life Memorial Hospital a încheiat contracte 
cu CAS și pentru intervențiile din sfera ORL. 
Astfel, doar pe baza adeverinței de salariu 
și a biletului de trimitere de la medicul de 
familie, pacienții beneficiază de intervenții și 
investigații moderne pentru care trebuie să 
suporte doar costurile de spitalizare.

Material pregătit de dr. Vlad Postelnicu, 
medic specialist ORL, Doctor în Științe 
Medicale; specializări: laser în ORL, 
chirurgie endoscopică ORL, audiologie
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În luna iunie, testează gratuit 
sănătatea copilului tău 
la MedLife Cluj!

Importanţa diagnostică 
a VSH-ului

 În zilele de 1, 2, şi 3 iunie, MedLife Cluj face 
cadou tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 
1 şi 14 ani, două teste de laborator esenţiale 
în diagnosticul anemiei feriprive (prin carenţa 
de fier): hemoleucograma şi sideremia (fierul 
seric).

Carenţa de fier este cea mai frecventă 
carenţă nutriţională de pe glob şi cea mai 
importantă cauză de anemie la toate vîrstele.

Anemia prin carenţă de fier este frecvent 
întîlnită la copiii cu vîrste cuprinse între 6 
luni şi 5 ani,  7,7-25% din aceştia fiind 
diagnosticaţi cu această afecţiune.

La copiii mici, anemia prin carenţă de fier 
poate duce la retard în dezvoltarea  de 
abilităţi (mersul şi vorbitul), iritabilitate, deficit 
de atenţie. Netratată, poate duce la retard 
fizic şi tulburări de comportament.

Tratamentul  corect duce la dispariţia tuturor 
semnelor şi simptomelor datorate, pe de o 

parte anemiei (paloare, oboseală fizică şi 
intelectuală, tahicardie, leşin) pe de altă parte, 
carenţei de fier (piele uscată, descuamată, 
ragade la comisuri, unghii friabile, 
inapetenţă, iritabilitate, scăderea atenţiei 
şi a coeficientului intelectual, tulburări de 
creştere, scăderea capacităţii organismului 
de a se apăra împotriva infecţiilor).

De asemenea, în perioada 1-3 iunie, MedLife 
Cluj oferă tuturor copiilor cu vîrste cuprinse 
între 1 şi 14 ani o reducere de 30% din 
preţul unuia din cele 3 paneluri de alergeni 
disponibile în laboratorul nostru (alergeni 
respiratorii, alergeni alimentari, panel mixt).

Pentru informaţii suplimentare, ne găsiţi la 
sediul nostru de pe str. Bucegi nr. 13-15 sau 
la numerele de telefon 0364800 122, 0753 
53 53 93.

Dr. Feticu Lucia, Medic primar medicină de 
laborator, Şef Laborator MedLife Cluj

VSH-ul (viteza de sedimentare a hematiilor) 
este o analiză simplă care se bazează pe 
proprietatea hematiilor de a agrega şi de 
a sedimenta într-un tub de sticlă. VSH-ul 
reprezintă, de fapt, rata cu care eritrocitele 
dintr-o probă de sânge anticoagulat 
sedimentează în decurs de o oră. 
În condiţii normale, eritrocitele sedimentează 
lent, astfel încât valorile de referinţă sunt 
cuprinse între 1-20mm/h. 

VSH-ul creşte în prezenţa fibrinogenului 
și a imunoglobulinelor, proteine care se 
ataşează pe suprafaţa hematiilor și determină 
agregarea rapidă a acestora, dar şi în 
prezenţa unei anemii. Este un test util pentru 
diagnosticul artritei reumatoide, mielomului 
multiplu, arteritei temporale, polimialgiei 
reumatice, artritelor septice, osteomielitei, dar 
şi pentru aprecierea evoluţiei pacienţilor cu 
infecţii cronice și lupus eritematos sistemic. 
Scăderi ale VSH-ului se observă în poliglobulii 
şi în creşteri masive ale numărului de 

leucocite. VSH-ul nu este specific pentru o 
anumită boală și nu ar trebui utilizat ca test 
screening la pacienţi asimptomatici. VSH este 
o analiză orientativă, iar medicul are sarcina 
de a investiga cauza care a dus la creşterea 
VSH-ului.

Recoltarea se face de obicei dimineaţa, pe 
nemâncate, în vacutainer special, cu citrat 
de sodiu 3.8%, cu respectarea raportului de 
4:1 între sânge şi anticoagulant. Se utilizează 
metoda automată de citire, cu ajutorul unui 
sistem de raze infraroșii.

