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Indiferent de vârstă, tabieturi sau statut social, fiecare dintre noi, 
femeile, ne confruntăm frecvent cu cel puţin una dintre problemele 
specific feminine precum: riduri, vergeturi, acnee, celulită, cicatrici, 

căderea părului, şi lista poate continua. Pentru că nu există o “reţetă” 
universal valabilă, încercăm de fiecare dată să găsim, individual, cea mai 
bună soluţie pentru frumuseţea noastră. Şi la acest capitol intervin 1001  
de întrebări: “Unde să merg? Care este cel mai bun medic? Ce procedură 
este mai bine să folosesc astfel încât să nu simt durere sau disconfort? 
Care este tehnologia care îmi poate rezolva problema într-un mod 
delicat şi rapid? etc.”
 
Ca să ţinem pasul cu toate aceste exigenţe, dar, în același timp, să 
oferim soluţia perfectă adaptată fiecarei probleme de frumuseţe, recent 
am inaugurat un centru de excelenţă în dermatologie şi estetică - 
DermaLife.
 
La DermaLife ne gândim în primul rând la sănătatea pielii tale şi 
aducem tehnologia viitorului chiar înainte de a fi vandută pe piaţă din 
România.
 
Pentru că frumuseţea este un lucru cu care nu se poate greşi, avem 
alături de noi cei mai buni specialişti sub directa coordonare a doamnei 
dr. Viviana Iordache, care îţi oferă siguranţă şi delicateţe în aplicarea 
celor mai inovatoare proceduri de înfrumuseţare şi intreţinere 
corporală.
 
Cea mai mare noutate a Centrului este eMax, vârful de tehnologie 
în domeniul laserelor medicale, cu patent Elos, care combină 
radiofrecvenţa cu laser şi cu lumina înalt pulsată. eMax oferă cea mai 
vastă gamă de aplicaţii estetice pentru a trata cu succes cel mai amplu 
spectru de culori de păr, texturi de piele şi culori de piele. eMax include 
combinaţii de tratament precum: tratamentul ridurilor, rejuvenare 
facială, îndepărtarea părului nedorit, tratamentul acneei, tratarea 
venelor de pe picioare/leziunilor vasculare.
 
Dacă ţii cu adevarat la frumuseţea ta şi îţi doreşti o soluţie integrată 
pentru problemele tale atunci introdu în agendă o programare la centrul 
DermaLife. De acum încolo frumuseţea ta este pe mâini bune!

Frumuseţea ta 
este acum pe 
mâini bune!
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NOU!

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

Lupta pentru viaţă începe în primele momente ale 
existenţei noastre şi nu trebuie abandonată niciodată. 
Aceasta e lecţia de viaţă pe care „ne-a predat-o”, 
doamna M. în rubrica „Povestea Ta”. 

Ritmul alert al vieţii şi alimentaţia dezechilibrată îşi 
pune amprenta asupra sistemului nostru digestiv, 
ducând la apariţia mai multor afecţiuni gastroentero-
logice. Pornind de la această realitate, am discutat cu 
specialiştii Centrului de Excelenţă în Gastroenterolo-
gie MedLife, despre problemele cu care se adresează 
pacienţii, metodele de diagnostic şi tratament. 

Veşti bune pentru persoanele care au suferit un infarct 
miocardic. Cercetătorii britanici au descoperit un 
medicament care poate contribui la refacerea celulelor 
inimii afectate de infarct. Detalii în pagina 22.

Copiii şi dragostea pentru aceştia l-au făcut să se 
facă medic pediatru. Află, în ediţia curentă, povestea 
Dr. Mihai Gafencu, medic medic primar pediatrie, 
Hyperclinica MedLife Timişoara.

Cum pot fi tratate ovarele polichistice sau ce tratament 
poate fi administrat copiilor care suferă de probleme de 
tranzit intestinal, sunt doar câteva dintre întrebările la 
care au răspuns specialiştii noştri.
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MedLife este locul în care peste 8000 de copii au venit pe lume 
în cele mai sigure condiţii, asistaţi de cei mai buni specialişti 
ginecologi şi neonatologi. Maternităţile MedLife oferă servicii 
de înaltă calitate şi un confort deosebit, astfel încât copilul 
şi părinţii să trăiască din plin fericirea care o aduce cu sine 
momentul naşterii. 

Maternităţile MedLife oferă posibilitatea naşterii prin operaţie 
cezariană, naşteri naturale şi naşteri în mediul acvatic. Sălile 
de naşteri sunt dotate cu echipamente medicale de ultimă 
generaţie, astfel încât naşterea să se producă în cele mai 
sigure condiţii. Atât copiii cât şi mamele se află sub atenta 
supraveghere a personalului medical 24/24 de ore, iar în cazuri 
de urgenţă, echipa intervine rapid. 

Toate maternităţile MedLife dispun de rezerve cu unul sau 
două paturi şi oferă mamelor şi bebeluşilor cele mai bune 
condiţii de cazare. 

Reţeaua MedLife numără trei maternităţi: prima a fost 
inaugurată în 2007 în cadrul Life Memorial Hospital din 
Bucureşti, cea de-a doua se află 
în cadrul Spitalului MedLife-
Genesys din Arad iar ultima 
este Maternitatea MedLife-Eva 
din Braşov, achiziţionată în 
septembrie 2011.

Alergiile îţi dau bătăi serioase de cap? Îţi apar adeseori iritaţii 
ale pielii, strănuţi sau îţi curge nasul după ce mănânci anumite 
alimente, dacă te afli în spaţii aglomerate sau foloseşti anumite 
produse? Hyperclinica MedLife Titan vine în întâmpinarea ta 
cu un discount de 20% la serviciile de alergologie. 

Pachetul promoţional include consultaţiile de specialitate şi 
testele cutanate de tip „prick test”. 

Reduceri la serviciile de alergologie 
în Hyperclinica MedLife Titan

La MedLife s-au născut peste   
                        de copii8000

PharmaLife, reţeaua de farmacii a MedLife, 
a deschis recent o nouă unitate în centrul 
Capitalei. Locaţia din str. Batiştei nr. 9 este 
situată într-o zonă cu un trafic intens şi 
oferă pacienţilor o gamă variată de produse, 
de la medicamente la produse de îngrijire, 
produse pentru copii, dispozitive medicale 
etc. Farmacia eliberează atât medicamente pe 
baza prescripţiei medicale cât şi fără aceasta, 
în funcţie de tipul de medicament. PharmaLife 
este în tratative cu CASMB pentru eliberarea 
reţetelor compensate şi gratuite în noua 
locaţie. 

În cadrul farmaciei funcţionează şi un centru 
de recoltare a analizelor medicale. 

Farmacia funcţionează de luni până vineri în 
intervalul 8.00-20.00, precum şi sâmbăta şi 
duminica între 9.00-16.00.

Hyperclinica MedLife Titan a inclus în lista 
serviciilor medicale şase noi specialităţi 
medicale: alergologie, gastroenterologie, 
ortopedie, neurologie, psihiatrie şi 
reumatologie. Consultaţiile şi investigaţiile 
de specialitate sunt efectuate de doctori cu 
experienţă şi o înaltă pregătire academică. 
Astfel, pacienţii pot beneficia de serviciile 
de specialitate ale următorilor specialişti: 
dr. Corina Mihaela Bach, medic specialist 
alergologie şi imunologie clinică, dr. Liviu 
Verdeş, medic primar gastroenterologie, dr. 
Ovidiu Trancău, medic specialist ortopedie, 
dr. Oana Neagu, medic specialist neurologie, 
neurobiologie, EEG şi ultrasonografie doppler 
cerebrală, dr. Valentin Matei, medic primar 
psihiatrie şi dr. Ada Cornăţeanu, medic 
specialist reumatolog. 

O nouă unitate 
PharmaLife 
în centrul Capitalei

Noi specialităţi medicale în 
Hyperclinica MedLife Titan
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Un chip angelic, corp suplu, fără imperfecţiuni sau 
amprente ale timpului sunt doar câteva dintre dorinţele 
care pot deveni realitate în cadrul noii clinici de 
dermatologie estetică DermaLife. Recent inaugurată în 
zona de Nord a capitalei, şos. Bucureşti Ploieşti, nr. 10, 
clinica oferă servicii integrate de dermatologie estetică, 
precum şi consultaţii de specialitate, tratamente cu laser, 
tratamente cu radiofrecvenţă, proceduri de rejuvenare 
şi dermato-cosmetică etc.

Creată pentru un public select, clinica oferă servicii 
celor mai exigenţi pacienţi, cu probleme complexe. 
Printre acestea putem enumera: tratamentul acneei, 
cicatricilor, cearcănelor, proceduri de îndepărtare 
a leziunilor şi  a hiperpigmentărilor pielii, corecţia 
ridurilor prin microinjecţii cu toxina botulinică, acid 
hialuronic, radiofrecvenţa, conturarea, hidratarea şi 
mărirea în volum a buzelor etc. 

Centrul oferă şi tratamente corporale de îndepărtare a 
celulitei şi vergeturilor, precum şi epilare definitivă cu 
laser. 

Pe lângă serviciile uzuale utilizate în tratamentele 

dermato-cosmetice, DermaLife oferă consultaţii şi 
diagnostic cu ajutorul dermatoscopiei prin FotoFinder 
– metodă complexă utilizată în diagnosticul tumorilor 
cutanate. 

Pentru prima oară în România, centrul de dermatologie 
estetică oferă tratamentele de rejuvenare facială prin 
Emax Triniti. După numai o şedinţă de tratament cu 
Exam Triniti, tenul întinereşte, liniile feţei devin mai 
ferme, iar petele sau ridurile dispar. Aspectul tenului 
continuă să se îmbunătăţească şi după 6 luni de la 
procedură. 

Într-un cadru modern, centrul te întâmpină cu o 
atmosferă relaxantă şi specialişti de primă clasă. 

Clinica este coordonată de dr. Viviana Iordache, medic 
specialist dermatolog cu o experienţă de peste 10 ani în 
medicina dermato-estetică.  

