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Este a 323 – a zi din 2011. Nici nu ştiu când au zburat toate aceste 
zile, cert este că am ajuns din nou la sfârşitul anului, perioadă în 
care, de regulă se trage linia şi se pregăteşte “startul” pentru un 

nou început.

Deşi am avut un şir lung de activităţi, proiecte şi colaborări pe 
parcursul acestor luni, cred că cele mai memorabile rămân proiectele de 
inaugurare – MULTE proiecte de inaugurare, şi vă rog să mă credeţi pe 
cuvânt când spun acest lucru.

Am dat startul deschiderilor odată cu inaugurarea unei noi Hyperclinici 
MedLife în zona Titan din Bucureşti, am continuat cu deschiderea 
Spitalului de Pediatrie, cel mai mare spital privat din Europa Centrală 
şi de Est dedicat copiilor, a urmat inaugurarea unui nou spital 
multidisciplinar în Braşov, apoi a unui laborator în Arad şi a mai multor
farmacii în Bucureşti şi în ţară. Ulterior am deschis Centrul de 
Dermatologie Estetică, DermaLife şi un alt Centru de Herniologie, 
ambele în Bucureşti. Şi lista nu se termină aici. Vă mărturisesc că 
în ziua în care am scris acest editorial trimiteam invitaţiile pentru 
deschiderea unui nou spital monodisciplinar – Spitalul de Ortopedie 
şi Traumatologie MedLife – primul spital privat din România dedicat 
afecţiunilor locomotorii.

Recunosc că nu a fost deloc uşor. În spatele acestor deschideri a fost 
o muncă titanică a întregii echipe de management, dar şi a zecilor de 
oameni din subordine care au supervizat atent fiecare detaliu: de la 
autorizaţii de funcţionare şi circuite medicale, la echipamente, dotări şi 
personal medical – toate fiind gândite pentru nevoile, siguranţa şi
confortul pacientului.

Dacă trag linia la sfârşit constat că de fapt am avut un an mai mult decât 
frumos, am fost parte din cel mai de succes proiect din medicina privată 
– crearea Primului Sistem Medical Privat care oferă soluţii integrate 
pentru diagnostic şi tratament, powered by MedLife. 

Privind în perspectivă, cred că în 2012 marea provocare va fi să
consolidăm acest sistem medical şi să demonstrăm românilor
că putem face medicină la cele mai înalte standarde, la noi acasă.
Să fie într-un ceas bun şi numai urări de bine în noul an!

Avem sistem medical  
privat în România!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile şi noii medici  MedLife.

Aflaţi povestea unei femei care după 9 inseminări 
artificiale şi câteva fertilizări in vitro, a reuşit să aducă 
pe lume un băieţel sănătos. 

V-aţi întrebat vreodată care este parcursul unei analize? 
Prin ce etape trece o eprubetă până în momentul în 
care se afişează rezultatul? Reporterul nostru a urmărit, 
în ediţia curentă, drumul pe care-l parcurge o analiză 
din centrul de recoltare până la eliberarea rezultatelor. 
Vă invităm la o lectură captivantă despre „viaţa unei 
analize” în labirintul necunoscut al unui laborator. 

În rubrica „Utile” aflaţi care este importanţa testelor 
de coagulare în screening-ul pre-operator, cum se 
efectuează analiza şi care sunt parametrii normali al 
trombocitelor la un pacient sănătos. 

În ediţia curentă am discutat cu Nicolae Marcu, 
directorul general MedLife despre realizări, perspective şi 
planurile MedLife.

Pare neimportant, însă herpesul poate apărea în cele mai 
nepotrivite momente şi aparent fără nici o cauză. Aflaţi 
în rubrica „Întrebările Tale” care sunt cauzele apariţiei 
herpesului, cum poate fi diagnosticat şi ce metode de 
tratament recomandă medicii. Pe lângă acestea, cititorii 
noştri mai întreabă ce analize sunt necesare pentru 
încheierea unei căsătorii sau care sunt cauzele unor 
dureri abdominale neidentificate. 

Coordonator proiect: Ina Bădărău
Editor: Victoria Donos
Consultant editorial: dr. Mihai Ciochinaru
Grafică: Octavian Niculescu
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Timişoara

Dr. Alexandru Ulici, medic primar 
ortopedie pediatrică, Spitalul de Ortopedie 
MedLife

Redistribuirea revistei, reproducerea 
textelor sau imaginilor din această revistă 
sunt posibile numai cu acordul MedLife.

COLEGIULREDACȚIONAL:



Fie că ai o problemă de sănătate sau pur si simplu ai 
nevoie de sfatul unui medic, vino până la 31 decembrie 
la Hyperclinica MedLife Titan şi beneficiezi de 
consultaţii la jumătate la preţ la toţi specialiştii. 

Promoţia este valabilă până la 31 decembrie, de luni 
până vineri, între orele 11:00-15:00. 

Pe lângă acestea, Hyperclinica MedLife Titan oferă 
posibilitatea viitorilor şoferi să obţină fişa medicală 
pentru permisul auto în fiecare joi, aceasta fiind 
eliberată imediat. 
Preţul consultaţiilor şi investigaţiilor pentru fişa auto 
este de 150 lei.

50% reduceri la consultaţii, 
în Hypeclinica MedLife Titan

Copiii cu hernie ombilicală, hernie inghinală şi hidrocel 
pot beneficia de intervenţii chirurgicale pentru aceste 
afecţiuni la Spitalul de Pediatrie MedLife, la numai 1500 
lei. Pacienţii trebuie să se prezinte cu bilet de trimitere 
de la medicul de familie aflat în relaţie contractuală cu 
CASMB şi pot beneficia de facilităţile pachetului special 
care include: intervenţia chirurgicală şi costurile de 
cazare la Spitalul de Pediatrie MedLife. 

Intervenţiile sunt realizate de dr. Mihaela Avram, medic 
specialist chirurgie pediatrică. 

Promoţia este valabilă până la finalul lunii decembrie. 

Preţuri speciale pentru anumite intervenţii chirurgicale, 
la Spitalul de Pediatrie
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Centrul de Medicină Maternă 
şi Reproducere Umană, parte a 
grupului MedLife, a fost acceptat 
în cadrul programului naţional 
de fertilizare in vitro derulat de 
Ministerul Sănătăţii. Cuplurile care 
doresc să se înscrie în program pot 
să-şi depună dosarele, în fiecare 

miercuri între 18.00-20.00, la Centrul de Medicină 
Materno-Fetală, Hyperclinica MedLife Griviţa. Pentru 
a beneficia de program, viitorii părinţi trebuie să fie 
căsătoriţi de cel puţin doi ani, să nu aibă copii, cel puţin 
unul din membrii cuplului să aibă cetăţenie română, 
calitate de asigurat de minimum 2 ani şi nici unul dintre 
membrii cuplului să nu aibă un copil în viaţă. Pe lângă 
acestea, cuplul trebuie să fie autolog (este exclusă donarea 
de ovocite, spermă sau mamă surogat), femeia trebuie 
să aibă vârsta cuprinsă între 24 şi 40 de ani, un index de 
masă corporală între 20-30 şi o rezervă ovariană în limitele 
normale.

Detalii despre criteriile de eligibilitate, actele necesare şi 
investigaţiile de specialitate la 0756 565 618, responsabil de 
proiect: dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-
ginecologie. 

Incepând cu această lună, pacienţii pot beneficia 
de tratamente complexe în primul Spital privat 
de Ortopedie şi Traumatologie din România. 
Unitatea are capacitate completă de diagnostic şi 
tratament pentru majoritatea afecţiunilor ortopedice 
(diagnostic pentru boli cronice, artroscopii, afecţiuni 
coloană, vertebroplastii etc). Noul spital include: un 
ambulatoriu, departament de imagistică (radiologie, 
computer tomograf, ecograf), laborator, 2 săli de 
operație, cameră de gardă pentru primiri urgențe şi o 
secţie de terapie intensivă.

Localizat într-o zonă centrală din Bucureşti, spitalul 
beneficiază de un spaţiu modern, având dotări 
şi echipamente de ultima generaţie care permit 
efectuarea unor investigaţii complexe. Spitalul pune 
la dispoziţia pacienţilor tratamente personalizate, 
asigurate de medici cu o experienţă vastă în domeniu.

Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie MedLife
Bd. Ferdinand 98-100, sector 2,
Bucureşti (zona liceului Iulia Hașdeu)

MedLife a intrat în programul 
naţional de fertilizare in vitro

Din 7 decembrie, românii 
au primul Spital privat de 
Ortopedie şi Traumatologie 
din România

Întâmpină sărbătorile de iarnă în formă maximă şi uită de problemele pe care ţi le-au 
creat calculii renali. În luna cadourilor, beneficiaţi de o reducere de 15% la tratamentul 
neinvaziv al calculilor renali prin litotriţie, la Hyperclinica MedLife Unirii. 

Litotriţia reprezintă procedeul neinvaziv de eliminare a calculilor renali prin unde 
de şoc. Calculii renali sunt dezintegraţi şi se elimină spontan prin căile urinare timp 
de câteva zile sau săptămâni. Localizarea calculilor renali se realizează ecografic, şi, 
opţional, aparatul poate fi dotat cu un braţ radiologic, pentru localizarea radiologică. 

Procedura este indicată în cazul calculilor renouretrali de 1-2 cm situaţi pe rinichiul 
funcţional, fără dilataţii importante ale cavităţilor pielocaliceale şi cale urinară liberă 
sub locul litiazei. 

Procedura este realizată cu aparatul de ultimă generaţie Modulith SLK, iar durata unei 
şedinţe este de 30-45 de minute.