În cadrul Laboratorului MedLife Timişoara 
această determinare se efectuează zilnic, iar 
rezultatele se eliberează în aceeași zi. 

Dr. Rodica Lighezan, medic primar Medicină 
de Laborator, Șef Laborator MedLife 
Timișoara
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Şcoala Părinţilor MedLife
Peste câteva luni veți deveni 
părinți. Felicitări!

Tocmai ați intrat în una dintre cele mai 
frumoase perioade ale vieții. Geometria lumii 
se schimbă pentru voi, și micuțul pe care îl 
așteptați devine persoana cea mai importantă 
din Univers.

Vreți ca în aceste luni să vorbiți cu cineva 
despre stările prin care treceți, despre 
emoțiile și gândurile specifice acestei 
perioade. Vă doriți să puteți discuta cu 
persoane care vă înțeleg: cu alți părinți care 
întâmpină emoții sau probleme asemănătoare 
și cu specialiști care să vă răspundă la toate 
întrebările legate de cel mic și de venirea sa 
pe lume.

Școala Părinților MedLife a fost creată 
pentru a ajuta mămicile să fie relaxate și 
liniștite pe tot parcusul sarcinii, și, totodată, 
pentru a-i ajuta pe tătici să fie suficient de 
pregătiți pentru a acorda tot suportul necesar 
prospetei mămici și bebelușului.
Complexitatea proiectului ”Școala Părinților 
MedLife” constă în diversitatea informaţiilor 
oferite de o echipă de specialişti: medici 

Structura Cursurilor Şcolii 
Parinţilor
2 şedinţe susţinute de medicul ginecolog, 
care vizează următoarele subiecte:
• Sarcina – evoluţie şi monitorizare
• Dezvoltare fetală
• Analize uzuale în timpul sarcinii
• Naştere naturală vs. Operaţia cezariană
• Anestezia la naştere
• Recuperare postnatală
2 şedinţe susţinute de medicul 
neonatolog, care vizează următoarele 
subiecte:
• Îngrijirea nou-născutului
• Colicile abdominale
• Sughiţul
• Constipaţia bebeluşului
• Plânsul bebeluşului
• Icterul neonatal
• Baia bebeluşului
• Schema de vaccinare
2 şedinţe de suport psihologic, 
care vizează următoarele subiecte:
• Probleme legate de fragilitatea emoţională 
a femeii însărcinate şi modalităţi în care 
aceasta poate fi controlată
• Înțelegerea maternităţii 
• Anxietăţile gravidei
• Noua configuraţie familială
• Decodarea plânsului bebeluşului
• Baby – blues / depresie postpartum

ginecologi, neonatologi, nutriţionişti, psihologi 
şi kinetoterapeuţi. Maniera în care sunt 
prezentate informaţiile este una interactivă, 
unde viitori părinţi sunt implicaţi în mod direct 
în a găsi soluţii la diferite probleme care pot 
apărea.

Obiectivul general este ca viitori părinţi să 
dobândească cunoştinţe clare şi concise 
despre ce înseamnă sarcina, naşterea 
şi îngrijirea bebeluşului, precum şi să 
conștientizeze transformările psihologice care 
vin în urma trecerii de la statutul de soţ\soţie 
la cel de părinţi.

În urma participării la aceste cursuri, tăticii 
vor primi un certificat de absolvire prin care 
pot beneficia de un concediu de paternitate 
de 10 zile, suplimentar celui de 5 zile, 
acordat conform legislaţiei în vigoare.
Cursurile sunt organizate periodic, fiind 
structurate în 4 şedințe, a câte 2 ore fiecare. 
Pentru că înţelegem cât de preţios este 
timpul cuplurilor care aşteaptă un bebe, 
cele 4 şedinţe sunt grupate pe parcursul 
unei săptămâni. Astfel, în doar o săptămână, 
părinţii vor primi toate informaţiile de care au 
nevoie, plus certificatul de absolvire!

Echipa de specialiști 
a MedLife:
Dr. Mihaela Steriu, medic primar 
obstetrică - ginecologie 
Dr. Gheorghe Gică, medic specialist
obstetrică - ginecologie;
Psih. Cătălina Dumitrescu/ Psih. Petronela Braha;
Dr. Irina Cuzino, medic primar neonatolog 
Dr. Adrian Toma, medic primar neonatologie 
Dr. Alexandra Cozinov medic specialist 
neonatolog
Mihaela Mihăescu fiziokinetoterapeut;
Dr. Violeta Stolea, medic specialist nutriție.

