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Departamentul de 
Radiologie-Imagistică 
Medicală din cadrul 

MedLife oferă servicii 
de ecografie, radiologie 
convenţională, mamografie, 
tomografie computerizată 
şi imagistică prin rezonanţă 
magnetică.

Printre cele mai noi achiziţii în materie de 
aparatură se remarcă  CT-ul spiral multislice 
(16x) şi RMN-ul 3T.

Cu ajutorul CT-ului spiral multislice (16x) 
Siemens Somatom Emotion se pot realiza 
achiziţii volumetrice şi reconstrucţii 
multiplanare ce permit un diagnostic de fineţe 
în patologia traumatică osoasă, în monitorizarea 
pacienţilor cu patologie oncologică, în 
diagnosticul şi evaluarea afecţiunilor obstructive 
ale căilor urinare (uroCT). 
Softul dedicat permite evaluarea patologiei 
vasculare: angio-CT artere carotide şi cerebrale, 
artere renale, aorta, artere pulmonare, 
angiografie vase periferice.

MedLife Griviţa este singurul centru medical 
din România dotat cu noul aparat de rezonanţă 
magnetică Siemens 3T Magnetom Trio ce 
stabileşte un nou standard în imagistica 
medicală.

RMN –ul 3T este extrem de eficient. Utilizând 
un timp mai scurt de scanare, măreşte confortul 
pacientului, fără a compromite calitatea. 
Rezoluţia spaţială crescută a imaginilor permite 
un diagnostic cu acurateţe al afecţiunilor 
cerebrale, vasculare, ale coloanei vertebrale, 
abdomino-pelvine, şi nu în ultimul rând al 
patologiei musculoscheletale.  

Vă invităm să accesaţi serviciile noastre 
susţinute de tehnologie de ultimă oră  şi să 
beneficiaţi de o atmosferă prietenoasă a 
personalului din Departamentul de Radiologie-
Imagistică Medicală al MedLife!

Dr. Camelia Mihăescu, medic specialist, 
radiologie şi imagistică medicală

medici cu expertiză națională și internațională • tehnologie modernă și confort de 5 stele 
• totul într-un sigur loc: consultații de specialitate, imagistică, analize de laborator,
chirurgie, spitalizare, farmacie • disponibilitate 24/7 (prin liniile de gardă)

www.spitaluldepediatrie.ro

STR. ZĂGAZULUI NR.7-8
Sector 1, (Cartierul Aviației) CALL CENTER: 021.9646

Din dragoste pentru copii

PRIMUL SPITAL PRIVAT
DEDICAT PEDIATRIEI

InfoLife este o revistă realizată de MedLife.

Coordonator proiect: 
Ina Bădărău / Manager Comunicare

Redistribuirea revistei, reproducerea textelor 
sau imaginilor din această revistă sunt posibile 
numai cu acordul MedLife.
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mamografic şi prin rezonanţă magnetică, şi are 
un rol foarte important în urmărirea ulterioară a 
pacientei.

Piesele de rezecţie, rezultate în urma procedurii, 
sunt trimise la laboratorul de anatomie patologică 
şi examinate.

În cazurile în care rezultatul histopatologic confirmă 
o leziune malignă, existenţa reperului ceramic face 
uşoara identificare a locului unde a fost localizată 
leziunea primară. În aceste situaţii se recomandă 
intervenţia chirurgicală sub anestezie generală cu 
excizia largă a ţesutului din jurul reperului ceramic 
şi examinarea histopatologică a acestuia şi a 
marginilor de siguranţă.

Comparativ cu chirurgia deschisă, care se 
desfăşoară în sala de operaţie, necesită anestezie 
generală şi implică o incizie de cel puţin 2 
centimetri, vacuum-aspiraţia necesită o incizie 
minimă, de 5-6 milimetri, care se poate efectua în 
cabinetul medical, cu anestezie locală. Recuperarea 
este imediată, iar cicatricea externă este minimă.

Dr. Gabriel Viişoreanu, medic rezident chirurgie 
generală, doctorand în oncologie

De asemenea, în practica curentă a chirurgilor 
din LMH ramân intervenţiile chirurgicale pe 
cale deschisă, fiind abordate patologia sânului, 
afecţiunile proctologice (hemoroizi, fisuri anale, 
fistule perianale, abcese endo- sau perianale), 
precum afecţiunile venelor periferice (varicele), 
toate acestea reprezentând o patologie frecventă 
căreia i se acordă o atenţie deosebită din partea 
colectivului de chirurgi, echipă care îşi adaptează 
permanent procedurile chirurgicale şi utilarea 
tehnică la standardele internaţionale. 

Echipa de medici chirurgi aflaţi în 
contract CAS:

• Dr. Victor Radu, medic primar chirurgie generală
• Dr. Bogdan Marcel Emil, medic primar 
   chirurgie generală
• Dr. Matei Gabriel, medic specialist 
   chirurgie generală
• Dr. Adrian Ghenea, medic specialist 
   chirurgie generală

Pacientele diagnosticate cu formaţiuni 
tumorale mamare pot beneficia în prezent de 
o metodă modernă de tratament, disponibilă în 
Hyperclinica MedLife Griviţa.

Sistemul Encor-Sonorx, oferit de firma Bard, 
foloseşte tehnica de secţionare şi vacuum-
aspiraţie a tumorilor mamare.

Iniţial, tehnica de vacuum-aspiraţie a fost 
concepută pentru prelevarea de probe pentru 
stabilirea diagnosticului anomaliilor mamare 
(biopsie). În prezent, sistemul Encor de vacuum-
aspiraţie este utilizat pentru îndepărtarea 
parţială (biopsierea leziunilor mamare) sau 
totală a formaţiunilor patologice mamare cu 
sau fără expresie clinică (leziuni palpabile sau 
nepalpabile, dar cu expresie ecografică).

Fără internare, fără cicatrici externe sau 
în interiorul sânului, cu anestezie locală şi 
sub ghidaj ecografic, tumorile mamare pot 
fi tratate în ambulatoriu, prin vacuum-aspiraţie. 
Procedura se încheie cu plasarea unui reper 
ceramic la nivelul locului de excizie.

Reperul ceramic poate fi identificat ecografic, 

Departamentul de Specialităţi Chirurgicale din 
cadrul spitalului Life Memorial (LMH) a fost 
extins şi cuprinde acum 14 rezerve, cu câte 2 
paturi fiecare, oferind confort şi siguranţă unui 
număr din ce în ce mai mare de pacienţi care îi 
trec pragul. 

