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Vara tocmai şi-a făcut bagajele…, iar noi am rămas cu amintirea frumoasă 
a concediilor relaxante, a petrecerilor zgomotoase de pe malul marii şi 
a iesirilor în aer liber până seara târziu. În locul acestora, îşi face cochet 
apariţia îmbelşugata toamnă, aducând cu sine o serie de schimbări.

Să privim mai îndeaproape. Ce ne pregăteşte septembrie, în mod special?

În primul rând, asistăm la o schimbare de temperatură. Nu știm cum se 
face, dar când se apropie toamna calendaristică, vremea ţine cont de acest 
aspect şi îşi schimbă foarte repede valorile, adaptându-le noului sezon. 
Trecerea bruscă de la vară la toamnă slăbeşte organismul şi îl face să
devină sensibil în faţa virozelor de sezon. Pentru a afla mai multe de-
talii despre tipologia virozelor în sezonul rece, simptomele specifice, 
investigaţiile necesare unui diagnostic corect, am dat o fugă la specialiştii 
noştri. În plus, am discutat şi despre remediile esenţiale în etapa de preve-
nire a acestor afecţiuni.

Tot în septembrie începe şi un nou sezon de școală. Prin magazine se 
observă deja agitaţia, părinţii dând buzna pentru a cumpăra cele necesare 
copiilor înainte de şcoală – rechizite, penare, uniforme, încălţăminte, 
echipamente sportive şi ghiozdane colorate. Este important totuşi ca în
toată această aglomeraţie şi euforie, părinţii să nu uite de screeningul 
medical de început de an școlar. De aceea, am rezervat în acest număr al 
revistei informaţii despre un pachet special, care permite evaluarea stării 
de sănătate a micuţului tău, la un preţ redus.

Luna septembrie este perioada ideală pentru reluarea ritualurilor 
de înfrumuseţare. După o vară în care femeile şi-au expus pielea la 
plajă şi au gustat din cocktailuri şi îngheţata aromată, pot începe să se 
pregatească pentru a fi frumoase şi în formă maximă de sărbători şi chiar 
în următoarea vacanţă de vară. Specialiştii MedLife ne-au pregătit cele 
mai noi şi revoluţionare tehnici de tratare a varicelor, ridurilor profunde 
şi a cicatricilor post-acneice. Noul eMatrix este tehnologia care îmbină 
radiofrecvenţa şi laserul fracţional, întinerind şi regenerând pielea.

Dacă toamna ne aduce schimbări care ne pot lua prin surprindere, în 
ediţia din această lună învaţăm cum să le ţinem sub control, transformând 
acest anotimp într-o binecuvântare pentru organismul nostru. Nu uitaţi 
să mergeţi în această toamnă măcar la un control de rutină. Este mult mai 
uşor să prevenim o afecţiune decât să o tratăm.

Vă dorim o toamnă plină de energie şi întâmplări frumoase!

Sezonul ce aduce schimbări…
pe care le putem ţine sub control!

SEPTEMBRIE 2011 22

www.medlife.ro

6 Verifică sănătatea 
copilului tău cu 
pachetul pentru copii

12 Povestea ta?
”Cistita m-ar fi putut 
costa viața”

dosar medical
Toamna se numără bobocii, dar și ... virozele

“Om Mare” într-o 
lume de pitici 
Interviu cu prof. acad. dr. 
Dimitrie Dragomir

20NOU!

Spitalul Genesys

Tehnologie revoluționară 
în tratarea vergeturilor, 
a cicatricilor post-acneice, 
a cicatricilor post-operatorii
și	a	ridurilor profunde, 
în	premieră	la	
Hyperclinica	MedLife	Unirii

Programări: 021 9646
www.medlife.ro

DOSARMEDICAL

Toamna se numără 
bobocii, dar și ... 
virozele

pag. 12
Ina Bãdãrãu



NOUTĂȚISERVICII
	 	 		MEDICI
	 	 		DOTĂRI

REPORTAJ 

POVESTEATA

UTILE

INTERVIU

ÎNTREBĂRILETALE

SEPTEMBRIE 2011

4
8

10

16

20

22

24

26

Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, dorările şi noii medici  MedLife.

V-aţi întrebat vreodată ce se poate ascunde în spatele 
unor banale dureri tratate superficial? În ediţia curentă 
vă prezentăm cazul unei femei a cărei viaţă s-a schimbat 
în urma unui diagnostic fals de cistită.

Una dintre puţinele unităţi spitaliceşti unde copii se 
simt ca la ei acasă.  Descoperă împreună cu reporterul 
nostru Spitalul de Pediatrie MedLife. 

Sunt complicate şi deranjante, însă dacă sunt depistate 
la timp şi tratate corespunzător,  alergiile pot deveni 
probleme ce ţin de domeniul trecutului. Află mai multe! 

Am discutat cu unul dintre specialiştii consacraţi în 
pediatrie din România despre profesionalism, alegeri în 
viaţă şi devotament -  Prof. Dumitru Dragomir, medic 
primar pediatru, doctor în ştiinţe medicale.

Alimentaţia şi starea interioară a mamei se reflectă în 
mod direct asupra sănătăţii bebeluşului. Cum scapă 
bebeluşii de colici sau cum tratăm aluniţele, sunt doar 
câteva întrebările la care răspund specialiştii noştri în 
această rubrică.

Pachetul	MedLife	pentru	copii
•	exudat	faringian	•	exudat	nazal	
•	examen	coproparazitologic	•	consultație	pediatrică
•	aviz	epidemiologic

www.medlife.ro

Asigură-i copilului tău 

îngrijire medicală
cea mai bună

MedLife 
pentru Copii

cu pachetul

 şcoală sau grădiniță 
 înainte de a merge la 

150lei
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Din luna august, Centrul de Medicină Materno Fetală 
şi Reproducere Asistată (MMF) din cadrul MedLife 
oferă o nouă procedură de screening, care permite 
aflarea gradului de risc de sindrom Down la viitorul 
făt precum şi a altor anomalii cromozomiale, cu o 
acurateţe de 95%. Noua metodă utilizează software-
ul Astraia şi analizorul Brahms-Kryptor, care sunt 
agreate de Fetal Medicine Foundation, fundaţie 
condusă de profesorul Nicolaides din Londra.

Procedura de screening vine în întâmpinarea tuturor 
gravidelor, în special a celor care depăşesc vârsta 
de 35 de ani, al căror risc de anomalii este ridicat. 
Investigaţia presupune recoltarea unei probe de sânge 
matern pentru măsurarea nivelului seric al celor doi 

produşi placentari (fracţia liberă a ß-hCG si PAPP-A) 
şi realizarea unei ecografii la 11-13 săptamâni şi 6 
zile de sarcină, prin care se măsoară spaţiul clar din 
regiunea posterioară a gâtului fetal (translucenta 
nucală), se examinează osul nazal şi osul maxilar 
fetal,  se evaluează fluxul sangvin prin valva tricuspidă 
a cordului fetal şi în ductul venos, toate aceste 
elemente ecografice putând fi markeri ai anomaliior 
cromozomiale şi în special al trisomiei 21 sindrom 
Down). Toate aceste elemente biochimice şi ecografice 
se interpretează în contextul vârstei materne, utilizând 
soft-ul Fetal Medicine Foundation, ataşat soft-ului 
Astraia. Rezultatele sunt disponibile în maxim 24 de 
ore.

Pacienţii care se prezintă cu biletul 
de trimitere de la medicul specialist 
(care lucrează cu C.A.S.M.B.) pot 
efectua tomografia computerizată 
gratuit, la Hyperclinica MedLife 
Favorit. 

Tomografia computerizată este o 
metodă de diagnosticare rapidă şi 
nedureroasă, care combină razele 
X cu o tehnologie computerizată 
avansată pentru a crea imagini 
precise şi detaliate ale structurilor 
interne ale corpului şi organelor. 

Program: luni – vineri, 08:00 – 21:00 
/ sâmbătă, 09:00 – 14:00

Hyperclinica MedLife Unirii pune la 
dispoziţia pacienţilor o nouă tehnică 
de tratare a vergeturilor, cicatricilor  
post-acneice şi a ridurilor profunde 
bazată pe sistemul eMatrix. Noua 
tehnologie reprezintă o combinaţie 
dintre Radiofrecvenţă şi Laserul 
fracţional şi permite tratamentele 
cele mai complexe de întinerire şi 
regenerare a pielii, în funcţie de 
programul selectat.

Spre deosebire de alte tehnologii 
similare, tratamentul cu ajutorul 
sistemului eMatrix poate fi realizat 
indiferent de anotimp sau culoarea 
pielii, pacientul având o perioadă 
de recuperare mult mai mică decât 
în cazul celorlalte tehnologii. 
Tratamentul este rapid şi durează  
de obicei 10-20 minute, în funcţie 
de zona tratată, iar perioada de 
recuperare este minimă. 

Tratamentul cu sistemul eMatrix 
are rezultate vizibile şi contribuie 
la îmbunătăţirea stării ţesutului 
încă de la prima şedinţă, reducând 
considerabil: vergeturile, ridurile 
profunde, cicatricile de acnee şi alte 
imprefecţiuni ale pielii. 
Alege unul din cele 4 pachete de 
tratament şi ai preţuri speciale toată 
toamna! 