Promoţia este valabilă în perioada 1 decembrie 2011 - 15 martie 2012.

Scapă de calculii renali înainte de sărbători 
Pielea noastră reprezintă cel mai fidel barometru 
a ceea ce suntem şi trăim zilnic. Fie că este 
vorba despre stres, nopţi nedormite, probleme 
de sănătate, toate acestea se imprimă pe chipul 
nostru, lăsând urme adânci. Pentru a regăsi 
echilibrul între ceea ce suntem şi sănătatea pielii, 
Centrul de Dermatologie Estetică – DermaLife vă 
aşteaptă cu cei mai buni specialişti dermatologi 
şi tehnologii moderne de diagnostic şi tratament 
pentru cea mai complexă gamă de probleme ale 
pielii. 

Vino în luna decembrie cu un prieten şi 
beneficiezi de o reducere de 10% la toate 
tratamentele şi serviciile de minimum 150 de 
euro.
 
Promoţia este valabilă până la 31 decembrie. 

Detalii şi programări la: 0755.223.333
www.dermalife.ro

Păstrează-ţi frumuseţea 
de sărbători
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La MedLife, bolnavii cu patologie 
nefrologică pot beneficia de 
ivestigaţiile aparatului urinar cu 
ajutorul tomografiei computerizate. 
Urografia CT defineşte tehnica 
specializată de examinare computer 
tomografică dedicată analizei 
morfo-structurale şi funcţionale 
a aparatului urinar, conform 
unui protocol ce include o fază 
excretorie, tardivă prin care se 
obţine imaginea completă şi 
detaliată a arborelui pielo-ureteral 
şi vezicii urinare.

Examinarea rapidă, prin scanare 
volumetrică, cu secţiuni subţiri 
oferă imagini cu rezoluţie 
spaţială superioară altor tipuri de 
investigaţii imagistice şi permite în 
acelaşi timp reconstrucţii în diverse 
planuri a aparatului urinar cât şi 
reconstrucţii în manieră urografică, 
reconstrucţii tridimensionale şi 
imagini de endoscopie virtuală. 

Urografia CT reprezintă la ora 
actuală prima linie de diagnostic 
în patologia litiazică, fiind utilizată 
atât în cazurile ce constituie 
urgenţe medicale - colică 
nefretică cât şi în cadrul bilanţului 
preterapeutic şi este, de asemenea, 
considerată gold-standard în 
explorarea hematuriei de cauza 
urologică, înlocuind în ambele 
situaţii urografia standard.

Faţă de urografia standard, calitatea 
imaginilor obţinute prin examenul 

Uro-CT nu depinde de  eficienţa 
pregătirii prealabile a pacientului 
sau de suprapuneri ale conţinutului 
intestinal.

Odată cu optimizarea protocolului 
examinarii prin urografie CT 
şi adaptarea acestuia patologiei 
investigate, doza de iradiere se 
reduce substanţial, până la un nivel 
echivalent sau, uneori, mai mic 
decât cel rezultat din examinarea 
urografică standard.

Prin Uro - CT, un singur test 
imagistic reuneşte informaţii 
cu privire la parenchimul renal, 
uroteliu, conformaţia şi calibrul 
arborelui pielo-ureteral.

Tomografia computerizată 

permite detectarea calculilor 
radiotransparenţi şi de mici 
dimensiuni, aprecierea cu precizie 
a taliei şi topografiei calculilor, 
estimarea compoziţiei chimice a 
acestora cât şi evaluarea corectă 
a gradului de obstrucţie pielică/
ureterală. În acelaşi timp se pot 
releva variante anatomice/anomalii 
congenitale reno-uretero-vezicale 
ce favorizează boala litiazică. 
Tomografia computerizată 
reprezintă, în acelaşi timp, 
principala metodă de diagnostic 
şi stadializare a formaţiunilor 
tumorale ale aparatului urinar.

Dr. Ofelia Niţă, medic primar, 
radiologie şi imagistică medicală, 
Hyperclinica MedLife Griviţa

Urografia CT: abordarea imagistică 
modernă a aparatului urinarMoşul vine cu surprize plăcute şi 

în reţeaua farmaciilor MedLife. 
Vino în această perioadă în 
toate locaţiile PharmaLife şi poţi 
beneficia de reduceri de 15% la 
produsele de îngrijire corporală, 
igienă orală şi produsele destinate 
copiilor. 

Oferta este valabilă până la 31 
decembrie 2011, în limita stocului 
disponibil. Întreabă farmacistul despre produsele aflate în 
promoţie.

Din luna decembrie, în cadrul Life Memorial Hospital 
funcţionează Centrul de Excelenţă în Herniologie. 
Noul centru este dedicat tratamentului chirurgical 
al tuturor tipurilor de hernii abdominale (hernie 
inghinală, ombilicală, femurală, epigastrică, hernie 
incizională-eventraţia).

Problemele peretelului abdominal sunt tratate atât 
prin intervenţii chirugicale clasice cât şi prin tehnicile 
chirurgicale laparoscopice, operaţiile fiind efectuate de 
o echipă de chirurgi specializaţi.

Aparatura modernă şi materialele de ultimă generaţie 
folosite, permit abordarea minim invazivă a cazurilor, 
având drept scop creşterea calității actului operator, 
recuperarea rapidă, reintegrarea socio-profesională şi 
rezultate estetice superioare.

Echipa medicală:
Dr. Gabriel Matei, medic specialist chirurgie generală, 
competenţă laparascopie
Dr. Victor Radu, medic primar chirurgie generală, 
doctor în ştiinţe medicale, competenţă în laparascopie

Informaţii-Programări: 021 9647
Adresa: Calea Griviţei nr. 365, sector 1, Bucureşti

MedLife-Genesys Arad invită arădenii să-şi verifice 
starea de sănătate în cadrul campaniilor de screening 
pe care le derulează lunar. În luna decembrie, locuitorii 
oraşului pot beneficia de o gamă complexă de servicii 
pentru prevenirea şi diagnosticul bolilor endocrine. 
Pentru doar 149 lei, pacienţilor li se oferă o consultaţie, 
ecografie de tiroidă şi analiza TSH-ului. 

Consultaţiile sunt efectuate de către dr. Camelia Popa, 
medic specialist endocrinologie, MedLife-Genesys, 
Arad. 

Vă reamintim că în luna decembrie mai puteţi beneficia 
de serviciile medicale incluse în pachetul de screening 
a cancerului de col uterin. Pentru 199 lei, MedLife-
Genesys oferă o consultaţie la medicul ginecolog, testul 
Papanicolau, video-colposcopie, vaccinare Papiloma 
virus, tipizare HPV, examen bioptic şi internare pentru 
investigaţii complexe. 

Campania de screening a cancerului de col uterin este 
susţinută de următorii specialişti: dr. Călin Supiala, 
medic primar obstetrică – ginecologie, dr. Mariana 
Şerban, medic primar obstetrică – ginecologie şi dr. 
Adriana Berlo, medic primar obstetrică – ginecologie. 

Reduceri de iarnă 
la PharmaLife

Nou: Centru de Herniologie 

Continuă campaniile de 
screening MedLife-Genesys 

Începând cu 1 noiembrie, 
MedLife a deschis un nou 
centru de recoltare a analizelor 
medicale. Noul punct de 
recoltare este situat în Bucureşti,  
str. Batiştei nr. 9, în cadrul 
farmaciei PharmaLife. În cadrul 
centrului se pot recolta toate 

tipurile de analize medicale, acestea fiind prelucrate de 
laboratorul MedLife Griviţa.

Recoltările se efectuează de luni până vineri, între orele 
7:00-12:00, însă pentru analize speciale recoltarile au 
loc după următorul orar:
marţi şi joi: între 7:00-8:30 - analize pentru 
trombofilie;
luni-vineri: 7.00-9.00 - parathormon şi prolactina.

Rezultatele analizelor se eliberează zilnic între orele 
12.00-15.00. 

Nou: Centru de recoltare în 
Bucureşti 



MedLife vine în întâmpinarea 
pacienţilor cu un serviciu de 
evaluare completă a infertilităţii 
masculine, în cadrul celui 
mai complex departament de 
andrologie din România. Serviciile 
sunt disponibile începând cu 1 
decembrie şi constau într-un proces 
amplu de evaluare a infertilităţii, 
format din mai multe etape. 
Infertilitatea de cauză masculină 
reprezintă aproximativ 35% din 
cauzele de infertilitate.

Etapa I – se efectuează 
spermograma şi spermocultura. 
Morfologia probelor este 
interpretată manual de specialiştii 
Laboratorului de Andrologie, 
aceştia folosind lame precolorate, 
pentru a asigura un grad mult mai 
ridicat de acurateţe. 