Chirurgii din cadrul LMH abordează o patologie 
variată şi complexă, punându-se accent 
pe siguranţa actului operator, precum şi pe 
recuperarea rapidă a pacienţilor.

Raportarea permanentă la tendinţa actuală 
de rezolvare a afecţiunilor chirurgicale este 
un motiv pentru care abordul minim invaziv 
(chirurgia laparoscopică) este practicat în mod 
curent în unitatea noastră pentru patologia 
digestivă (hernia hiatală, apendicita, cancerul 
colorectal etc.), afecţiuni hepatobiliare 
(colecistita litiazică, icterul mecanic, chistul 
hidatic, metastaze hepatice), defectele peretelui 
abdominal (hernia, eventraţia), afecţiuni 
hematologice (hipersplenismul), afecţiuni 
urologice (varicocel), afecţiuni ginecologice 
(tumori anexiale, fibromul uterin, controlul 
permeabilităţii tubare).  

Tratament modern 
pentru tumorile mamare

Departamentul de 
Specialităţi Chirurgicale 
are o “casă” mai mare
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Mici intervenţii chirurgicale 
în sfera ORL

Aparat de ultimă generație 
pentru testarea precoce 
a dioptriilor la copii

Cabinetul de ORL din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Favorit a fost dotat cu un aparat 
laser cu dioda, care va permite medicilor ORL 
să efectueze mici intervenţii chirurgicale. 
Aceasta reprezintă o tehnologie modernă care 
va facilita noi tratamente specifice pentru 
pacienţi în zona de ambulatoriu.

În perioada iulie - august preţul unei 
intervenţii chirurgicale cu laser în zona ORL 
este cuprins între 250 şi 500 lei.

Adiţional acestor intervenţii cu laser, 
specialiştii Departamentului de ORL din 

În cadrul Hyperclinicii MedLife Favorit, 
cabinetul de oftalmologie pediatrică a fost 
dotat cu un aparat nou, de ultimă generație 
– Plusoptix. Acesta permite testarea precoce 
a dioptriilor la copii începând de la vârsta de 
6 luni, ceea ce asigură detectarea timpurie a 
oricărui tip de viciu de refracție și, totodată, 
luarea unei decizii terapeutice cu mult înainte 
de a apărea orice modificare vizuală.

Echipă de medici:
Dr. Ilinca Drăgulescu, medic specialist
Dr. Ioana Stancu, medic specialist
Programări: 021 9646

cadrul Hyperclinicii MedLife Favorit, asigură 
consultaţii (atât pentru adulţi cât şi pentru 
copii), investigaţii, fibroscopie nazală şi 
laringiană.

De asemenea, în cabinetul de ORL - se pot 
realiza: aspiraţii auriculare, cauterizări pentru 
sângerările nazale şi aerosoloterapie.

Echipa de medici: 
Dr. Marius Chiţac, medic primar
Dr. Cătălin Furtună, medic specialist
Dr. Oana Iosif, medic specialist 
Programări: 021 9646 7
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Alăturat preocupărilor legate de aspectul fizic, în 
sezonul de vacanţă mai persistă o problemă care 
dă multe bătăi de cap – transmiraţia. Experienţa 
ne-a demonstrat că variantele de tratament local 
(soluţii, sprayuri, creme pe bază de săruri de 
aluminiu) au adeseori eficienţă redusă şi sunt 
grefate şi de reacţii adverse. Cel mai eficient, sigur 
şi neinvaziv tratament rămâne injectarea cu toxină 
botulinică tip A, care se aplică în aria afectată. 

Toxina botulinică inhibă eliberarea acetilcolinei la 
nivelul joncţiunii neuromusculare, deci blochează 
transmiterea nervoasă la nivelul glandei sudoripare, 
respectiv secreţia. Sunt necesare multiple 
injectări spaţiate la 1-2 cm la nivelul întregii zone 
hiperhidrotice.  

Efectul se observă în aproximativ o săptămână şi 
persistă pe o perioadă de 6 luni, fiind necesară 
reinjectarea.

Material pregătit de Dr. Sibieanu Anca, 
medic specialist

A venit vara şi îţi doreşti să fii mai atrăgătoare, 
dar în acelaşi timp, să te simţi bine în pielea ta? 
MedLife Unirii îţi oferă câteva soluţii.
 
O primă soluţie este toxina botulinică prin care 
se atenuează / dispar ridurile de expresie din 
etajul superior al feţei (de la nivelul frunţii, dintre 
sprâncene, periocular).

În timpul tratamentului sunt injectate intramuscular 
doze foarte mici de toxină care blochează 
transmiterea impulsului nervos către muşchi. Ca 
rezultat, activitatea muşchiului este diminuată, 
împiedicând-se astfel formarea ridului pe o durată 
determinată. Efectul devine vizibil în câteva zile, 
până la 2 săptămâni şi durează 3-4 luni până la 6 
luni, când este necesară o nouă reinjectare.

O altă soluţie este umplerea ridurilor cu acid 
hialuronic. Această metodă poate fi folosită pentru 
umplerea ridurilor glabelare (dintre sprâncene), 
nazolabiale, precum şi pentru corecţia contururilor 
faciale. De asemenea, prin intermediul procedurii 
respective se poate da formă şi volum buzelor. 
Rezultatele obţinute durează între 6 luni în medie 
(în cazul buzelor) şi 1 an (în cazul ridurilor). 

Soluții 
pentru frumusețe
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Health Assessment

Vreți să aveți o viață sănătoasă și să beneficiați de servicii medicale de calitate? Hyperclinica MedLife 
Băneasa vă oferă pachetele personalizate ”Health Assessment”, care permit evaluarea completă a 
stării de sănătate, cu rezultate în aceeași zi. Pe lângă aceste rezultate, eliberate în aceeași zi, pacienții 
primesc și o scrisoare medicală cu recomandări pentru o viață sănătoasă.