Detalii pe www.dermalife.ro

Descoperă locul 
unde frumuseţea ta e pe mâini bune 

Începând din această lună, pacienţii care se prezintă cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie aflat în relaţie contractuală cu CASMB, pot beneficia de intervenţii chirurgicale 
şi spitalizare în cadrul Spitalului de Pediatrie MedLife, la preţul de 1500 lei. Pachetul 
include costurile de cazare şi intervenţiile de hernie inghinală, hernie ombilicală şi 
hidrocel, realizate de dr. Mihaela Avram Popa, medic specialist chirurgie pediatrică. 

Promoţia este valabilă până la sfârşitul lunii decembrie. 

Preţuri speciale pentru anumite intervenţii 
chirurgicale, la Spitalul de Pediatrie 
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MedLife vine în întâmpinarea locuitorilor oraşului 
Lugoj, dar şi din localităţile apropiate, cu un nou Centru 
de Recoltare. În noua locaţie de pe strada Bucegi nr. 11 
se pot recolta probe pentru toate tipurile de analize, 
acestea fiind prelucrate în cadrul Laboratorului MedLife 
Timişoara. 

Pacienţii Centrului de Recoltare MedLife Timişoara 
pot beneficia de analize pentru următoarele specialităţi 
ale medicinei de laborator: biochimie, hematologie 
şi coagulare, imunologie, microbiologie, anatomie 

patologică, citologie. De asemenea, se vor realiza 
analize de biologie moleculară, toxicologie şi genetică în 
colaborare cu laboratoarele MedLife din Bucureşti, dar şi 
în parteneriat cu cel mai important laborator din Franţa, 
Cerba-Pasteur. 

Exigenţele tuturor pacienţilor sunt satisfăcute de calitatea 
serviciilor oferite de Laboratorul MedLife Timişoara, 
calitate certificată de standardul ISO 9001/2008 şi 
certificarea RENAR. Recoltările se efectuează de luni 
până vineri, între orele 8.00 si 13.00.

MedLife-Genesys Arad desfăşoară pe parcursul 
lunii noiembrie o campanie de screening a bolilor 
endocrine. În cadrul campaniei, pacienţii pot 
beneficia de o consultaţie, ecografie de tiroidă şi 
determinarea indicilor TSH-ului. Preţului pachetului 
este de 149 de lei. 
Consultaţiile sunt realizate de dr. Camelia Popa, medic 
specialist endocrinolog, MedLife- Genesys Arad.

Nou: Centru de recoltări 
analize în Lugoj

Campanie de screening 
a bolilor endocrine

Hyperclinica MedLife Timişoara pune la dispoziţia 
pacienţilor cu artroză tratamentele personalizate cu 
Orthokine. Metoda germană presupune obţinerea 
unui ser autolog din sângele care se recoltează din 
braţul pacientului. Ulterior, sângele recoltat este supus 
unui proces de incubare şi centrifugare, într-o seringă 
Orthokine care este prevăzută cu microsfere speciale 
de sticlă. Datorită microsferelor, sângele sintetizează o 
cantitate mare de proteine care au rol antiinflamator şi de 
regenerare. Acestea sunt eficiente în reducerea durerii, 
combaterea inflamaţiei şi imbunătăţirea mobilităţii 
articulare. După acest proces, serul obţinut se injectează 
la nivelul articulaţiei afectate, iar pacienţii, care anterior 
sufereau de dureri puternice, pot avea până la 2 ani de 
confort în urma tratamentului cu Orthokine. 
O sesiune de tratament presupune 6 injecţii Orthokine, 

timp de 6 săptămâni, câte una pe săptămână. Tratamentele 
cu Orthokine sunt disponibile şi în Hyperclinica MedLife 
Griviţa din 2010. 

Artroza este o afecţiune în care cartilajul ce protejează 
şi înveleşte suprafeţele articulare se deteriorează. 
Printre factorii care determină apariţia şi dezvoltarea 
afecţiunii se numără predispoziţia genetică, obezitatea, 
munca fizică intensă, vârsta, practicarea unor sporturi 
solicitante etc. 

Consultaţiile de specialitate şi tratamentele sunt realizate 
de către doctorii Drira Ouassim, medic specialist 
ortopedie şi traumatologie şi Adriana Bitang, medic 
primar balneofizioterapie, recuperare medicală şi 
reumatologie.

Nou: Tratament cu Orthokine disponibil 
la Hyperclinica MedLife Timişoara

Laboratorul de anatomie patologică şi 
biologie moleculară MedLife din Bucureşti 
a introdus în portofoliul de servicii 
analizele de genotipare HBV, genotipare 
HCV, mutaţiile HBV de rezistenţă la 
tratament. 

Genotiparea HBV este recomandată în 
cazul pacienţilor nou diagnosticaţi cu 
Virusul Hepatitei B. Aceasta permite 
identificarea genotipurilor de virus 
A-G. Genotipul HBV este asociat cu 
prognosticul bolii şi permite evaluarea 
acesteia. 

Genotiparea HCV este recomandată 
tuturor pacienţilor nou diagnosticaţi 
cu Virusul Hepatiei C. Analiza permite 
indentificarea genotipurilor de virus 1-6 şi 
a subtipurilor acestora. Medicii recomandă 
efectuarea analizei doar în cazul  
pacienţilor care au făcut în prealabil analiza 

de viremie a hepatitei C şi au obţinut un 
rezultat de cel  puţin 2000 UI/mL. Dacă 
rezultatul este mai mic de 2000UI/mL, 
genotiparea nu poate fi efectuată.

Determinarea mutaţiilor HBV de rezistenţă 
la tratament este efectuată pentru a se 
determina statutul mutaţional al virusului, 
în cazul pacienţilor care prezintă semne de 
rezistenţă la tratament, astfel încât medicul 
să poată alege o nouă schemă de tratament. 
Analiza se poate face doar dacă pacienţii 
au efectuat în prealabil analiza viremiei 
Hepatitei B, iar rezultatul este cel puţin 
1000 copii/ml. În cazul în care rezultatul 
este mai mic de 1000 copii/mL, analiza nu 
poate fi efectuată.

Rezultatele analizelor se eliberează timp de 
10 zile, iar preţul unei analize este de 400 
de lei. 

Noi analize în Laboratorul de Anatomie 
Patologică şi Biologie Moleculară

Clujenii şi locuitorii din zonele limitrofe pot 
beneficia de analize la preţuri promoţionale 
în cadrul noului Centru de Recoltare deschis 
luna trecută pe str. Clinicilor 16, Cluj-Napoca. 
Printre analizele la care se face o reducere de 
preţ sunt: markeri endorini, viremia în cazul 
hepatitelor C şi B, alergieni etc˝.

Recoltările se efectuează de luni până vineri 
în intervalul 8-16, iar analizele sunt prelucrate 
în cadrul laboratorului MedLife Cluj-Napoca.

Analiză Preţ lei
TSH + FT4 56.1
Ag. Hbs + Ac. Anti HCV 73.6
Mutaţia Factorului II şi a Factorului V Leiden, 
Proteina C, Proteina S, Antitrombina III, Mutaţia 
genei MTHFR

550

Viremie Hepatită B 357
Viremie Hepatită C 357
HPV - TIPAJ VIRAL 245
Profil TORCH (Ac. Anti CMV IgG, Ac. Anti CMV IgM, 
Ac. Anti Herpes 2 IgG, Ac. Anti Herpes 2 IgM, Ac. 
Anti Toxoplasma IgG, Ac. Anti Toxoplasma IgM, Ac. 
Anti Rubeola IgG, Ac. Anti Rubeola IgM)

299

Panel 2 Alergeni (20 alergeni respiratori) 147
Panel 3 Alergeni (20 alergeni alimentari) 147
Panel 4 Alergeni (20 alergeni micşti) 147

Analize la preţuri promoţionale, în noul 
centru de recoltare MedLife Cluj-Napoca

NOUTĂȚISERVICII
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Din luna septembrie, dr. Mihai Crăciun, 
medic specialist în neurochirurgie, face 
parte din echipa Hyperclinicii MedLife 
Băneasa. Absolvent al UMF „Carol 
Davila” Bucureşti, promoţia 2003, dr. 
Crăciun s-a specializat în neurochirurgie, 
fiind medic rezident în cadrul Clinicii de 
Neurochirurgie a Spitalului Universitar 
de Urgenţă Bucureşti, unde a rămas să 

activeze în calitate de medic specialist în 
Secţia Neurochirurgie II, până în 2011. În 
paralel, a urmat un curs de 3 ani în cadrul 
European Assotiation of Neurosurgical 
Societies, iar din 2009 a intrat în 
învăţământul universitar, fiind asistent 
universitar în neurochirurgie la Spitalul 
Universitar de Urgenţă Bucureşti. 

Dr. Mihai Crăciun, medic specialist neurochirurgie

Dr. Alina-Georgiana Fanea, medic 
specialist pediatrie, s-a alăturat recent 
echipei de pediatri ai Hyperclinicii 
MedLife Griviţa. În 2002, dr. Fanea 
a absolvit Facultatea de Medicină 
Generală UMF „Carol Davila” Bucureşti, 
continuându-şi formarea în cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti în 

calitate de  medic rezident. În perioada 
2006-2011 a lucrat ca medic specialist 
pediatru şi a colaborat cu mai multe 
clinici şi spitale private. Pe lângă acestea, 
în perioada 2008-2011, dr. Alina Fanea 
a activat în cadrul UMF ca preparator 
universitar, catedra Fiziopatologie II. 

Dr. Alina Georgiana Fanea, medic specialist pediatrie

Recent, echipei Hyperclinicii MedLife 
Favorit i s-a alăturat dr. Mariana 
Paraschiv, medic primar oftalmolog. Cu 
peste 20 de ani de practică medicală, 
dr. Paraschiv a absolvit Facultatea de 
Medicină Generală Craiova, promoţia 
1986 şi a lucrat de-a lungul timpului în 

mai multe instituţii medicale precum: 
Spitalul de Urgenţă Floreasca, Spitalul 
Militar Central Bucureşti, iar din 1994 
activează în cadrul IGG Ana Aslan, iniţial 
ca medic specialist, iar din 1998 ca medic 
primar în oftalmologie. A colaborat cu 
mai multe clinici medicale private.