În a doua etapă se realizează 
anticorpii antispermatici.
Prezenţa anticorpilor 
antispermatici ce reacţionează cu 
antigenele de pe spermatozoizi 
este considerată tipică şi specifică 
pentru infertilitatea de cauză 
imunologică. Aceşti anticorpi 
se găsesc la aproximativ 8% din 
barbaţii infertili. Pentru problemele 
de infertilitate masculină au 
relevanţă doar anticorpii de 
clasa IgG şi IgA. Anticorpii 
antispermatici de clasa IgG au 
efecte citotoxice şi sunt detectaţi în 
ser sau la nivelul spermatozoizilor 

cu ajutorul testului SpermMar 
pentru IgG. Anticorpii 
antispermatici de clasa IgA au, în 
principal, proprietăţi de aglutinare, 
rar apar în absenţa anticorpilor 
de clasa IgG, dar semnificaţia lor 
pentru infertilitatea masculină este 
mai mare. Pacienţii care prezintă 
combinat anticorpii antispermatici 
de clasa IgA şi anticorpii 
antispermatici de clasa IgG, sau 
care prezintă doar anticorpii 
antispermatici de clasa IgA, au 
şanse foarte mici de obţinere a 
sarcinii pe cale naturală. Pentru 
o mai bună studiere a existenţei 
anticorpilor antispermatici, se 
folosesc două teste: MAR test şi 
immunobead (IBT).
MAR este un test diagnostic pentru 
infertilitatea masculină de cauză 
imunologică. În această situaţie 
cuplul respectiv trebuie să apeleze 
la fertilizarea in vitro cu injecţie 
intracitoplasmatică spermatică 
(ICSI). Chiar dacă spemograma 
arată normospermie, în cazurile 
cu MAR test pozitiv este necesară 
fertilizarea in vitro. În cazurile cu 
anticorpi antispermatici pozitivi 
din spermă, inseminarea nu este de 
ajutor. 

Testul Mar direct se efectuează 
pentru detectarea anticorpilor 
prezenţi pe spermatozoizi. Acestea 
se realizează pe spermatozoizii 
din probele proaspete sau pe 
spermatozoizii obţinuţi în urma 

prelucrării probelor. Suspensia cu 
spermatozoizi este amestecată cu 
o suspensie cu particule de latex 
acoperite cu anticorpi monoclonali 
anti – IgA uman sau cu anticorpi 
monoclonali anti – IgG uman.
Testul Mar indirect se efectuează 
pentru detectarea anticorpilor de 
clasa IgG prezenţi pe spermatozoizi. 
Rezultatul se determină din 
spermatozoizii obţinuţi în urma 
prelucrării probelor. Suspensia 
cu spermatozoizii obţinuţi 
prin  prelucrarea este incubată 
cu serurile de control şi apoi 
amestecată cu o suspensie cu 
particule de latex acoperite cu 
anticorpi monoclonali anti – IgG 
uman.

Etapa a III-a este reprezentată 
de teste mai complicate de tip 
immunobead (ultimul introdus la 
noi în departament) şi halosperm.
Testul Immunobead (IBT) poate 
confirma rezultatele pozitive 
obţinute din testul MAR. 
 În procesul de analiză se foloseşte 
spermă prelucrată în mai multe 
etape. 

Halosperm – alegerea tehnicii de 
reproducere asistată în funcţie de 
fragmentarea ADN-ului spermatic 
(SDF)

Evaluarea fragmentarii ADN-ului 
spermatic este o metodă simplă, 
rapidă şi eficientă care analizează 

prezenţa sau absenţa unui halou 
la nivelul capului spermatic.  
Proba se tratează cu Halosperm 
Kit şi are la bază un proces 
de dispersie, de condensare a 
cromatinei spermatice cu dispariţia 
ei în cazul unui spermatozoid 
afectat. Prezenţa haloului traduce 
viabilitatea spermatozoidului. În 
concluzie, testul este o evaluare 
cantitativă exprimată procentual, 
care ne indică conduita în tehnica 
de reproducere asistată. Dacă 
SDF este sub 30%, se poate 
practica inseminarea artificială, 
când însă nivelul este peste 30% 
atunci şansele de reuşită vor fi 
prin fertilizare in vitro sau ICSI, 
evitându-se o inseminare inutilă. 
Această metodă permite selectarea 
tehnicii de reproducere asistată, 
fără încercări eşuate care să întârzie 
rezultatul final. Cele mai bune 
rezultate au fost obţinute prin ICSI 
datorită procesului de selecţie a 
celor mai viabili spermatozoizi şi de 
excludere a materialului de proastă 
calitate. Creşterea  SDF se asociază 
cu doua situaţii:

1. Varicocelul, când tratarea 
chirurgicală (varicocelectomie) 
reduce semnificativ nivelul 
spermatozoizilor fără halou, iar 
post-intervenţie se vor preleva 
mai multe probe şi se vor selecta 
calitativ spermatozoizii care vor fi 
utilizaţi;

2. Infecţia cu Chlamydia 
Trachomatis şi Mycoplasma 
degradează viabilitatea 
spermatozoizilor. 

Astfel, măsurarea SDF evaluează 
eficienţa tratamentului.  Din cauza 
asocierii frecvente a sarcinilor 
pierdute cu niveluri crescute de 
SDF, ultimul este considerat factor 
etiologic. Alte situaţii în care 
se observă creşterea SDF pot fi: 

fumatul, febra, expunerea la toxice  
sau abstinenţa de lungă durată. 
Mai există un avantaj al acestei 
metode, şi anume, utilizarea lui în 
cazuri de oligozoospermie (absenţa 
spermatozoizilor viabili în spermă).

Etapa a IV-a - testarea genetică
În situaţiile complexe de tip 
azoospermie, criptozoospermie 
sau oligoteratozoospermie severă, 
în colaborare cu geneticienii, 
se efectuează cariotipul şi se 
depistează  microdeleţiile de 
pe cromozomul Y, sau prezenţa 
alelelor mutante pentru fibroza 
chistică. În cazul eşcului la ICSI se 
efectuează testul FISH din spermă.

Etapa a V-a – intervenţiile 
chirurgicale
În situaţiile de azoospermie 
obstructivă se realizează puncţii 
testiculare şi ICSI, în cazul 

azoospermiilor nonobstructive 
fiind indicată intervenţia 
chirurgicală de tip extracţie 
testiculară chirurgicală.

Etapa a VI-a – donarea de spermă
În cazurile în care metodele de mai 
sus nu permit rezolvarea problemei 
de fertilitate, MedLife oferă 
posibilitatea inseminării artificiale 
cu spermă de la donator. Centrul 
de Medicină Materno-Fetală 
MedLife a pus bazele unei bănci 
de spermă şi a semnat un contract 
cu Institutul de Reproducere din 
Hamburg şi Cryos din Danemarca. 

Dr. Dragoş Albu, medic primar,
obstetrică-ginecologie
Coordonatorul Centrului de 
Medicină Materno-Fetată şi 
Reproducere Umană, MedLife

NOU: Evaluarea infertilităţii 
masculine la MedLife

NOUTĂȚISERVICII
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Dr. Oana Albai este noul specialist 
în diabet, nutriţie şi boli metabolice 
a Hyperclicii MedLife Timişoara. 
Absolventa Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, 
a urmat, în perioada 2002-2006 un 
program rezidenţial în cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, 
fiind din 2006 medic specialist în 
diabet, nutriţie şi boli metabolice. În 
paralel, urmează cursurile unei şcoli 
doctorale şi, în 2008, obţine titlul de 
doctor în ştiinţe medicale. A urmat o 

carieră academică, activând din 2004 
ca preparator universitar în Clinica 
Medicală III, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, iar 
din 2007 este asistent universitar. Pe lângă 
poziţia pe care o ocupă în învăţământul 
universitar, dr. Oana Albai îşi desfăşoară 
activitatea şi la Centrul de Diabet a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Timişoara. 
Este membra mai multor asociaţii 
profesionale naţionale şi internaţionale 
şi a publicat mai multe lucrări de 
specialitate.

Dr. Oana Albai, medic specialist diabet zaharat, 
nutriţie şi boli metabolice

Dr. Daniela-Georgia Amzăr, medic 
specialist endocrinologie, face parte 
din echipa Hyperclinicii MedLife 
Timişoara. În 1998, dr. Amzăr a absolvit 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Victor Babeş” din Timişoara, iar în 
perioada 1998-2006 îşi continuă formarea 
în cadrul şcolii doctorale, Clinica de 
Endocrinologie a UMF Timişoara, pe 
care o finalizează cu succes devenind 
doctor în ştiinţe medicale. În anul 2007 
devine medic specialist în endocrinologie, 

după finalizarea programului rezidenţial. 
Dr. Amzăr s-a implicat în procesul de 
instruire a viitorilor medici, iniţial ca 
preparator în cadrul UMF Timişoara, 
iar din 2011 este asistent universitar în 
cadrul aceleiaşi universităţi. 
Este membră în mai multe organizaţii 
medicale de profil şi a participă activ 
la congrese, simpozioane, conferinţe 
şi cursuri de specialitate. Are o bogată 
activitate în cercetare şi a participat la 
realizarea mai multor lucrări. 

Dr. Daniela-Georgia Amzăr, 
medic specialist endocrinologie

Hyperclinica MedLife Griviţa şi 
Life Memorial Hospital beneficiază 
de expertiza dr. Florentina-Acteea 
Chiţac-Pashalidis, medic primar 
oftalmologie. Cu o experienţă de 10 
ani în domeniu, doctorul Florentina-
Acteea Chiţac-Pashalidis a activat la 
Clinica de Oftalmologie Oftalmestet, 
Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice 

Bucureşti şi la Spitalul Judeţean „Sf. 
Apostol Andrei”, Galaţi. În anul 1999 
a absolvit Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T Popa” Iaşi şi a urmat 
mai multe cursuri de specializare în ţară 
şi străinătate. Este membră în mai multe 
societăţi medicale de profil şi participă 
la congrese şi conferinţe naţionale şi 
internaţionale cu diverse lucrări. 