Pachetele au fost concepute pentru diferite categorii de vârstă, având în vedere nevoile specifice 
dintr-o anumită etapă a vieții. În plus, persoanele care optează pentru aceste pachete beneficiază de o 
reducere de 30% față de prețul serviciilor efectuate separat.

evaluare completă a stării de sănătate, 
cu rezultate în aceeași zi

Este copil. Aleargă tot timpul. Viața este 
o fugă continuă după prinți, prințese, 
fantome și jocuri pe calculator. Trebuie 
să evaluăm și să protejăm sănătatea 
copiilor noștri prin “Junior Health” 
Assessment:
 
• set analize standard (+ coprocultură 
și sumar de urină)
• consult ORL
• consult Oftalmologie
• consult Chirurgie pediatrică
• consult Neurologie pediatrică
• ecografie pediatrică

Health Assessment

JUNIOR
Job, copii, soț, familie… Pentru a face 
față provocărilor zilnice, este important 
să te menții sănătoasă și mereu în formă. 
Fă-ți un checking medical complet și află 
că ești bine, prin intermediul Lady Health 
Assessment:

• set analize standard
• consult Nutriție/ Endocrinologie
• consult Ginecologie (test Papanicolau)
• consult Gastroenterologie
• consult Proctologie
• ecografie sân
• ecografie tiroidă

Health Assessment

LADY
Simți că nu mai ai energie pentru toate 
activitățile zilnice? Nu uita că este 
important să ai grijă de sănătatea ta la 
orice vârstă și să nu neglijezi semnalele 
trimise de corpul tău. Evaluează-ți 
starea de sănătate și preîntâmpină orice 
problemă, prin intermediul pachetului 
adresat celor sub 50 de ani - “Active  
Health Assessment”:

• set analize standard
• consult Oftalmologie
• consult Cardiologie (ECG)
• consult Nutriție/ Endocrinologie
• consult Ginecologie
• consult Gastroenterologie
• ecografie abdominală

Health Assessment

ACTIVE
Ca să te simți mereu tânăr, ai nevoie 
în primul rând de o sănătate de fier! 
Bucură-te de viață indiferent de vârstă și 
protejează-ți sănătatea prin intermediul 
pachetului adresat celor peste 50 de ani, 
“Senior Health Assessment”, conceput 
special pentru tine:

• set analize standard 
• consult Oftalmologie
• consult ORL
• consult Cardiologie (ECG)
• consult Nutriție/ Endocrinologie
• consult Ginecologie
• consult Gastroenterologie 
(Colonoscopie/ Endoscopie digestivă 
superioară)
• consult Urologie (PSA și free PSA)
• consult Proctologie
• consult Oncologie
• ecografie abdominală

Health Assessment

SENIOR

400 lei 500 lei

600 lei

900 lei

MedLife Băneasa:

Află că ești bine! • Programări la: 021 9646
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Vsemne pot debuta brusc la pacienţi cu vârstă 

mai mică de 40 de ani şi care nu sunt de obicei 
obezi, pot fi însoţite de scădere în greutate sau de 
apariţia cetoacidozei în timpul unei boli sau după 
o intervenţie chirurgicală (aceşti pacienţi au diabet 
insulino-dependent sau non-insulino-dependent 
prin mecanism autoimun). În contrast cu această 
categorie de pacienţi, la indivizii supraponderali 
simptomele apar gradat în a doua jumătate a 
vieţii sau diagnosticul este pus la o persoană 
asimptomatică care este depistată cu glicemie 
crescută la o examinare fortuită de laborator (aceşti 
pacienţi au diabet non-insulino-dependent fără 
legătură cu mecanismul autoimun).

În situaţia în care aveţi rude apropiate care suferă 
de diabet (boala având mari şanse să fie transmisă 
genetic) sau aţi primit deja un diagnostic ferm în 
acest sens, consultaţi medicul de specialitate.

Hyperclinica MedLife Titan vine în sprijinul 
pacienţilor suferinzi de diabet, încheind contract 
cu Casa Naţională de Asigurări Bucureşti. Astfel,  
începând din luna iulie, pacienţii care se prezintă 
cu un bilet de trimitere de la medicul de familie şi 
adeverinţa de salariat pot beneficia, GRATUIT, de 
consultaţii de specialitate, reţete şi trimiteri pentru 
efectuarea analizelor. 

Dr. Nicolae Mircea Panduru, medic specialist 
diabet nutriţie şi boli metobolice, Doctor în Ştiinţe 
Medicale, Asistent universitar   

Diabetul zaharat este una dintre cele mai 
răspândite boli cronice netransmisibile şi cea mai 
frecventă boală endocrină.
  
Suspiciunea prezenţei acestei afecţiuni apare 
clasic în prezenţa celor trei semne majore: setea 
exagerată, urinare în exces, apetit crescut. Aceste 

Asistenţă medicală gratuită 
pentru bolnavii de diabet zaharat Investigaţii 

şi tratamente 
oftalmologice 
la MedLife-PDR Braşov

• Măsurarea presiunii intraoculare se realizează 
rapid şi sigur, fără risc de infectare a ochiului, cu 
ajutorul unui tonometru non-contact. 

• Depistarea afecţiunilor oculare şi orbitare 
la pacienţii la care mediile oculare normal 
transparente au devenit opace se realizează cu 
ajutorul ecografiei oculare. 

• De mare precizie şi foarte mare utilitate în 
practica oftalmologică este tomografia în coerenţă 
optică, examinare ce permite evidenţierea leziunilor 
foarte mici (de nivelul micronilor), ale retinei şi ale 
capului nervului optic. 

• Depistarea leziunilor căilor optice, aprecierea 
gradului de afectare a fibrelor optice în glaucoma, 
precum şi monitorizarea evoluţiei acestor leziuni se 
poate realiza prin determinarea câmpului vizual cu 
ajutorul campimetrului digital din dotare. 

• Patologia vasculară retiniană (obstrucţii vasculare 
retiniene, retinopatia diabetică etc.), în anumite 
stadii de evoluţie, beneficiază de tratament LASER. 
De asemenea, opacifierile capsulare după operaţia 
de cataractă, glaucoamele în unele stadii evolutive 
etc. necesită tratament LASER.

• Serviciul de oftalmologie MedLife-PDR Braşov 
poate realiza în condiţii foarte bune aceste 
tratamente, având la dispoziţie aparatură LASER de 
mare performanţă.