STOP CICATRICI ACNEE 
(4 şedinţe), include Consultaţia 
Gratuită, plăteşti 2900 lei şi 
economiseşti 500 lei

STOP VERGETURI 
(4 şedinte), include Consultaţia 
Gratuită, plăteşti 4500 lei şi 
economiseşti 600 lei

STOP CICATRICI 
POST-OPERATORII 
(4 şedinte), include Consultaţia 
Gratuită, plăteşti 1900 lei şi 
economiseşti 650 lei

ANTI-AGING, REJUVENARE 
FACIALĂ, LAXITATE 
(3 şedinţe), include Consultaţia 
Gratuită, plăteşti 2000 lei şi 
economiseşti 650 lei

Şedinţele sunt realizate de: 
Dr. Anca Podaru, specialist 
dermato-venerologie
Dr. Marcela Scraggs, specialist 
dermato-venerologie
Dr. Anca Sibieanu, specialist 
dermato-venerologie
Dr. Daniela Stoica, specialist 
dermato-venerologie

O nouă metodă de screening 
a sindromului Down

Tomografie computerizată, gratuit în Hyperclinica 
MedLife Favorit

Tratament revoluţionar pentru vergeturi, 
cicatrici post-acneice şi riduri 
profunde  cu sistemul eMatrix 

)
Programări în toate 

unitățile MedLife 
din București:

021 9646
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Hyperclinica MedLife Titan oferă gratuit bolnavilor de diabet zaharat 
consultaţii de specialitate, reţete decontate de C.A.S.M.B. şi trimiteri 
pentru efectuarea analizelor şi investigaţiilor, ca urmare a încheierii unui 
contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. 

Pentru a se înscrie pe listele medicului specialist, pacienţii trebuie să se 
prezinte cu un bilet de trimitere de la medicul de familie şi o adeverinţă 
de salariat. 

Dr. Nicolae Mircea Panduru, medic specialist diabet, nutriţie 
şi boli metabolice, doctor în ştiinţe medicale, asistent universitar

Laboratorul MedLife Griviţa a introdus în portofoliul 
de analize testul HE4 (Human Epididymal Protein 
4) care permite identificarea şi diagnosticul precoce 
a cancerului ovarian epitelial. Noul test imunologic 
permite detectarea cancerului ovarian cu o foarte 
scăzută expresie în ţesutul ovarian normal. 

Testul este foarte util în diagnosticul precoce a 
carcinomului epitelial şi a celului endometrial, atunci 
cand antigenul CA-125 nu este foarte crescut. Analiza 
mai este utilizată pentru diagnosticul diferenţial cu 
alte afecţiuni care sunt însoţite de creşteri ale CA-125, 
dar nu şi de creşteri ale HE4 (endometrioze, chist 
ovarian, diverse faze ale ciclului menstrual, fibroza 
uterină, cancer pancreatic, hepatita, ciroza, boli 
autoimune, limfoame maligne etc).

Combinaţia celor 2 teste, CA 125 şi HE4, creşte şansa 
de depistare a unui cancer ovarian în stadiile I/II.
Pentru efectuarea acestui test se recoltează sânge 
venos, înainte de masă, fiind respinse probele 
hemolizate, întrucât pot da rezultate fals pozitive.

Luna septembrie se anunţă aglomerată şi plină de griji 
pentru părinţii care trebuie să-şi ducă copii la grădiniţă sau 
la şcoală. Pentru a evita cozile la doctori şi la laboratoarele 
de analize, MedLife vă pune la dispoziţie, în perioada 
15 august-15 septembrie,  un pachet promoţional care 
include analizele şi investigaţiile necesare copilului 
pentru şcoală sau grădiniţă. 

Pachetul este valabil în toate clinicile MedLife din 
București şi include următoarele servicii:
• Consult pediatric
• Aviz epidemiologic
• Examen coproparazitologic
• Exudat faringian
• Exudat nazal

Preţul pachetului: 150 lei.

Începând cu această lună, Life 
Memorial Hospital se află în 
relaţie contractuală cu C.A.S.M.B. 
pentru urmatoarele specialităţi: 
obstetrică, ginecologie, chirurgie 
generală, urologie, ORL, oncologie 
şi hematologie.

Actele necesare internării sunt: 
cartea de identitate sau paşaportul, 
bilet de trimitere de la medicul 
de familie/medicul specialist şi 
adeverinţa de la locul de muncă 
din care să reiasă calitatea de 
asigurat.

Detalii suplimentare puteţi obtine 
la recepţia spitalului sau la tel: 
021.2094031 /0746464635.

În perioada 1 august - 31 octombrie laboratorul MedLife Cluj 
efectuează testul pentru depistarea infecţiei cu HPV la preţul de 
245 lei. Timpul de execuţie a testului este de 5 zile lucrătoare.

HPV (Human Papilloma Virus-Virusul Papiloma Uman) este 
astăzi recunoscut ca fiind cauza majoră de apariţie a cancerului de 
col uterin (98% din cancerele cu această localizare sunt produse 
de infecţia cu HPV).

Asistenţă gratuită pentru bolnavii 
de diabet, la Hyperclinica MedLife Titan

HE4 - un nou test în 
diagnosticul şi conduita 
terapeutică a cancerului 
ovarian

Verifică sănătatea 
copilului tău cu pachetul 

pentru copii 

Life Memorial 
Hospital a încheiat 
un contract cu 
CASMB

Preţ promoțional la testul HPV, 
în Laboratorul MedLife Cluj

)
Programări în toate 

unitățile MedLife
din București:

021 9646 7

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;
• 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

Centru de vaccinări internaţionale 
la MedLife Băneasa 
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Din luna august, Departamentul 
de Chirurgie Generală din cadrul 
MedLife, se bucură de expertiza 
doctorului Teodor Artenie, medic 
primar chirurgie generală. 

Absolvent al Institutului de 
Medicină şi Farmacie Bucureşti, 
secţia Medicină Militară, promoţia 
1981, Dr. Teodor Artenie are o 
experienţă de peste 30 ani de 
practică în chirurgie la Spitalul 
Clinic de Urgenţă Militar Central 
“Carol Davila” din capitală. 
Profesionalismul şi expertiza l-au 
recomandat pe domnul dr. Artenie 
pentru poziţia de şef al secţiei de 

Chirurgie a Spitalului Clinic de 
Urgenţă Militar, poziţie pe care 
dumnealui a ocupat-o în perioada 
2008-2011. 

Membru al Societăţii Române de 
Chirurgie, doctor în ştiinţe medicale, 
dr. Teodor Artenie are competenţe 
în chirurgia laparoscopică şi 
efectuează toate tipurile de 
intervenţii chirurgicale. Are o 
activiatate ştiinţifică considerabilă, 
participând la diverse congrese 
interne şi internaţionale şi este 
autorul şi coautorul multor articole 
şi comunicări de specialitate. 

Dr. Teodor Artenie,  medic primar chirurgie generală

Dr. Claudia Eugenia Covaciu, noul 
specialist în dermato-venerologie 
al Hyperclinicii MedLife Titan. 
Dr. Covaciu are o experienţă 
medicală de 13 ani, fiind de-a lungul 
timpului medic rezident, specialist 
şi primar în dermato-venerologie, 
dermatopatologie şi alergologie, şi 
cercetător în domeniu. 
În 1996 absolveşte Facultatea de 
Medicină Generală, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, 
consolidându-şi experienţa în 
perioada 1996-2009 prin mai multe 
stagii de cercetare şi practică la multe 
instituţii de prestigiu din Italia. 
Reîntoarsă în ţară, dr. Claudia 
Covaciu şi-a desfăşurat activitatea în 
calitate de medic primar dermatolog 
la clinica Laurul Medical din 
Bucureşti. 

Dr. Claudia Eugenia Covaciu, medic primar dermatologie

Dr. Amalia Frăţilă, specialist 
pediatrie, face parte din echipa 
Hyperclinicii MedLife Griviţa, din 
luna august. Dr. Amalia Frăţilă este 

absolventă a UMF Târgu-Mureş, 
promoţia 2005, specializându-se în 
pediatrie în perioada 2005-2011 în 
cadrul SCUC “Gr. Alexandrescu”. 

Dr. Amalia Frățilă, medic specialist pediatrie

 Din luna august, avem onoarea şi 
plăcerea de a o avea în cadrul echipei
Spitalului de Pediatrie pe doamna 
dr. Niculina Bratu, medic primar 
chirurgie şi ortopedie pediatrică. 

Specialist cu o înaltă reputație, 
doamna dr. Niculina Bratu este şi 
şefa secţiei Chirurgie Pediatrică II, în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă 
Pentru Copii “Marie S. Curie.”

Dr. Niculina Bratu,  medic primar chirurgie 
și ortopedie pediatrică

Dr. Antoneta Tănase este noul 
specialist în medicină internă al 
Hyperclinicii MedLife Favorit. 
Licenţiată a Universităţii de 
Medicină Generală şi Farmacie 
Bucureşti în anul 2000 şi în 
psihologie în 2010, dr. Antoneta 
Tănase şi-a acumulat experienţa ca 
medic stagiar, în perioada 2001-

2002, la Spitalul Clinic Caritas, 
Bucureşti şi în cadrul celor două 
programe de rezidenţiat în oncologie 
medicală şi medicină internă. 
Din 2010 este medic specialist în 
medicină internă.
Dr. Antoaneta Tănase are şi 
competenţe în ultrasonografie 
generală (abdomen şi pelvis).