Dr. Florentina - Acteea Chiţac - Pashalidis, 
medic primar oftalmologie

Dr. Adrian Marius Mureşan, medic 
primar urologie face parte, de luna 
trecută, din echipa Hyperclinicii 
MedLife Timişoara. Noul specialist este 
absolventul Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, 
promoţia 1997. În anul 2004 finalizează 
programul de rezidenţiat în urologie 
şi activează ca medic primar în cadrul 

Clinicii de Urologie a Spitalului de 
Urgenţă Timişoara. Îşi continuă formarea 
în 2004 şi 2005, când urmează cursuri 
de laparascopie şi ecografie generală, 
iar în 2007 obţine competenţe nivel 
2 – Radioprotecţie în Practica de 
Radiodiagnostic – CNCAN.  Din 2009 dr. 
Mureşan este medic primar  în urologie. 

Dr. Adrian Marius Mureşan, medic primar urologie

Laboratorul Spitalului de Pediatrie 
MedLife are un nou şef - dr. Mihaela 
Nicolae, medic primar medicină de 
laborator. Cu o experienţă vastă în 
domeniu, dr. Mihaela Nicolae a lucrat la 
Clinica Sante din Bucureşti, SC Biolab 

Craiova şi la Spitalul Judeţean Târgu 
Jiu. Noua şefă de laborator a absolvit 
Facultatea de Medicină din Craiova în 
anul 1991, iar în perioada 1992-1995 s-a 
specializat în medicina de laborator. 

Dr. Mihaela Nicolae, medic primar medicină de laborator

Recent, dr. Alina Nicoleta Muntean, 
medic specialist gastroenterologie, s-a 
alăturat echipei Hyperclinicii MedLife 
Băneasa. Dr. Muntean este absolventa 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 
“Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca şi a 
activat, în perioada 2002-2003, în calitate 
de medic stagiar în cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă Braşov. În perioada 
2003-2005, dr. Muntean a participat la 

stagiile medicale din cadrul Spitalului 
Colţea Bucureşti ca medic  rezident  
în epidemiologie şi medic rezident 
radiologie şi imagistică medicală. Din 
2005 până în 2009 se specializează 
în gastroenterologie în cadrul 
Institutului Clinic Fundeni – Centrul 
de Gastroenterologie şi Hepatologie, iar 
din 2010 este medic specialist în cadrul 
spitalului. 

Dr. Alina Nicoleta Muntean, 
medic specialist gastroenterologie

Dr. Silvia Borca, medic specialist 
stomatologie face parte, de luna trecută, 
din echipa  Hyperclinicii MedLife Griviţa. 
A absolvit Facultatea de Medicină 
Dentară “Carol Davila”  Bucureşti în 
anul 2004  şi a urmat stagiatura în cadrul 
Spitalului Universitar de Stomatologie 
“Prof. Dr. Dan Theodorescu”, iar în 
perioada 2006-2007 şi-a aprofundat 

studiile în pedodonție şi în tratamentul 
endodontic cu sistemul ProTaper. A 
acumulat experienţă lucrând în cadrul 
cabinetului stomatologic Aegidus 
Services, perioada 2005-2006 şi în 
cadrul Centrului Centrul Stomatologic 
Medimpex. Participă la congrese şi 
conferinţe cu prezentări şi lucrări de 
specialitate. 

Dr. Silvia Borca, medic specialist stomatologie 

Dr. Monica- Dorina Borlovan este noul 
specialist în radiologie şi imagistică 
medicală al Hyperclinicii MedLife 
Timişoara. Din 2001, dr. Borlovan activează 
în cadrul Spitalului Clinic Municipal 
de Urgenţă Timişoara, iniţial ca medic 
specialist, iar din 2009 în calitate de medic 
primar radiologie şi imagistică medicală. 
Este absolventa Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, iar 

după absolvire a activat ca medic rezident 
în pediatrie, ulterior specializânduse în 
radiologie şi imagistică medicală. După 
absolvirea facultăţii, Dr. Borlovan este într-
un proces continuu de formare, urmând mai 
multe cursuri postuniversitare în radiografie, 
tomografie computerizată, neurologie 
intervenţională etc. Participă la congrese 
şi conferinţe naţionale şi internaţionale cu 
lucrări de specialitate. 

Dr. Monica-Dorina Borlovan, medic primar 
radiologie şi imagistică medicală



O dată cu instalarea iernii, 
zăpada, poleiul şi gheaţa 
îşi intră în drepturi, iar 

străzile şi  trotuarele se transformă 
în adevărate pârtii. Chiar dacă în 
primele zile ne bucurăm de noul 
„decor” adus de măria sa iarna, 
odată cu prima alunecare pe gheaţă, 
lucrurile se schimbă pentru că poate 
rezulta oricând o fractură sau, 
în cel mai fericit caz, o vânătaie. 
Majoritatea traumatismelor pot avea 
urmări grave, din această cauză este 
important să cunoaştem cum trebuie 
să ne comportăm pentru a evita 
complicaţiile, care sunt metodele de 
diagnostic la care putem apela sau 
cum ne putem recupera într-un timp 
cât mai scurt. 

Fracturile, entorsele 
şi luxaţiile – cele mai 
frecvente traumatisme 
în sezonul rece  
Potrivit dr. Georgiana Nedelea, 
medic specialist ortopedie-
traumatologie, Spitalul de 
Ortopedie MedLife, entorsele se 
produc prin solicitarea în exces 
a articulaţiilor şi ligamentelor ca 
urmare a unui traumatism. „Dacă 
traumatismul este puternic, poate 
provoca leziuni ale cartilajelor, 
muşchilor şi tendoanelor. Totodată 
pot apărea rupturi de tendoane şi 
de capsulă articulară”, precizează 
dr. Georgiana Nedelea. Cele 
mai afectate sunt articulaţiile 
încheieturii mâinii, cotului, 
genunchiului şi gleznei. 
În cazul acestui tip de afecţiuni, 

pacientul simte o durere intensă, 
articulaţia se măreşte, şi în anumite 
cazuri, ca urmare a acumulării 
de sânge intraarticular, se pot 
forma hematoame. În locul în care 
s-a produs traumatismul se pot 
observa echimoze, numite în limbaj 
popular vânătăi. 
„Luxaţia presupune pierderea 
post-traumatică a raportului 
normal dintre cele două suprafeţe 
articulare”, afirmă dr. Nedelea. În 

funcţie de deplasarea extremităţilor 
osoase, luxaţiile pot fi de două 
tipuri: deschise sau închise. Ca 
urmare a căzăturilor pe gheaţă, 
cele mai multe luxaţii se produc la 
nivelul articulaţiilor umărului şi 
genunchiului. 

Deşi doar examenul radiologic 
poate determina tipul de 
traumatism suferit, durerile, 
umflăturile la nivelul zonei afectate, 

 O iarnă.... 
în formă maximă!

ne pot duce cu gândul la o luxaţie. 
În cazul fracturilor, se produce „o 
întrerupere parţială sau totală a 
continuităţii osoase. 
Capetele oaselor rupte sau 
fragmente ale acestora se pot 
deplasa şi determina lezarea vaselor 
de sânge, a nervilor şi muşchilor. 
„Ca şi în cazul luxaţiilor, fracturile 
pot fi deschise sau închise, cu 
două, trei fragmente, simple sau 
cominutive, cu sau fără deplasare”, 
mai spune dr. Nedelea. 
La copii pot fi întâlnite mai 
multe tipuri de fracturi distincte, 

adaugă dr. Alexandru Ulici, medic 
primar ortopedie pediatrică, 
Spitalul de Ortopedie MedLife şi 
vicepreşedinte al Societăţii Române 
de Ortopedie-Traumatologie 
Pediatrică. Printre aceastea 
menționăm: fractura în lemn 
verde, fractura prin tasare, fractura 
decolare (decolarea epifizară) şi 
fractura subperiostală. Aceste 
fracturi nu se întâlnesc la adult şi 
necesită personal medical calificat 
pentru recunoaşterea şi tratarea 
lor”. 

 Bătrânii, cei 
mai predispuşi 
traumatismelor
Persoanele vârsnice şi adulţii sunt 
cei mai predispuşi traumatismelor 
în sezonul rece ca urmare a 
fragilităţii oaselor, neatenţiei 
şi problemelor de echilibru. 
Accidentările, condiţiile climaterice 
inadecvate, lipsa pregătirii 
corespunzătoare fac din persoanele 
care practică sporturile de iarnă o 
categorie cu risc ridicat. La acestea 
se mai pot adăuga persoanele care 
suferă de osteoporoză. Chiar şi 
un mic traumatism poate cauza o 
fractură la persoanele care suferă de 
această boală. 

“Dacă la prima vedere copiii sunt 
campionii alunecărilor pe gheaţă, 
asta nu înseamnă că întotdeauna 
suferă de pe urma acestor 
căzături”, susţine dr. Alexandru 
Ulici, medic primar ortopedie 
pediatrică, Spitalul de Ortopedie 
MedLife. „Datorită structurii 
morfofuncţionale a aparatului 
locomotor copiii sunt mai puţin 
expuşi la traumatisme decât 
bătrânii sau adulţii. Principalii 
factori care protejează copilul de 
traumatisme sunt: cartilajul de 
creştere, acesta poate funcţiona ca 
un adevărat tampon în transmiterea 
şocului dinspre extremitatea osului 
către diafiza acestuia, copilul 

DOSARMEDICAL

„Primul lucru pe care trebuie să-l facă pacientul 
sau rudele pacientului până la venirea 
doctorului este  să găsească o poziţie antalgică 
fară să modifice poziţia segmentelor afectate şi 
fără a agrava leziunile existente”. 
Dr. Răzvan Ene, medic specialist ortopedie-
traumatologie, Spitalul Universitar de Urgenţă 
din Bucureşti.
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„Pentru ca pacientul să-şi poată obţine 
funcţionalitatea normală a segmentului afectat, 
dar şi pentru reducerea durerii post-operatorii, 
pacienţilor li se crează programe individualizate 
de recuperare”. 
Conf. dr. Gilda Mologhianu, medic 
primar recuperare medicală Centrul de 
Fiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, 
Hyperclinica MedLife Griviţa. 

dispune de un ţesut conjunctiv 
elastic a tramenei osoase foarte 
bogat. Acest ţesut conferă o 
mare elasticitate oaselor care au 
rezistenţă crescută la încurbare, 
principalul mecanism indirect de 
producere a unei fracturi. La aceste 
particularităţi se adaugă înălţimea 
şi greutatea mai mică a copilului 
faţă de adult, masa musculară mai 
slab dezvoltată (nu se întâlnesc 
decât foarte rar fracturi prin 
contracţie izometrică a diferitelor 
grupe musculare), prezenţa 
periostului (responsabil pentru 
creşterea în grosime a osului) care 
poate conferi, în special la copiii 
foarte mici, o rezistenţă mecanică 
mult mai bună”, afirmă specialistul.

