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La sfârşitul lunii decembrie, când toată lumea era cuprinsă de agitaţia 
sărbătorilor: unii să cumpere cadouri, alţii să încheie bilanţul de sfârşit de 
an şi ulterior să dea startul petrecerilor zgomotoase de Crăciun, noi am 

decis să mergem la Braşov. Mai exact ne-am propus să vizităm nişte oameni dragi 
nouă şi în acelaşi timp să facem cunoştinţă cu Maternitatea Eva. 

Am găsit un loc plin de culoare, cald şi extrem de primitor. Dr. Aurel Ionel era în 
holul mare de la recepţia maternităţii, alături de alte două doamne doctor. Îşi lua 
rămas bun de la un proaspăt tătic. L-a felicitat pentru noul membru al familiei, 
un dolofan de vreo 3,700 kg, l-a bătut pe umăr şi l-a rugat să îi trimită câteva 
poze cu bebeluşul pentru albumul de familie Eva. Între timp alt cuplu aştepta 
nerăbdător în holul maternităţii ca să fie internat. În câteva momente dr. Ionel s-a 
apropiat de viitorii părinţi, i-a strâns cordial mâna tatălui şi le-a urat bun venit 
în maternitate şi naştere uşoară! Nici nu am reuşit bine să-l salutăm pe domnul 
doctor şi să schimbăm două vorbe, că a şi fost chemat în sala de operaţie pentru 
o naştere prin cezariană. Eram extrem de curioase aşa că ne-am autoinvitat să 
asistăm la naştere şi, spre surprinderea, dar şi satisfacţia noastră, dumnealui a 
acceptat. 

Au urmat momente extrem de emoţionante: inciziile live, primele scâncete ale 
fetiţei nou născute, lacrimile de bucurie ale mamei care, deşi avea 38 de ani se afla 
la prima naştere,  dar şi trăirile interioare şi sensibilitatea tatălui la vederea fetiţei. 
“De astăzi aveţi în casă 2 fete, vă rog să aveţi grijă de ele”, i s-a adresat zâmbind 
tăticului dr. Ionel.

Întorcându-ne spre Bucureşti am rămas cu o nostalgie..., nu neapărat pentru 
locul în sine, atmosfera din maternitate sau pentru lucrurile extraordinare care 
mi s-au întâmplat în ziua respectivă, deşi şi acestea erau într-un anume fel, dar 
am rămas cu o nostalgie pentru oamenii şi căldura umană pe care am găsit-o 
acolo...

Într-o lume agitată, în care de cele mai multe ori primează aroganţa şi indignarea 
personalului auxiliar, dar chiar şi a personalului medical uneori, „micile atenţii”, 
goana după profituri cât mai mari, consultaţiile “în doi peri” etc. este mare lucru 
să găseşti undeva căldură umană.

Trăim în era pacientului. Dincolo de amenajările interioare, sălile spaţioase, 
echipamentele din dotare şi personalul politicos de la front desk, pacientul 
aşteaptă o soluţie profesionistă care să îi fie oferită cu căldură. 

Altfel spus, într-o asemenea eră medicul este cel care ascultă, zâmbeşte, întreabă, 
înţelege şi zâmbeşte din nou, fiind OM înainte de doctor. 

În calitate de pacient este important să ştim că astfel de medici există, rămâne 
doar să îi alegem cu grijă. 

OM, 
înainte de doctor
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la ser-
viciile, promoţiile, dotările şi noii medici MedLife.

Aflaţi cazul unei paciente din Arad care a trăit cu o 
tumoră de 10 kg fără a bănui ce se petrece în interiorul 
corpului său. 

Naşterea rămâne unul dintre puţinele miracole pe 
care le putem trăi într-o viaţă. Trăiri de o intensitate 
extraordinară domină într-o sală de naştere în momen-
tul în care liniştea este străpunsă de plânsul copilului. 
Vă invităm să participaţi la o naştere live care a avut loc 
în luna decembrie în maternitatea MedLife - Eva din 
Braşov. 

Deşi le aşteptăm cu multă nerăbdare, sărbătorile 
de iarnă ne lasă, în fiecare an, cu kilograme în plus, 
probleme de sănătate şi o relaxare soră cu lenea. Aflați 
ce e de făcut pentru a reveni la normal cât mai curând.

În ediţia curentă am discutat cu Mihai Vârciu, medic 
primar endocrinologie, directorul medical al Spitalului 
MedLife Braşov, despre cum se poate face medicină de 
calitate în România şi cum poate trece un doctor peste 
mirajul unei cariere în străinătate. 

Osteoporoza este o boală care ia prin surprindere, de 
cele mai multe ori, femeile după 40 de ani. În rubrica 
„Întrebările Tale” aflaţi cum putem preveni osteoporoza, 
ce investigaţii sunt recomandate în screening-ul acesteia 
şi cât de importantă poate fi alimentaţia şi stilul de viaţă 
în evitarea acestei boli. 
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Din primele momente ale vieţii, copilul necesită 
o atenţie şi o îngrijire specială. Pentru că preţuim 
miracolul vieţii, la începutul acestui an am creat 3 
pachete de servicii medicale dedicate copiilor. În 
funcţie de pachetul ales, Silver, Gold şi Diamond, 
copiii pot beneficia de consultaţii la medicul pediatru, 
consultaţii la medicii de specialitate, investigaţii, 
analize, vizite la domiciliu, tratamente şi reduceri la 
internarea în Spitalul de Pediatrie MedLife. Pachetul 
este valabil numai în Hyperclinica MedLife Griviţa şi 
Hyperclinica MedLife Băneasa şi se adresează copiilor 
de la 0 luni până la un an. 