Dr. Antoneta Tănase,  medic specialist medicină internă

Dr. Toboc Patricia, medic specialist 
neurologie, s-a alăturat de luna 
trecută echipei  Hyperclinicii 
MedLife Favorit. Absolventă a 
Facultăţii de Medicină a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Carol 

Davila”, promoţia 2003, dr. Patricia 
Toboc  s-a specializat în neurologie 
ca medic rezident în cadrul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Bucureşti şi a Spitalului Universitar 
de Urgenţă ELIAS. 

Dr. Patricia Toboc,  medic specialist neurologie

Din luna august, dr. Oana Vutcanu 
– medic specialist medicină internă,  
face parte din echipa Hyperclinicii 
MedLife Griviţa.  După absolvirea 
facultăţii de Medicină şi Farmacie 

“Carol Davila”, şi-a format şi 
perfecţionat experienţa activând în 
spitalul Colţea şi în cadrul spitalului 
„Dr. I. Cantacuzino”.

Dr. Oana Vutcanu,  medic specialist medicină internă

Dr. Constantin - Sorin Crăciunaş 
– medic specialist neurochirurgie 
şi chirurgie spinală, s-a alăturat de 
curând specialiştilor Hyperclinicii 
MedLife Băneasa. Cu 5 ani de 
practică în neurochirurgie la Spitalul 
Clinic de Urgenţă “Bagdasar-Arseni” 
din Bucureşti, dr. Constantin - Sorin 
Crăciunaş oferă pacienţilor MedLife 
consultaţii de specialitate. 
Formarea sa profesională a 
început la Facultatea de Medicină 
Generală, Universitatea “Ovidius”, 

Constanţa, după care a urmat, în 
perioada 2004-2005,  un program de 
supraspecializare în neurochirurgie  
la “Foch” Hospital, Paris. Între 
anii 2008-2010 şi-a consolidat 
expertiza şi aria de cunoaştere 
urmând programe de cercetare 
şi studii postdoctorale în Statele 
Unite ale Americii şi în Canada. 
Este autorul mai multor studii de 
specialite şi deţine importante premii 
internaţionale. 

Dr. Constantin Sorin Crăciunaș, medic specialist 
neurochirurgie și chirurgie spinală
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Ecograf 4D la MedLife Titan
Începând cu această lună, Hyperclinica MedLife Titan şi-a extins aria de 
investigaţii imagistice prin achiziţionarea unui  nou ecograf 4D –Voluson. 
Noua tehnologie permite monitorizarea evoluţiei fătului în viaţa intrauterină, 
oferind informaţii referitoare la structura anatomică a organelor fătului. 

Investigaţia este non-invazivă, non-iradiantă şi permite efectuarea repetată 
a procedurii, ori de câte ori este nevoie, fără efecte secundare asupra 
pacientului. 

Procedura este realizată de: dr. Muntean Andreea, specialist ecografie 
generală, radiologie şi imagistică medicală. 

Program: luni  08:00- 14:00.

Centrul de Excelenţă în 
Gastroenterologie din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit şi-a 
extins expertiza în zona afecţiunilor 
hepatice, punând la dispoziţia 
pacienţilor o nouă procedură de 
evaluare şi depistare a fibrozei 
hepatice, cu ajutorul aparatului 
FibroScan. 

Testarea prin FibroScan sau 
elastografia hepatică reprezintă o 
metodă non-invazivă, prin care se 
măsoară duritatea ţesutului hepatic. 
Metoda este utilizată pentru 
depistarea şi cuantificarea fibrozei 
hepatice din hepatite şi ciroză, 
fiind dovedit că există o corelaţie 
între gradul fibrozei şi elasticitatea 
hepatică.

Evaluarea se face printr-un simplu 
test rapid, nedureros şi non-invaziv, 
rezultatul fiind disponibil imediat. 

IRM 3Tesla (IMAGISTICĂ PRIN 
REZONANŢĂ MAGNETICĂ) 
– o noutate chiar şi la nivel 
internațional, este disponibil în 
Hyperclinica MedLife Griviţa. 

*Notă: IRM este echivalent RMN.

IRM 3T este de două ori mai 
puternic decât un aparat obişnuit 
de rezonanţă magnetică, imaginile 
obţinute fiind mult mai clare, fapt 
ce permite detectarea unor afecţiuni 
în stadiu incipient.

Datorită vitezei mari de scanare, 
IRM 3T este mai recomandat 
pentru copii şi pentru persoanele 
claustrofobe, spre deosebire de 
aparatele clasice IRM. Durata 
mică de examinare, de 15-60 de 
minute, asigură un confort sporit 
pacienţilor, iar performanţele 
aparatului pot limita sau chiar 
exclude utilizarea substanţei de 
contrast şi a sedativelor.

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. 

Metoda nu este indicată în cazul 
pacienţilor cu ascită, obezitate şi 
a celor cu spaţii intercostale prea 
înguste.

În ce afecţiuni este indicată 
testarea cu FibroScan?

• hepatite cronice virale cu virus B 
sau C
• ciroza hepatică de orice etiologie
• hepatopatia alcoolică
• hepatite toxice şi medicamentoase
• steatohepatita non-alcoolică
• hemocromatoza, boala Wilson

Ce afecţiuni depistează noul tip 
de IRM?
IRM 3Tesla este soluţia optimă 
pentru pacienţii care suferă de 
afecţiuni cerebrale, ale coloanei 
vertebrale (hernii de disc, patologie 
vertebrală sau de cordon medular) 
şi ale sistemului musculo-scheletal. 
Pe lângă acestea, IRM 3T permite 
medicilor radiologi să diferenţieze 
cu mai mare acurateţe afecţiunile 
benigne de cele maligne, acestea din 
urmă putând fi depistate în stadiu 
incipient.

Cum trebuie să mă pregătesc 
înainte de o testare IRM?
În funcţie de aparatul IRM utilizat, 
dar şi de tipul de examinare, este 
posibil ca medicul să vă ceară 
să nu mâncaţi nimic cu 3-6 ore 
înainte de testare. Dacă nu vi se fac 
alte recomandări, vă puteţi urma 
rutina zilnică şi, dacă urmaţi un 
anumit tratament, vă puteţi lua 
medicamentele în mod normal.

Anumite investigaţii pot necesita 
administrarea orală sau injectarea, 
de către cadrele medicale, a unei 
substanţe de contrast pentru o mai 
bună vizualizare a organelor.
Înainte de examinare trebuie 
să vă scoateţi bijuteriile, ceasul, 
ochelarii, acele de păr, agrafele, şi 
să îndepărtaţi orice alte obiecte 
care pot conţine metal (stilou, chei, 
monede, aparate auditive, piercing-
uri).
Reţineţi că, în timpul examinării, 
anumite tatuaje realizate cu 
pigmenţi metalici pot produce o 
senzaţie de caldură locală.
De asemenea, trebuie să anunţaţi 
medicul dacă suferiţi de orice fel 
de afecţiune medicală sau dacă 
aţi trecut printr-o intervenţie 
chirurgicală recentă.
În cazul în care aveţi montat un 
sterilet, anunţati medicul ginecolog 
înaintea efectuării unei examinări 
IRM sau întrebaţi radiologul despre 
compatibilitatea purtării acestui 
dispozitiv în timpul examinării.
Deşi nu s-a dovedit că IRM poate 
influenţa evoluţia sarcinii, se 
recomandă evitarea examinării în 
primul trimestru.

Nu pot efectua IRM pacienţii care:
• au stimulator cardiac şi alţi 
biostimulatori;
• sunt purtători de proteze osoase 
metalice;
• au proteze cardiace valvulare, 
stenturi vasculare sau orice 
alte implanturi metalice care 
sunt declarate incompatibile cu 
explorarea IRM.

 FibroScan, evaluarea noninvazivă 
şi nedureroasă a fibrozei hepatice

Tehnologie de vârf, disponibilă la MedLife Griviţa 
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După o vară relaxantă, cu vacanţe însorite şi mult 
timp petrecut în natură, toamna ne ia de cele mai 
multe ori prin surprindere, cu toate schimbările 

sale. Ne-am putea bucura liniştiţi de splendorile toamnei, 
dacă umezeala şi variaţiile de temperatură  n-ar conduce 
la dezvoltarea mai multor viruşi care să ne afecteze starea 
de bine. Fie că e vorba de banale răceli, viroze, bronşite etc., 
afecţiunile respiratorii tind să monopolizeze organismul 
nostru în sezonul rece. 