Material pregătit de: Dr. Mircea Varga, 
Medic primar oftalmolog, Doctor în Știinţe Medicale  

Sistemul vizual asigură percepţia celei mai mari 
cantităţi de informaţie din mediul înconjurător, 
permitând astfel integrarea complexă a subiectului 
în mediu.
Funcţia vizuală nu poate fi menţinută în parametri 
normali decât prin integritatea anatomică a tuturor 
componentelor aparatului vizual. 
Cel mai important organ de simţ este ochiul. 
Ochiul poate prezenta o patologie proprie sau 
poate fi afectat în contextul unor boli generale ale 
organismului.
Oftalmologia este una dintre cele mai exacte ramuri 
ale medicinei şi beneficiază din plin de progresul 
tehnologic. 

Aparatura oftalmologică˝, din ce în ce mai complexă 
şi mai performantă, permite explorarea detaliată 
a sistemului vizual, dar şi diagnosticarea corectă, 
inclusiv tratamentul adecvat medical şi chirurgical 
al aparatului vizual.

Serviciul de Oftalmologie al MedLife-PDR Braşov, 
prin dotarea tehnică de care dispune şi medicii 
specialişti cu care colaborează, poate să asigure 
diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor sistemului 
vizual la cele mai înalte standarde. Astfel, se poate 
realiza o examinare completă, complexă şi detaliată 
a ochiului şi căilor optice.

Dispunem de aparatură de mare precizie pentru 
determinarea refracţiei oculare şi depistarea viciilor 
de refracţie la adulţi şi copii, permiţând corecţia 
corespunzătoare a acestora cu ochelari sau lentile 
de contact corectoare. 
  
• Microscoapele din dotare, cu lentile speciale de 
examinare, permit evaluarea detaliată a structurilor 
deosebit de complexe ale ochiului şi anexelor 
oculare. 

50% reducere la 
consultaţii cardiologice 
pentru persoanele în 
etate, pe baza prezentării 
talonului de pensie

30% reducere 
la consultaţii 
endocrinologice 

Promoțiile sunt valabile în 
luna iulie, doar în cadrul 
hyperclinicii Titan

Programări: 021 96 46



Pachetele de urmărire sarcină 
şi naştere la MedLife – Genesys

Ecografia Doppler vascular 
• mic breviar al metodei

opririi sau incetinirii fluxului sangvin, cauzate 
de prezenţa unui cheag în interiorul venei 
examinate. Tehnica ultrasonografiei Doppler 
vascular joacă un rol important în diagnosticul 
pacienţilor cu artere operate, indiferent de 
tipul operaţiei. Rolul diagnostic se validează 
atât pre-intra şi postintervenţional.

Mod de desfăşurare: Examenul Doppler 
vascular nu necesită o pregătire deosebită, 
anestezie sau spitalizare. Uneori, în funcţie 
de segmentul examinat, pacientului i se 
poate cere să nu mănânce sau să nu fumeze 
înaintea examinării sau să nu fi desfăşurat 
vreun efort fizic deosebit - toate acestea 
putând influenţa rezultatul examinării.

După examenul medical nu este necesară 
supravegherea medicală, deoarece acestă 
procedură nu antrenează vreun efect 
secundar.

Este de menţionat faptul că examinarea 
este laborioasă, necesită un timp mai 
îndelungat decât alte examene ecografice, 
în medie 45-60 de minute, chiar atunci 
când se efectuează ţintit pe un segment 
anatomic şi de către un examinator 
experimentat. Acest neajuns, dat de timpul 
îndelungat de examinare, este compensat 
de faptul că investigaţia este extrem de 
utilă, nedureroasă, neinvazivă, nu necesită 
administrare de substanţă de contrast, este 
neiradiantă, putând fi repetată oricând pentru 
cuantificarea afecţiunilor vasculare.

Dr. Luminiţa Stoica
medic primar medicină internă, 

Doctor în medicină

Spitalul MedLife – Genesys din Arad întâmpină 
viitoarele mămici cu o ofertă specială. Pacientele 
pot alege unul dintre cele trei pachete de 
urmărire sarcină şi naştere disponibile în cadrul 
ofertei: Pachetul STANDARD, PREMIUM şi ALL – 
INCLUSIVE. 

Pachetele conţin toate consultaţiile, investigaţiile, 
ecografiile şi analizele de laborator de care viitoarea 
mămică are nevoie în timpul sarcinii, inclusiv 
asistenţă la naşterea naturală sau prin cezariană. 
În plus, pachetele Premium şi All-Inclusive conţin 
consultaţii de pediatrie, ecografii şi analize de 
laborator, pentru copil până la vârsta de un an.

Îngrijirea spitalicească după naştere se asigură 
de către personal medical cu înaltă calificare, 
într-un mediu ultramodern şi confortabil. Pentru 
siguranţa pacientei şi a copilului, dispunem de 
linie permanentă de gardă pentru obstetrică, 
neonatologie şi ATI. Maternitatea MedLife – 
Genesys dispune de o sală pentru operaţii 
cezariene, o sală pentru naşteri naturale, cinci 
rezerve cu două paturi pentru mamă şi copil, 
compartiment de terapie intensivă neonatală cu 
două incubatoare. Cazarea se face în saloane tip 
„rooming – in”, cu două paturi, aer condiţionat, 
televizor LCD, frigider, grup sanitar propriu. 
Meniurile sunt în sistem de catering, acestea 
fiind oferite în funcţie de indicaţile post-operatorii 
specifice. Îmbrăcămintea şi setul de îngrijre 
personală atât pentru mămică, cât şi pentru copil, 
sunt oferite gratuit. Siguranţa pacientelor este 
sporită de sistemul de nurse-calling, dispozitiv unic 

în România, care acţionează la apăsarea butonului 
de panică, aflat pe brăţara pacientei internate.

Pachetele de urmărire sarcină şi naştere se pot 
achita integral cu 5% reducere la contravaloarea 
pachetului, prin plată directă în 10 rate lunare sau 
prin finanţare bancară pentru pacienţi.

Pachetul Standard costă 990 Euro, cel Premium 
1375 Euro și cel All-Inclusive 1690 Euro. Cel din 
urmă conţine consultaţii obstetricale nelimitate, 
ecografii 2D/3D şi 4D, test TORCH, dublu test, triplu 
test, sfat genetic, amniocenteză, sfat de nutriţie 
şi urmărirea copilului până la vârsta de un an. 
Asistenţa la naştere se face cu medicul ales de 
pacientă.

La toate pachetele de urmărire a sarcinii şi a naşterii 
se oferă gratuit cursuri de educaţie prenatală.