Deţinătorii unui astfel de pachet pot solicita vizita la 
domiciliu a unui specialist neonatolog sau pediatru, 
doar din cadrul Hyperclinicii MedLife Griviţa şi 
Băneasa, restul consultaţiilor de specialitate pot 
fi realizate şi în cadrul celorlalte unităţi MedLife 
din Bucureşti.  Pachetele pot fi achiziţionate din 
Hyperclinica MedLife Griviţa şi Hyperclinica MedLife 

Băneasa, la preţul de 900 lei pentru pachetul Silver, 
1500 pachetul Gold şi 2400 lei Diamond. Acestea sunt 
valabile timp de un an, iar discounturile din aceste 
pachete nu se cumulează cu alte promoţii şi reduceri 
care apar pe parcursul anului. 

Detalii la recepţia hyperclinicilor înscrise în program 
şi la 021 96 46
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Hyperclinica MedLife Titan oferă posibilitatea 
viitorilor şoferi să obţină fişa medicală pentru 
permisul auto în fiecare joi, aceasta fiind 
eliberată în aceeaşi zi.

Preţul consultaţiilor şi investigaţiilor pentru 
fişa auto este de 150 lei. Acest pachet include 
analizele de sânge RPR calitativ şi consultaţiile 
la următoarele specialităţi medicale:
• Chirurgie Generală 
   sau Ortopedie-Traumatologie 
• Medicină Internă
• Neurologie
• ORL
• Oftalmologie
• Psihiatrie
• Obstetrică-Ginecologie

Detalii la: 021 340 03 57, 0756 56 56 93

De luna trecută, bucureştenii pot 
beneficia de o gamă complexă de
analize în cadrul noului laborator 
MedLife Cotroceni. În laboratorul 
situat pe Bd. Timişoara Nr. 17 
A, vis a vis de Afi Cotroceni, se 
efectuează următoarele analize 
medicale: hematologie, coagulare, 
biochimie, imunologie, (markeri 
endocrini, infecţiosi, tumorali, 
osoşi, afecţiuni autoimune, alergii), 

analize de screening prenatal, analize de microbiologie 
(culturi, depistare de antigeni din produse patologice) 
şi toxicologie. Laboratorul dispune şi de un centru de 
recoltare, astfel încât analizele se procesează foarte rapid. 
Recoltarea analizelor se efectuează de luni până vineri 
între orele 7:00-13:00 şi sâmbăta între 8:00 – 11:00.
Laboratorul este deschis de luni până vineri de la ora 7:00 
până la 19:00 și sâmbăta de la ora 8:00 la 14:00.
 
Contact: Laborator MedLife Cotroceni
Bd. Timișoara Nr.17A, Sector 6, București
Tel: 021-79.41.442 • e-mail: receptiecotroceni@medlife.ro

Anul trecut, aproximativ 8000 de pacienţi au beneficiat 
de serviciile medicale ale spitalului Life Memorial din 
Bucureşti.
 
Cele mai accesate servicii și intervenții chirurgicale 
au fost cele din zona obstetricii şi ginecologiei, 
neonatologiei, pediatriei, chirurgiei generale şi 
oncologiei. 

Life Memorial Hospital este cel mai mare spital din 
portofoliul MedLife cu o capacitate de 203 paturi. 
Acesta reuneşte un bloc operator modern care include 
6 săli de operaţie (dotate cu flux de aer laminar, linii 
de laparascopie şi de endourologie de ultimă generaţie, 
aparate de anestezie performante, sistem video de 
captare a imaginilor intraoperatorii, microscoape,
operatorii, aparatură radiologică) departament ATI,

departament specialităţi chirurgicale (cuprinde:
chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi 
microchirurgie reconstructivă, chirurgie ORL, 
chirurgie ortopedică, chirurgie neurologică, chirurgie 
urologică, chirurgie ginecologică şi oftalmologică),
departament Obstetrică – Ginecologie (include secţia 
de Neonatologie), departament specialităţi medicale 
(cuprinde: Medicină Internă, Cardiologie, Oncologie, 
Hematologie, Diabet şi Nutriţie, Recuperare Medicală 
şi Balneologie).
 
Spitalul dispune de un laborator propriu de analize 
medicale, imagistică de înaltă performanţă (radiologie, 
DEXA, CT, RMN 3 T, laborator de endoscopie 
digestivă) precum şi un ambulatoriu integrat unde pot 
fi accesate toate specialităţile medicale.

Spitalul MedLife Braşov a introdus în lista serviciilor 
medicale ORL, intervenţiile chirurgicale prin BTE 
(Balloon Eustachian Tube). Unică în România, metoda 
de tratament rezolvă cu succes problemele aparatului 
auditiv survenite ca urmare a otitelor cronice 
seroase care nu răspund la nici un fel de tratament 
medicamentos sau chirurgical cunoscut până în 
prezent. 

Intervenţia presupune eliminarea lichidului care 
se acumulează la nivelul trompei lui Eustache prin 
introducerea unui endoscop transnazal şi a unui 
stent (balon minuscul) până la nivelul porţiunii 
cartilaginoase a trompei. Stentul se umflă până când 
nivelul presiunii ajunge max. la 10 bari, menţinându-
se timp de 2 minute, după care stentul se dezumflă 
şi dispozitivul este îndepărtat, obţinându-se astfel o 
calibrare a trompei lui Eustache. Pentru realizarea 
intervenţiei pacientului i se administrează anestezie 
generală. 

Metoda a fost descoperită de medicii germani şi este 
utilizată cu succes de câţiva ani, fiind implementată în 
România de dr. Valeriu Bronescu, medic primar ORL. 

Noua metodă are o rată de succes de 
98% în tratamentul hipoacuziei 
de transmisie, iar pacienţii 
pot să audă normal după 
6-8 săptămâni de la 
intervenţie.  

Pentru mai multe 
detalii sunaţi 
la 0268 960.