Ce facem în caz de 
traumatism?
„Primul lucru pe care trebuie 
să-l facă pacientul sau rudele 
pacientului până la venirea 
doctorului este  să găsească o 
poziţie antalgică (care împiedică 
sau calmează durerea) fară să 
modifice poziţia segmentelor 
afectate şi fără a agrava leziunile 
existente”, afirmă dr. Răzvan 
Ene, medic specialist ortopedie-
traumatologie, Spitalul Universitar 
de Urgenţă din Bucureşti. Pe lângă 
acestea, doctorul mai recomandă 
„imobilizarea segmentului de 
membru lezat astfel încât să 
diminueze mişcările la nivelul 
focarului de traumatism şi, în 
anumite cazuri, se poate aplica 
gheaţă”. 
În pofida faptului că toţi 
medicii recomandă pacienţilor 
cu traumatisme să se adreseze 
specialiştilor, adeseori aceştia 
preferă să se trateze singuri, 
înrăutăţind situaţia. Potrivit dr. 
Răzvan Ene „pacienţii neglijează 
traumatismul şi continuă să 
folosească membrul. Pe lângă 
acestea tratamentele efectuate 

DOSARMEDICAL

de persoane neavizate agravează 
afecţiunea şi prelungeşte sau 
influenţează rezultatul vindecării.”

Odată ajuns la medic, pacientul 
este direcţionat către un anumit 
tip de investigaţie imagistică. 
Astfel, „pentru stabilirea leziunii 
şi a planului de intervenţie, 
specialiştii pot recomanda 
efectuarea radiografiei, a RMN-
ului, tomografiei computerizate, 
putându-se ajunge şi la ecografie”, 
explică dr. Ene. 

Pentru a preîntâmpina 
traumatismele în cazul bolnavilor 
cu osteoporoză, pacienţilor le 
este recomandată măsurarea 
densităţii osoase cu ajutorul 
osteodensitometriei, metodă 
de diagnostic disponibilă şi la 
Hyperclinica MedLife Unirii.

Cu traumatismele la 
ortoped

După ce medicul ortoped 
realizează investigaţiile de rigoare 
poate prescrie pacientului, 
în funcţie de tipul leziunii şi 
gravitatea acesteia, un tratament 
adecvat. Acesta poate consta 
dintr-un simplu repaus, până 
la imobilizări elastice sau ferme 
cu tratament antiinflamator 
şi antalgic, susţine dr. Ene, 
medic specialist ortopedie-
traumatologie. În anumite cazuri, 
sunt recomandate intervenţiile 
chirurgicale. 

În afară tratamentului ortopedic, 
după suprimarea imobilizării, 
pacientul este îndrumat către 

serviciul de recuperare medicală, 
susţine conf. dr. Gilda Mologhianu, 
medic primar recuperare medicală 
Centrul de Fiziokinetoterapie şi 
Recuperare Medicală, Hyperclinica 
MedLife Griviţa. 

Recuperarea
 post-traumatică 

„Pentru ca pacientul să-şi 
poată obţine funcţionalitatea 
normală a segmentului afectat, 
dar şi pentru reducerea durerii 
post-operatorii, pacienţilor li se 
crează programe individualizate 
de recuperare. Printre acestea 
putem enumera programele 
de kinetoterapie (gimnastică 
medicală) ce pot fi pregătite 

de electroterapie antialgică şi 
miorelaxantă (proceduri electrice 
care scad durerea şi îmbunătăţesc 
vascularizaţia în zona lezată, 
diminuând contracturile 
musculare), sau electroterapie 
de stimulare a musculaturii ce 
a suferit în urma procesului 
de imobilizare prelungită. Se 
poate recomanda ultrasunetul, 
undele scurte (doar pe regiunile 
fără implanturi metalice), 
magnetodiafluxul, laserul de joasă 
putere, toate cu rolul îmbunătăţirii 
troficităţii ţesuturilor afectate. 
În fazele tardive ale vindecării, 
pacientului i se mai recomandă 
masajul. Acesta are rol sedativ, 
antialgic, miorelaxant sau 
dimpotrivă, poate avea un rol 
tonizant, în funcţie de caz şi 
numai la recomandarea medicului 
specialist de recuperare medicală. 

Pentru îmbunătăţirea 
venolimfatică, se poate recomanda 
masaj de drenaj venolimfatic 
manual sau mecanic (presoterapie). 
Toate procedurile menţionate 
sunt adjuvante la programul de 
kinetoterapie care reprezintă 
„standardul de aur” în recuperarea 
post-traumatică”,  spune dr. 
Gilda Mologhianu, medic primar 
recuperare medicală.
Recuperarea trebuie efectuată 
în sălile de kinetoterapie, dotate 
corespunzător şi sub atenta 
supraveghere a specialiştilor 
kinetoterapeuţi care concep 
programe individualizate. Pe lângă 
acestea, persoanelor care au suferit 
un traumatism li se mai recomandă 
hidroterapia, întrucât beneficiile 
apei calde sunt inegalabile în 
efectuarea programului kinetic. 
„Ultima verigă în recuperarea 
pacientului cu afecţiuni post-
traumatice este cura balneară în 
staţiuni cu ape minerală, termale, 
de cură externă”, mai spune dr. 
Gilda Mologhianu. 
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5 sfaturi pentru o 
iarnă 
în formă maximă:
•	 Practicaţi	sporturile	de	iarnă	

cu echipament corespunzător

•	 Evitaţi	suprafeţele	alunecoase

•	 Folosiţi	încălţăminte	
adecvată sezonului (talpă 
antiderapantă)

•	 Mergeţi	cu	paşi	deşi	pe	zapadă	

•	 Efectuaţi	tratamentul	
preventiv al osteoporozei şi al 
tulburărilor de vascularizaţie 
cerebrală



sânge şi probele bacteriologice, 
iar cererile care însoţesc analizele 
ajung către operatorii laboratorului 
care le introduc într-o bază de 
date. După această etapă, probele 
de sânge mai trec printr-o etapă 
de triere, acestea fiind împărţite, 
în funcţie de culoarea capacului 
de la eprubetă. Acestea sunt 
colorate diferit pentru că au un 
conţinut distinct, dar şi pentru a se 
deosebi tipul de analiză solicitat. 
“Astfel, probele de biochimie, 
serologie, imunologie se recoltează 
în eprubete cu dop galben care 
conţin un gel separator ce ajută 
la separarea eficientă a serului. În 
eprubetele cu dop mov, în care se 
află un anticoagulant se recoltează 
hemoleucogramele, iar hemostazele 
(analizele pentru coagulare) 
ajung în eprubetele albastre care 
conţin citrat”, explică dr. Claudia 
Nica, medic primar medicină 
de laborator, şefa Laboratorului 
MedLife Griviţa. Probele de 
biochimie ajung în vacutainerele 
galbene, cele de VSH în eprubetele 
cu capac negru, iar eprubetele cu 
heparină au dopul verde. Chiar 
dacă culoarea eprubetei ajută 
foarte mult asistenţii la trierea 
probelor, procesul de prelucrare 
a analizelor e destul de complex, 
iar la separarea eprubetelor, unele 
probe, mai trec printr-o etapă 
până să ajungă în analizoare, ne 
spune şefa laboratorului. “Probele 
de biochimie şi imunologie sunt 
scanate de către asistenţii de la 
triere probe, fiindu-le atribuit câte 
un cod de poziţie care reprezintă 
numărul stativului, rândul şi 
coloana în care se află o eprubetă. 
Acest lucru ne ajută mult dacă 
trebuie să găsim o eprubetă în 
miile de eprubete care ne ajung în 
laborator”, susţine dr. Claudia Nica. 

REPORTAJ

Era aproape ora 7:30 când am ajuns la MedLife 
Griviţa unde-mi recomandase medicul de familie 
să-mi fac hemoleucograma. M-am apropiat de 

recepţie cu ochii lipiţi de somn şi am întrebat care sunt 
procedurile. După ce mi s-au introdus toate datele în 
sistem, recepţionera mi-a oferit o fişă, ghidându-mă către 
Centrul de Recoltare. Ajunsă în faţa sălii cu pricina, 
am constatat că în faţa mea mai erau 15 persoane care 
aşteptau cu nerăbdare să le vină rândul. Date fiind 
circumstanţele, mi-am aruncat un ochi să localizez un 
scaun, pentru că la prima vedere, aveam ceva de aşteptat. 
N-am reuşit bine să fac un pas spre banca liberă, că o 
asistentă a şi preluat 6 pacienţi la recoltare, iar în alte 3 
minute eram şi eu “instalată” pe scaun, cu branula pusă. 
După ce asistenta a lipit codurile de bară pe eprubeta 
mea cu capac violet, mi-a oferit şi mie o copie a acestora, 
spunându-mi că sunt gata de plecare. 