Dr. Mariana Paraschiv, medic primar oftalmologie

Cu o experienţă de 34 de ani în domeniul 
medicinei interne şi gastroenterologiei, 
Dr. Liviu Verdeş este un recent membru 
al echipei Hyperclinicii MedLife Favorit. 
Deţine o bogată experienţă medicală, 
activând în mai multe instituţii medicale 
ale Ministerului Apărării, precum Spitalul 
Universitar de Urgenţă Militar Central 
şi Policlinica Ministerului Apărării 
Naţionale.  Absolvent al Institutului 
Medico–Militar din Bucureşti, Facultatea 
de medicină generală, în anul 1978, iar în 
perioada 1991 obţine a doua specializare 
în gastroenterologie. Şi-a dezvoltat 
capacităţile în acest domeniu dobândind 
competenţe în ecografie şi endoscopie. 
Pe lângă aceasta, în perioada 1998-

2003 a efectuat mai multe schimburi 
de experienţă în Spitalul Clinic Militar 
“Val de Grace” din Paris, la Universitatea 
Creteuil-Spitalul „Henry Mondor” din 
Paris şi în cadrul Spitalului Clinic al 
Universităţii Eppendorf din Hamburg-
Germania. 
Cercetător ştiinţific cu peste 90 de 
lucrări publicate în ţară şi în străinătate, 
dr. Verdeş este membru titular al 
Uniunii Naţionale a Societăţilor de 
Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice din 
România, membru titular fondator al 
Societăţii Române de Gastroenterologie, 
Hepatologie şi Endoscopie Digestivă şi 
membru al Clubului Român pentru boala 
Crohn şi Rectocolită Ulcero-Hemoragică.

Dr. Liviu Sandu Verdeş, medic primar boli interne 
şi gastroenterologie

Hyperclinica MedLife Titan beneficiază, 
de curând, de expertiza medicului primar 
în obstetrică şi ginecologie, dr. Nicolae 
Pleş. Absolvent al UMF„Carol Davila” 
Bucureşti, promoţia anului 1983, dr. Pleş 
a activat la începutul anilor ’90 în mai 
multe instituţii medicale din Constanţa, 
iar din 1992 este medic specialist 
obstetrică şi ginecologie în cadrul mai 
multor spitale din Bucureşti. Din anul 
1996, după susţinerea examenului 

de medic primar, dr. Nicolae Pleş 
activează în cadrul Spitalului Sf. Ioan 
din Bucureşti, unde din 2005 este şi 
Şeful Secţiei Obstetrică Ginecologie. 
Şi-a continuat formarea urmând mai 
multe stagii şi cursuri în domeniul 
laparoscopiei, ginecologiei oncologice şi 
a managementului sanitar. În 2003 obţine 
titlul de doctor în medicină, iar 2005 
supraspecializarea în gineco-oncologie. 

Dr. Nicolae Pleş, medic primar obstetrică - ginecologie

Dr. Anca Raluca Tunea, medic specialist 
ORL s-a alăturat, din septembrie, echipei 
Hyperclinicii MedLife Băneasa. A absolvit 
în anul 2004 UMF „Carol Davila” şi a 
urmat un program de stagiatură în cadrul 
Spitalului Caritas, iar în perioada 2006-

2010 este medic rezident la Institutul de 
Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională 
O.R.L. “Prof. Dr. Dorin Hociotă”. Din 
martie 2010 până în august 2011 a activat 
ca medic specialist ORL la două spitale 
din Marea Britanie. 

Dr. Anca Raluca Tunea, medic specialist ORL
Dr.Teodor Radu Marin este noul 
specialist radiologie şi imagistică 
medicală, Hyperclinica MedLife Favorit. 
Absolvent al UMF „Carol Davila”, dr. 
Marin a lucrat în cadrul Institutului 
de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei 

Balş” şi în cadrul cabinetului Medical 
U.T.C.B. Bucureşti. În 2010 obţine a 
doua specializare şi activează ca medic 
specialist radiologie şi imagistică 
medicală la Spitalul Clinic de Nefrologie 
„Carol Davila”, Bucureşti. 

Dr. Teodor Marin Radu, medic specialist radiologie 
şi imagistică medicală

Dr. Amalia Micuda este noul specialist 
în oftalmologie, Hyperclinica MedLife 
Titan. În 1998 absolveşte UMF „Carol 
Davila” din Bucureşti şi-şi continuă 
studiile în cadrul unui program doctoral. 
A urmat mai multe cursuri de specialitate 
în domeniul chirurgiei plastice oculare, 

transplantului de cornee şi în domeniul 
tomografiei optice. În perioada 2001-
2006 este medic rezident oftalmolog în 
cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Bucureşti iar din 2006 este medic 
specialist oftalmolog. 

Dr. Amalia Micuda, medic specialist oftalmologie 

Echipa de specialişti ai Spitalului de 
Pediatrie MedLife beneficiază, de luna 
trecută, de expertiza doctorului dr. Dragoş 
Mihai Mocanu, medic primar chirurgie 
şi ortopedie pediatrică. Dr. Mocanu şi-a 
început cariera în domeniul medical ca 
student al UMF „Carol Davila” Bucureşti, 

iar din 1991 activează în cadrul Spitalul 
Marie S. Curie. Din 1995 este medic 
specialist chirurgie-ortopedie la Clinica 
Ortopedie a Spitalului Marie Curie, iar din 
1998 medic primar chirurgie ortopedie 
pediatrică, Secţia Chirurgie 1 a aceluiaşi 
spital. 

Dr. Dragoş Mihai Mocanu, medic primar 
chirurgie-ortopedie pediatrică



NOUTĂȚIDOTĂRI

Departamentul de bacteriologie din cadrul laboratorului 
MedLife Griviţa a achiziţionat un sistem automat WASP 
pentru însămânţarea automată a culturilor. Sistemul WASP 
asigură însămânţarea culturilor în condiţii de securitate 
maximă şi, prin integrarea în sistemul informatic al 
laboratorului(LIS), asigură rezultate precise. De asemenea, 
WASP funcţionează cu sisteme de recoltare speciale 
prevăzute cu mediu de transport lichid, fapt care face 
posibilă stabilitatea şi conservarea germenilor patogeni 
până la procesarea probelor în laborator. 
Tehnologia de ultimă generaţie este produsă de compania 
italiană Copan Innovation, iar laboratorul MedLife este 
al 110-lea laborator din lume care are în dotarea acest 
echipament.

Hyperclinica MedLife Timişoara oferă 
posibilitatea examinării cavităţii nazale şi a 
cavumului (porţiunea superioară a faringelui 
situată în spatele nasului) cu ajutorul 
endoscopului cu tijă rigidă. Acest lucru este 
posibil datorită diametrului de doar 2,7 mm 
ce permite vizualizarea zonelor cu acces dificil 
şi a opticii de 0 grade ce determină o mărire 
importantă pentru evidenţierea detaliilor.
Acest sistem este conectat prin fibră optică la o 
sursă de lumină rece şi o cameră video de înaltă 
rezoluţie, foarte sensibilă chiar şi în condiţii de 
iluminare scăzută.

Manevra de examinare cu endoscopul rigid 
nu este dureroasă, iar pacienţii, atât copii cât şi 
adulţi, o tolerează foarte bine nefiind nevoie de 

Hyperclinica MedLife Unirii pune la dispoziţia 
pacienţilor procedura de eliminare a calculilor 
renali prin unde de şoc, cu ajutorul litotriţiei. 
Procedura este realizată cu aparatul de 
ultimă generaţie Modulith SLK, care permite 
dezintegrarea calculilor renali fără dureri sau 
bisturiu. 

 Calculii sunt dezintegraţi prin unde de şoc 
care penetrează țesuturile şi ajung la nivelul 
calculului. Fragmentele rezultate în urma 
tratamentului se elimină spontan prin urină. 
Localizarea calculilor renali se realizează 
ecografic, iar, opţional, aparatul poate fi dotat şi 
cu braţ radiologic, pentru localizare radiologică. 
Procedura are o rată de succes ridicată cu 
complicaţii minime. Durata unei şedinte de 

tratament este de 30-45 minute.
Rata de succes a litotriţiei depinde de 
compoziţia, mărimea şi localizarea calculului, 
anatomia pacientului şi factorii de risc, de 
controlul durerii şi de strategia de tratament.
Procedura este indicată în cazul calculilor 
renoureterali de 1-2 cm pe rinichiul funcţional, 
fară dilataţii importante ale cavităţilor 
pielocaliceale şi cale urinară liberă sub locul 
litiazei. Calculii sunt eliminaţi timp de câteva 
zile sau săptămâni. 

Litotriţia nu este indicată în perioada sarcinii, 
infecţii ale tractului urinar, anomalii ale 
coagulării, persoanelor cu anomalii scheletice, 
anevrisme arteriale, dilataţia căilor urinare etc.

nicio pregătire specială sau anestezie.

Datorită faptului că majoritatea patologiei 
rinosinuzale se manifestă prin obstrucţie 
nazală, endoscopia cu tija rigidă ne permite 
să diagnosticăm afecţiuni precum: deviaţia de 
sept nazal, polipoza rino-sinusală, hipertrofia 
cornetelor nazale inferioare, vegetaţiile adenoide 
la copii (polipii), rinosinuzite acute şi cronice, 
formaţiuni tumorale la nivelul cavităţii nazale şi a 
cavumului etc., localizarea surselor de sângerare 
în epistaxisul anterior sau posterior, prelevarea de 
biopsii sub control vizual şi urmărirea evoluţiei 
locale sub tratament a anumitor leziuni.

Pacienţii pot beneficia de rezultatele 
investigaţiilor pe suport optic (CD, DVD).