Hyperclinica MedLife Titan 
eliberează fişa auto 
într-o singură zi

Ai grijă de sănătatea copilului tău cu noile pachete MedLife

MedLife a deschis 
un nou laborator în Cotroceni

8000 de pacienţi s-au tratat anul trecut 
în spitalul Life Memorial Hospital, Bucureşti

Premieră în medicina privată: Tratamentul hipoacuziei 
de transmisie, la Spitalul MedLife Braşov 



Hyperclinica MedLife Unirii a adăugat în portofoliul 
de servicii medicale, cea mai modernă terapie 
pentru tratarea afecţiunilor reumatice şi ortopedice: 
tratamentul cu unde de şoc ESWT - o procedură 
comodă, fără chirurgie, fără medicaţie.

Cu ajutorul ecografiei de părţi moi se vizualizează 
exact zona afectată, către ea fiind orientate undele 
de şoc produse de aparat la nivelul pielii. Această 
intervenţie oferă rezultate excelente, cu o rată de 
satisfacţie a pacienţilor de peste 90%. Pentru efectuarea 
intervenţiei sunt necesare 3 ședinţe, cu o durată de 30 
minute, realizate la un interval de câteva zile.

Tratamentul se efectuează numai în urma unui consult 
de specialitate (reumatologie/ ortopedie/medicină 
sportivă), necesar pentru a determina dacă pacientul 
poate efectua această procedură. 

Tratamentul este recomandat pentru următoarele 
afecţiuni: pseudoartroze, pintenul calcanean, dureri de 
şold, dureri de genunchi, dureri la nivelul tendonului 
achilean, dureri de umăr, dureri de cot.
Printre avantajele acestei terapii putem enumera: 
gradul ridicat de eficinţă; eliminarea durerii; durata 
scurtă a tratamentului; recuperarea rapidă şi 
reluarea imediată a activităţilor normale precum şi 
îmbunătăţirea mobilităţii.

Preţuri : 
• ESWT-8 şedinţe 
   (întârzieri de consolidare, pseudoartroze) - 1250 lei 
• ESWT-3 şedinţe (şold) - 600 lei
• ESWT- 3 şedinţe (călcâi, umăr, tendon achilean, 
genunchi, cot) - 600 lei

Procedurile sunt efectuate de către dr. Delia Simion, 
medic specialist reumatologie, Hyperclinica MedLife 
Unirii. 

Programări: 021 9646

Dezvoltarea armonioasă a unui copil constituie 
preocuparea zilnică a fiecărui părinte. Însă rolul 
pediatrului este important în urmărirea evoluţiei 
copilului.

În acest sens, Spitalul de Obstetrică Ginecologie 
MedLife-Eva Braşov şi-a extins şi modernizat spaţiul 
dedicat copiilor, aceştia putând beneficia de condiţii 
de excepţie la cele mai înalte standarde într-un 
compartiment modern.

Departamentul  de pediatrie din cadrul maternităţii 
MedLife-Eva dispune de un cabinet de consultaţii 
neonatologie, un cabinet pentru tratamente, un spaţiu 
pentru înfăşat nou-născuţii, sală de aşteptare şi un 
spaţiu de joacă. 
În cadrul cabinetului de pediatrie pacienţii pot 
beneficia de expertiza celor mai buni 7 medici din 
Braşov.
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Nou: 
Tratament cu unde de şoc pentru 
afecţiuni reumatice la MedLife Unirii

Nou: O “casă” mai mare pentru piticii de la MedLife –Eva Braşov

Hyperclinica MedLife Unirii pune la dispoziţia 
pacienţilor cu artroză tratamentele personalizate 
cu Orhokine. 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 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 îmbunătăţirea 
mobilităţii la nivelul articulaţiei afectate. 
În artroza umărului tratamentul presupune 3 
injectări, pentru artroza şoldului 6 injectări, 
artroza gleznei 3 injectări, iar în tratamentul 
artrozei genunchiului e nevoie de 6 injectări. 

Tratamentele cu Orthokine sunt disponibile şi 
în Hyperclinica MedLife Griviţa şi Hyperclinica 
MedLife Timişoara. 

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. 

Procedurile sunt efectuate de către dr. Delia 
Simion, medic specialist reumatologie, 
Hyperclinica MedLife Unirii

Tratament cu Orthokine  la Hyperclinica MedLife Unirii 

Cursuri de Educaţie prenatală 
la MedLife-Eva, Braşov 

Știre: 

Maternitatea MedLife-Eva Braşov oferă posibilitatea 
viitoarelor mămici împreună cu partenerii lor să 
trăiască experienţa naşterii într-un mod deosebit. 
Astfel, viitorii părinţi sunt invitaţi să participe la 
cursurile singurului centru de educaţie prenatală din 
Braşov, „Leagănul Vieţii”, unde se vor pregăti pentru 
travaliu, naştere şi cum să-şi îngrijească bebeluşul. 
În cadrul centrului, viitoarele mame vor afla despre 
modificările care survin în viaţa cuplului o dată 
cu sarcina şi naşterea copilului, vor afla ce implică 
naşterea, vor învăţa tehnici de gestionare a durerii în 
timpul naşterii, dar şi cum să-şi îngrijească bebeluşul.   

Pe lângă acestea, fiecare participantă beneficiază de 
susţinere emoţională şi consiliere personalizată. 

Specialişti din domeniul obstetricii şi ginecologiei, 
neonatologiei, anestezie şi terapie intensivă, psihologie, 
kinetoterapie vor susţine următoarele cursuri:
• Şcoala Mamei – Viitorii părinţi sunt instruiţi să fie 
pregătiţi pentru naştere
• Curs Lamaze pentru gravide – Susţinere pentru 
naşterea naturală
• Consultanţă în alăptare – Suport în alăptarea naturală

• Seminar puericultură – Îngrijirea nou-
născutului
• Curs diversificarea alimentaţiei – 
Educare alimentaţie echilibrată
• Seminar educaţie intimă 
de intreţinere a perineului, 
reeducarea perineului după 
sarcină şi naştere 
• Masajul nou-născutului – 
Echilibru în dezvoltarea fizică şi 
emoțională
• Gimnastică pre și postnatală - 
Întreţinere pentru o sarcină sănătoasă. 
Redefinire musculară
• Grup de sprijin prenatal – Suport 
emoţional

Cursul cuprinde 10 şedinţe şi se desfăşoară 
pe parcursul a 10 săptămâni.