Eprubeta şi traseul 
din labirintul necunoscut  

Drumul  spre labirint
Din centrele de recoltare eprubetele 
şi fişele aferente fiecărui pacient 
ajung în laborator. În timpul 
transportului, toate eprubetele şi 
recipientele cu probe biologice sunt 
transportate în genţi frigorifice 
către laborator. Pentru a nu fi 
compromise probele, acestea se 
aduc în laborator fie din oră-n 
oră sau de 3-4 ori pe zi, în funcţie 
de locaţia centrului de recoltare 
şi tipul de analize. În laboratorul 
MedLife din Griviţa, unde am 
ajuns şi eu împreună cu o parte 
din analizele recoltate până la 
ora 8, domina o agitaţie mută, ca 
într-un mare centru de cercetare. 
O multitudine de maşinării erau 
aliniate în coloane în spaţiul imens 
al laboratorului, iar medicii şi 
asistentele de aici, în halate albe 
şi cu mănuşi, introduceau rapid 
stative în analizoare, dozau reactivi 
sau verificau rezultate. 
La intrarea în laborator, toate 
analizele au fost preluate de 
departamentul de triere a probelor. 
Aici, personalul separă probele de 
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REPORTAJ

Maşinăria din labirint
După ce eprubetele şi-au primit 
poziţia, ajung în departamentul de 
centrifugare, unde sunt introduse 
în aparate speciale care separă 
serul. Abia după această etapă, 
eprubetele ajung în analizoare. 
Unele sunt introduse în analizoarele 
de biochimie, altele în analizoarele 
de imunologie şi o altă parte 
în analizorul care prelucrează 
şi biochimie şi imunologie. 
Impunătoare, analizoarele de 
biochimie şi imunologie sunt 
concepute să proceseze aproximativ 
1200 de analize pe oră, procesând 
chiar şi analize în regim de 
urgenţă. Tot procesul de prelucrare 
a probelor este automat, afirmă 
dr. Claudia Nica. “Analizorul 
scanează codul de bare de pe 
fiecare eprubetă, află din sistemul 
informatic ce tip de analiză trebuie 
să efectueze, apoi transmite într-o 
aplicaţie rezultatele analizelor. 
Analizorul este cuplat la o 
imprimantă care printează fişele cu 
rezultate. Medicii departamentului 
verifică indicii şi stabiliesc dacă e 
nevoie sau nu de repetarea analizei”. 
În partea opusă a laboratorului, 
în departamentul de hematologie 
se află eprubeta cu analiza mea. 
Şi aici procesul de prelucrare este 
automatizat, însă este foarte atent 
supravegheat de medici. Spre 
deosebire de analizoarele mari 
de la imunologie şi biochimie, 
acestea au dimensiuni mai reduse 
şi lasă spectatorul să vadă cum 
manevrează fiecare stativ cu 
eprubete. Acesta alege câte o 
eprubetă, citeşte codul de bare, o 
agită după care prelucrează proba. 
Pe un monitor, lângă analizor, poţi 
vedea grafic cum se înregistrează 
parametrii compuşilor din sânge. 
Însă, rezultatele de hematologie nu 
sunt transmise automat în sistemul 
informatic deoarece medicii trebuie 
să verifice riguros rezultatul şi 
elaborează interpretarea. “Pot 

apărea microcheaguri care nu se 
văd cu ochiul liber şi analizorul nu 
poate citi această probă,” explică 
şefa laboratorului. În aceste cazuri, 
se mai prelucrează o dată conţinutul 
eprubetei şi se introduce din nou 
în analizor. Totuşi, dacă totul 
decurge în paramentri normali, o 
hemoleucogramă este prelucrată 
într-un minut, ne spun medicii 
din departament.  Există unele 
analize care primesc rezultat după 
o perioadă mai îndelungată de 
timp. Fie că este vorba de analizele 
care sunt prelucrate în Franţa, în 
laboratorul Cerba Pasteur, sau 
probe care au nevoie de câteva 
zile pentru a se putea observa 
dezvoltarea coloniilor bacteriene.  
În fiecare dimineaţă şi seara sunt 
verificate dacă toate codurile de 
bare au primit rezultate sau sunt în 
lucru, astfel încât să nu se piardă 

nici o analiză. După procesarea 
probelor, eprubetele ajung în nişte 
cutii speciale care sunt sigilate şi 
preluate de o firmă specializată în 
distrugerea deşeurilor biologice. 
Zilnic în laborator se efectuează 
aproximativ 25 000 de analize, o 
mare parte dintre aceastea fiind 
realizate în mai puţin de 24 de ore. 
Recunosc că în cele 3 ore petrecute 
în laborator n-am reuşit să 
surprind decât o mică parte din 
complexitatea activităţii. Am 
înţeles totuşi că rapiditatea şi 
profesionalismul este o regulă de la 
care nu se abate nimeni în laborator. 
Tocmai datorită acestui fapt, am 
reuşit să accesez, în doar câteva ore 
rezultatul analizei pe care o făcusem 
în acea dimineaţă.

Articol de Victoria Donos
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Odiseea analizelor de laborator începe la 
recoltare. Următoarea oprire din labirint 
este centrifuga.

A fost sau n-a fost? Răspunsul final este al medicului, după ce proba 
a trecut prin analizor, iar rezultatul este riguros verificat.



POVESTEATA

Am trecut cu greu peste acele 
momente, iar peste câteva luni, am 
rămas din nou însărcinată. De data 
aceasta eram dispusă să stau în pat 
cele 9 luni până când avea să se 
nască copilul. Dar, nici acum n-a 
fost să fie. Ajunsesem în săptămâna 
a 9-a când într-o seară am simţit 
nişte dureri uşoare în abdomen, 
care n-au cedat nici după 3 ore, 
aşa că am mers la spital. Verdictul 
a fost dur, iminenţă de avort. În 
cabinetul doctorului s-a lăsat 
tăcerea, simţeam cum pierd 
contactul cu realitatea, era prea 
mult pentru mine. Am rugat 
doctorul să repete ecografia, să mai 

cheme un specialist, nu mi se putea 
întâmpla a doua oară, nu mie... 
A urmat chiuretajul şi revenirea 
într-o casă pustiită de speranţă, 
într-o casă unde în urmă cu câteva 
zile făceam planuri unde vom 
așeza leagănul, unde vom pune 
jucăriile...

Pentru că nu doream să ne lăsăm 
bătuţi, ne-am strâns firimiturile 
de speranţe şi am reînceput 
drumurile pe la doctori, analizele, 
tratamentele. Alergam între 
serviciu şi cabinetele diverşilor 
doctori pentru consultaţii, ne 
planificam concediile în funcţie 
de  investigaţii sau proceduri. Nu 
mai aveam nici o şansă să pot 
avea un copil pe cale naturală, 
aşa că am recurs la tehnicile de 
reproducere asistată. În perioada 
2007-2010 am făcut 9 inseminări 
artificiale, o fertilizare in vitro şi 2 
embriotransferuri şi nici una din 
aceste proceduri n-a fost reuşită... 
Trăiam în fiecare lună cu speranţa 
că poate vom reuşi, că poate n-a 
fost bun testul de sarcină, poate am 
fost eu stresată poate... Mă încercau 
sentimente contradictorii, trăiam 
fiecare eşec cu multă durere, însă 
speranţa mă înverşuna şi mai mult. 
Căutam pe forumuri, blog-uri să 
întâlnesc femei care trăiesc aceleaşi 
experienţe ca mine, întrebam 
de medici renumiţi, clinici unde 
să pot face alte proceduri de 
fertilizare. În tot acest tăvălug de 
eşecuri, speranţe şi căutare, am 
aflat, pe un site, de dr. Dragoş 
Albu de la MedLife Griviţa. Nu 
mai aveam nimic de pierdut după 
atâtea încercări eşuate, însă am zis 
că merită să-mi mai acord o şansă. 
Am urmat testele şi analizele de 
rutină şi am trecut la tratament. 
Am fost programată pentru 
fertilizare înainte de Paşti. Nu voi 
uita niciodată acea zi de vineri, 2 
aprilie, 2010. Era Vinerea Mare, iar 

eu eram unica pacientă programată 
atunci pentru fertilizare. Poate 
că multe femei au evitat acea zi, 
însă mie mi-a adus cea mai mare 
bucurie din viaţă, un copil. Da, 
am rămas însărcinată, iar sarcina a 
decurs fără nici o problemă, chiar 
dacă împlinisem deja 40 de ani. 
L-am născut pe Mircea la începutul 
lunii decembrie, prin operaţie 
cezariană. Când mi-am ţinut 
pentru prima dată copilul în braţe, 
am simţit că toate eforturile mele 
n-au fost zadarnice, că a meritat să 
lupt pentru a trăi acest moment. 
Luna aceasta Mircea va face 1 
anişor şi este o frumuseţe de 
copil energic şi plin de viaţă. Am 
decis, împreună cu soţul meu, că 
e timpul să-i aducem lui Mircea o 
surioară sau un frăţior, iar pentru 
aceasta tot la MedLife vom apela. 
Nu mi-am propus să laud această 
clinică, ci doar să vă spun că aici 
am reuşit să realizez ceea ce în altă 
parte n-a fost posibil. Pentru că 
speranţa vine în momentul în care 
te apropii de uşa doctorului, iar la 
mine, speranţa a devenit realitate 
în momentul în care am venit la 
MedLife pentru prima dată. 