Viruşii răspunzători 
pentru problemele 
noastre
Afecţiunile căilor respiratorii 
superioare, precum rinitele, 
faringitele, otitele, sinuzitele, 
sau boli ale căilor respiratorii 
inferioare, precum: laringita, 
laringotraheita, traheobronşita, 
bronşita, agentul etiologic al 
afecţiunilor este de natură virală, 
la care se adaugă o suprainfecţie. 
Dr. Andreea Busuioceanu, medic 
specialist medicina internă, 
Hyperclinica MedLife Băneasa 
precizează că: „în aceste afecţiuni 
discutăm despre: rinovirusuri, 
mixovirusuri, adenovirusuri, 
rheovirusuri, coronavirusuri, 
virus respirator sincitial; virusuri 
paragripale”. Doctorul atrage 
atenţia asupra faptului că 
„virusurile gripale pot fi o cauză 
majoră de  mortalitate”.

Toate aceste infecţii respiratorii 
virale se pot suprainfecta 
bacterian, iar germenii cel mai des 
întâlniţi sunt: Streptococul beta 
hemolitic grup A, Pneumococul, 
Staphilococul; Haemophilus 
Influaenze; Klebsiella pneomoniae, 
care pot produce infecţii ale 
căilor respiratorii inferioare şi 
ale  parenchimului pulmonar – 
bronhopneumonii,  pneumonii.

Mai vulnerabile în faţa acestor 
viruşi sunt în general persoanele 
cu imunitatea scăzută, dar şi 
cele care suferă de anumite boli 
respiratorii cronice. Tocmai 
de aceea specialiştii recomadă 
acestor categorii să evite spaţiile 
aglomerate, unde se pot propaga 
foarte uşor viruşii. 

Toamna se numără bobocii, 
dar și... virozele

Cum tratăm aceste 
boli?
Adeseori, în momentul în care apar 
febra, tusea sau durerile în gât, ştim 
că ne-am ales cu ceea ce numim 
noi generic, răceală. Simptomele 
caracteristice afecţiunilor 
respiratorii îi determină pe 
foarte mulţi să-şi administreze 
cele mai diverse medicamente, 
în unele cazuri chiar antibiotice. 
Tratamentul cu antibiotice trebuie 
efectuat doar la recomandarea 
medicului şi abia după un set de 
analize specifice. În caz contrar, 
medicii ne avertizează că putem da 
naştere altor probleme de sănătate. 
“Persoanele care suferă de 
afecţiuni pulmonare cronice 
trebuie obligatoriu să se prezinte 
la medic atunci când observă o 
înrăutăţire a simptomelor sau 
apariţia altora noi: febră, frisoane, 
greutate în respiraţie (dispnee), 

dureri toracice, apariţia tusei sau 
modificarea caracterului acesteia: 
creşterea intensităţii, a frecvenţei, 
apariţia sau creşterea volumului 
sputei, modificarea culorii 
(galben, verde) sugerând o infecţie 
bacteriană, susţine dr. Alina Stancă, 
pneumolog MedLife Griviţa.
Şi în cazul apariţiei unei afecţiuni 
respiratorii acute, pacientul poate 
prezenta aceleaşi simptome. De 
aceea, este recomandat ca şi în 
această situaţie pacientul să se

 

prezinte la medic.
Dr. Alina Stancă subliniază 
faptul că „tratamentul este diferit 
în funcţie de tipul afecţiunii şi 
trebuie stabilit doar de către 
medic. În cazul afecţiunilor 
virale, tratamentul este unul 
simptomatic (antitermice, 
analgezice, mucolitice), care vizează 
ameliorarea simptomatologiei: 
febră, tuse. Tratamentul antibiotic 
este în general rezervat afecţiunilor 
cauzate de germeni bacterieni”.

Analizele şi 
investigaţiile 
recomandate
„În momentul în care apar 
simptomele specifice unei infecţii 
respiratorii, pacientul trebuie să se 
prezinte la medic pentru consult 
şi tratament’’, afirmă dr. Claudia 
Nica, medic primar medicină de 
laborator – şef Laborator MedLife 
Griviţa. Pentru stabilirea unui 
diagnostic, specialistul poate 
recomanda un set de analize 
specifice precum: hemoleucograma, 
CRP, fibrinogen, ASLO, cultură 
exudat faringian şi secreţie nazală.
Doamna dr. Nica recomandă 
ca „recoltarea pentru exudat 
faringian şi secreţie nazală să se 
efectueze dimineaţa, pe stomacul 
gol; pacientul nu are voie să se 

DOSARMEDICAL

Răcelile revin odată cu toamna

„Pentru stabilirea unui diagnostic, 
specialistul poate recomanda un set de 
analize specifice precum: hemoleucograma, 
CRP, fibrogen, ASLO, cultură exudat 
faringian şi secreţie nazală.“

Dr. Claudia Nica medic primar medicină de 
laborator – şef Laborator MedLife Griviţa
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spele pe dinţi sau să bea lichide. 
Pe lângă acestea, nu se recoltează 
dacă pacientul este în tratament 
cu antibiotice sau au trecut mai 
puţin de 7 zile de la terminarea 
tratamentului.” Rezultatele eliberate 
trebuie interpretate de medic în 
context clinic”, încheie dumneaei. 

Investigaţiile 
imagistice 
recomandate în cazul 
afecţiunilor severe
În majoritatea cazurilor, patologia 
infecţioasă a căilor respiratorii 
superioare nu necesită investigaţii 
radiologice, diagnosticul fiind 
prin excelenţă clinic. „Excepţie 
fac formele severe sau trenanţe 
ale infecţiilor otice şi sinusiene, 
ce beneficiază de aportul unui 
diagnostic cu ajutorul explorării 
imagistice. În funcţie de 
complexitatea cazului, putem apela 
la radiografia standard adresată 
sinusurilor anterioare ale feţei 
sau regiunii oto-mastoidiene, 
tomografie computerizată (CT) 
sau rezonanţă magnetică (IRM),” 
susţine dr. Ofelia Niţă, medic 
primar, specializare radiologie şi 
imagistică medicală.

„În cazul afecţiunilor infecţioase 
- inflamatorii ale tractului 
respirator inferior, examenul 
imagistic are un rol esenţial în 
completarea examenului clinic. 
Acesta contribuie la depistarea 
procesului infecţios, precizarea 
topografiei şi extinderii procesului 
patologic pulmonar, orientarea 
asupra etiologiei şi evaluarea 
complicaţiilor. De asemenea, 
examenul radiologic permite 
monitorizarea răspunsului 
terapeutic în cazul pacienţilor cu 
evoluţie clinică prelungită,” explică 
doamna dr. Ofelia Niţă. 

În situaţiile în care survin 
complicaţii pleuro-pulmonare, 
medicul poate recomanda 
examinarea prin tomografie 
computerizată. 

Unitățile MedLife sunt dotate cu 
aparate moderne de radiologie 
convenţională şi tomografie 
computerizată ce permit accesul 
la toate tipurile de investigaţii 
menţionate. 

Vaccinurile nu previn 
orice răceală
Vulnerabilitatea copiilor face din 
organismul acestora ţinta predilectă 
a bolilor respiratorii de toamnă. 
Netratate, aceste patologii pot duce 
la complicaţii grave, punându-le 
viaţa în pericol.
Pentru a evita complicaţiile, 
pediatrii recomandă imunizarea 
preventivă a copiilor. Dr. 
Miruna Georgescu, medic 
specialist, Spitalul de Pediatrie 
MedLife, recomandă vaccinul 
antipneumococic care previne 
otita, meningita şi pneumonia.  
“Nu este un vaccin pentru orice 
răceală aşa cum cred mulţi, dar le 
previne pe cele mai importante şi 
mai grave. La fel e Rotarixul, care se 
face la vârste fragede şi care previne 

DOSARMEDICAL

“Programele de recuperare respiratorie sunt 
recomandate în tratamentul a numeroase 
afecțiuni.“

Mihaela Mihăescu, fiziokinetoterapeut, 
Hyperclinica MedLife Griviţa 

viroza digestivă, care chiar dacă e o 
enterocolită, tot viroză este şi apare 
frecvent toamna şi primavara”, 
explică specialistul. 

Pentru a evita pericolul de 
îmbolnăvire, medicii recomandă 
respectarea calendarului 
vaccinarilor. Astfel, Rotarixul se 
administrează la 3 şi la 5 luni, iar 
pentru antipneumococic există mai 
multe scheme în funcţie de doza de 
început. 

Copiii pot fi protejaţi de gripele 
de sezon începând cu vârsta de 
4 ani. Vaccinurile antigripale  se 
administrează la începutul lunii 
octombrie şi protejează organismul 
doar în sezonul respectiv.  

Potrivit dr. Miruna Georgescu, în 
toate centrele MedLife se regăsesc 
atât vaccinurile obligatorii cât şi 
cele opţionale. Părinţii trebuie doar 
să aducă carnetul de vaccinare, 
urmând să li se explice schema, 
variantele şi posibilităţile de 
vaccinare, în funcţie de anumiţi 
factori.

Fiziokinetoterapia în 
tratamentul bolilor 
respiratorii 
În patologiile respiratorii, tehnicile 
fizioterapeutice au un rol adjuvant 
foarte important. Mihaela 
Mihăescu, fiziokinetoterapeut, 
Centrul de Fiziokinetoterapie şi 
Recuperare Medicală, Hyperclinica 
MedLife Griviţa susţine că 
“programele de recuperare 
respiratorie sunt recomandate 
în tratamentul: sindroamelor 
obstructive, restrictive sau mixte 
de tipul bronşită, astm bronşic, 
emfizem pulmonar, pleurezii 
sau pleurite, mai ales asociate cu 
insuficienţa respiratorie cronică 
sau în cardiopatii cu probleme 

cardio-respiratorii.” 