Centrul de Educaţie Prenatală 
„Leagănul Vieţii” 
Piaţa Unirii nr. 10, Braşov
Contact: 0728556418  • www.medlife-eva.ro
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Clinica de dermatologie estetică 
– DermaLife, oferă pacienţilor 
posibilitatea efectuării celor mai 
complexe tratamente cu ajutorul 
eMax Triniti, tehnologia care 
combină radiofrecvenţa cu laser şi  
cu lumina înalt pulsată. Aparatul 
realizează cu succes o gamă foarte 
variată de proceduri precum: 
rejuvenare pielii, tratarea ridurilor, 
a vergeturilor, a acneei, fiind folosit 
şi la îndepartarea părului – epilare 
definitivă - prin laser dioda sau 
prin IPL medical.
Combinaţia de lumină înalt pulsată 
şi radiofrecvenţă permite o livrare 
mai mică de energie, prin urmare 
sunt riscuri mai mici şi rezultate 
mai bune decât în cazul sistemelor 
clasice de lumină înalt pulsată. 

Combinaţiile de tratament 
efectuate cu ajutorul eMax includ:
Rejuvenare subablativă
• Tehnologie fracțională reglabilă – 
3 programe care emulează efectele 
tisulare ale tehnologiilor obişnuite 
cu laser fracționale prin ablaţie şi 
coagulare
• Energia pe radiofrecvenţă este 
adecvată pentru toate tipurile de 
piele şi prezintă avantajul clinic de 
a permite împrăştierea laterală a 
căldurii – determinând aspectul 
pielii
• Tratamente rapide – întreaga faţă 
(20 de minute), gât, piept şi mâini 
(10 minute). Protocol de tratament 
scurt: 3 tratamente, la intervale de 
4 săptămâni

Tratamentul ridurilor
• Energia optică şi cu 
radiofrecvenţă utilizată pentru a 
remodela stratul dermic al pielii
• Încurajează dezvoltarea de 
colagen nou
• Îmbunătăţeşte neregulile de 
textură cum ar fi ridurile moderate 
nedinamice şi liniile fine.

Îndepărtarea părului
• Îndepărtează cu succes părul
• Tratează chiar şi culorile de păr 
minim pigmentate şi toate culorile 
de piele
• Cea mai mare dimensiune 
disponibilă a punctului de 
tratament (12 x 15-mm), perfectă 
pentru spate şi picioare

Tratamentul acneei
• Reduce activitatea glandelor 
sebacee şi distruge acneea activă
• Necesită un volum de energie 
semnificativ mai mic decât laserele 
convenţionale şi IPL-urile

Venele de pe picioare / 
leziunile vasculare
• Remediază cu ușurinţă leziunile 
vasculare după 1-3 tratamente
• Termoliza selectivă pentru 
leziunile vasculare şi varice de până 
la 4mm
• De asemenea, este ideal pentru 
leziunile vasculare avansate şi 
vasele mai mici rezistente, inclusiv 
telangiectazia fină

Tratamentul pielii
Cu programul pentru piele Triniti 
se poate efectua corecţia culorii şi 
remodelarea dermică concentrată 
pot fi realizate toate în cadrul 
unei singure ședinţe. Triniti 
este un Program de tratament 
facial complet care utilizează 
următoarele aplicaţii: rejuvenarea 
pielii / FotoFacialRF, tratament 
de tonifiere a pielii, matrix IR 
Tratament de piele fără ablaţie 
fracţională.

Ecograf performant 
la MedLife-Genesys, Arad

eMax Triniti
Soluţia completă de tratament cosmetic, 
unică în Romania, la DermaLife

Spitalul MedLife-Genesys Arad şi-a 
extins aria expertizei imagistice 
prin achiziţionarea unui Ecograf 
VOLUSON E8 Expert de ultimă 
generaţie. Noua tehnologie permite 
monitorizarea sarcinii în imagini 
2D, 3D şi 4D la o claritate şi 
calitate incomparabilă cu aparatele 
existente pe piaţă. Reconstrucţia 
imagininilor fetale în timp real 
conferă medicului posibilitatea de 
a detecta modificările morfo-fetale, 
iar părinţilor le oferă o experienţă 
unică.

Ecograful Voluson (General 
Electric) oferă posibilitatea de 
a obţine imagini în timp real, 
fără nici un fel de riscuri asupra 
pacientului. 

Avantajele Ecografului Voluson în 
monitorizarea sarcinii: 
• oferă rezoluţia temporară 
necesară pentru a explora organe, 
cum ar fi inima fetală; 
• evaluarea vascularizaţiei 
organelor poate fi efectuată cu 
Doppler spectral şi color; astfel 
este posibilă analiza globală a 
vascularizaţiei şi identificarea 
poziţiei exacte a vaselor în legătură 
directă cu patologia; 
• îmbunătăţeşte informaţiile de 
ordin morfologic asupra relaţiei 
vase-organe, fiind util în toate 
studiile legate de fluxul sangvin 
tumoral şi distribuţia vaselor; 

• depistarea displaziilor congenitale 
de şold. 

Pe lângă aplicaţiile acestui tip de 
ecografie în obstetrică-ginecologie,  
acesta şi-a dovedit eficacitatea în 
patologia de medicină internă 
(tumori de ficat, rinichi, splină). 
MedLife – Genesys oferă 
pecientelor consultaţii şi asistenţă 
medicală 24 h / 24 h, 7 / 7,  în 
sfera obstetrică-ginecologie. Pe 

lângă investigaţiile ginecologice şi 
monitorizarea sarcinii, pacientele 
beneficiază de tratament şi 
spitalizare în cea mai modernă 
unitate medicală privată din vestul 
ţării.