Pacienta în vârstă de 40 de ani a venit la 
MedLife, după mai multe încercări eşuate, 
de inseminare artificială şi fertilizare in 
vitro şi două avorturi spontane în primul 
trimestru de sarcină. Investigarea cuplului 
infertil a urmat protocolul clinicii de 
investigaţii simple de tip spermogramă, 
analize hormonale, histerosalpingografie, 
dar şi investigaţii mai complexe 
de trombofilie sau teste genetice. 
Particularitatea cazului constă în prezenţa 
unei trombofilii de natură genetică ce a 
necesitat un protocol de stimulare mai 
complex. 

 După fertilizarea in vitro, urmărirea 
sarcinii a urmat protocolul 
departamentului în cazurile cu risc 

crescut. Nu a fost o sarcină uşoară datorită 
riscului genetic şi riscului trombofilic. 
Amniocenteza, din fericire, a arătat  un 
cariotip fetal normal. Examenul ecografic 
în trimestrul III de sarcină a evidenţiat 
prezenţa unor vase preavia. Rezultatele 
au fost foarte bune, iar pacienta a născut 
la termen un baieţel sănătos. 

Cazul a fost destul de dificil dată fiind 
vârsta pacientei, dar şi antecedentele de 
inseminare şi feritilizare eşuate. Numai 
10-15% din femeile infertile reuşesc 
să mai nască după 40 de ani, iar cazul 
pacientei noastre se înscrie în acestă cifră. 
Deasemenea riscul de avort în perioada 
aceasta este de 50%.

O nouă viață la început 
de drum. Posibilă datorită 
perseverenței oamenilor. 

A părinților și a echipei  
din Centrul de Medicină 
Materno-Fetală deopotrivă.Povestea noastră a început în urmă cu patru 

ani, atunci când am decis că este momentul  să 
avem un copil. Ne apropiam de 40 de ani, când 

am simţit că tot ce adunasem, împreună cu soţul meu, 
până atunci nu însemna absolut nimic fără un copil 
care să dea cu adevărat sens vieţii noastre. Am început 
să mergem pe la medici, să facem analize, tratamente, 
iar în 2007 am rămas, într-un final, însărcinată. Eram 
în culmea fericirii, îmi era frică să nu fac vreo mişcare 
bruscă să nu-i fac rău copilului. Însă, la finalul lunii 
a doua de sarcină, am pierdut copilul. A fost un şoc 
pentru mine, nu înţelegeam de ce mi se întâmplă 
tocmai mie care-mi doresc atât de tare copilul. 

Şi totuşi există 
speranţă
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Echipa medicală: 
Dr. Dragoş Albu, medic primar obstetrică-ginecologie, coordonatorul 
departamentului de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere Umană MedLife
Dr. Viorica Rădoi, medic primar genetică medicală 
Dr. Lăcrămioara Sandu, medic primar genetică medicală-embriologie



În al treilea rând, din punctul de 
vedere al medicinei defensive, 
este evidentă necesitatea stocării 
imaginilor, nu doar a unor hârtii, 
care să ateste să zicem ventriculii 
laterali, certificate doar de o 
semnătură. Astfel, din acest punct 
de vedere, baza de date este un 
bun suport pentru stabilirea unui 
diagnostic, însă ajută şi medicul 
examinator să arate, spre exemplu, 
la ce vârstă gestaţională a apărut 
ventriculomegalia. Afecţiunea 
poate apărea la făt şi ulterior la nou 

Monitorizarea evoluţiei fătului 
pe parcursul vieţii intrauterine 
permite diagnosticarea precoce a 
multor anomalii şi probleme care 
survin în dezvoltarea copilului. 
Utilitatea unei de baze de date în 
care să fie introduse, în timp real, 
datele referitoare la modificările 
care survin în evoluţia fătului 
este de necontestat. În acest 
sens, tot mai mulţi specialişti în 
obstetrică-ginecologie subliniază 
necesitatea utilizării bazei de date 
Astraia în medicina materno-
fetală. Utilizarea acestei metode 
s-a dovedit a fi benefică, spre 
exemplu, în cazul examinării de 
rutină a unui făt de 22 săptămâni. 
În această etapă, medicul poate 
depista malformaţiile congenitale 
ale fătului examinând mai multe 
organe şi evidenţiind mai multe 
aspecte legate de dezvoltarea 
copilului. Fiecare examinator are 
propria lui maniera de a face acest 
examen, însă un software precum 
Astraia este util în ordonarea 
gândirii şi conferă medicului un 
plus de siguranţă în efectuarea 
screening-ului. 

În al doilea rând, Astraia permite 
stocarea unor imagini care au un 
rol important pentru examinarea 
dinamicii unui făt. Având datele în 
această arhivă, putem determina 
la examinarea de 32 de săptămâni 
dacă acesta s-a dezvoltat în limitele 
normale sau au intervenit anumite 
probleme. Dacă la examinarea de 
22 de săptămâni medicul 
a identificat o anomalie la făt, 
având deja datele înregistrate, la 
următoarea examinare va evalua 
în ce măsură starea fătului s-a 
deteriorat, astfel încât să decidă 
dacă e momentul în care să înceapă 
terapia intrauterină sau să aplice 
măsuri mai radicale. 

născut în orice moment, din cauza 
unui complex variat de factori.
 
Utilizarea bazei de date ar trebui 
să devină o rutină în efectuarea 
ecografiei obstetricale. Estimăm 
că în Timişoara doar 10% din 
ecografiile obstetricale sunt 
ordonate după acest software.

Dr. Romeo Muntean, medic primar 
obstetrica ginecologie, Hyperclinica 
MedLife Timişoara

Înaintea unei intervenţii chirugicale este utilă testarea 
coagulabilităţii sângelui în vederea identificăriii unui status 
hipocoagulabil. Ca şi tip de analize, timpul de Protrombina 
Quick şi APTT-ul sunt cele mai utile, alături de determinarea 
numărului de trombocite.

Pentru a se determina parametrii trombocitelor, pacientul 
trebuie să efectueze o hemoleucogramă. La un pacient sănătos, 
indicii  trombocitelor trebuie să se situeze între 

150.000 – 450.000/ml. 
Timpul de protrombină Quick 
evaluează activitatea factorilor 
de coagulare sintetizaţi de 
ficat în prezenţa vitaminei K: 
factorul II, VII şi X, iar rezultatul 
se exprimă în secunde şi sub 
forma de INR (Internationalized 
Normalized Ratio) - un raport 
care ia în considerare sensibilitatea 
reactivului. 

Valorile timpului de protrombină 
la pacienţii care urmează să sufere 
o intervenţie chirurgicală trebuie 
să fie cuprinse în intervalul de 
referinţă, adică între 10,4 -12,6 
secunde, care corespunde unor 
valori ale INR între 0,9 -1,2.
Timpul de tromboplastină 
parţial activată (APTT) este un 
test global de coagulare care 
investighează factorii VIII, IX, XI, 
XII, prekalikreina şi kininogenul cu 
masă moleculară mare. 
La pacienţii sănătoşi, valorile 
APTT sunt cuprinse între 23 – 32 
secunde. 

Pacienţii cu alungirea APTT 
trebuie investigaţi pentru stabilirea 
cauzei care a determinat această 
alungire. Durata APTT depinde de 
activarea factorilor V şi VIII,  astfel 
încât analiza să fie utilă pentru 
diagnosticul hemofiliei A. 

Metoda de lucru pentru TQ şi 
APTT este cea coagulometrică 
utilizând analizorul Sysmex CA 
1500. Rezultatele se elibereaza în 
aceeaşi zi.

Dr. Rodica Lighezan, medic primar 
medicină de laborator, Laboratorul 
MedLife Timişoara 

Rolul bazei de date 
Astraia în medicina 
materno-fetală

UTILE

Importanţa analizelor de 
coagulare în screeningul 
preoperator
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INTERVIU

Reporter: Suntem la final de an, 
momentul în care putem să vedem 
ceea ce am reuşit să realizăm anul 
acesta. Cum a fost 2011 pentru 
MedLife? 
 
Nicolae Marcu: Ameţitor. Încă 
un milion de pacienţi, 5 spitale 
noi (construite sau achiziţionate), 
laboratoare noi, hyperclinici noi, 
centre de excelenţă noi, 200.000 
de abonaţi, parteneriate, proiecte 
în derulare. Cursuri, congrese, 
traininguri, cercetare...
Consolidarea poziţiei de lider. Încă 
un premiu de încredere. A fost anul 
efortului managerial.
 
R.: Ce realizări şi ce dificultăţi 
a întâmpinat MedLife-ul anul 
acesta? 
 
N. M.: Dificultăţi..., nu am avut nici 
o dificultate să rămânem pe primul 
loc.

Implementarea noilor proiecte. Aici 
a fost greu. Uzură mare pe corpul 
managerial. Merită toată stima. 
Cred că este anul în care şi medicii 
trebuie să aplaude managementul. 
Câţiva au fost de-a dreptul 
extraordinari.
 
R.: Care sunt tendinţele în 
medicina privată din România? 
 
N.M.: Moda este să faci maternităţi 
şi spitale. Tendinţele medicale vor 
veni de la anul. Unii operatori 
se vor concentra pe abonamente 
şi asigurări private alţii pe 
plătitorii cash şi un număr mare 
pe relaţia cu asiguraţii CNAS. 
Vor promova calitatea, excelenţa, 
tehnologia, medicii de elita. De fapt 
NORMALITATEA. 
 
R.: În ultimul an, mai mulţi 
operatori de servicii medicale 
private de sănătate au lansat 
mai multe clinici şi spitale. Dată 
fiind concurenţa strânsă pe acest 

segment de piaţă, ce recomandă 
MedLife-ul în faţa celorlalţi 
competitori? 
 