„Urmărirea corectă a unei sarcini este esenţială 
pentru depistarea din timp a malformaţiilor sau a 
altor boli congenitale ale fătului. În acest context, 
încurajăm viitoarele mame să efectueze toate 
investigaţiile şi analizele de laborator necesare 
în timpul sarcinii, în combinaţie cu un stil de 
viaţă sănătos, alimentaţie echilibrată, atât pentru 
siguranţa lor, cât şi a copilului. Îngrijirile post-natale 
a mamei şi a copilului asigură o integrare socio-
familială excelentă a acestora.” 

Dr. Miclea Iulius, medic primar 
obstetrică-ginecologie

Începând din această lună, în Hyperclinica 
MedLife Timişoara este disponibil un nou 
serviciu - Ecografia Doppler vascular-
mic breviar al metodei. Acesta reprezintă 
examenul medical care utilizează 
ultrasunetele pentru a măsura viteza 
circulaţiei sangvine. Este o metodă de 
diagnostic menită să confirme şi să cuantifice 
o suferinţă suspectată clinic; de aceea se 
efectuează la indicaţia bine stabilită a unui 
medic, conform constatărilor clinice, pe un 
anumit segment  considerat cu probleme.

Indicații: Examinarea ultrasonografică 
duplex-Doppler şi color a vaselor  este 
indicată pentru evaluarea diagnostică a 
aproape tuturor sindroamelor vasculare: 
stenoză, ocluzie, anevrism, pseudoanevrism, 
disecție, fistulă arterio-venoasă, furtul 
arterial. Se pun în evidenţă plăcile de aterom 
şi îngustările arterelor. În acelaşi mod sunt 
vizualizate venele şi se verifică existenţa 
cheagurilor din trombozele profunde şi 
superficiale.

Se pot examina practic toate arterele şi venele 
importante ale organismului, tehnica fiind 
mai folosită în examinarea arterelor carotide, 
vertebrale, arterelor şi venelor membrelor 
superioare şi inferioare, arterelor renale.
Existenţa unei îngustări localizate într-o arteră, 
provoacă o accelerare a fluxului sangvin în 
acest loc şi o diminuare a fluxului arterial în 
aval de îngustare. Analiza curbelor înregistrate 
la diferite niveluri arteriale (carotidian, femural 
etc.) permite cunoaşterea cu precizie a stării 
reţelei arteriale.

În acelaşi mod, înregistrarea Doppler a 
fluxului venos permite punerea în evidenţă a 
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www.clinica-genesys.ro 
Tel: 0257-219800

NOU!



Laboratoarele MedLife efectuează 
testele hepatice neinvazive 
FibroTest şi FibroMax Diagnosticul de laborator al 

infecţiei cu Borrelia
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Românii suspectaţi de boli cronice ale 
ficatului pot beneficia de două teste moderne, 
FibroTest şi FibroMax, care înlocuiesc în 
premieră puncţia hepatică, o procedură 
riscantă şi dureroasă. Cele două teste au la 
bază determinarea în laborator a markerilor 
serici ai leziunilor hepatice şi un algoritm 
matematic, putând stabili virtual dacă un 
pacient suferă de leziuni ale ficatului, date de 
hepatita cronică B sau C, diabet, obezitate 
sau consumul excesiv de alcool. 

Testele au fost verificate în 90 de ţări, pe mai 
mult de 8.000 de pacienţi, şi au fost puse 
la punct de către echipa Profesorului Thierry 
Poynard, şeful Serviciului de Hepatologie 
şi Gastroenterologie al Spitalului Pitie-
Salpetriere din Paris. Investigaţiile constau 
într-o simplă înţepătură, prin care se ia sânge 
pacienţilor. După determinările specifice de 
laborator, datele se introduc într-un calculator, 
rezultatul fiind calculat prin accesarea serve-
rului BioPredictive pe un website dedicat.

Prin această „biopsie virtuală” se poate stabili 
cât de afectat este ficatul unui pacient care 

Borrelioaza, cunoscută şi sub denumirea de 
boala Lyme, este o boală infecto-contagioasă 
produsă de o bacterie spiralată care se 
transmite la om prin înţepătura de capuşă. 
Cele mai multe cazuri se înregistrează în 
sezonul estival.

Diagnosticul este în principal serologic, bazat 
pe reacţii de tip ELISA, care depistează în 
serul pacienţilor prezenţa imunoglobulinelor 
M şi G anti-Borelia. Prezenţa imunoglobuline-
lor M orientează clinicianul către o infecţie 
recentă, iar imunoglobulinele G către o 
infecţie care durează de ceva timp.
Un rezultat pozitiv necesită confirmare 
printr-o altă metodă, de exemplu Western 
Blot. Un rezultat negativ în prezenţa unei 
simptomatologii sugestive pentru Borelioză nu 
exclude boala, mai ales în cazul unei infecţii 
recente, şi necesită retestare după un interval 
de 2-4 săptămâni. 

Infecţiile concomitente cu Treponema 
pallidum dau în general reacţii încrucişate, 

suferă de hepatită virală B sau C, diabet, 
obezitate, exces de colesterol sau care este 
consumator înrăit de alcool. 

Softul, care stabileşte cât de afectat este 
ficatul, ia în calcul biomarkeri ai sângelui 
(transaminaze, proteine serice, bilirubină), 
ajustând rezultatele cu parametri precum 
vârsta, sexul, greutatea şi înălţimea 
pacientului. Primul test, FibroTest, depistează 
afecţiuni precum fibroza hepatică şi 
activitatea necro-inflamatorie virală, arătând 
cât de agresiv este virusul care a infectat 
ficatul. Celălalt test, FibroMax, care este mai 
complex arată în plus cât de încărcat este 
ficatul cu grăsimi, care sunt tulburările de 
metabolism şi dacă în organism mai există şi 
alte hepatite decât cele date de virusuri. 
Peste 50 de ţări sunt utilizatoare de FibroTest 
şi FibroMax, iar peste 400.000 de pacienţi 
au beneficiat de ele până acum. În România, 
testele au pătruns pe piaţă acum doi ani, fiind 
plătite individual de către pacienți.

Teste sunt disponibile și în cadrul 
Laboratoarelor MedLife

de aceea toate rezultatele pozitive pentru 
Borrelia trebuie dublate de reacţii serologie 
pentru sifilis (VDRL şi TPHA).
Diagnosticul este esenţial deoarece 
tratamentul medicamentos administrat 
precoce, la debutul bolii, previne progresia 
bolii şi conduce la vindecare.