WASP, noul echipament 
pentru însămânţarea 
automată a culturilor

Endoscopia nazală disponibilă  la MedLife Timişoara  

Litotritorul, sistemul care permite 
eliminarea neinvazivă a calculilor renali 
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Experienţele emoţionale, 
stilul de viaţă şi “bagajul” 
genetic au un cuvânt greu 

de spus atunci când discutăm 
despre sănătatea sistemului nostru 
cardiovascular. Statisticile recente 
plasează România pe locul 3 în lume 
după rata mortalităţii ca urmare 
a afecţiunilor cardiovasculare, 
incidenţa infarctului printre tineri 
fiind din ce în ce mai crescută. Chiar 
şi aşa nici statisticile alarmante, 
nici avertizările medicilor nu 
par să ne deranjeze atunci când 
mâncăm zilnic de la fast-food-ul din 
apropiere, fumăm ţigară după ţigară 
şi nu ne deranjăm să facem mişcare. 
Abia atunci când ajungem în faţa 
doctorilor, conştientizăm gravitatea 
problemelor. Însă, în majoritatea 
cazurilor situaţia este reversibilă 
dacă mergem la controale periodice, 
facem analizele specifice şi ne 
modificăm stilul de viaţă, astfel încât 
să ţinem sub control afecţiunea. 

Factori care ne 
îmbolnăvesc inima 
“Cele mai expuse problemelor 
cardiace sunt persoanele fumătoare 
care au hipertensiune arterială, un 
nivel crescut al colesterolului în 
sânge, diabeticii, persoanele obeze 
şi cele sedentare, precum şi cei care 
lucrează într-un mediu stresant”, 
afirmă dr. Alexandrina Tatu, medic 
primar cardiologie Hyperclinica 
MedLife Griviţa. Riscul este mai 
mare în cazul persoanelor de sex 
masculin, cele cu vârsta peste 50 
de ani şi cu antecedente de boli 
cardiace în familie. 
Riscul îmbolnăvirii este mai 
crescut cu cât se cumulează mai 
mulţi factori de risc. Deşi suntem 
avertizaţi despre efectele fumatului, 

alimentaţiei nesănătoase sau 
a sedentarismului, este foarte 
important să înţelegem felul în care 
toţi aceşti factori acţionează asupra 
sistemului cardio-vascular. 

Fumatul - nicotina şi monoxidul 
de carbon pe care-l conţin ţigările 
reduc substanţial cantitatea 
de oxigen din sânge, ducând 
la îngroşarea pereţilor vaselor 
sanguine şi formarea cheagurilor de 
sânge. Îngustarea vaselor de sânge 
care irigă musculatura picioarelor 
şi a braţelor poate duce la apariţia 

bolilor circulaţiei periferice, fapt 
des întâlnit printre persoanele 
fumătoare. Trabucul şi pipa sunt 
mai periculoase decât ţigările, 
susţin medicii. Din cauza cantităţii 
mari de fum inhalat, la această 
categorie de fumători, creşte riscul 
apariţiei bolilor arterelor coronare 
şi a preinfarctelor. 

Hipertensiunea arterială( HTA) 
– prin hipertensiune arterială se 
înţelege presiunea mare de curgere 
a sângelui prin artere. Tensiunea 
arterială duce la îmbătrânirea 

Învaţă să preîntâmpini 
bolile cardiovasculare 

vaselor de sânge şi suprasolicitarea 
inimii. Presiunea ridicată a sângelui 
măreşte riscul preinfarctului, al 
arterosclerozei, al accidentelor 
vasculare cerebrale etc. Potrivit 
datelor Societăţii Române de 
Cardiologie peste 5 milioane de 
români suferă de hipertensiune 
arterială. Hipertensiunea arterială 
este mai întâlnită la bărbaţi, riscul 
crescând odată cu înaintarea în 
vârstă.

Colesterolul – este o substanţă 
aflată în sânge care se depune în 
interiorul arterelor coronare care, 
în timp, duc la îngustarea calibului 
acestora (apariţia de stenoze) şi 
îngreunarea circulaţiei sângelui 
către inimă. “În consecinţă, 
miocardul primeşte mai puţin  
aport de oxigen şi substanţe 
nutritive, ajungând să lucreze cu 
substrat energetic mult mai mic  
ceea ce duce, în final, la apariţia 
fenomenului de ischemie. În 

funcţie de gradul şi severitatea  
stenozelor arterelor coronare, 
miocardul poate intra în ischemie 
atunci când pacientul face un efort, 
sau dimpotrivă, chiar când acesta 
stă liniştit. Când la nivelul plăcilor 
de colesterol apar complicaţii şi 
peste ele se suprapun şi cheaguri 
de sânge, arterele coronare se 
ocluzionează şi asistăm la apariţia 
infarctului de miocard”, spune dr. 
Alexandrina Tatu, medic primar 
cardiolog. 

Diabetul zaharat şi bolile 
endocrine – diabetul zaharat 
influenţează sistemul cardio-
vascular prin mai multe 
mecanisme, afirmă dr. Anca 
Drăguţescu medic specialist 
endocrinologie, Hyperclinica 
MedLife Unirii. “Pe de o parte, 
glicemia crescută afectează în 
mod direct peretele vascular al 
vaselor mici, producând modificări 
specifice microvasculare la nivelul 
retinei, glomerulului renal şi 
nervilor periferici, dar şi  modificări 
macrovasculare, constând în 
ateroscleroză accelerată la nivelul 
vaselor mari ce hrănesc cordul, 
creierul şi extremităţile inferioare.” 
Pe lângă acestea, diabetul zaharat 
are are o inluienţă negativă şi 
prin intermediul celorlalţi factori 
de risc cu care se asociază: 
obezitatea, hipertensiune arterială, 
dislipidemie, insulinorezistenţa, 
adaugă dr. Drăguţescu. “Jumătate 
din pacienții diabetici au HTA 
în momentul diagnosticului şi 
mai mult de o treime asociază 
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„Cele mai expuse problemelor cardiace sunt 
persoanele fumătoare care au hipertensiune 
arterială, un nivel crescut al colesterolului în sânge, 
diabeticii, persoanele obeze şi cele sedentare, precum 
şi cei care lucrează într-un mediu stresant.” 
Dr. Alexandrina Tatu, medic primar cardiologie 
Hyperclinica MedLife Griviţa

„Riscul complicaţiilor cardiovasculare este de 
până la 6 ori mai mare la pacienţii diabetici, 
scăzând speranţa de viaţă cu 7-10 ani 
comparativ cu pacienţii fără diabet. Trei sferturi 
din decesele cardiovasculare sunt atribuite bolii 
coronariene şi infarctului miocardic acut.” 
Dr. Anca Drăguţescu medic specialist 
endocrinologie, Hyperclinica MedLife Unirii
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Aproximativ 1 din 120 de 
nou-născuţi are o boală 
congenitală cardiacă. 
Defectele cardiace se 
întind de la forme minore 
la forme severe, cele mai 
multe fiind uşoare. Riscul de a avea 
un copil cu o boală cardiacă poate fi 
mai mare dacă dumneavoastră sau alţi 
membri ai familiei aveţi sau aţi avut un 
copil cu o boală congenitală. 

Cauza exactă a bolii congenitale 
cardiace este rareori găsită, defectele 
genetice şi anumite infecţii virale din 
timpul sarcinii pot sta la baza apariţiei 
problemelor cardiace. 

Unele anomalii cromozomiale, ca 
acelea care produc sindromul Down, se 
asociază cu defectele cardiace. Infecţii 
ca rubeola contractate de mamă în 
primele 2 luni de sarcină, de asemenea 
cresc riscul de defect congenital cardiac. 

Printre cele mai frecvente afecţiuni 
cardiace la copii sunt: defectul septal 
ventricular, defectul septal atrial, 
persistenţa canalului arterial, coarctaţia 
de aortă, stenoza aortică, tetralogia 
Fallot, etc. Datorită progreselor recente 
din chirurgia cardiacă, multe dintre 
defectele cardiace pot fi tratate cu 
succes.”

Dr. Constantin Giosan, medic specialist 
pediatrie, Spitalul de Pediatrie MedLife

Tot mai mulţi copii 
suferă de boli 
cardiace 



modificări ale profilului lipidic, 
ceea ce face ca boala aterosclerotică 
clinic evidentă să fie de 2-3 ori mai 
frecventă la pacienţii cu diabet, 
comparativ cu cei fară diabet 
zaharat.

Riscul complicaţiilor 
cardiovasculare este de până 
la 6 ori mai mare la pacienţii 
diabetici, scăzând speranţa de 
viaţă cu 7-10 ani comparativ cu 
pacienţii fără diabet. Trei sferturi 
din decesele cardiovasculare sunt 
atribuite bolii coronariene şi 
infarctului miocardic acut,” explică 
endocrinologul. 

Pe lângă diabetul zaharat, mai 
multe afecţiuni endocrine pot 
influenţa sistemul cardiovascular, 
ducând, mai ales, la dereglări ale 
tensiunii arteriale, accelerarea 
procesului de ateroscleroză şi 
afectarea funcţiei inimii. 
Printre acestea putem enumera 
afecţiunile tiroidei, atât 
hipertiroidia cât şi hipotiroidia, 
afecţiunile suprarenalelor sau 
patologia hipofizară. Lista bolilor 
endocrine cu impact asupra 
sistemului cardio-vascular 
este mult mai complexă, aici 
adăugându-se şi afecţiunile 
paratiroidelor, sindromul ovarelor 
polichistice etc. 

 Simptomele care ar 
trebui să ne pună în 
gardă 
“Semnele care anunţă o problemă 
cardiovasculară sunt sunt foarte 
variate şi pot mima alte boli, 
astfel încât ne pot duce, adesea, 
în eroare. Printre acestea putem 
enumera:  durerea clasică în piept 
care poate iradia pe mâna stangă 
sau pe ambele braţe, în umeri, 
la baza gâtului, în epigastru sau 
chiar la nivel mandibular, până la 
transpiraţii, vărsături, palpitaţii şi 
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oboseala neexplicată la eforturi 
minime. Iniţial durata ei se poate 
limita la câteva zeci de secunde, 
ajungând până la ore, în cazul 
infarctului de miocard. Patologii 
ale inimii se pot ascunde şi în 
spatele unor simptome precum: 
ameţeala, dureri de cap care 
dureză ore-n şir, dureri la nivelul 
membrelor  inferioare care se 
intensifică la mers, asociate cu 
răcirea progresivă şi modificarea 
culorii membrului respectiv, tuse 
cu expectoraţie hemoptoică(  
însoţită de durere toracică acută), 
oboseală la eforturi din ce în ce 
mai mici( dar nu oboseala de tip 
muscular, ci respiraţia dificilă), 
apariţia de edeme gambiere etc”, 
explică dr. Alexandrina Tatu, 

medic primar cardiologie. 