Printre cele mai utilizate tehnici 
pentru recuperarea respiratorie 
se numără: procedurile de 
electroterapie, hiroterapie şi 
kinetoterapia respiratorie.

5 sfaturi esenţiale 
ca să ne ferim 
de bolile 
respiratorii:
• Petreceţi cât mai mult timp în 
aer liber, când temperatura este 
foarte scăzută şi protejaţi-vă căile 
respiratorii cu un fular. Respiraţi 
pe nas, cu gura închisă. 

• Menţineţi o dietă 
corespunzătoare, bogată în fructe 
şi legume proaspete şi hidrataţi-vă 
cu min. 2 litri de lichide pe zi. 

• Evitaţi aglomeraţiile şi  
persoanele bolnave, protejaţi-vă 
nasul cu batiste şi serveţele.  

• Faceţi sport sau plimbaţi-vă cel 
puţin o jumătate de oră pe zi. 

• Administraţi la începutul 
toamnei un vaccin antigripal. 
Vaccinul este recomandat în 
special persoanelor cu afecţiuni 
cronice şi bătrânilor.  

“În cazul afecțiunilor infecțioase - inflamatorii 
ale tractului respirator inferior, examenul 
imagistic are un rol esențial.“

Dr. Ofelia Niță, medic primar, specializare radiologie 
şi imagistică, Hyperclinica MedLife Grivița

“Vaccinurile antigripale  se administrează 
la începutul lunii octombrie şi protejează 
organismul doar în sezonul respectiv.“

Dr. Miruna Georgescu, medic specialist pediatrie, 
Spitalul de Pediatrie MedLife
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A început totul cu o febră care se juca cu nervii mei 
şi fruntea Amaliei. Se ridica brusc, însă după ce-i 
dădeam pastile şi revenea pentru o oră două, o luam 

iar de la capăt. Nu mai ştiam ce să facem şi-mi era groază să 
mă gândesc ce ne aşteaptă dacă mergem la spital. Am sunat 
nişte prieteni să-i întrebăm dacă ne pot recomanda un doctor. 
Știam că fetiţa lor a avut ceva probleme curând şi speram 
să-mi spună unde să merg. Aşa am ajuns aici, la Spitalul de 
Pediatrie MedLife”, povesteşte mama Amaliei, fetiţa de 3 ani 
cu buburuze-n păr. A fost internată trei zile şi acum se vor 
întoarce acasă. Medicii i-au identificat problema care-i cauzase 
febră, iar acum rămâne să urmeze un tratament la domiciliu, 
fară să mai fie nevoie să stea în spital. 

Un spital pe placul copiilor

10 pentru personal
O altă situaţie care mi-a atras 
atenţia a fost aceea în care o 
mămica care venise la recepţie 
fără să aibă programare, solicita 
disperată un consult ORL de 
urgenţă. M-a surprins în mod 
plăcut atitudinea fetei de la 
recepţie, care în loc să o expedize, 
aşa cum se întâmplă des la un spital 
de stat, a fost amabilă şi a găsit 
rapid o soluţie. 

De altfel, aici tot personalul este 
atent şi amabil, începând cu 
portarul care îndrumă părinţii 
să-şi parcheze maşinile în parcarea 
gratuită, până la recepţionere, 
asistente şi medici care discută cu 
multă răbdare cu fiecare pacient 
şi le explică părinţilor care sunt 
paşii pe care trebuie să-i urmeze. 
Atât în spital cât şi în ambulatoriu 
predomină o atmosferă optimistă 
şi jucăuşă care te face să uiţi că 
te afli într-un spital, trădează 
doar mobilierul special, aparatele 
şi instrumentarul care se poate 
vedea prin crăpătura uşii. Dat fiind 
că este singurul spital privat de 
pediatrie din România, aici micii 
pacienţi, cu probleme din cele mai 
diverse, reuşesc să se facă bine 
datorită specialiştilor pe care-i 
găsesc, dar şi a faptului că spitalul 
dispune de laborator propriu şi un 
departament de imagistică dotat cu 
RMN, CT şi alte aparate de ultimă 
generaţie. 

”Laboratorul funcţionează 
în intervalul 8-21”, ne spune 
doamna dr. Florina Serea, Șefa 
Laboratorului. Este grăbită să ofere, 
urgent, rezultatele unor analize, 
dar reuşim să aflăm că laboratorul 
realizează timp de câteva ore, toate 
testele necesare stabilirii unui 
diagnostic. 

Cât stăm noi de vorbă, Amalia 
face turul feţelor zâmbitoare 
imprimate pe pardoseala din hol, 
îi place în mod deosebit cea verde 
şi-i cere mamei să cumpere şi 
acasă un covor care să fie cu o faţă 
zâmbitoare pe el. 

Am lăsat-o pe Amalia şi m-am 
îndreptat către recepţia Spitalului, 
unde se apropiase o tânără mămică 
cu un copil de vreo 6 luni. Am 
prins din discuţia purtată cu 
doamnele de acolo că venise tocmai 
din Râmnicu-Vâlcea pentru un 
consult la neurolog. Au fost ghidaţi
către ambulatoriu, unde, de altfel,
se fac consultaţii pentru toate
specialităţile pediatrice.
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Dacă copilului i se face rău, iar 
ambulatorul este închis, puţeti 
veni cu încredere la Spitalul de 
Pediatrie deoarece acesta are o 
cameră de gardă care asigură 
asistenţa în timpul nopţii şi în 
weekenduri. “Nopţile în Spitalul 
de Pediatrie sunt de fiecare dată 
diferite”, ne spune dr. Alina Popa, 
care fusese de gardă în acea noapte. 
“Bolile sunt diferite şi organismul 
copiilor reacţionează diferit, aşa 
că părinţii ne pun întrebări, iar 
noi, pe lângă actul medical trebuie 
să explicăm încă o dată cum se 
manifestă boala. Cred că acest 
aspect ne şi diferenţiază faţă de alte 
spitale. Comunicăm foarte mult cu 

părinţii, interfaţa dintre medic şi 
pacient fiind mult mai redusă ”.

De aceeaşi părere este şi doamna 
dr. Mihaela Avram, medic 
specialist chirurgie pediatrică, 
care ne spune că la Spitalul de 
Pediatrie “nu lipsesc niciodată 
informaţiile. Dăcă ai nevoie să 
vorbeşti cu cineva, fie medic, fie 
asistentă, în privinţa bolii, a ceea ce 
va trebui să faci în continuare, nu 
sunt probleme. In alte parţi timpul 
acordat pacientului este foarte 
redus.” 

”Acest fapt face ca toţi cei care au 
venit o dată să se întoarcă”, explică 

doamna dr. Avram. “Contează 
mult faptul că nu ţinem internaţi 
copiii câte o săptămână. Putem 
să le facem investigaţii, să punem 
diagnosticul şi să tratăm partea 
acută, astfel încât ei pleacă acasă 
cu un tratament pe care-l pot 
continua aici sau în oricare dintre 
clinicile noastre.”

Confortul de acasă... 
Blocul operator situat la etajul 6 
al spitalului dispune de două săli 
de operaţii complet echipate şi o 
secţie de terapie intensivă. Mediul 
e aseptic, vizitatorii nu au acces 
în acest bloc. La uşa secţiei de 
terapie intensivă stătea o mamă 
care aştepta cu mari emoţii să-şi 
revină din anestezie băiatul de 9 
ani care fusese operat de strabism. 
A venit din Ploieşti pentru că 
ştia că aici condiţiile sunt foarte 
bune, dar şi pentru că dorea ca 
intervenţia să fie realizată de 
doamna dr. Teodorescu. Ambele 
săli de operaţie erau ocupate la 
acea oră. ”Dacă nu sunt urgenţe, 
intervenţiile chirurgicale se 
programează”, susţine doamna 
dr. Avram. “Avem nevoie de toate 
investigaţiile, în special consultul 
anestezistului, pediatrului şi 
analize înainte de a realiza o 
intervenţie chirurgicală.”

Cele mai frecvente operaţii 
care se efectuează aici sunt: 
apendicectomiile, excizia de leziuni 
cutanate, fimoza, herniile, hidrocel, 
chirurgia uretrei, operaţiile de 
strabism, obstrucţie canal lacrimo-
nazal, amigdalectomia diverse 
tipuri de interventii oncologice etc.

Zilnic se realizează aproximativ 10 
intervenţii chirurgicale, potrivit 
directorului de îngrijiri medicale 
al Spitalului de Pediatrie, doamna 
Geta Bran.

Trebuie să precizăm că odată 
internat, copilul şi mama dispun de 
toate dotările şi facilităţile necesare: 
de la pijamale, până la cazare, 
hrană şi medicamente. Dacă 
copilul a fost consultat în cadrul 
ambulatoriului şi i s-a prescris 
un tratament medicamentos la 
domiciliu, părinţii pot procura 
din farmacia spitalului toate 
medicamentele necesare. 