Pentru aceste determinări proba de sânge 
se recoltează dimineaţa pe nemâncate, în 
vacutainer fără anticoagulant cu sau fără 
gel separator, iar analizele se efectuează pe 
analizorul de imunologie Minividas. 

În cadrul laboratorului MedLife Timişoara 
aceste determinări se efectuează o dată pe 
săptamână, iar rezultatele sunt eliberate în 
aceeaşi zi. 

Dr. Lighezan Rodica 
Medic primar laborator clinic 

Şef Laborator MedLife Timişoara
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Serviciul de imagistică reprezintă, de departe, 
una dintre cele mai dezvoltate zone de 
activitate în cadrul MedLife. Astfel, pacienții 
MedLife beneficiază de cele mai performante 
echipamente medicale, care acoperă o gamă 
completă de investigații: ecografie de înaltă 
rezoluție, radiografie, mamografie, tomografie 
și inclusiv RMN 3T (IRM). Pentru o mai bună 
înțelegere a beneficiilor oferite de aceste 
investigații am ales să facem o detaliere 
pentru fiecare în parte.

Ecografia 
Ecografia (ultrasonografia) este o metodă 
imagistică ce folosește unde sonore cu 
frecvență înaltă pentru a produce imagini 
ale organelor interne, fiind preferată ca 
investigație de primă intenție în multiple 
afecțiuni. Examinarea ultrasonografică nu 
folosește radiații ionizante (raze X), putând fi 
utilizată şi la gravide şi copii/adolescenți.
Deoarece imaginile ecografice sunt capturate 
în timp real, pot fi evidențiate organe interne 
în mișcare sau curgerea sângelui în vase.
Cabinetele MedLife oferă posibilitatea 
mai multor tipuri de investigații ecografice 
în domeniile patologiei ginecologice și 
obstetricale, afecțiunilor abdomino-pelvine, 
patologiei mamare și tiroidiene etc.

Ecografia abdomino-pelvină este indicată 
la orice pacient cu o durere localizată sau 
difuză, în măririle de volum ale abdomenului, 
în traumatisme abdominale, oferind informații 
asupra ficatului, vezicii biliare, rinichilor, 
splinei, pancreasului, vezicii urinare, ovarelor, 
prostatei, etc.

Ecografia abdomino-pelvină este completată 
cu un examen Doppler de vascularizaţie a 
organelor atunci când se detectează leziuni 
de natură vasculară (tromboze și stenoze 
vasculare).

Ecografia fetală în sarcină, 3D şi 4D, ocupă 
un loc important în monitorizarea evoluţiei 
fătului în viaţa intrauterină, oferind informaţii 
importante despre structura anatomică a 
organelor fătului și permițând diagnosticarea 
precoce a malformaţiilor acestuia.

Ecografia mamară se poate efectua la 
orice vârstă, fiind prima alegere înainte de 
40 ani, când densitatea ţesutului mamar 
este crescută, dar şi după această vârstă, 
atunci când predomină ţesutul adipos 
(grăsos). În acest caz, ecografia reuşeşte cu 
succes să facă un diagnostic diferenţial între 
formaţiunile solide (tumorale) şi cele chistice. 

Examenul poate fi folosit și în scop terapeutic 
(de exemplu ghidarea unui ac pentru o 
puncție-biopsie în cancerul mamar).

Ecografia endovaginală poate evalua 
anormalitățile tractului genital al femeii 
în cazul: problemelor de infertilitate, a 
sângerărilor anormale, durerilor inexplicabile, 
malformațiilor congenitale ale uterului sau 
ovarelor, tumorilor și chisturilor ovariene.

Ecografia de părți moi este folosită pentru 
segmente precum: tendoane, mușchi, 
articulații tiroidă, ganglioni.

Ecocardiografie și ecografie Doppler 
de artere carotide

Ecografie testiculară

În cadrul clinicilor MedLife, se pot realiza 
investigațiile enumerate mai sus, ca urmare 
a disponibilității de ecografe cu sonde 2D, 
3D și 4D, dotate cu softuri ultramoderne.  
Examenul ecografic nu are contraindicații și 
este recomandabil să se facă de cel puțin o 
dată sau de două ori pe an.

Recomandări pentru pacienți:
- înainte de consult se recomandă să 
nu mancați cu cel puțin 6 ore pentru ca 
stomacul să fie gol și intestinul subțire să 
nu fie dilatat, permițând astfel o vizualizare 
corectă a pancreasului;
-consumați lichide negazoase 0,5-1 litru, 
astfel încât vezica urinară să fie plină.
-ecografia se poate face fără o pregătire 
prealabilă numai în condiții de urgență.

Radiografia
Serviciul de radiologie din cadrul MedLife 
este dotat pentru a putea efectua o varietate 
de examinări radiologice, folosind aparatură 
cu nivel de iradiere minimă. 

Procedeele de diagnostic, care utilizează 
razele X, sunt cele mai frecvent folosite în 
practica medicală, fiind adesea primele 
utilizate în protocolul diagnostic, dar și ca 
screening preoperator sau control periodic 
al angajaților. Este metoda de primă 
intenție în afecțiunile pulmonare și osoase 
(coloana vertebrală, membre, etc) sau în 
traumatismele acute.

Radiografia implică expunerea unei părți 
a corpului la o doză mică și controlată de 

RADIOLOGIA ȘI IMAGISTICA MEDICALĂ ÎN CADRUL MEDLIFE
Material pregătit de Dr. Camelia Vasile, medic specialist radiologie şi imagistică medicală



radiație, în scopul obținerii imaginii unui 
organ intern.

Prin interdisciplinaritatea oferită de spital, 
în Departamentul de Radiologie se pot 
efectua examinări radiologice cu substanță 
de contrast, tip  histerosalpingografie și 
urografie. 

Se recomandă ca pacientele să informeze 
întotdeauna medicul în cazul unei posibile 
sarcini, deoarece organismele imature au 
riscuri crescute la expunerile repetate la raze 
X.