Investigaţii specifice 
în diagnosticul 
afecţiunilor 
cardiovasculare 
“Persoanele sănătoase, dar mai ales 
cele care au predispoziţie mai mare 
pentru apariţia bolilor cardio-
vasculare trebuie să efectueze 
anual mai multe teste specifice 
de laborator, dar şi investigaţii 
imagistice. Potrivit dr. Claudia 
Nică, medic primar medicină de 
laborator, şef Laborator MedLife 
Griviţa, “cele mai utilizate analize 

în diagnosticul afecţiunilor cardio-
vasculare sunt: hemoleucograma, 
profil lipidic (colesterol total, 
HDL colesterol, LDL colesterol, 
trigliceride), glicemie a jeun”. 
Pe lângă aceste analize uzuale, 
susţine dr. Claudia Nică, “pentru 
diagnosticul şi monitorizarea 
pacienţilor mai sunt recomandate 
următoarele teste: 
• NT pro BNP – util în 
monitorizarea şi evaluarea 
eficacităţii tratamentului 
• Troponina – marker de 
prognostic la pacienţii cu sindrom 
coronarian acut, detectarea 
necrozei cardiace, aprecierea 
riscului cardiac la pacienţii cu 
afecţiuni renale(insuficienţa renală 
cronică)
• Creatinkinaza şi creatinkinaza 
MB – utile în diagnosticul 
infarctului miocardic acut
• D-dimeri – la pacienţii cu 
insuficienţă cardiacă, boala 
coronariană, fibrilaţie atrială 
cronică, tromboze venoase ale 
membrelor inferioare
• Homocisteina – utilă pentru 
screeningul pacienţilor cu 
risc crescut de afecţiuni 
cardiovasculare.”
În diagnosticul şi monitorizarea 
problemelor cardiovasculare 
mai sunt indicate şi următoarele 
investigaţii imagistice: 
“examenul electrocardiografic, 
echocardiografic, alături de 
ecografia Doppler vascular 
şi de ecocardiografia 
transesofagiană. Nu de puţine 
ori, electrocardiograma efectuată 
în cadrul unui control de rutină 
nu prezintă modificări specifice 
ischemiei miocardice, caz în care 
trebuie să recurgem la probe 
de provocare precum: testul 
electrocardiografic de efort – care 
constă în monitorizarea continuă 
EKG a pacientului în timp ce acesta 
desfăşoară un efort controlat: 
alergare pe bandă sau pedalare 
la bicicleta medicinală. Pentru 
pacienţii mai în vârstă sau cu unele 

dizabilităţi care nu pot efectua 
aceste teste, se realizează testul 
ecografic de stres cu substanţe. 
Pe lângă aceste investigaţii, 
tomografia, angio RMN şi RMN-ul 
de cord, scintigrafia miocardică 
şi explorările invazive, precum: 
coronarografia şi arteriografia 
pot aduce informaţii valoroase în 
diagnostic”, adaugă dr. Alexandrina 
Tatu. 

Alimentaţia, 
esențială în prevenţia 
afecţiunilor 
cardiovasculare
Factorii de risc care determină 
apariţia afecţiunilor 
cardiovasculare, sunt influenţaţi, 
în mare măsură, de alimentaţia 
inadecvată. “Întotdeauna când 
vorbim de alimentaţie trebuie 
să ne gândim la doua paliere: 
cantitatea alimentelor şi calitatea 
alimentelor”, susţine dr. Nicolae 
Panduru, medic specialist diabet 
şi nutriţie, Hyperclinica MedLife 
Titan. Consumând o cantitate 
mare de alimente se creează 
un surplus caloric care duce la 
creşterea în greutate şi în final 
la obezitate.“Obezitatea prin 
multiplele sale efecte asupra 
organismului conduce la creşterea 
riscului de diabet şi a riscului 
apariţiei bolilor cardiovasculare”, 
explică nutriţionistul. Chiar dacă 
mâncăm o cantitate moderată 
de alimente şi nu ne îngrăşăm, 

contează foarte mult calitatea 
acestor alimente. Potrivit 
specialistului în boli de nutriţie 
“printre alimentele care pot duce 
la probleme cardiovasculare sunt: 
alimentele cu un conţinut ridicat 
de grăsimi, zahăr şi sare, precum şi 
cele care au un conţinut scăzut de 
fibre vegetale.

Pentru a evita problemele 
cardiovasculare, ghidurile de 
nutriţie recomandă să:
• Mențineți un aport moderat de 
calorii 
• Aveți o dietă bogată în legume şi 
fructe
• Alegeţi cereale integrale, alimente 
bogate în fibre
• Consumaţi peşte, în special 
somon, de cel puţin două ori pe 
săptămână
• Limitaţi consumul de grăsimi 
animale la 7% din energie şi a 
colesterolului la 300 mg/zi 
• Alegeţi carne slabă şi legume
• Consumaţi lactate degresate
• Reduceţi consumul de  margarine
• Evitaţi consumul de băuturi şi 
alimente cu adaos de zahăr
• Alegeţi şi pregătiţi alimentele cu 
puţină sare sau deloc
• Consumaţi alcool cu moderaţie 
(50 ml vin de maxim 3 ori/
săptămână)
• Citiţi cu atenţie etichelele, atunci 
când mâncaţi alimente preparate în 
afara casei”.

Astfel, dacă respectaţi indicaţiile 
nutriţioniştilor o mare parte a 
problemelor dumneavoastră 
cardiovasculare ar putea fi evitate. 

5 sfaturi pentru a reduce riscurile 
bolilor cardio-vasculare:
• Mişcaţi-vă cât mai mult în aer liber şi faceţi exerciţii fizice regulate
• Adoptaţi un regim alimentar sănătos
• Renunţaţi la fumat
• Reduceţi consumul băuturilor alcoolice
• Mergeţi regulat la doctor pentru controale periodice
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„Cele mai utilizate analize în diagnosticul 
afecţiunilor cardio-vasculare sunt: 
hemoleucograma, profil lipidic (colesterol total, 
HDL colesterol, LDL colesterol, trigliceride), 
glicemie a jeun.” 
Dr. Claudia Nică, medic primar medicină de 
laborator, şef Laborator MedLife Griviţa
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Ritmul alert al vieţii, sarcinile zilnice, 
ne fac de cele mai multe ori să uităm 
cu desăvârşire de mesele din timpul 

zilei. Adeseori, abia atunci când simţim o 
durere acută în stomac, conştientizăm că 
n-am reuşit să mâncăm nimic în acea zi. 
De cele mai multe ori scenariul se repetă, 
până devine normalitate şi aşa ajungem în 
cabinetul doctorului cu diverse tulburări ale 
sistemului digestiv şi anexelor acestuia. 

Din bucătărie, la doctorul 
gastroenterolog 

Centrul are o colaborare foarte 
bună cu laboratoarele MedLife, 
inclusiv cu laboratorul de anatomie 
patologică, aici putându-se realiza 
o paletă foarte largă de analize. 
Pe lângă acestea, pacienţii pot 
beneficia de investigaţii de fineţe, 
non-invazive, cum ar fi  examinarea 
cu elastografie prin fibroscan 
pentru ficat şi investigaţiile cu 
videocapsula endoscopică pentru 
tubul digestiv. La acestea se mai 
adaugă investigaţiile clasice 
precum ecografia, endoscopia şi 
colonoscopia. 

Tehnologie de ultimă 
oră la dispoziţia 
pacientului
Investigaţia cu videocapsula 
endoscopică este o alternativă a 
procedurii clasice de endoscopie. 
“Videocapsula are indicaţii clare şi 
este indispensabilă în diagnosticarea 
unor afecţiuni pe care endoscopia 
sau colonoscopia clasică nu 
reuşesc să le depisteze. Pregătirea 
pacientului începe cu două zile 
înainte printr-o dietă, urmată 
de curăţarea colonului printr-o 
substanţa specială. Pacientul 
înghite capsula, care are formă de 
comprimat, şi aceasta umează un 
circuit natural prin tubul digestiv, 
captând timp de 8 ore imagini  
pe care apoi le transmite prin 
intermediul unor senzori dispuşi 
pe corpul pacientului. Datele 
sunt stocate într-un dispozitiv de 
înregistrare, iar medicul e cel care 
interpretează ulterior informaţiile. 
Cu ajutorul videocapsulei pot 
fi depistate varicele esofagiene, 
cancerul esofagian, bolile 
inflamatorii intestinale (boala 

„Ideea construirii Centrului de 
Excelenţă în Gastroenterologie a 
venit din nevoia de a restrânge sub 
acelaşi acoperiş posibilitatea de a 
face cât mai multe investigaţii din 
punct de vedere gastroenterologic 
care să se adreseze atât tractului 
digestiv, cât şi anexelor lui: ficat, 
pancreas şi bolilor acestora. Pe 
lângă aceasta, specialiştii care 
activează aici oferă, în primul rând, 
consiliere fiecărui pacient în parte 
şi o atenţie deosebită, fiind gata 
să răspundă la toate întrebările pe 
care le au referitor la boala de care 
suferă”, explică Săndica Bucurica. 

Printre simtomele care ne fac să ne 
adresăm medicului sunt: durerea 
abdominală, balonarea, senzaţie 
de greaţă, arsurile, constipaţia sau 
diareea. Cu astfel de probleme 
vin, zilnic mai mulţi pacienţi la 
specialiştii Centrului de Excelenţă 
în Gastroenterologie din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit.
Majoritatea bolnavilor care se 
adresează pentru prima dată 
doctorului sunt, pe de o parte, 
tineri care au dezvoltat afecţiuni 
digestive ca urmare a stilului de 
viaţă dezorganizat şi a alimentaţiei 
nesănătoase. Sindromul colonului 

iritabil şi ulcerele sunt cele mai 
frecvente patologii depistate 
de specialiştii noştri, susţine 
Săndica Bucurica, medic specialist 
gastroenterologie, Centrul de 
Excelenţă în Gastroenterologie.