Am părăsit blocul operator, iar 
în faţa liftului ne-am întâlnit cu 
mămica de la Piteşti şi băiatul 
acesteia care se trezise după 
operaţie. I-am lăsat să urce-n lift. 
Ne-a spus că merg în rezervă, însă 
în aceeaşi seară vor pleca acasă. 
Chipurile lor radiau de bucurie, 
iar în ochii lor se putea citi multă 
recunoştinţă faţă de cei care au 
contribuit la acest moment. 

O operaţie de strabism derulată de dr. Luminiţa 
Teodorescu, medic primar oftalmologie, în una din 
sălile de operație

Spitalul de Pediatrie MedLife 
este cea mai mare unitate 
medicală dedicată copiilor din 
Europa Centrală şi de Est

Laboratorul spitalului oferă rezultatele analizelor în 
câteva ore, dar şi în regim de urgenţă
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Însă, nici acest tratament n-a 
funcţionat. După o zi durerile 
au revenit, aşa că am ajuns să-mi 
petrec zilele pe la uşile doctorilor, 
cu o sondă după mine. 

Eram disperată, aşa că am început 

să caut pe internet articole, 
recomandări pentru ceea ce-mi 
transformase viaţa într-un calvar.  
Aşa am ajuns să vin la MedLife 
Griviţa, la Bucureşti pentru un 
consult de specialitate. 

Am nimerit la dr. S. Bancu care 
mi-a recomandat să mă internez 
pentru evaluarea situaţiei. 
Analizele nu păreau să ne ducă 
către sursa problemei, aşa că 
doctorul mi-a propus să fac de 
urgenţă o tomografie computerizată 
pentru lămurirea lucrurilor. 

Surpriza a fost mare, tomografia 
ne-a arătat faptul că între canalul 
uretral şi vezica urinară am ceva, 
un chist 3/3/3, cam cât o prună care 
apăsa şi bloca urinarea. Simţisem 
eu ceva la toaleta vaginală, dar 
ştiţi cum e... Mi s-a explicat cum 

stau lucrurile şi mi s-a propus să 
fac operaţie.  N-am stat prea mult 
pe gânduri pentru că nu era cazul. 
M-au operat chirurgii Dr. Bancu, 
Prof. Calomfirescu, iar de anestezie 
s-a ocupat Dr. M. Marin. Numai 
datorită acestor doctori am reuşit 
să scap de “pruna” mea infectată, 
plină de puroi, care cine ştie ce 
complicaţii putea să-mi dea.  

Am avut noroc, un mare noroc 
ceea ce vă doresc şi vouă tuturor 
femeilor care au avut  sau au cistite.

POVESTEATA

În urmă cu aproape 2 luni mă 
pomenesc din senin cu o cistită, 
care mi-a provocat usturimi, 
urinare deasă şi dureri. Evident 
că am fost la medic, care mi-a 
prescris tratament cu antibiotice 
şi calmante.  După patru zile deja 
mă simţeam bine, aşa că am plecat 
liniştită în concediu cu familia.  

Uitasem de cistita mea, mai aveam 
două zile de stat la mare şi totul 
părea perfect. Însă n-a fost să fie 
aşa deoarece în penultima mea 
zi de concediu totul a revenit din 
senin. Ştiam deja lecţia, aşa că 
mi-am luat doza de calmante şi 
antibiotic ca să pot ajunge acasă. 

Drumul a fost chinuitor, urinam 
din ce în ce mai greu, iar durerile 
de burtă nu cedau cu nici un fel 
de calmant. Ne-am oprit direct 
la Unitatea de Primire Urgenţe a 
spitalului Bacău, unde doctorii au 
constatat că aveam vezica blocată 
cu un litru de urină. Doctorul de 
acolo mi-a golit vezica cu o sondă, 
mi-a dat o reţetă şi m-a trimis 
acasă. 

Acestă poveste adevărată a pornit 
de la un lucru aparent banal, cistita 
cu colibacil.

Nu toate cazurile de cistită au chist 
parauretral, acesta este un caz 
rar, dar care nu trebuie ignorat. 
Anamneza atentă, examenul 
clinic, ecografia abdominală 
sau transvaginală pot orienta 
diagnosticul.

Certitudinea însă o aduce 
tomografia computerizată  sau  
RMN-ul de pelvis şi perineu.
Operaţia făcută pe cale vaginală de 
către urolog este singura opţiune 
terapeutică. 

În situaţia nerezolvării acestui 
chist parauretral infectat, pacienta 
putea ajunge la o infecţie urinară 
cronică, care ar fi dus la o infecţie 
renală cu risc de septicemie.

Trimite-ne povestea ta la: 
pr@medlife.ro

Mă numesc Maria M. 30 ani din Bacău, 
mamă a două fetiţe dulci care dau 
sens vieţii mele.  Vă scriu pentru a vă 

împărtăşi o experienţă care era cât pe ce să mă 
coste viaţa.  

”M-au operat chirurgii Dr. Bancu, Prof. Calomfirescu, 
iar de anestezie s-a ocupat Dr. M. Marin. Numai 
datorită acestor doctori am reuşit să scap de“pruna” 
mea infectată, plină de puroi, care cine ştie ce 
complicaţii putea să-mi dea.”

”Cistita
m-ar fi putut 
costa viața”

Tomografia computerizată a contribuit, alături de profesionalismul 
echipei medicale la diagnosticarea corectă a acestui caz. Unitățile MedLife 
sunt dotate cu echipamente de imagistică performante (ecografe, 
computere tomograf și aparate RMN de înaltă performanță care permit 
investigarea și diagnosticarea celor mai complexe cazuri medicale.

Echipă medicală:
Dr. Şerban Bancu, medic primar urologie
Prof. Nicolae Calomfirescu, medic primar urolog, 
doctor în ştiinţe medicale 
Dr. Mihaela Marin, medic specialist ATI
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Cum se poate 
diagnostica alergia?
O persoană care a avut astfel de 
simptome trebuie să fie consultată 
de către un medic alergolog. Cauza 
apariţiei alergiei nu este încă exact 
cunoscută. Se pare că există o 
componentă ereditară. În timp 
ce un copil cu un părinte alergic 
are 50% şanse să dezvolte alergii, 
acestea cresc la 70% pentru un 
copil cu ambii părinţi alergici. Însă 
principala întrebare care se ridică 
în cazul unei alergii nu este de ce, 
dar la ce? 

Teste specifice
Înainte de instituirea unei terapii 
medicul alergolog va efectua 
anumite teste pentru a determina 
care alergen a provocat reacţia. 

Standardul de aur sunt testele 
cutanate prick (TCP) cu truse 
standardizate de alergeni. Testul 
se desfăşoară în cabinet, astfel: 
pe pielea antebraţului se pune 
câte o picătură din extractul de 
alergen, respectiv un control 
pozitiv şi unul negativ, iar prin 
aceasta se puncţionează pielea 
până la maxim 1 mm cu o lanţetă, 
iar interpretarea se va face în 
20 de minute. TCP sunt cu atât 
mai importante cu cât alergia 
poate da simptome mai severe, 
cum este cazul unor alimente 
(alune, arahide, lapte), unde 
măsuri de evitare a alergenului 
trebuiesc rapid instituite. Tot în 
cazul alimentelor testul se poate 
efectua prin puncţionarea directă 
a unui aliment crud, urmând apoi 
puncţionarea tegumentului (prick-
to-prick). Pot exista însă situaţii 
în care TCP nu se pot efectua; 
în cazul în care tratamentul 
antialergic, care influenţează 
testarea, nu poate fi întrerupt, 
erupţia cutanată este foarte severă, 
sau TCP pot da reacţii severe 
(veninul de albine), determinarea 
alergenului care provoacă alergia 
se va determina din sânge. Pentru 
aceasta se măsoară în laborator 
nivelul unor anticorpi împotriva 
respectivului alergen, denumiţi 
IgE specifice. Acestea au o mare 
valoare în situaţiile clinice relevate. 
Alergiile au determinat 
restricţionarea în mod semnificativ 
a multor activităţi. Multe persoane 
cu alergii severe trăiesc temându-
se că mediul înconjurător este plin 
de pericole. Aşadar, primul pas în 
tratarea simptomelor alergice este 
identificarea agentului cauzator, 
iar unde este posibil, strict evitarea 
acestuia are un rol determinant în 
tratament şi în creşterea calităţii 
vieţii.

Dr. Bianca Matis,
Medic specialist alergologie, 
Hyperclinica MedLife Timişoara

C olinesteraza serică 
(pseudocolinesteraza,  
colinesteraza II) este o 

enzimă care se sintetizează în 
principal în ficat, dar este prezentă 
şi în pancreas, cord şi substanţa 
albă a creierului. Această enzimă 
diferă ca specificitate de substrat, 
origine tisulară şi rol biologic de 
acetilcolinesteraza eritrocitară 
(colinesteraza ”adevărată”, 
colinesteraza I), cu care nu trebuie 
confundată. 

Se determină pentru a evalua 
funcţia hepatică, dar poate 
constitui un indicator al unei 
posibile intoxicaţii cu pesticide 
organofosforice. 

Screening-ul preoperator al 
pseudocolinesterazei serice este 
util pentru depistarea pacienţilor 
care au forme atipice ale acestei 
enzime, şi care, după administrarea 
în cursul anesteziei a blocantelor 
musculare de tipul succinilcolinei, 
pot prezenta stări de apnee 
prelungită.