Tehnologia avansată, condiţiile 
conform standardelor occidentale 
şi expertiza medicilor noştri asigură 
un diagnostic precis şi siguranţa de 
care are nevoie pacienta.
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Dr. Daniela Balbuzan este noul specialist 
în pneumologie al Hyperclinicii MedLife 
Băneasa. În 2003, dr. Daniela Balbuzan 
a absolvit Facultatea de Medicină 
Generală a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, continuându-
şi formarea în cadrul Institutului de 
Pneumologie “Prof. Dr. Marius Nasta” 

în calitate de medic rezident, iar din 
martie până în decembrie 2011 a activat 
ca medic specialist în pneumologie la 
Centrul Medical Medas. Dr. Balbuzan 
este într-un proces continuu de formare, 
participând la diferite cursuri de 
specialitate şi conferinţe de profil. 

Dr. Daniela Balbuzan, medic specialist pneumologie

Dr. Izidor Yizhaq Furedi, medic specialist 
ORL face parte, de luna trecută, din 
echipa Hyperclinicii MedLife Titan. 
Dr. Furedi este absolventul U.M.F. 
“Carol Davila”, promoţia 2001, iar după 
finalizarea rezidenţiatului a lucrat, timp 

de 6 ani, ca medic specialist la Institutul 
de Fono-Audiologie şi Chirurgie 
Funcţională “Dr. Hiciota”, Bucureşti, 
iar de la finalul anului trecut este medic 
specialist la Spitalul Clinic “M.S. Curie”.

Dr. Izidor Yizhaq Furedi, medic specialist ORL 

Dr. Anemone Sorana Lupescu, medic 
specialist ORL face parte din echipa 
Spitalului MedLife Braşov. Implicată în 
găsirea noilor tehnici de tratament, dr. 
Lupescu a dezvoltat, pe lângă activitatea 
practică, o carieră în cercetarea din 
zona ORL, scriind numeroase lucrări 
de specialitate şi participând la proiecte 
de cercetare în străinătate (Institutul 
de Cercetare Neourologică 4 GF, Bad 
Kissingen, Germania). Absolventă a 
Universităţii “Transilvania” din Braşov, 
Facultatea de Medicină Generală (1994-
2000), a efectuat stagiatura la Spitalul 
Clinic de Urgenţă Braşov, 
specializându-se în ORL ca medic 

rezident la Tîrgu Mureş (2002-2006). 
Participantă la numeroase congrese 
internaţionale cu lucrări care au fost 
premiate, dr. Anemone Lupescu îşi 
continuă formarea astfel încât în 
anul 2010 finalizează cursurile şcolii 
doctorale, obţinând titlul de doctor în 
ştiinţe medicale. Pe lângă preocupările 
academice, dr. Lupescu şi-a dezvoltat 
şi abilităţile practice, activând ca medic 
specialist în cadrul clinicii Neomed din 
Braşov (2007 – prezent), medic de gardă 
ORL la Spitalul Judeţean Braşov ( 2007-
2010) şi medic specialist ORL în cadrul 
Secţiei ORL a Spitalului de Copii Braşov 
(2008-2010). 

Dr. Anemone Sorana Lupescu, medic specialist ORL 

Dr. Constantin Jemna, medic specialist 
ortopedie şi traumatologie s-a alăturat 
recent echipei Spitalului de Ortopedie şi 
Traumatologie MedLife. Dr. Jemna este 
absolventul Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila”, promoţia 2004, a 
efectuat un an de rezidenţiat în  chirurgie 
generală la Institutul Clinic Fundeni, 

iar din 2006 până în 2011 a activat ca 
medic rezident în ortopedie la Spitalul 
de Urgenţă „Bagdasar Arseni”, seţia de 
Traumatologie şi Ortopedie, unde şi 
continuă să activeze ca medic specialist. 
Este autorul şi coautorul multor articole 
de specialitate, participă la conferiţe şi 
congrese din domeniu. 

Dr. Constantin Jemna, medic specialist 
ortopedie şi traumatologie 

Dr. Valeriu Bronescu, medic primar 
ORL s-a alăturat recent echipei Spitalului 
MedLife Braşov. Specializat în chirurgie 
endoscopică ORL, dr. Valeriu Bronescu 
a implementat pentru prima dată în 
România procedura de permeabilizare a 
trompei lui Eustache prin tehnica BTE 
(Ballon Eustachian Tube). Dr. Bronescu 

vine cu o experienţă de 7 ani de activitate 
în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Braşov, şi alţi patru ani de activitate în 
cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Tragu-
Mureş, Clinica ORL. Absolvent al U.M.F. 
Tîrgu-Mureş, în 1998, dr. Bronescu şi-a 
dezvoltat abilităţile participând la cursuri 
şi congrese de specialitate. 

Dr. Valeriu Bronescu, medic  primar ORL 

Dr. Simona Bârsan este noul specialist în 
oftalmologie al Hyperclinicii MedLife Titan. 
Cu o experienţă de 13 ani în domeniu, 
Dr. Bârsan, medic primar oftalmologie 
este absolventa Institutului de Medicină 
din Timişoara, promoţia 1989. După 
finalizarea facultăţii a activat în mai multe 
spitale din ţară, iar din 1995 activează la 
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli 

Metabolice „Prof. N. Păulescu”. Este într-un 
proces continuu de formare şi participă la 
multe cursuri de specialitate din străinătate 
(Berlin, Munchen, Praga) şi din ţără. A 
participat la redactarea Tratatului de Diabet 
Paulescu, editat de Academia Română 
în 2004, a publicat articole în revistele de 
specialitate şi a făcut parte din 5 studii de 
cercetare.  