„O altă categorie de pacienţi care 
vin la Centrul de Excelenţă în 
Gastroenterologie sunt pacienții 
cu boli grave sau cronice care au 
nevoie de investigaţii de acurateţe 
pentru precizarea sau stabilirea 
diagnosticului. Aceşti pacienţi au 

nevoie de consiliere şi răbdarea 
unui medic ca să poată trece mai 
departe peste boală. Aceşti pacienţi 
suferă de  hepatite, ciroză hepatică, 
cancer de tub digestiv ”, precizează 
dr. Săndica Bucurica. 

Tocmai pentru a veni în sprijinul 
persoanelor care suferă din cauza 
bolilor sistemului digestiv şi a 
anexelor acestuia, MedLife a creat 
în 2010 acest centru specializat. 
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Crohn sau colita ulcerativă), 
cancerul colorectal. 
Videocapsula este de unică 
folosinţă, iar pacientul o elimină 
după 24 de ore de la înghiţire”. 

Fibroscanul este altă investigaţie 
de înaltă tehnologie de care pot 
beneficia pacienţii care se adresează 
specialiştilor din cadrul Centrului 
de Excelenţă în Gastroenterologie. 
Echivalent al biopsiei, fibroscanul 
este o metodă nedureroasă şi 
neinvazivă prin care este evaluată 
rigiditatea fiatului. Potrivit 
doctorului Săndica Bucurica “o 
astfel de procedură este indicată 
în cazul hepatitelor de tip B şi C, 
hepatita post-transplant, bolile 
colestatice cronice. Spre deosebire 
de biopsie, investigaţia cu fibroscan 
se poate realiza ori de câte ori este 
necesară, neimplicând vreun risc 
asupra pacientului”. 

Toate problemele 
hepatice pot fi 
monitorizate în 
Centrul de Excelenţă în 
Gastroenterologie
În cadrul Centrului de Excelenţă 
în Gastroenterologie pot fi 
monitorizate toate hepatitele, în 
special cele cu virus B, C şi D. 
Astfel, pacienţii care au hepatite 
cronice se pot adresa cu încredere 
doctorilor care activează aici. 
“Dispunem de toate echipamentele 
necesare şi o echipă pregătită 
pentru a ajuta şi pacienţii cu acest 
tip de afecţiuni. Totodată, medicii 
pot monitoriza tratamentele cu 
interferon şi complicaţiile pe 
care le implică acesta, susţine 
Săndica Bucurica, medic specialist 

gastroenterologie. Chiar dacă 
Centrul nu are un contract cu 
Casa de Asigurări Bucureşti, 
doctorii Centrului pot scrie scrisori 
medicale medicilor de familie care 
să prescrie tratamentul gratuit cu 
interferon, cât şi alte medicamente 
pentru afecţiunile hepatice. 

Pentru că majoritatea bolilor 
digestive sunt determinate de 
alimentaţia deficitară, medicii 
gastroenterologi spun că primul pas 
către o stare de bine constă într-un 
regim alimentar sănătos. “Nu exista 
regimuri stricte în această priviţă, 
însă trebuie să începem prin a ne 
dezobişnui să “sărim peste mese”. 
Trebuie să acordăm mai mult timp 
pauzelor în care ne alimentăm şi 
să evităm convorbirile telefonice în 
timpul mesei,” susţine dr. Săndica 
Bucurica. Totodată, reglarea 
orelor de somn este o măsură 
esenţială în tratamentul afecţiunilor 
gastroenteorologice. 

Chiar dacă auzim aceste 
recomandări din ce în ce mai des, 
rareori le şi punem în aplicare. 
Totuşi, e nevoie de puţină voinţă, 
disponibilitate şi cooperare, astfel 
încât multe dintre problemele 
noastre de sănătate pot fi 
soluţionate. 
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Videocapsulă endoscopică. Tehnologia de 
ultimă generație este regula la Centrul de 
Excelență  în Gastroenterologie.

Hemoragie intramucoasă de 
intestin subțire depistată în urma 
investigației cu videocapsula

Polip de colon depistat în urma 
investigației cu videocapsula

Fibroscan: 
echipament revoluționar 

pentru monitorizarea 
afecțiunilor hepatice.

Investigație endoscopică



opereze la vârsta aceasta şi cu 
problemele pe care le aveam. Însă, 
situaţia mea se agravase aşa că a 
fost nevoie să fiu operată de urgenţă 
deoarece începusem să dezvolt o 
ocluzie intestinală. 

Pentru că riscurile erau foarte 
mari, am decis să mă operez aici. 
Intervenţia a durat aproape 3 
ore.  Sincer, am simţit că m-am 

născut din nou atunci când m-am 
trezit la terapie intensivă. Sunt 
îngrijită excepţional, toata echipa 
de la anestezie şi terapie intensivă, 
chirurgii, asistenţii s-au străduit 
să mă îngrijească cu cea mai mare 
responsabilitate, astfel încât să evite 
toate complicaţiile. Acum nu mai 
am stare, nu-mi place să stau în pat, 
aşa că fac mişcare. Abia aştept să fiu 
externată şi să-mi reiau activităţile 

normale”, povesteşte doamna M. 

Am sunat-o peste câteva săptămâni 
s-o invit la un concert din cadrul 
Festivalului George Enescu. 
Când ne-am revăzut, trecuseră 3 
săptămâni de la întâlnirea din spital. 
Arăta foarte bine pentru vârsta ei, 
nici n-ai fi spus că fusese operată 
sau că ar fi resimţit vreo urmă de 
oboseală.

POVESTEATA

A ajuns aici în urmă cu 2 
săptămâni când avea stări de 
ameţeală, dureri abdominale şi 
probleme cu deplasarea, povesteşte 
doamna M. “Eram foarte palidă, 
aşa că medicul meu de familie 
mi-a zis că este foarte posibil  să 
am o anemie şi ar fi bine să-mi 
fac câteva analize. Rezultatul nu 
m-a surprins deloc, într-adevăr 
aveam o anemie secundară severă, 
5,5 gm hemoglobină. Pentru că 
aveam nevoie de tratament şi 
din cauza faptului că durerile 
abdominale mă deranjau din ce 
în ce mai mult, am decis să merg 
la spital. Recunosc că am ajuns la 
MedLife pentru că la vârsta mea e 
mai dificil să găsesc un loc într-un 
spital de stat, iar medicii au şi 
aşa foarte mulţi pacienţi pe cap, 
aşa că am decis să vin în LMH. 
Iniţial aici mi s-a administrat un 
tratament împotriva anemiei şi 
hipertensiunii, însă, în paralel, 
am făcut un CT şi o ecografie 
abdominală. Atunci medicii au 
depistat că am o tumoră de 8 cm 
la nivelul colonului. Situaţia se 
schimbase radical în acel moment, 
era clar că doar operaţia mă putea 
salva. Nu ştiu dacă în spitalele 
de stat ar fi riscat cineva să mă 

Pacienta s-a internat în secţia medicală cu 
o anemie severă şi cu o simtomatologie 
de tumoare de colon stâng. Investigaţiile 
imagistice au demonstrat existenţa unei 
tumori maligne de 8 cm care nu infiltra 
decât o porţiune limitată a colonului. În 
timpul pregătirilor preoperatorii, aceasta 
a dezvoltat un sindrom oclusiv care a 
necesitat operaţia de urgenţă, fiind 
efectuată hemicolectomia stângă, cu 
anastomoza colonului transvers la colon 
sigmoid.

Evoluţia postoperatorie a pacientei a fost 
excelentă, pacienta s-a externat în ziua a 
8-a după operaţie, vindecată chirurgical.

Acest caz a reprezentat o performanţă 
pentru MedLife prin amploarea 
intervenţiei, vârsta pacientei, dar şi 
performanţa reechilibrării postoperatorii. 
Sunt foarte puţine cazuri, în România cel 
puţin, în care bolnavi cu vârste atât de 
înaintate suportă intervenţii majore cu 
rezultate atât de bune. Marea majoritate 
a spitalelor ar fi refuzat să trateze acest 
caz, însă dacă l-ar fi acceptat, posibil 
rezultatul ar fi fost compromis de 
îngrijirea postoperatorie. 

Dificultatea din punct de vedere anestezic 
şi a evoluţiei post operatorii a unui 
asemenea bolnav este cu totul deosebită 

pentru că la această vârstă posibilităţile 
de adaptare sunt mult diminuate. Trebuie 
să remarcăm faptul că echipa MedLife a 
funcţionat foarte de bine. Colaborarea 
chirurgilor, cardiologilor, specialiştilor 
în anestezie şi terapie intensivă a fost 
extraordinară. Poţi să ratezi rezultatul 
intervenţiei printr-o îngrijire inadecvată 
sau poţi să oferi pacientului cea mai bună 
îngrijire, însă în lipsa unei intervenţii 
reuşite poate să nu dea rezultate. 
În cazul în care această operaţie nu s-ar 
fi realizat, exista riscul de a pierde rapid 
pacienta ca urmare a ocluziei intestinale. 

Echipa medicală: 
Dr. Dana Buligan, medic primar competenţe 
în ecografie generală
Dr. Viorel Roşu, medic primar, dr. în ştiinţe medicale, 
specializare: tomografie computerizată 
şi imagistică prin rezonanţă magnetică
Dr. Alexandrina Tatu, medic primar cardiologie, 
specializare: resuscitare cardio-pulmonară, 
ecocardiografie

Echipa chirurgicală: 
Dr. Emil Marcel Bogdan, medic primar chirurgie 
generală, doctor în știinţe medicale
Dr. Gabriel Matei, medic specialist chirurgie generală

Anestezie și Terapie Intensivă:
Dr. Persida Boscan, medic primar ATI

Investigațiile riguroase sunt condiția pentru un diagnostic corect. Între o 
anemie și o tumoră de colon diferența făcută la timp poate salva o viață. 

Am întâlnit-o pe doamna M.T. luna trecută, 
când am fost internată pentru nişte investigaţii 
mai ample în Spitalul Life Memorial Hospital. 