1 şedinţă susţinută de nutriţionist, 
care vizează următoarele subiecte:
• Regimul alimentar în timpul sarcinii şi 
imediat postnatal
• Miturile alimentaţiei din perioada alăptării
• Soluţii pentru scăderea în greutate în 
perioada postnatală
1 şedinţă susţinută de fiziokinetoterapeut, 
care vizează următoarele subiecte:
• Întreţinerea fizică în perioada sarcinii
• Recuperarea postnatală 
• Dezvoltarea motorie a bebeluşului

Preţul cursurilor este de doar 
200 de lei pentru toate cuplurile. 



21

DE
 V

OR
BĂ

 C
U 

SP
EC

IA
LI

ȘT
II 

M
ED

LI
FEcă mi se potriveşte mai bine o disciplină în care să 

combin aportul teoretic cu abordarea intervenţională 
a anumitor patologii, iar Gastroenterologia 
şi Endoscopia digestivă mi-au dat această 
posibilitate. Am renunţat la rezidenţiatul de Interne 
şi am dat concurs pentru un post de rezident de 
Gastroenterologie-Endoscopie, pe care l-am obţinut 
în anul următor la Spitalul Floreasca.

IL: Care a fost cea mai mare realizare 
profesională?

EC: Cred că realizările mele profesionale au venit 
gradual. Am muncit constant si am căutat să îmi 
îmbunătăţesc cunoştinţele teoretice în domeniu, 
şi tehnica endoscopică pe de altă parte, şi să 
fac intervenţii endoscopice cât mai complexe. 
În principal, este o chestiune de motivaţie şi de 
perseverenţă, poate puţin şi de talent... Nu ştiu care 
este cea mai mare realizare de până acum, dar aş 
spune mai degrabă că sunt mulţumit că îmi pot 
practica specialitatea într-un mediu profesional şi 
uman foarte adecvat, aici, în clinica MedLife.

IL: Ce tipuri de investigaţii si intervenţii efectuaţi 
la MedLife?

EC: Echipa de gastroenterologi de la MedLife 
acoperă aproape tot spectrul investigaţiilor 
imagistice disponibile în orice clinică serioasă de 
Gastroenterologie, începând de la endoscopia 
digestivă superioară, trecând prin examinarea 
intestinului subţire cu videocapsula endoscopică, şi 
terminând cu examinarea şi tratamentul endoscopic 
al patologiei colonului.

Din punct de vedere al patologiei ficatului, sunt 
disponibile toate testele non-invazive pentru 
evaluarea severităţii bolilor hepatice, precum 
Fibrotest/Fibromax și FibroScan, teste utilizate deja 
pe scară largă oriunde în lume. Aş adăuga şi buna 
colaborare cu colegii de la specialităţile imagistice 
radiologice, care au la dispoziţie un CT spiral şi 
noul RM 3T, tehnici imagistice care se completează 
foarte bine cu tehnicile endoscopice de vizualizare a 
leziunilor digestive.

În ce mă priveşte, sunt în mod special preocupat de 
tehnicile de endoscopie intervenţională şi, în acest 
sens, am obţinut suportul conducerii clinicii pentru 
dezvoltarea unui nou laborator de endoscopie 
digestivă, care să ofere suport logistic pentru 
creşterea complexităţii manevrelor de endoscopie 
terapeutică. Astfel, în curând va fi disponibilă la 
MedLife tehnica ERCP, o procedură complexă şi 
minim-invazivă cu ajutorul căreia se pot diagnostica 

InfoLife: 1. Ce v-a determinat să alegeţi acest 
domeniu medical? Care este relaţia dintre 
gastroenterologie şi hepatologie?

Eugen Crăciun: Interesant este că, în timpul 
facultăţii, m-au atras mai ales disciplinele cu 
componentă teoretică mai densă, gen imunologie, 
genetică, neurologie, chiar şi psihiatrie. Cu toate 

acestea, în anul 4 m-am surprins parcurgând 
cu interes domeniul bolilor digestive... şi, spre 
surprinderea mea, am obţinut la examen cel mai 
mare punctaj din serie. A fost o mare bucurie, mai 
ales că nu-mi propusesem asta... 
Ulterior, în timpul stagiaturii, şi apoi în primul an 
de rezidenţiat de Boli Interne, m-am întors către 
domeniul Gastroenterologiei şi Hepatologiei, simţind 

şi trata diverse boli ale căilor biliare sau se poate 
practica paleaţia unor tumori stenozante ale căilor 
biliare sau ale pancreasului. 