Dr. Simona Bârsan,  medic primar oftalmologie

Dr. Gabriela Marin, este noul specialist în 
radiologie Hyperclinica MedLife Titan. 
Dr. Marin, medic primar radiologie este 
absolventa Universităţii de Medicină şi 
Farmacie din Craiova, promoţia 1989. În 
perioada 1992-1995, a activat în calitate 
de medic secundar radiodiagnostic la 
I. N. G. G. ”Ana Aslan”, unde rămâne 
ca medic specialist din 1995 şi medic 
primar din anul 2000. În paralel cu 
activitatea pe care o desfăşoară la 

MedLife, dr. Marin este şi Şefa Unităţii 
nucleare de la I.N.G.G. „Ana Aslan”. 
Dr. Marin şi-a lărgit continuu aria de 
competenţe medicale participând la 
cursuri de specialitate precum: Cursul de 
Tomografie Computerizată, Mamografie, 
Ecografie Doppler trimestrul I de 
sarcină, Ultrasonografie vasculară 
Doppler, Ecografie 3D/4D, Curs de 
Osteodensitometrie etc.

Dr. Gabriela Marin, medic primar radiologie

Spitalul de Pediatrie MedLife are 
un nou specialist în radiologie - Dr. 
Mihaela Dinulescu, medic primar 
radiologie. Cu o experiență de 10 ani 
în domeniul radiologiei pediatrice, dr. 
Dinulescu a activat la SCCUC „Grigore 
Alexandrescu”, în perioada 1999-2011. 

Absolventa Facultăţii de Pediatrie a 
Institutului de Medicină şi Farmacie, 
Bucureşti, promoţia 1987, dr. Mihaela 
Dinulescu a lucrat ca medic rezident la 
Spitalul Bacău şi apoi la SCCUC „Grigore 
Alexandrescu”, unde a contiunuat să 
profeseze până în 2011.

Dr. Mihaela Dinulescu, medic primar radiologie
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Dr. Cristina Ecaterina Patentaşu, medic 
specialist oftalmologie a revenit în echipa 
MedLife. Noul specialist al Hyperclinicii 
MedLife Băneasa, a activat în perioada 
iunie 2010-ianuarie 2011 ca medic 
specialist oftalmologie în cadrul West 
Eye Hospital şi aproximativ 2 ani la 

Hyperclinica MedLife Unirii, în perioada 
ianuarie 2008-iunie 2010. Absolventa 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”, dr. Patentaşu s-a format ca 
medic rezident în cadrul Spitalului Clinic 
de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti, în 
perioada 2003-2007. 

Dr. Cristina Ecaterina Patentaşu, 
medic specialist oftalmologie

Dr. Diana Pleşuvu, medic specialist 
oftalmologie este noua membră a echipei 
MedLife Titan. Dr. Pleşuvu a absolvit, 
în 2006, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Grigore Popa”, Iaşi, iar din 
2007 este medic rezident oftalmolog 
la Spitalul de Urgenţe Oftalmologice 

Bucureşti. În paralel cu activitatea din 
cadrul spitalului, dr. Pleşuvu a colaborat 
cu un cabinet privat de consultaţii 
oftalmologice. Din 2007, participă la 
cursuri de specialitate şi congresele 
anulae ale Societăţii Române de 
Oftalmologie. 

Dr. Diana Pleşuvu, medic specialist oftalmologie 

Dr. George Andrei Sălăvăstru, medic 
specialist chirurgie pediatrică s-a alăturat, 
din luna ianuarie, echipei Spitalului de 
Pediatrie MedLife. Dr. Sălăvăstru este 
specializat în chirurgia laparoscopică 
pediatrică, după ce a urmat mai multe 
stagii de formare în Franţa. Specialistul 
activeză din 2006 în cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „M. 

S. Curie”, iar în perioada 2005-2006 a 
mai efectuat stagii în Spitalul Clinic de 
Urgenţă Floreasca şi la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Vaslui. Chirurgul este 
absolventul Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, promoţia 
2004. Participă activ la diverse congrese 
medicale de specialitate. 

Dr. George Andrei Sălăvăstru, 
medic specialist chirurgie pediatrică

Dr. Gabriel Petrişor Şaramet, medic 
primar neurologie a revenit, luna trecută, 
în cadrul echipei MedLife. Pacienţii 
pot beneficia de expertiza doctorului 
în cadrul Hyperclinicii MedLife Griviţa 
şi a Hyperclinicii MedLife Băneasa. 
A absolvit în anul 1998  Facultatea de 
Medicină Generală – Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Timişoara, 
iar în perioada 2000-2005 a activat ca 
medic rezident în neurologie. A umat mai 
multe stagii de formare la marile spitale 
din Bucureşti şi a activat în perioada 
2005-2010  ca medic specialist în 
neurologie la Spitalul Municipal Curtea 

de Argeş, Spitalului Clinic Fundeni şi 
Spitalul Clinic Floreasca, în ultimele două 
efectuând gărzi de neurologie. Ulterior a 
activat în Hyperclinica MedLife Favorit 
(noiembrie 2008-februarie 2010) şi în 
cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central. Îşi continuă formarea şi 
obţine noi competenţe, astfel încât în anul 
2003 finalizează cursul de Ultrasonografie 
Cervico-Cerebrală, în 2007 obţine 
atestatul de EEG şi EEG computerizată, 
iar în 2008 finalizează cursul de 
Ultrasonografie Cervico-Cerebrală. 
Participă la numeroase congrese 
naţionale şi internaţionale. 

Dr. Gabriel Petrişor Şaramet, 
medic primar neurologie

Dr. Ovidiu Vasile, medic specialist 
chirurgie generală este noul Director 
Operaţiuni Medicale MedLife, oferind şi 
consultaţii în cadrul unităţilor MedLife. 
Pacienţii pot beneficia de expertiza sa 
medicală în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Titan şi Hyperclinica MedLife Griviţa. 
Dr. Ovidiu Vasile are o experienţă de 
12 ani în chirurgie, dintre care 8 la 
Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, 
2 la Spitalul CF2 şi alți 3 ani la Clinica 
Polisano. Dr. Ovidiu Vasile este absolvent 

al Facultăţii de Medicină Generală, 
U.M.F. „Carol Davila”, promoţia 2000. 
S-a specializat în chirurgie generală, 
sferă a medicinei pe care a şi transmis-o 
studeţilor din poziţia de Asistent 
Universitar  Catedra Chirurgie – 
Universitatea “Titu Maiorescu”. Pe 
parcursul carierei a absolvit cursuri în 
domeniul managementului serviciilor de 
sănătate şi mai multe cusuri de chirurgie 
laparoscopică. 