Se plimba pe holul secţiei de chirurgie, ziceai că nici 
n-a fost operată cu câteva zile în urmă. Am ajuns să 
ne împrietenim rapid, pentru că avea o capacitate 
uimitoare de a se apropia de oameni. Aşa am aflat că 
a fost profesoară, că are 92 de ani şi că e o minune că 
mai este în viaţă. 

Un cancer poate fi 
învins la orice vârstă
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”Sincer, am simţit că m-am născut din nou atunci când m-am trezit la terapie intensivă. 
Sunt îngrijită excepţional, toata echipa de la anestezie şi terapie intensivă, chirurgii, 
asistenţii s-au străduit să mă îngrijească cu cea mai mare responsabilitate, astfel încât 
să evite toate complicaţiile.”



putea fi ameliorată, iar impactul 
acestei schimbări asupra vieţii 
pacienţilor, care au supravieţuit 
unui infarct, ar putea fi unul 
foarte mare. Beta 4 – timosina are 
proprietatea de a “trezi” celulele 
progenitoare derivate din epicard, 
care la adulţi sunt inactive.
“Celulele epicardiale care îmbracă 
muşchiul inimii, pot fi, în cazul 
adulţilor, activate şi trimise în 
interior astfel încât să dea naştere 
unor noi muşchi cardiaci. Am 
observat o îmbunătăţire de 25% a 
fracţiunii de ejecţie în capacitatea 
inimii de a pompa sângele. Odată 
cu pomparea unei cantităţi mai 
mari de sânge, cicatricile ţesutului 
au fost reduse, iar pereţii inimii 
au devenit mai groşi”, a declarat 
prof. Paul Riley de la Universitatea 

Ultimele cercetări din domeniul 
cardiologiei demonstrează că 
inima, la fel ca ficatul, are capacităţi 
regenerative. Cu ajutorul unor 
compuşi farmaceutici, dar şi a 
factorilor de mediu favorabili, 
inima poate genera celule noi.  
Cercetătorii de la Universitatea 
College din Londra au pus bazele 
unui nou studiu prin cercetarea 
unui grup de celule care au 
capacitatea de a se transforma 
în diferite tipuri de ţesut cardiac 
într-un embrion. Potrivit studiului, 
prin administrarea, înaintea 
producerii unui atac de cord, a 
medicamentului denumit beta4-
timosina, inima  poate ajunge până 
în punctul în care este capabilă să 
se “repare” singură, informează 
BBC. Această descoperire ar putea 
îmbunătăţi funcţia cardiacă a 
persoanelor care suferă un infarct 
de miocard. Studiul publicat 
în revista Nature a fost realizat 
pe şoareci şi prezintă rezultate 
îmbucurătoare pentru medicina 
cardiovasculară regenerativă. 
Medicamentul nu ar  putea 
fi disponibil pe piaţă decât în 
aproximativ zece ani.

Cum actionează 
beta 4 - timosina 
asupra inimii? 
Potrivit autorilor studiului, 
numărul persoanelor care-şi 
pierd viaţa din cauza cardiopatiei 
ischemice este în scădere. Cu toate 
acestea, pacienţii care suferă de 
afecţiuni coronariene acute rămân 
cu un grad de insuficienţă cardiacă. 
Acest fapt este cauzat de pierderea 
funcţiei contractile a miocardului 
infarctizat. Prin administrarea 
medicamentului beta 4-timosina, 
funcţia contractilă a cordului ar 

College din Londra, autor al 
studiului, pentru BBC.
Directorul medical al Fundaţiei 
Britanice a Inimii, Peter 
Weissberg, s-a arătat încântat faţă 
de rezultatele actualului studiu, 
catalogându-l drept “Sfântul Graal 
al cercetărilor în domeniul inimii”. 
Totuşi Weissberg a avertizat că 
scara de îmbunătăţire în rândul 
animalelor nu este identică cu 
cea întâlnită în rândul oamenilor. 
“În orice caz, chiar şi o mică 
îmbunătăţire ar putea avea un 
impact semnificativ asupra calităţii 
vieţii oamenilor”, a precizat 
Weissberg pentru BBC.

Sursă: www. medlive.hotnews.ro

Hipertensivii îşi pot monitoriza tensiunea arterilă cu 
ajutorul unui dispozitiv wireless, asemănător unui ceas de 
mână. Dispozitivul BPro a fost lansat de Hewlett-Packard 
şi compania Healthstats din Singapore, şi permite controlul 
permanent al tensiunii pacientului, astfel încât atunci când 
apar probleme să poată interveni rapid. Până în prezent, 
singura modalitate de măsurare a tensiunii era cea prin 
intermediul tensiometrului.

BPro are integrat un soft prin 
care furnizează în permanenţă 
informaţii cu privire la semnele 
vitale ale purtătorului, inclusiv 
tensiunea arterială. Informaţiile 
sunt trimise de noul aparat către 
telefonul mobil al pacientului 
şi, ulterior, către o bază de date 
virtuală (cloud), la care au acces 
inclusiv clinicile. Pacienţii şi 
doctorii pot viziona un grafic al 
tensiunii arteriale, iar sistemul este 
conceput astfel încât să emită un 
anumit semnal atunci când sunt 
înregistrate valori anormale ale 
tensiunii, informează Technology 
Review.

Cercetătorii nu se opresc aici. În 
continuare, ei încearcă să creeze 
dispozitive care să obţină cât mai 
multe informaţii medicale în afara 
spitalului şi pe care să le poată stoca 
în baze de date virtuale accesibile 
deopotrivă medicilor şi pacienților.

Medicii speră că dispozitivele 
precum BPro să ajute pacienţii 
în a-şi monitoriza mai bine 
starea de sănătate şi să fie utile 
în diagnosticarea evenimentelor 
medicale precum hipertensiunea 
înregistrată în timpul nopţii.

Tensiunea arterială poate fi 
monitorizată şi tratată eficient 
cu ajutorul medicamentelor, 
însă un sfert dintre pacienţii cu 
hipertensiune nu sunt conştienţi de 
faptul că suferă de această boală, 
potrivit Asociaţiei Americane a 
Inimii. Dintre pacienţii care ştiu că 
sunt hipertensivi, doar două treimi 
primesc tratament şi mai puţin 
de jumătate îşi ţin tensiunea sub 
control.

Inima are capacitatea 
de a se regenera

INOVAȚIIMEDICALE

S-a inventat
ceasul care măsoară 
tensiunea arterială
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INTERVIU

Gândul de a se face medic a 
încolţit încă din adolescenţă, 
atunci când şi-a pierdut bunicii. 
Aşa îşi începe povestea doctorul 
Mihai Gafencu, medic primar în 
pediatrie şi specialist în nefrologie, 
Hyperclinica MedLife Timişoara. 
“Era şi un vis de-al mamei să 
mă vadă doctor, însă recunosc 
că şi pe mine mă atrăgea să fiu 
lângă oamenii care se aflau în 
suferinţă. În plus, în familia mea 
se mai păstrase percepţia prin 
care medicul era privit, alături de 
dascăl şi preot, ca un îndrumător 
pentru comunitate. Am simţit 
toate aceste lucruri, deoarece 
tatăl şi bunica mea au fost dascăli 
în cartierul timişorean în care 
m-am născut, aşa că am avut 
nişte modele extraordinare care 
au contribuit la formarea mea”, 
povesteşte dr. Mihai Gafencu. 
Devine student al Universităţii 
de Medicină din Timişoara în 
anul 1989, atunci când România 
treacea printr-un proces radical 
de schimbare, dar cu mult înainte 
de absolvire ştia că vrea să devină 
medic pediatru. “În perioada 
studenţiei am avut onoarea şi 
plăcerea de avea ca profesor pe 
doamna conf. Dr. Carmen Golea. 
Cu ajutorul Domniei Sale am 
descoperit pediatria şi nu mi-
am mai dorit nici un moment să 
mă întorc la medicina adultului. 

Din studenţie am fost aproape de 
suferinţa copiilor şi ca voluntar al 
Organizaţiei “Salvaţi Copiii”. Atunci 
am descoperit complexitatea 
patologiilor şi nevoile speciale pe 
care le au copiii.”

Mediul privat aduce 
servicii de calitate 
Pentru că iubeşte copiii şi-şi 
doreşte ca aceştia să fie trataţi 
într-un mediu care să nu le pună 
în pericol sănătatea, dr. Gafencu 
oferă consultaţii şi investigaţii 
de specialitate şi în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Timişoara. 
În funcţie de cazuri şi nevoile 
pacienţilor, doctorul efectuează 
şi ecografii abdominale, oferind 
şi îndumări nefrologice. Potrivit 
doctorului, siguranţa, dotările şi 
confortul clinicii sunt cele care 
recomandă Hyperclinica MedLife 
Timişoara. “Aici suntem departe 
de clasicul spital unde copiii şi 
părinţii au o reţinere în a merge. 
Totodată, lucrul în echipă e cel 
care care ne caracterizează, oferim 
servicii complete de laborator şi 
investigaţii, împreună cu o gamă 
de specialităţi conexe precum: 
ORL, oftalmologie, dermatologie, 
chirurgie şi neuropsihiatrie 
infantilă. Acestea ne asigură un bun 
diagnostic pediatric”.

Pasiunea dincolo de 
orice
Fie că e în MedLife sau în spital, 
dr. Gafencu este întotdeauna 
activ şi plin de entuziasm şi nu 
dă niciodată senzaţia că ar putea 
obosi. Este în permanenţă pregătit 
cu o glumă pentru a scoate un 
zâmbet pe faţa unui copil, iar acest 
lucru îl face să se apropie mai mult 
de micii pacienţi. “Nu cred că e 
ceva mai important în viaţă decât 
un zâmbet sincer de copil şi nu am 
nevoie de altă recompensă decât 
zâmbetul şi ochii plini de speranţă 
ai unui copil care a învins boala”, 
susţine dr. Mihai Gafencu. 
Crede că un bun pediatru, pe 
lângă competenţele medicale, 
ar trebui să aibă o atitudine 
pozitivă “şi să manifeste multă 
înţelegere şi disponibilitate faţă de 
nevoile copilului. Pentru a obţine 
nişte rezultate bune, este foarte 
importantă cooperarea părinţilor. 
Trebuie ca aceştia să înţeleagă 
corect problemele copiilor şi să 
creeze toate condiţiile necesare 
pentru ca micuţul să învingă boala”.