N.M.: Experienţa şi dorinţa 
de dezvoltare. Ambiţia şi 
antrenamentul de a fi numărul unu. 
Cel mai de încredere brand. Cel 
mai valoros corp medical. Cel mai 
bun management.
 
R.: Cum aţi descrie medicul 
MedLife? 
 
N.M.: Cel mai bun. Profesional şi 
relaţional. Fără reflexe dăunătoare. 
Un medic în continuă dezvoltare 
profesională.
 
R.: Care sunt avantajele pe care 
le are un pacient care vine la 
MedLife în comparaţie cu alte 
clinici? 
 
N.M.: Problema rezolvată. Noi 
furnizăm soluţii medicale eficiente. 
De la prevenţie la chirugie 

avansată... pentru 1.000.000 de 
pacienţi anual.
 
R.: Unde vedeţi brandul MedLife 
peste 5 ani? 
 
N.M.: Peste tot unde este nevoie. 
Cel mai puternic din zona 
medicală. Trebuie să te uiţi către 
Apple, Mercedes ..., calitate înaltă şi 
accesibilitate de cost.
 
R.: Va rog să adresaţi un mesaj 
cititorilor InfoLife
 
N.M.: MedLife este un sistem 
medical orientat eficient către 
pacient şi medic şi nu un sistem 
comercial orientat spre piaţa 
medicală.

Investiţiile masive şi zecile de inaugurări realizate în 2011 schimbă 
imaginea sistemului medical privat din România, aducând pacientului 
servicii de calitate, iar medicilor o motivaţie de a rămâne în ţară. 

Cum este să inaugurezi 5 spitale, 2 clinici, un laborator şi să mai faci şi 
achiziţii noi într-un singur an, care sunt tendinţele în medicina privată şi ce 
perspective avem în următorii 5 ani, discutăm cu Nicolae Marcu, directorul 
celui mai mare operator de servicii medicale private din România, MedLife. 

“MedLife, primul sistem medical 
orientat către medic şi pacient” 
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Interviu cu Nicolae Marcu, 
director general MedLife



ÎNTREBĂRILETALE

Răspunde: Dr. Claudia Covaciu, medic primar 
dermato - venerolog, Hyperclinica MedLife 
Titan

Herpesul este o infecţie virală provocată de 
virusul herpetic. Virusul herpetic 1 determină 
cel mai frecvent leziuni la nivelul buzelor iar 
virusul herpetic 2 leziuni la nivel genital atât 
la bărbat cât şi la femeie. Totuşi sunt cazuri 
în care au fost întâlnite ambele tipuri de virus 
atât la nivelul buzelor cât şi la nivel genital. 
Există şi alte localizări posibile, dar cea 
bucala şi cea genitală sunt cele mai frecvente. 
Herpesul se manifestă printr-o zonă de 
roseaţă sensibilă, discret dureroasă pe care 
apare rapid un buchet de vezicule. Acestea 
se sparg uşor şi sunt înlocuite de cruste care 
ulterior cad. Vindecarea este, de cele mai 
multe ori, fără cicatrice, cu excepţia situaţiilor 
când leziunile au fost mai profunde, sau s-au 
suprainfectat. 

În faza de roşeaţă-vezicule herpesul este 
contagios şi poate fi transmis altor persoane 
prin contact direct. După vindecarea 
erupţiei pacientul nu mai este contagios. 
După vindecare, virusul persistă în corp la 
nivelul ganglionilor geniculaţi ai nervului 
care inervează zona unde este poarta de 
intrare şi pot apărea mai multe recidive, de 
obicei în aceeaşi zonă, la intervale diferite 
de timp. Recidivele sunt determinate de o 

Răspuns: Dr. Alina Păcurari, 
medic specialist medicină internă, 
Hyperclinica MedLife Timişoara

Durerile localizate în hipocondrul 
stâng pot fi cauzate de organele care 
sunt situate aici, şi anume: stomacul, 

unghiul splenic al colonului, coada pancreasului, 
splina şi rinichiul stâng. În cazul dumneavoastră, 
având în vedere că apariţia durerii are legătură 
cu alimentaţia, este mai probabil vorba de o 
patologie a stomacului sau  a colonului.

Ca şi plan de investigaţii, aş recomanda, în 
primul rând, o ecografie abdominală completă 
pentru a elimina o patologie legată de pancreas, 
splină şi rinichi; efectuarea anticorpilor anti 
Helicobacter pylori, a unei endoscopii digestive 
superioare sau a unui pasaj baritat, pentru 
a investiga stomacul, iar dacă toate aceste 
investigaţii nu sunt concludente continuăm cu 
investigarea colonului cu ajutorul irigografiei sau 
a endoscopiei digestive inferioare.

Am 25 de ani şi de ani buni am probleme din cauza herpesului bucal. Există perioade 
în care-mi iese câte unul în fiecare săptămână, iar Aciclovirul sau plasturii n-au nici 
un efect, chiar dacă folosesc atunci când am senzaţia de mâncărime şi apar primele 
semne. Aş vrea să vă întreb care este cauza apariţiei herpesului? Există analize 
specifice pe care ar trebui să le fac pentru a se stabili un diagnostic? Cui trebuie să mă 
adresez şi ce tratament îmi puteţi recomanda? 

Menţionez că atât mama cât şi sora mea suferă de aceeaşi problema, însă la ele  apare     
mult mai rar şi nu se manifestă atât de virulent ca la mine.

Camelia 28 de ani, Timişoara
De ceva timp simt nişte dureri acute în 
partea stângă a abdomenului, sub coastă. 
Mi se întâmplă adesea şi fără nici o cauză 
anume, însă am observat că devin mai 
frecvente după ce mănânc lapte sau prăjeli. 
Am mai renunţat la acestea, însă durerile 
continuă să apară şi se liniştesc doar dacă 
stau culcată şi-mi masez partea dureroasă, 
altfel pot să mă ţină ore în şir. Vă rog mult 
să-mi spuneţi cărui medic ar trebui să mă 
adresez sau ce investigaţii să urmez pentru a 
mi se stabili un diagnostic?

scădere a imunităţii locale sau sistemice la 
acest virus. Cele mai frecvente situaţii sunt: 
stări febrile, viroze, expunerea prelungită la 
soare, perioada premenstruală, graviditate, 
tratament cu medicamente imunosupresoare, 
citostatice, sindroame cu deficit imunitar, 
SIDA, etc. Există si un deficit imunitar 
genetic care poate să determine recidive 
foarte frecvente la mai mulţi membri din 
aceaşi familie cum e posibil să fie şi cazul 
dumneavoastră. Diagnosticul herpesului este 
clinic. 

Pot fi determinate imunoglobulinele 
anti-herpetice dar IgM este pozitiv doar 
la primoinfecție şi apoi devine negativ la 
un interval de timp după aceasta.  IgG 
rămâne pozitiv o foarte lungă perioadă 
de timp şi indică doar ca a avut loc la un 
moment dat în trecut o primoinfecţie 
fără să fie relevant pentru starea actuală 
a pacientului. Tratamentul constă din 
antivirale şi, dacă recidivele sunt frecvente, 
se face imunostimulare. Dermatologul este 
cel care trebuie să stabilească diagnosticul 
şi să vă investigheze pentru a depista şi 
trata eventuale deficite imunitare. Dacă este 
nevoie va colabora şi cu alţi specialişti. Vă 
recomand sa vă adresaţi serviciului nostru de 
dermatovenerologie pentru a fi investigată şi 
tratată corespunzător. 

Marius, 30 de ani
Am decis să ne căsătorim la începutul 
anului viitor şi am înțeles, de la prieteni, 
că pentru a înregistra căsătoria trebuie 
să facem un set de analize. Aş vrea să vă 
întreb ce analize trebuie să dăm şi în ce 
măsură le pot face la dumneavoastră? 
În cât timp se eliberează rezultatele 
analizelor?

Răspuns: : Dr. Lucia Feticu, medic 
primar medicină de laborator, şef 
Laborator MedLife Cluj-Napoca

Pentru căsătorie aveţi nevoie de 
urmatoarele investigaţii paraclinice: 
serologia sifilisului (RPR sau VDRL) şi Rx 
pulmonar. În cadrul laboratorului MedLife 
Cluj-Napoca se poate efectua analiza RPR-
din sânge. Pentru recoltare vă puteţi adresa 
laboratorului nostru,  str. Bucegi nr.13-15, 
de luni până vineri între orele 7.00-18.00, 
sau la punctul de recoltare de pe str. 
Clinicilor nr. 16, de luni până vineri, între 
orele 8.00-16.00. Precizăm că pentru aceste 
analize nu e nevoie de o pregatire prealabilă 
pentru că recoltarea nu trebuie să se facă pe 
nemâncate. 

Rezultatul acestor analize se eliberează în 
decursul unei zile. 

Vă recomandăm să efectuaţi analizele cu 
maximum o lună înaintea căsătoriei şi cel 
puţin minimum 2 săptămâni înainte. 
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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 • Tel: 0755 223 333

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 Herniologie
Strada Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programari: 021 9647 

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 Ortopedie MedLife
Bulevardul Ferdinand 98-100, sector 2, 
București • Programari: 021 96 46

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. 371, 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)

REȚEAUA MEDLIFE

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!



Spitalul de Pediatrie

HYPERCLINICA TITAN

50%
De luni până vineri,
între orele 11:00 - 15:00 
plătești

din prețul consultației
Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2011. în experiența 

noastră

ai încredere 