Recoltarea 

Recoltarea probei de sânge venos 
se poate face fie pe nemâncate, 

fie postprandial, în vacutainer de 
biochimie, cu sau fără gel separator. 
Stabilitatea probei este de 6 ore la 
temperatura camerei.
Metoda de lucru este 
spectrofotometrică.
Aparatul: analizorul automat 
Arhitect 8000; 
Valori de referinţă:
• Femei: 4000 – 8000 U/l
• Bărbaţi: 4000 -12600 U/l

Interpretarea 
rezultatelor
Deoarece se sintetizează în ficat 
şi apoi se  elimină în sânge,  
activitatea colinesterazei oferă 
informaţii despre funcţia globală 
a ficatului, fiind utilizată ca test 
screening al funcţiei hepatice 
împreună cu gama -GT şi ASAT. 
În ciroze, hepatite acute virale 
şi hepatite cronice se observă o 
scădere a activităţii colinesterazei 
şi a concentraţiei albuminelor 
plasmatice,  dar o creştere a 
transaminazelor.
În leucemii, boala Hodgkin, 
pancreatită, caşexie neoplazică, 
ALAT-ul se încadrează în domeniul 
de referinţă, dar colinesteraza şi 
albuminele au valori scăzute. 

În intoxicaţiile cu pesticide 
organofosforice scade doar 
colinesteraza, iar valorile ALAT-
ul şi ale albuminelor serice 
rămân în domeniul de referinţă.  
Colinesteraza reprezintă de 
asemenea un parametru cu valoare 
de prognostic în evoluţia cirozei 
hepatice, a insuficienţei hepatice 
acute şi a transplantului hepatic. 
Scăderea valorilor colinesterazei 
serice se asociază de obicei cu un 
prognostic rezervat. Afectări grave 
ale funcţiei hepatice duc la scăderea 
valorilor colinesterazei sub pragul 
inferior al valorii de referinţă. 

În sarcină valorile pseudocolineste-
razei scad.Valorile pseudocolineste-
razei cresc în caz de sindrom nefro-
tic, hipertiroidie, icter obstructiv, 
dar şi la pacienţii cu obezitate de 
gradul III.

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

Dr. Rodica Lighezan
Medic primar laborator clinic
Medic Şef Laborator Hyperclinica 
MedLife Timişoara

Alergia este o reacţie 
exagerată a organismului 
împotriva anumitor 

substanţe din mediul ce ne 
înconjoară, denumite alergeni. Cei 
mai frecvent întâlniţi alergeni sunt 
polenurile, acarienii din praful 
de casă, animalele de companie, 
mucegaiurile, anumite alimente, 
veninul unor insecte şi unele 
medicamente. Simptomele pe care 
o persoană alergică le are sunt 
determinate de tipul alergenului la 
care se dezvoltă reacţia şi de calea 
sa de pătrundere în organism, 
determinând astfel locul unde 
aceasta se desfăşoară. O reacţie 
alergică poate să presupună apariţia 
strănutului, a pruritului nazal şi 
ocular, apariţia tusei şi dificultăţi 
în respiraţie, sau apariţia unor 
erupţii cutanate intens pruriginoase, 
putând merge chiar până la edemul 
faringelui sau pierderea cunoştinţei 
şi instalarea şocului.

Ce trebuie să știm 
despre alergii

UTILE

Importanţa monitorizării funcţiei hepatice
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INTERVIU

Pediatria, opţiune 
şi destin
Trăieşte consacrându-şi eforturile 
îngrijirii copiilor, şi acest lucru 
dă un sens aparte vieţii sale. 
Pediatria, spune Prof. Dragomir 
“este o specialitate frumoasă 
din multe puncte de vedere. Iar 
lucrul cu copiii îţi oferă satisfacţii 
extraordinare. Copiii au o 
capacitate de recuperare mult mai 
mare decât adulţii având avantajul 
vârstei biologice. 

Crede că pediatria este o 
specializare care realmente i se 
potriveşte pentru că este un “fel de 
medicină internă a copilului” care 
presupune foarte mult studiu şi 
cercetare.  Însă, „vinovat” pentru 
faptul că prof. Dragomir este un 
pediatru de excepţie este şi sistemul 

de învăţământ din acei ani. “Faptul 
că sunt astăzi pediatru ţine şi de o 
conjunctură în care hazardul a jucat 
un rol important. În anii ‘60, era 
un titlu de glorie să devii student 
la medicină în general, inclusiv 
la facultatea de pediatrie, care 
era o facultate distinctă. Educaţia 
studentului era axată pe patologia 
copilului încă din primii ani de 
facultate, iar acest fapt ne-a şi dat o 
generaţie extraordinară de pediatri”. 

Efervescenţa atmosferei şi 
provocările cărora trebuia să le facă 
faţă un intern la pediatrie sau un 
tânăr doctor au dus la formarea 
unor medici extraordinar de buni. 
“În timpul gărzilor ţineam câte un 
spital cu 200-300 de paturi, cum 
e I.O.M.C-ul, făceam analizele şi 

investigaţiile fără a mai aştepta 
dimineaţa”, povestește cu entuziasm 
domnul profesor.  

Punct… Și de la capăt 
După 40 de ani dăruiţi copiilor 
în spitalele de stat, destinul i-a 
adus în cale o nouă provocare 
– posibilitatea de a lucra într-o 
nouă echipă de profesionişti din 
cadrul Spitalului de Pediatrie 
MedLife. Revenirea a reprezentat 
pentru prof. Dragomir un nou 
început despre care vorbeşte cu 
mult entuziasm. Recunoaşte că-i 
face mare plăcere să lucreze din 
nou într-un spital şi spune că a 
avut emoţii atunci când a fost 
invitat să lucreze la Spitalul de 

Pediatrie MedLife. “Înainte de a 
veni aici am avut mari emoţii, nu 
înţelegeam specificul activităţii. 
Însă am început să mă acomodez, 
echipa s-a sudat în timp, e o 
atmosferă de bună colaborare, iar 
prestaţia medicală pe care o oferim 
pacienţilor este de calitate”. 

La fel ca în alte spitale, aici ziua 
începe foarte de dimineaţă, 
povesteşte profesorul Dragomir, 
referindu-se la modul în care 
decurge o zi din viaţa domniei 
sale. “Mă trezesc dimineaţa pe la 
5, iar primul lucru pe care-l fac 
atunci când ajung la spital, este 
să mă interesez de starea copiilor 
internaţi, apoi urmează raportul 
de gardă şi vizita. Între timp, mai 
sunt solicitat să ofer consultaţii în 
ambulatoriul de la parter. Mi-am 
stabilit un program de consultaţii 
la ambulator dimineaţa între 9 şi 
10 şi după-amiază între 13-14.”  
Ajuns acasă, întotdeauna-şi face 
timp să citească articole medicale 
sau cărţi de specialitate, motivând 
acest lucru prin faptul că “orice 
pediatru când vede un caz mai 
special, este interesat să deschidă 
o carte, un articol de pe internet. E 
atât o curiozitate profesională cât şi 
o necesitate.”

Chiar dacă agitaţia din timpul zilei 
îi consumă cea mai mare parte 
din timp, Profesorul Dragomir 
se refugiază, ori de câte ori are 
ocazia, în casuţa sa de vacanţă din 
suburbia Bucureştiului. I-ar plăcea 
să călătorească, dar nu are timp, iar 
timpul care-i rămâne preferă să-l 
dedice familiei sale şi celor şase 
nepoţi.

Optimist din fire, priveşte 
problemele şi viaţa cu mult curaj. 
Nu are un motto în viaţă “pentru că 
toate s-au spus deja”.  Însă-i place 
să creadă că întotdeauna “Este mai 
bine să fii optimist fără să ai prea 
multe motive decât să fii pesimist şi 
să ai toate motivele să fii”. 

Greu de spus câte mii de copii a tratat în cei peste 
40 de ani consacraţi pediatriei, cert e că Prof.  
Dimitrie Dragomir continuă să se dedice cu multă 

pasiune şi dăruire fiecărui copil care vine în Spitalul de 
Pediatrie MedLife. Absolvent al Facultăţii de Pediatrie 
UMF “Carol Davila”, şi-a început activitatea ca intern 
şi apoi rezident în cadrul I.O.M.C, acolo unde a şi luat 
pulsul realităţii unui spital de copii. A continuat la 
spitalul Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, 
unde profesorul Dragomir şi-a petrecut  cei mai mulţi 
ani, devenind în 1993 manager general. În paralel, a 
desfăşurat o fructuoasă carieră academică, fiind profesor 
universitar şi coordonator de doctorat în cadrul U.M.F. 
“Carol Davila” Bucureşti. Spirit explorator şi didact, 
profesorul Dragomir şi-a dedicat o mare parte din timp 
cercetării, realizând peste 400 de lucrări ştiinţifice şi 
participând la redactarea mai multor tratate şi monografii 
de specialite. 