Dr. Ovidiu Vasile, medic specialist 
chirurgie generală 

Dr. Alexandru Poll, medic specialist 
ortopedie-traumatologie Spitalul de 
Ortopedie şi Traumatologie MedLife. 
Absolventul al UMF „Carol Davila”, 
Facultatea de Medicină Generală, 
promoţia 1996, dr. Poll are o experienţă 
de 12 ani în învăţământul superior 
medical, activând ca asistent universitar 
la Catedra de Anatomie – U.M.F. „Carol 
Davila” din Bucureşti şi 14 ani de 
practică. Dr. Poll se formează activând 
ca medic stagiar în cadrul Spitalului 
Militar Central Bucureşti, şi urmând cele 

două programe de rezidenţiat, primul 
în medicină legală în perioada 1998-
2002 şi cel de-al doilea în ortopedie-
traumatologie, în cadrul Spitalul “Foişor” 
București, perioada 2004-2010. În anul 
2008, urmează un curs de Artroscopie 
la Graz, Austria, iar din 2010 este medic 
specialist ortopedie traumatologie la 
Spitalul Clinic „Foişor”, Bucureşti. Deşi 
participă la pregătirea noilor generaţii 
de medici, dr. Poll continuă procesul de 
formare ca doctorand în cadrul UMF 
„Carol Davila” din Bucureşti. 

Dr. Alexandru Poll, medic specialist 
ortopedie-traumatologie 
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Din luna ianuarie, Spitalul MedLife 
Braşov beneficiază de expertiza dr. 
Gheorghe Lucian Oncescu, medic primar 
ORL. Cu o experienţă de 22 de ani în 
domeniu, dr. Oncescu este specializat 
în chirurgia endoscopică ORL, având 
şi competenţe în coblaţia rino-faringo-
laringiană. Absolventul Universităţii de 

Medicină din Bucureşti, secţia Medicină 
Militară, promoţia 1982, dr. Oncescu 
are o experienţă de 16 ani de practică în 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean Braşov, 
după ce s-a format ca medic în activând 
în cadrul Spitalului Militar Braşov şi 
în cadrul unor instituţii de învăţământ 
militare.

Dr. Gheorghe Lucian Oncescu, medic primar ORL

Dr. Marineta Măgureanu, medic 
primar oftalmologie face parte, din 
luna decembrie, din echipa Spitalului 
de Pediatrie MedLife. Licenţiată în 
medicină la Facultatea de Medicină 
Generală “Carol Davila”, promoţia 1999, 
dr. Măgureanu a efectuat stagiatura la 
Institutul de Geriatrie si Gerontologie 
“Ana Aslan”, Bucureşti, după care a 
activat ca medic rezident în Clinica 
de Oftalmologie a Spitalului Clinic de 
Urgenţă  Militar Central Bucureşti, 
în perioada 2000-2005. Pe toată 
perioada desfăşurării rezidenţiatului, 

dr. Măgureanu a colaborat cu mai multe 
cabinete şi clinici private de oftalmologie. 
Din 2001 până în 2008 a lucrat la Clinica 
de Oftalmologie Ama Optimex, ulterior 
la Clinica Sanador, Centrul Medical 
Medical City şi Centrul Medical Ghencea, 
Bucureşti. Este membră în societăţile de 
profil, publică articole de specialitate şi 
participă la cursuri de profil şi conferinţe 
naţionale şi internaţionale. Din anul 2009, 
dr. Măgureanu este doctorand în Ştiinţe 
Medicale, specialitatea Oftalmologie, 
Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu.

Dr. Marineta Măgureanu, medic primar oftalmologie 



Unu, doi, trei, patru... o mie două sute, reluăm 
numărătoarea când pierdem firul şi sperăm 
că poate ne fură într-un final somnul. Şi sună 

deşteptătorul pentru că este deja dimineaţă, iar somnul 
s-a lăsat aşteptat. Obosiţi, cu ochii roşii, cearcăne adânci 
şi creierul încins, ne pregătim să începem o nouă zi după 
o altă noapte petrecută de veghe. Cu gesturi mecanice 
ajungem la birou, iar oamenii şi problemele se succed ca 
nişte cadre de film, transmise în reluare. Creierul refuză să 
reacţioneze rapid, iar capacitatea noastră de muncă este 
grav afectată. 

Cu siguranţă fiecare a fost pus în 
situaţia de a invoca somnul până 
în zori. Cauzele pot fi atât medicale 
(neurologice, pneumologice, 
urologice, cardiologice, psihiatrice 
etc.) sau legate de factori de mediu 
(zgomot, neadaptarea la spaţiul de 
dormit, schimbarea fusului orar, 
condiţii inadecvate pentru dormit 
etc.). 

Astfel, chiar dacă durata de somn 
recomandată de medici este între 
7-10 ore, foarte puţini sunt cei 
care reuşesc să se încadreze în 
aceste limite, iar de aici survin mai 
multe tipuri de probleme. Orice 
tulburare de somn netratată sau 
tratată necorespunzător îşi pune 
amprenta negativ asupra calităţii 
vieţii. Acestea pot duce la „scăderea 
capacităţii organismului de reglare, 
de adaptare, instalarea unor 
tulburări psihiatrice mai grave, 
dependenţă de somnifere, în cazul 
automedicaţiei, scăderea imunităţii 
organismului şi într-un final la 
pierderea sănătăţii”, afirmă dr. Ana-
Maria Iordache, medic specialist 

psihiatru Centrul de Psihoterapie şi 
Psihiatrie MindCare.