Mamografia
Mamografia reprezintă examinarea 
radiologică a sânului în vederea depistării 
cancerului de sân în stadii incipiente la femei 
și la bărbați. Este o metodă indispensabilă, ce 
trebuie efectuată o dată pe an, pentru orice 
femeie care a trecut de 40 de ani sau care 
prezintă risc crescut de cancer mamar. 
Femeile care au rude de gradul I cu cancer 
mamar diagnosticat în premenopauză, trebuie 
să efectueze acest control mamografic cu 10 
ani mai devreme decât celelalte. 

Prin mamografie se poate detecta cancerul 
la sân cu cațiva ani înainte ca semnele sau 
simptomele să apară. 

Se efectuează cu un aparat special 
(mamograf), cu ajutorul căruia sânul este 
comprimat, fiind necesare câte două expuneri 
pentru fiecare sân: una de sus în jos și una 
laterală.

Când țesutul mamar este dens, mamografia 
se asociază cu o ecografie a sânilor, pentru 
a elimina orice suspiciune privind existența 
vreunui nodul.

Recomandări  pentru paciente:
• pentru a nu influența rezultatele, în ziua în 
care se face examinarea nu folosiți loțiuni, 
creme, deodorant sau parfum – în zona 
pieptului sau la axile (pot conţine substanţe 

insuficiență renală (de aceea pacienții trebuie 
să se prezinte cu valorile ureei și creatininei). 

Recomandări pentru pacienți:
- pacientului îi este interzis să mănânce cu 
4 ore înaintea examinării, deoarece în cazul 
administrării substanței de contrast pot apăre 
grețuri sau vărsături.
- după efectuarea investigaţiei pacientul este 
sfătuit să bea cât mai multe lichide, pentru a 
grăbi eliminarea substanţei de contrast din 
organism.

RMN 3 T
RMN-ul sau  IRM-ul (Examinarea Imagistică 
prin Rezonanţă Magnetică) este o investigaţie 
diagnostică neiradiantă şi neinvazivă utilizată 
pentru vizualizarea diferitelor organe sau 
ţesuturi ale corpului uman.
Aceast tip de investigaţie este util în 
diagnosticarea patologiei degenerative, 
inflamatorii, tumorale sau postraumatice: a 
coloanei vertebrale (de ex.: hernii de disc), 
a celei musculo-scheletale (de ex.: artrita, 
rupturi ligamentare sau de menisc, etc.), a 
sistemului nervos central (de ex: accidente 
vasculare, tumori, etc.), a patologiei glandei 
mamare. RMN-ul poate evidenţia cu 
acurateţe mai mare decât CT-ul o mare parte 
din afecţiunile abdomino-pelvine. 
Metoda are indicaţii în evidenţierea şi 
diagnosticarea în stadii incipiente a leziunilor 
maligne din sfera genitală feminină şi 
masculină.

RMN-ul permite vizualizarea leziunilor de 
mici dimensiuni, a structurilor vasculare fine 
şi a nervilor, cu posibilitatea reconstrucţiilor 
multiplanare. Pentru o mai bună caracterizare 
a unor leziuni poate fi necesară administrarea 
intravenoasă a unei substanţe 
de contrast, de obicei bine 
tolerată, fără reacţii adverse 
majore la cei mai mulţi dintre 
pacienţi.

Nu pot efectua examinarea RM pacienţii 
care au dispozitive medicale implantate 

chimice care denaturează imaginea);
• alegeţi efectuarea investigaţiei într-una din 
primele zece zile ale ciclului menstrual, când 
sânii nu sunt dureroși;
• trebuie să aduceți medicului rezultatul 
ultimei mamografii efectuate pentru ca 
acesta să descopere eventualele modificări în 
tumorile incipiente;
• păstraţi rezultatul şi filmele pentru 
comparare cu cele ulterioare.

Tomografia computerizată 
Tomografia computerizată (CT-ul) foloseşte 
razele X pentru a crea imagini în secțiuni 
foarte subțiri ale structurilor din interiorul 
corpului, fără ca acestea să se suprapună.
Această tehnică, neinvazivă și nedureroasă, 
este recomandată pentru a diagnostica un 
grup mare de afecțiuni de la nivelul craniului, 
toracelui, abdomenului, pelvisului sau 
membrelor şi poate oferi informaţii asupra 
vaselor sanguine și oaselor.

Substanțele de contrast se administrează 
pe cale orală sau intravasculară pentru a 
evidenția mai bine organele investigate: 
structura acestora, existenţa unor procese 
patologice – tumori și extinderea detaliată 
a acestora, infecţii sau inflamaţii, leziuni 
traumatice, tulburări de vascularizare.
CT-ul nu se face fără indicația medicului 
specialist, care va solicita această examinare 
numai atunci când celelalte metode 
paraclinice sunt insuficiente pentru un 
diagnostic corect.

CT-ul este investigația de primă intenție în 
urgențele neurologice (traumatisme cranio-
cerebrale și hemoragie acută) sau la pacienții 
politraumatizați.

Această metodă de diagnostic are 
dezavantajul că este iradiantă, prin urmare 
nu se efectuează niciodată gravidei, pentru 
că există risc de malformații fetale. Nu se 
efectuează, de asemenea, pacienților cu 
alergie la iod, deoarece substanța de contrast 
este pe bază de iod sau pacienților cu 

(de ex.: stimulator cardiac, implant cohlear 
şi alţi biostimulatori), pacienţii care sunt 
purtători de proteze articulare/materiale de 
osteosinteză feromagnetice, cei care au 
proteze cardiace valvulare metalice şi femeile 
însărcinate în primul trimestru de sarcină. 
Claustrofobia este o contraindicaţie relativă 
(doar pentru unele examinări RM pacientul 
poate fi sedat). Pot efectua examinarea RM 
pacienţii cu proteze articulare sau materiale 
de osteosinteză din TITAN sau alte materiale 
compatibile cu câmpul magnetic conform 
recomandărilor producătorilor.

Înainte de examinare, pacientul trebuie să-şi 
scoată bijuteriile, ceasul, ochelarii, acele de 
păr sau orice alte obiecte care pot conţine 
metal şi în cazul prezenţei în organism a 
unor dispozitive medicale (inclusiv dispozitive 
contraceptive intrauterine) să aducă 
recomandare scrisă şi prospect medical 
pentru a putea stabili compatibilitatea cu 
câmpul magnetic de 3T.