IL: Aşa cum ştiţi, MedLife derulează o campanie 
de informare cu privire la riscurile hepatitelor B 
și C. Ce ne puteţi spune, pe scurt, despre aceste 
boli? Care sunt simptomele şi ce riscuri implică 
acestea dacă nu sunt depistate la timp?

Din păcate, infecţiile cu virusurile hepatitice B şi/sau 
C sunt mult mai frecvente în România decât se ştie 
oficial. Dar pentru că aceste boli nu dor şi, de multe 
ori, nu dau simptome alarmante pentru persoana 
infectată, scapă de multe ori nediagnosticate până 
în faze avansate ale bolii. Sunt boli care, netratate, 
duc frecvent la ciroză hepatică, fază în care 
tratamentul este mult mai greu de făcut. Evoluţia 
bolii este lentă, în ani, prin urmare, există şansa 
unei diagnosticări a bolii într-un stadiu mai precoce 
dacă infecţia este căutată prin testele screening, 
care sunt teste de sânge relativ simple, pe care le 
poate prescrie orice medic. 

În condiţiile în care sistemul public de sănătate nu 
se implică într-un screening populaţional pentru 
aceste infecţii, singura posibilitate de diagnostic 
rămâne demararea unei campanii de informare 
despre riscul acestor infecţii, astfel încât tot mai 
multe persoane să se testeze din timp. Odată 
depistată infecţia cu virus B sau C, este de dorit ca 
pacientul să fie evaluat de un specialist în vederea 
stabilirii celei mai corecte metode terapeutice.

IL: Atunci când nu sunteţi medic, cum vă place să 
vă petreceţi timpul liber? Care sunt hobby-urile 
dumneavoastră?

EC: Sunt un mare amator de petrecere a timpului 
liber în natură. Iarna prefer schiul, iar vara bicicleta, 
şi merg întotdeauna cu mare plăcere pe munte. 

IL: Care este ultima carte citită?

EC: Ultima carte citită este o carte de munte, a unui 
alpinist austriac, autobiografică, care se referă în 
mod special la vârful K2, din Karakorum – al doilea 
ca înălţime din lume.

IL: Care este cartea favorită?

EC: Cartea favorită... aş zice Fraţii Karamazov, a lui 
Dostoievski.

IL: Vă mulțumim!
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Dr. Eugen Crăciun, 
medic specialist gastroenterolog

De vorbă cu...

Interviul din această lună de la rubrica ”De vorbă cu...” este realizat cu dr. Eugen Craciun, 
medic specialist gastroenterolog, cu competenţe în hepatologie, ecografie abdominală şi 
endoscopie digestivă. 

Dr. Craciun şi-a început şi desfăşurat activitatea în cadrul Spitalului de Urgenţă Floreasca 
şi, secundar, la Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Fundeni. Din anul 2006 s-a 
alăturat echipei MedLife.



„Pentru a scădea în greutate trebuie să 
încep să număr caloriile?” 
„Ca să mănânc sănătos trebuie să învăţ compoziţia 
în nutrienţi a fiecărui aliment?”

Astfel de întrebări sunt adresate frecvent medicului 
în cadrul unei consultaţii de nutriţie. Din fericire, 
avem la îndemână strategii pentru a echilibra 
alimentaţia şi aportul energetic. Cu ajutorul 
medicilor din Centrul de Excelenţă în Diagnostic 
și Tratament al Osteoporozei, Obezităţii şi Bolilor 
Tiroidiene din cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii, 
te ajutăm să scapi de kilogramele nedorite prin 
programul “Spring FIT”.

Pachetul „SPRING FIT” conţine un set complex de 
analize și consultații:

• glucoză serică
• colesterol total
• HDL
• LDL
• trigliceride

• acid uric
• TGO
• TGP
• GGT
• creatinină serică
• sodiu seric
• potasiu seric
• calciu seric total
• calciu ionic 
• TSH
• o ședință de consiliere la specialistul de nutriţie 
• o ședință de consiliere la specialistul de 
psihoterapie 
• o consultație la specialistul de endocrinologie

Preț promoțional al 
pachetului: 400 lei
Promoția este valabilă numai în Hyperclinica 

MedLife Unirii, până la sfârșitul lunii iunie.
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Specialistul îți răspunde 
Pentru a fi cât mai aproape de tine și de 
nelămuririle tale pe partea medicală, îți 
punem la dispoziție această rubrică, în care 
specialiștii noștri pot oferi soluții pentru 
fiecare problemă în parte. Sperăm ca în 
această pagină să găsești răspunsurile 
pe care le cauți de mult, indiferent de 
specialitate. Așteptăm întrebările tale pe 
adresa pr@medlife.ro.