De 15 ani este pediatru la Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “Louis 
Ţurcanu”, s-a implicat activ în creearea unor condiţii mai bune 
pentru copiii bolnavi, în calitate de director al Spitalului, dar 

şi din funcţia de purtător de cuvânt. E un autodidact, însă îi place să-şi 
împărtăşească cunoştinţele viitorilor medici. La un an după finalizarea 
facultăţii avea să devină preparator universitar la Clinica III Pediatrie, 
din 2000 este asistent universitar, iar în 2004 este doctor în medicină. În 
paralel cu activitatea didactică şi-a continuat studiile, ca în 2010 să devină 
medic specialist în nefrologie. Este într-o permanentă căutare de soluţii şi 
tratamente pentru problemele copiilor, fapt care l-a determinat pe doctorul 
Gafencu să fie foarte activ în domeniul cercetării. Este autorul şi coautorul a 
mai multor lucrări în ţară şi în străinătate, şi a participat la realizarea a trei 
cursuri universitare şi 14 monografii. 

“Zâmbetul unui copil e cea mai mare 
recompensă pe care o pot primi”
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Interviu cu 
dr. Mihai Gafencu, medic 
primar pediatrie, Hyperclinica 
MedLife Timişoara
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Răspunde: Dr. Camelia Florentina Iacob, 
medic specialist obstetric şi ginecologie 
Hyperclinica MedLife Griviţa

În cazul sindromului ovarelor polichistice 
există un dezechilibru hormonal din 
cauza căruia ovarul capătă un aspect 
micropolichistic (prezinta mici formaţiuni 
pline cu lichid, care nu sunt chisturi, ci 
foliculii ovarieni). De aceea tratamentul 
trebuie să se adreseze dezechilibrului 
hormonal. Pentru ameliorarea statusului 

Răspuns: Mihaela Mihăescu, 
fiziokinetoterapeut, Hyperclinica MedLife 
Griviţa 

Faptul că până acum nu aţi făcut niciun 
fel de mişcare a picioarelor bebeluşului 
nu reprezintă un inconvenient. Puteţi 
începe de acum cu un masaj uşor al tuturor 
membrelor bebeluşului, iar mişcările pe 
care le puteţi face sunt cele fireşti, urmând 
mişcarea pe care o face cel mic. Vă puteţi 
adresa unui kinetoterapeut care vă va învăţa 

pe dumneavoastră gimnastica pe care o 
puteţi face cu cel mic şi vă va da siguranţa 
mişcarilor de masaj, bebeluşul fiind mult 
mai receptiv la atingerea mamei. Dacă 
nou-născutul are o dezvoltare neuromotorie 
corespunzătoare vârstei (după părerea 
pediatrului) mai puteţi aştepta până la 
5-6 luni şi puteţi începe activitatea fizică a 
acestuia cu gimnastică acvatică pediatrică, 
aceasta fiind deosebit de eficientă şi, în 
acelaşi timp, plăcută atât pentru bebeluş, cât 
şi pentru mamă. 

Răspuns:Cătălina Dumitrescu, psiholog 
clinician specialist, psihoterapeut în 
psihoterapie cognitiv- comportamentală, 
Hyperclinica MedLife Griviţa

Proiectul Şcoala Părinţilor cuprinde 4 întâlniri, a 
câte 2 ore, de luni până joi, de la ora 18.00 la ora 
20.00. Două ore sunt susţinute de către medicul 
ginecolog care oferă informaţii referitoare la 
sarcină,  două ore cu medicul neonatolog care îi 
învaţă pe părinţi cum să se descurce cu nou-
născutul, ce înseamnă icterul neonatal, sughiţul, 
alăptatul, colicile abdominale, etc. Psihologul 
ţine o şedinţă de 2 ore care îi ajută pe părinţi să 
conştientizeze modificarea vieţii de familie oferă 
explicații despre perioada post-partum, care sunt 
cauzele acesteia, atât de natură organică cât şi de 
natura psihologică. O oră cu medicul nutriţionist 
referitor la alimentaţia gravidei, respectiv a 
lăuzei. O oră cu kinetoterapeutul care le explică 
de ce este recomandat masajul nou-născutului şi 
gimnastica gravidei.

Cristina, 28 ani
Buna ziua,
Am fost diagnosticată cu ovare polichistice, la începutul anului, iar acum urmez 
un tratament cu anticoncepţionale, iniţial am luat 3 luni, după care s-a constatat o 
ameliorare şi medicul a decis că tratamentul trebuie continuat pe o perioadă cuprinsă 
între 6 şi 9 luni. Singura problemă este că nu prea suport anticoncepţionalele, şi, pe 
lângă aceasta, îmi doresc foarte tare un copil, în urmatoarele luni.
1.Vreau să ştiu dacă mai există şi un alt tratament împotriva chisturilor în afara 
anticocepţionalelor?
2. Care sunt şansele de reformare a chisturilor odată cu întreruperea tratamentului cu 
anticoncepţionale? Întreb acest lucru deoarece am înţeles că anticoncepţionalele nu 
tratează, ci doar stopează evoluţia chisturilor, acestea reformându-se în timp.

Mirela, 26 de ani
Fetiţa mea are 2 luni şi nu i-am făcut până acum niciun fel de mişcare a 
picioarelor, nici măcar în joacă, pentru că este foarte fragilă şi mi-e teamă să nu 
fac vreo prostie. Cum ar trebui să procedez şi când ar trebui să încep? Dacă vin 
la cabinet, mişcarile şi masajul îl faceţi numai dvs. sau mă învăţaţi şi pe mine 
cum să procedez acasă? 
Vă mulţumesc anticipat!

Marius, 34 de ani
Am auzit de proiectul Şcoala Părinţilor pe 
care-l derulaţi în cadrul MedLife. Vreau să 
vă întreb ce anume se predă în cadrul acestor 
cursuri?

hormonal, în primul rând trebuie să aveţi un 
stil de viaţă sănătos (dietă şi exerciţii fizice), 
care va reuşi să  amelioreze simptomatologia 
şi să producă ovulaţie într-un număr 
important de cazuri. Anticoncepţionalele 
blochează activitatea ovarelor, care în 
cazul celor polichistice, au efect benefic 
pentru că blochează secreţia de androgen 
(care determină lipsa ovulaţiei, hirsutism, 
acnee, menstruaţii neregulate sau lipsa 
menstruaţiei).

Cristian, 30 ani
Băieţelul meu de 4 ani şi 8 luni a avut 
foarte mari dificultăţi cu scaunul până 
când am auzit că ar fi bine să bea bere în 
fiecare seară. De vreo câteva luni de când 
bea, nu mult, cam 1/2-maxim 1 pahar 
normale de bere, nu mai are această 
problemă, iar scaunele sunt normale, 
zilnice. Vă întreb dacă greşim cu ceva că 
l-am obişnuit cu bere de la o aşa vârstă 
fragedă. Vreau sa precizez că-l linişteşte 
foarte mult iar în zilele când mai uităm 
să-i acordăm acest “tratament” îl cere.

Răspuns: Dr. Săndica Bucurica, 
medic specialist gastroenterologie, 
Hyperclinica MedLife Favorit

Sper că este vorba despre berea 
fară alcool!

În mod sigur există variante mai bune şi 
mai sănătoase la care să apelaţi pentru 
obţinerea scaunului decât berea. Aportul 
de fibre este important pentru sănătatea 
colonului şi pentru obţinerea unui tranzit 
normal – se găsesc în cereale integrale, 
legume şi fructe proaspete, salată de sfeclă. 
Acestea se combină cu un regim de viaţă 
sănătos, orar de mese regulat, joacă (acest 
lucru înseamnă mişcare) şi insist asupra 
stresului creat de către mersul la baie. 
Trebuie creat acest reflex, încurajat, dar nu 
forţat.

Nu trebuie să-i mai daţi bere şi adresaţi-vă 
unui medic specialist pediatru!
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Aveţi nevoie de un sfat sau un răspuns competent referitor 
la problemele d-voastră de sănătate? 

Trimiteţi-ne întrebările la adresa de e-mail:  pr@medlife.ro, 
iar specialiştii MedLife vă vor răspunde.



Hyperclinici

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-Genesys
Str. Cornel Radu, nr. 3, Arad
Tel. 0257 960
www.clinica-genesys.ro

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

Hyperclinica MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod 
500366, Brașov

Hyperclinica MedLife PDR Braşov
Str. Turnului nr. 5A, cod 500152, 
Brașov

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

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

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

Centre de Excelenţă

DermaLife
Clinică de dermatologie estetică
Șos. București-Ploiești, nr. 10, sector 1, 
București • Programări: 021 9646

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

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

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

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

Spitale

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

Spitalul MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 10 A, Braşov
Call Center: 0268 960

Spitalul MedLife-Genesys
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie 
MedLife-Eva Braşov
Str. Păltiniş nr. 15, Braşov
Tel: 0268 333 777, 0733 00 73 43

Spitalul de Pediatrie MedLife
Str. Zăgazului nr. 7, sector 1, Bucureşti 
Programări ambulatoriu: 021 96 46

Laboratoare

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

Laboratorul MedLife Genesys Arad
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, 
Tel. 0257 960

Laboratorul MedLife Griviţa
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
București

Laborator MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod
500366, Brașov

Laborator MedLife Sfântu-Gheorghe
Str. Kos Karoly nr. 60, Sfântu Gheorghe
Call Center: 0268 960 
Fax: 037 287 57 45 • www.pdr.ro

Laboratorul MedLife Spitalul de 
Pediatrie 
Str. Zăgazului nr. 7-8, sector 1, 
Bucureşti

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

PharmaLife

PharmaLife Batiștei
Str. Batiștei nr. 9, sector 2, București 

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

PharmaLife Brașov
Strada Turnului, nr 5A, Brașov

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

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

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