Faptul că sunt astăzi pediatru ţine şi de o conjunctură 
în care hazardul a jucat un rol important. Educaţia 
studentului era axată pe patologia copilului încă din 
primii ani de facultate, iar acest fapt ne-a şi dat o 
generaţie extraordinară de pediatri

„Om Mare” într-o lume de „pitici”
Interviu cu Prof. Acad. Dr. Dimitrie Dragomir,
medic primar pediatru, doctor în știinţe medicale
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ÎNTREBĂRILETALE

Răspunde Dr. Irina Cuzino, 
medic primar neonatolog, 
Life Memorial Hospital

Alimentaţia mamei trebuie 
să fie cât mai sănătoasă şi 

diversă; o femeie care alăptează 
nu este o femeie bolnavă, deci nu 
trebuie sa aibă un regim restrictiv. 
Mamele pot să elimine din 
alimentaţia lor doar acele produse 
care le provoacă lor disconfort 
abdominal (balonare). 

Colicile sugarului reprezintă un 
amestec de disconfort abdominal 
şi iritabilitate şi este adevărat că 
sunt mai rare la copiii mamelor 
echilibrate comportamental şi 
calme. 

Recomandarea universal acceptată 
în prezent este ca bontul ombilical 
să fie liber şi expus la aer. Căderea 
bontului ombilical depinde exclusiv 

Răspunde Dr. Adriana Radu, 
medic specialist, chirurgie 
plastică şi microchirurgie
reconstructivă, Life 
Memorial Hospital

Soarele reprezintă principalul 
factor încriminat în apariţia 
aluniţelor. Pentru a preveni apariţia 
noilor leziuni, folosiţi creme 
cu factor de protecţie şi evitaţi 
expunerea la soare. Aluniţele deja 
existente trebuie supravegheate 

în permanenţă. Este necesar să 
surprindeţi orice modificare 
suspectă a acestora (creşterea 
rapidă în dimensiuni, intensificarea 
culorii, apariţia neregularităţilor 
de contur, apariţia modificărilor de 
culoare la aluniţe uniform colorate 
anterior, iritaţiile, sângerarea şi 
ulcerarea acestora, mâncărimea sau 
durerea). Apariţia unuia sau a mai 
multor factori menţionaţi anterior 
reprezintă criteriu de indicaţie 
chirurgicală.

Răspunde dr. Săndica 
Bucurica, medic specialist 
gastroenterologie, MedLife 
Favorit

Constipaţia constă în eliminarea cu 
dificultate a scaunului. În general 
se consideră constipaţie existenţa 
a mai puţin de două-trei scaune 
pe săptămână sau eliminarea cu 
dificultate a mai mult de 25% din 
scaun. Pentru a spune că suferiti 
de constipaţie cronică trebuie să 
discutați cu un medic specialist.
Fibrele sunt necesare în dietă, 
au mai multe virtuți, pe lângă 
prevenţia constipaţiei – pot preveni 
cancerul de colon, inhibă absorbţia 
de grăsimi şi puteţi încerca să le 
luaţi şi din alimente, nu numai 
ca supliment alimentar. Apariţia 
sângelui poate avea legătură cu o 
sângerare hemoroidală în cadrul 
constipaţiei, însă este obligatoriu 
să vă prezentaţi la medic  pentru 
consult şi stabilirea cauzei 
sângerării.

Monica, 30 ani 
M-ar interesa să ştiu dacă alimentaţia mamei chiar influenţează 
modul în care se simte bebeluşul. Dacă mama este blândă, calmă, ştie 
ce are de făcut şi se bucură de copilul ei, chiar este nevoie să elimine 
din alimentaţie fructele şi legumele proaspete etc, de frica faptului că 
bebeluşul va face colici? În fapt, care ar fi cauzele colicilor şi cum pot 
fi acestea diminuate (medicamente, ceaiuri etc.)? 

Diana, 28 ani
În fiecare an, după ce vin de la 
mare (unde folosesc creme cu 
factor de protecţie 50 şi nu stau 
la bronzat, doar cât mă prinde 
soarele în apă), îmi mai apar 
2-3 aluniţe noi, de regulă pe spate. 

Deja am 15-20 aluniţe pe spate, 
de mărimi diferite şi continuă să 
apară în fiecare vară.  Ce pot face 
în afară de ceea ce fac deja?

Ioana, 25 ani
Am 25 de ani şi presupun că 
sufar de constipaţie cronică. De 
aproximativ 1 an şi jumătate am 
probleme, am scaun cam la  4-5 
zile. Am început un tratament cu 
Fibogel ( ispaghula husk) care a 
dat rezultate, însă dacă nu iau în 
fiecare zi, scaunul iaraşi întârzie. 
˝Credeţi că devin dependentă 
de fibre? Chiar dacă am scaun 
normal (o dată la două zile sau 
uneori în fiecare zi) când iau câte 
un plic de fibre pe zi, după scaun 
apar pete de sânge roşu deschis la 
culoare pe hârtia igienică. Dacă 
într-adevar sufăr de Sindromul 
intestinului iritabil cum mi-a zis 
medicul care mi-a recomandat 
acum 3 luni Fibogel, nu ar trebui 
să dispară petele de sânge?

de activitatea globulelor albe (a 
leucocitelor) şi nu de substanţa 
cu care este atins. Totuşi, este 
necesară păstrarea igienei locale 
prin îmbăierea copilului sau 
dezinfectarea bontului ombilical 
cu oricare substanţă dezinfectantă, 
respectând precauţia de a nu 
folosi cantităţi mari de substanţe 
dezinfectante pe pielea din jurul 
buricului, deoarece aceasta 
este subţire şi absoarbe rapid 
substanţele chimice cu care se află 
în contact, putând produce diverse 
reacţii adverse. 

In privinţa îngrijirii fetiţelor, este 
necesar ca mama să urmărească 
curăţenia zonei genitale, adică 
absenţa scaunului între labii. 
De asemenea, trebuie să verifice 
din când în când ca labiile mici să 
nu fie coalescente (lipite), caz în 
care trebuie cerut ajutor medical.

Claudia, 33 ani
Vreau să vă întreb cum putem 
întări imunitatea copiiilor mici? 
Fetiţa mea are 3 ani şi răceşte 
foarte des. 

Răspunde Dr. Nicoleta Chiriţă, 
medic specialist pediatrie, 
Hyperclinica MedLife Unirii

În funcţie de vârstă, sugar, respectiv 
copilul mic şi statusul imun al 
copiilor, părinţii trebuie să acorde 
iniţial măsuri de prevenţie care 
constau în a-i feri de aglomeraţie, 
frig, umezeală. Ulterior, la 
consultul pediatric, se pot prescrie 
imunomodulatoare, respectând 
frecvenţa infecţiilor respiratorii pe 
an, 3 dintre ele pot fi însoţite de 
sindrom febril. Atenţie la consumul 
de fructe şi legume care trebuie 
suplimentat în perioada iarnă-
primăvară. 
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Aveţi nevoie de un sfat sau un răspuns com-
petent referitor la problemele d-voastră de 
sănătate? Trimiteţi-ne întrebările la adresa de 
e-mail:  pr@medlife.ro, iar specialiştii MedLife 
vă vor răspunde.



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
Programări ambulatoriu: 021 96 46

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

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 Grivița
Calea Griviței, nr. 365, sector 1, Bucureşti

PharmaLife Băneasa
Soseaua București – Ploiești nr. 10, sector 1, 
București (în incinta Hyperclinicii MedLife Băneasa)

PharmaLife Unirii
Str. Hans Christian Andersen, nr. 1, sector 4,
Bucureşti

PharmaLife City Gate
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, sector 1, București
(Turnul City Gate)

PharmaLife Zăgazului
Strada Zăgazului nr. 7, sector 1, București
(în incinta Spitalului de Pediatrie MedLife)
Str. Batiștei nr. 9, sector 2, București

PharmaLife Batiștei
Str. Batiștei nr. 9, sector 2, București (în curând)

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 960
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 

PharmaLife Brașov
Strada Turnului, nr 5A, Brașov

REȚEAUA MEDLIFE



20%
Luna Septembrie este 
luna reducerilor la PharmaLife 

Vino acum în farmaciile noastre 
și vei beneficia de un discount 
de 20% la produsele de 
îngrijire corporală, igienă orală, 
suplimente alimentare şi produse 
destinate copiilor.

Farmaciile PharmaLife Med au contract de colaborare cu Casa de  Asigurări de Sănătate
Perioada promoției: 1 august - 30 septembrie 2011

PharmaLife Grivița
Calea Griviței nr. 365, sector 1, București
(in incinta Hyperclinicii MedLife Grivita)
 
PharmaLife Băneasa
Soseaua București – Ploiești nr. 10, Bloc XXII, sector 1, 
București (în incinta Hyperclinicii MedLife Băneasa)

PharmaLife Unirii
Strada Hans Cristian Andersen nr. 1, 
sector 4, București (în incinta Hyperclinicii 
MedLife Unirea)

PharmaLife City Gate
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, sector 1, București (Turnul Gate)

PharmaLife Spitalul de Pediatrie
Strada Zăgazului nr. 7, sector 1, București
(în incinta Spitalului de Pediatrie MedLife)

PharmaLife Batiștei (în curând)
Strada Batiștei nr. 9, sector 2, București

PharmaLife Brașov
Strada Turnului, nr 5A, Brașov