Scapă rapid de kilogramele nedorite 
cu programul „SPRING FIT”!

30%

Hepatitele B și C nu au 
simptome, dar pot ucide!

Testează-te!

Reduceri pentru sănătatea ta la oricare dintre analizele:

Pentru depistare
• analize specifice: antigenul HBs (Ag HBs) și anticorpii 
   anti-VHC (Ac anti-VHC) 
 
Pentru monitorizare (pacienţii pozitivi cu hepatită B sau C)
• viremii şi / sau
• test FibroScan

www.medlife.ro  • tel: 021 9646



Sănătate de 5 stele

În București:
Hyperclinica MedLife Griviţa
Calea Griviței, nr. 365, sector 1, Bucureşti 
Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Băneasa
Șos. București-Ploiești, nr. 10, 
sector 1, București
Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Favorit
Drumul Taberei, nr. 24, sector 6, Bucureşti 
Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Unirii
Str. Hans Christian Andersen, nr. 1, sector 4, 
Bucureşti
Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Titan 
Str. Liviu Rebreanu, nr 8, sector 3, Bucureşti
Programări: 021 9646

Life Memorial Hospital  
Calea Griviței, nr. 365, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 209 40 31 
sau 021 9647 (24 / 24 ore)

Spitalul de Pediatrie MedLife
Str. Zăgazului nr. 7-8, sector 1, Bucureşti
Programări: 021 9646

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare
Str. Henri Coandă, nr. 33, et. 1, București
Telefon: 0753 535 385

Centrul de Medicină Materno-Fetală 
și Reproducere Umană
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 209 40 32 sau 021 9646

Centrul de Fiziokinetoterapie 
şi Recuperare Medicală 
Calea Griviţei, nr. 365, sector 1, Bucureşti
Programări: 021 9646

Centrul de Excelență în Gastroenterologie
Drumul Taberei, nr. 24, sector 6, Bucureşti 
Programări: 021 9646

Centrul de Excelență în Proctologie
Șos. București-Ploiești, nr. 10, sector 1, București
Programări: 021 9646

Centrul de Diagnostic și Tratament al 
Osteoporozei, Obezității și Bolilor Tiroidiene
Str. Hans Christian Andersen, nr. 1, sector 4, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Centrul de Excelență în Diabet și Boli de 
Nutriție
Str. Liviu Rebreanu, nr 8, sector 3, Bucureşti
Programări: 021 9646

Laboratorul MedLife Griviţa
Calea Griviţei nr. 371, sector 1, București
Telefon: 021 209 40 30

Laboratorul MedLife din Spitalul Dr. I. 
Cantacuzino
Str. Ion Movilă nr. 5-7, sector 2, Bucureşti
Telefon: 031 805 74 48

Laboratorul MedLife din Spitalul Clinic de 
Urgență pentru copii “Marie Curie”
Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sector 4, 
Bucureşti 
Telefon: 021 460 03 80

PharmaLife 
Calea Griviței, nr. 365, sector 1, Bucureşti
Șos. București-Ploiești, nr. 10, sector 1, București
Str. Hans Christian Andersen, nr. 1, sector 4, 
Bucureşti
Str. Batiștei nr. 9, sector 2, București
pharmalifegr@pharmalifemed.ro

În țară:
Hyperclinica MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina 37A, Timişoara
Programări: 0256 960 sau 0256 206 000

 MedLife - Policlinica de Diagnostic Rapid
• Str. Livada Vulturului nr. 10, cod 500366, Brașov
• Str. Turnului nr. 5A, cod 500152, Brașov
• Str. Kos Karoly nr. 60, Sfântu Gheorghe
Call Center: 0268 960; Fax: 037 287 57 45
www.pdr.ro

MedLife – Genesys
Str. Cornel Radu, nr. 3, Arad
www.clinica-genesys.ro 

Laboratorul MedLife Cluj
Str. Bucegi nr. 13-15, Complex Union  
Telefon: 0364 800 122

Laboratorul MedLife Timişoara
Str. Ion Dragalina, nr. 37 A
Telefon: 0256 206 000 

NOU!

NOU!