Din cauza timpului lung de examinare şi a 
necesităţii respectării indicaţiilor personalului 
medical, copiii mici şi pacienţii agitaţi 
trebuie sa fie sedaţi.  Este foarte important 
pentru claritatea imaginii şi pentru calitatea 
rezultatului final ca în timpul investigaţiei 
pacientul să stea nemişcat şi să fie cât mai 
relaxat, iar in cazul examinării abdominale să 
respecte comenzile respiratorii.
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InfoLife: Ce v-a determinat să alegeţi 
specialitatea de ginecologie?   

Doinița Gache: Decizia nu a fost greu de luat. 
Vin dintr-o familie unde ginecologia este o tradiţie: 
fratele bunicii materne şi fratele mamei sunt 
amândoi ginecologi, cel din urmă având o influenţă 
decisivă pentru deciziile pe care le-am luat în viață. 
A fost modelul pe care l-am urmat.

IL:  De ce aţi ales MedLife? 

DG: La MedLife am întâlnit sprijinul unei persoane 
“care face posibilă oportunitatea de a lucra şi în 
România la standarde americane şi vest europene.” 
Este vorba despre managerul acestei prestigioase 
unităţi medicale, Nicolae Marcu.  Am posibilitatea să 
aplic la noi acasă “Evidence based Medicine” aşa 
cum se practică peste tot în lume, cu posibilitatea 
investigaţiilor de ultimă oră, alături de un colectiv 
pe măsură. 

IL: Cum aţi descrie o zi de activitate din viaţa 
dvs? 

DG: Nu diferă de zilele obişnuite din spitalele 
americane sau de cel din Franţa:  consultaţii, 
ecografii, colposcopii - toată gama de intervenţii din 
Departamentul de Medicină Materno Fetală unde 
lucrez, la care se adaugă intervenţiile chirurgicale 
programate în Spitalul Life Memorial. 

IL: Care a fost cea mai mare satisfacție 
profesională? 

DG: Am foarte multe satisfacţii legate de activitatea 
mea profesională, cea de cadru didactic (am fost 
profesor ataşat de OB/GIN la Universitatea de 
medicină din Constanţa până în 2004 când am 
plecat în America de Nord), deci este greu să 
vă relatez una anume în acest moment. O altă 
satisfacţie a fost aducerea echipei de la Jefferson 
de pe ultima poziţie pe locul 2, în cadrul unui studiu 
la care au participat 44 de centre. A fost în principal 
meritul meu, o spun fără modestie, privind acum în 
urmă. Am creat un model de lucru acolo, pe care ei 
l-au apreciat, am fost rugată să ofer cursuri despre 
cum am reuşit această performanţă. Acesta mi-a 
adus o recunoaştere importantă şi colaborarea la 
studiile publicate ulterior ca şi coautor în American 
Journal of Ob/Gin. 

IL:  Ce tipuri de investigaţii, intervenții/consultații 

efectuați la MedLife?  

DG: La MedLife efectuez toată gama de intervenţii/
consultaţii pe care le face un practician specialist 
în obstetrică şi ginecologie, mai puţin intervenţiile 
laparoscopice. 

M-am axat în special pe medicina materno fetală, 
dar fac tot ce cuprinde specialitatea noastră. 

IL:  Unde și când vă pot găsi persoanele care au 
nevoie de o consultație de specialitate? 

DG: Zilnic, în cadrul departamentului de medicină 
materno fetală de la MedLife Griviţa, Calea Griviţei 
365, Bucureşti.

IL: Atunci când “nu sunteți medic”, ce altceva vă 
place să faceți? Care sunt hobby-urile dvs.? 

DG: Atunci când nu sunt “medic” sunt mama 
fiului meu și membru al familiei, care este cel mai 
important lucru din viaţa mea.

Îmi place să gătesc (am învăţat să fac sushi şi 
alte specialităţi culinare japoneze), citesc, scriu şi 
studiez ca şi atunci când eram studentă. 

IL:  Care este cartea favorită? 

DG: Cartea favorită este una singură “Biblia.”                       

IL:  Care este ultima carte citită? 

DG: I know why the caged bird sings”, Maya 
Angelou.   

Vă mulţumim şi vă urăm mult succes!
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Dr. Doinița Gache
medic primar ginecologie

De vorbă cu...

Doamna Dr. Doiniţa Gache profesează în sfera ginecologiei de peste 24 de ani, excluzând 
anii de rezidenţiat şi cei din studenţie când obişnuia să facă gărzi la maternitate.
 
Experienţa dumneaei în afara ţării a început cu formarea profesională la Universitatea de 
Medicină din Lisabona unde a pus bazele studiului în ecografia obstetricală şi ginecologică 
alături de cei mai mari specialişti în domeniu. 
A continuat apoi în Canada unde a ales să studieze la spitalele MT Sinai din Toronto şi 
Sick Kids din acelaşi oraş pentru a se perfecţiona în ecografia obstetricală, mai ales în 
malformaţii fetale şi în ecocardiografia fetală. 
Experienţa şi calificările profesionale au ajutat-o să lucreze apoi timp de doi ani cu una 
din cele mai prestigioase echipe într-unul din cele mai mari studii controlate (randomized 
controlled trial, multicenter, worldwide) în naşterea prematură “,Prochieve extending 
gestation”, la Th Jefferson University in Philadelphia, USA. Unul din factorii de decizie care 
au ajutat-o a fost acela că deţine certificările americane în Fetal Echocardiography şi în OB/
GYn ultrasound ale ARDMS înca din 2005.
 
A urmat apoi o perioadă de 6 luni în care a lucrat la un mare spital de lângă LYON, Franţa, 
în calitate de specialist obstetrician ginecolog, unde a avut oportunitatea să fructifice 
experienţa anterioară de formare în România şi cea ulterioară americană.

De curând, doamna Dr. Gache s-a alăturat echipei MedLife, activând în cadrul Centrului de 
Medicină Materno Fetală şi Reproducere Asistată. 
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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.

Cum se transmit hepatitele 
B și C?
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.

Cum se pot depista?
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. 

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.

Tu știi de C?

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



Spitalul GenesysSănătate 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

NOU: 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)

NOU: Spitalul de pediatrie MedLife
Str. Zăgazului nr. 7-8, sector 1, Bucureşti

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

Laboratorul MedLife Griviţa
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, București
Programări: 021 9646

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:

Hyperlinica 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
Tel. 0257-219800
www.clinica-genesys.ro 

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

Laboratorul MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina, nr. 37 A
Telefon:0256 960 sau 0256 206 000 

NOU!

NOU!