Fie că este vorba despre insomnii, 
somnolenţă excesivă, somnambu-
lism, vise lucide, tulburările 
somnului reprezintă o problemă 
cu o pondere din ce în ce mai 
ridicată în rândul populaţiei, 
în special a persoanelor tinere. 
Potrivit statisticilor, în România 
aproximativ un milion de persoane 
prezintă tulburări ale somnului. 
Chiar dacă arareori percepem lipsa 
acestuia ca pe o problemă medicală, 

suntem conştienţi că somnul ne 
afectează activitatea şi puterea de 
concentrare. Potrivit dr. Ana-
Maria Iordache, medic specialist 
psihiatru, “somnul ne protejează 
împotriva stimulilor nocivi şi a 
oboselii pe care o acumulăm în 
starea de veghe. În decursul unei 
nopţi, adultul trece prin patru-şase 
cicluri de somn lent, încheiate 
fiecare cu câte un ciclu de somn 
paradoxal.”

Somnul lent (somnul cu unde lente 
sau faza NREM-non-rapid eye 

Când somnul ne dă bătăi de cap

movement) se caracterizează prin 
încetinirea activităţii creierului, 
corpul se relaxează, tonusul 
muscular este redus, ritmul cardiac 
este regulat, scade frecvenţa 
mişcărilor respiratorii. Aproximativ 
75% din durata somnului o 
reprezintă somnul lent.
Somnul cu unde rapide sau 
paradoxal (faza REM - rapid eye 
movement) alternează fazele 
somnului lent. În cadrul acestei 
faze, creierul este hiperactiv, 
ritmul cardiac creşte rapid, 
respiraţia se accelerează şi devine 
neregulată, faţa devine expresivă 
şi se înregistrează mişcări oculare 
rapide. 25% din somn îl reprezintă 
somnul paradoxal. 

Astfel, “somnul lent lent joacă un 
rol important în prevenirea oboselii 

fizice, refacerea energiei corpului 
şi un rol important în memorie. 
În schimb, funcţiile somnului 
paradoxal sunt legate de memoria 
de scurtă şi lungă durată, de 
atenţie, modelare a personalităţii şi 
refacere a sistemului nervos central. 
Astfel, cu cât perioadele de somn 
se desfăşoară fără întrerupere în 
limitele a 6-10 ore pe noapte, cu 
atât energiile fizice şi psihice ale 
persoanei vor rămâne conservate 
pentru o funcţionare confortabilă”. 

Tulburările somnului 

Paradoxal sau nu, atât lipsa 
somnului şi excesul acestuia pot fi 
considerate drept patologii. Astfel, 
putem distinge între două categorii 
majore de tulburări ale somnului: 

disomnii şi parasomnii. 
Disomniile sunt o categorie 
largă de dereglări ale somnului 
caracterizată de hipersomnolenţă 
sau insomnie. Printre cele 
mai cunoscute afecţiuni sunt: 
insomnia ( dificultatea de iniţiere 
şi menţinere a somnului), 
hipersomnia (somnolenţa excesivă 
nejustificată) şi dereglările de 
ritm circadian (incapacitatea 
persoanelor de a-şi sincroniza 
orarul de somn cu activităţile 
sociale). 

Parasomniile reprezintă modificări 
ale somnului constând în mişcări 
anormale, comportamente, emoţii 
şi vise modificate care survin la 
adormire, în timpul somnului sau 
la trecerea din starea de somn în 
cea de veghe, explică dr. Oana 
Neagu, medic specialist neurologie 
Hyperclinica MedLife Unirii.
De regulă aceste tulburări apar 
în copilărie şi sunt considerate 
patologice doar atunci când 
persistă şi la maturitate. Cele mai 
frecvente manifestări din această 
categorie sunt: pavorul nocturn 
(teroarea de somn), coşmarurile, 
somnambulismul (ridicarea 
mecanică din pat in timpul uneia 
dintre etapele cele mai profunde 
ale somnului), enurezisul (urinatul 
involuntar în timpul somnului), 
paralezia în somn, bruxismul 
(cunoscut ca scrâşnitul din dinţi). 

Sistemul nervos vinovat 
de anumite probleme ale 
somnului

Un loc aparte în cadrul tulburărilor 
de somn îl ocupă sindromul de 
apnee în somn care poate fi de 
tip central, de tip obstructiv sau 
mixt”, afirmă dr. Oana Neagu. 
Apneea se caracterizează prin 
pauze respiratorii repetate, care 
se manifestă prin oprirea fluxului 

DOSARMEDICAL

“Somnul ne protejează împotriva stimulilor 
nocivi şi a oboselii pe care o acumulăm în starea 
de veghe. În decursul unei nopţi, adultul trece 
prin patru-şase cicluri de somn lent, încheiate 
fiecare cu câte un ciclu de somn paradoxal.” 
Dr. Ana-Maria Iordache, medic specialist 
psihiatru Centrul de Psihoterapie şi Psihiatrie 
MindCare
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“Un loc aparte în cadrul tulburărilor de somn îl 
ocupă sindromul de apnee în somn care poate fi 
de tip central, de tip obstructiv sau mixt.”
Dr. Oana Neagu, medic specialist neurologie 
Hyperclinica MedLife Unirii

de aer. Potrivit neurologului, 
“apneea de tip central apare ca 
urmare a unor leziuni severe 
ale trunchiului cerebral - 
infarct bulbar, siringobulbie, 
encefalită de trunchi, dar și în 
encefalopatia anoxică, degenerarea 
olivopontocerebeloasă. Însă, mult 
mai întâlnită este apneea de tip 
obstructiv cauzată de îngustarea 
căilor respiratorii superioare”. 
Pe lângă acestea, există şi alte 
afecţiuni neurologice care duc 
la modificarea paternului şi a 
duratei somnului. “Un exemplu 
în acest sens ar fi infarctul talamic 
paramedian bilateral care duce 
la hipersomnie, traumatismele 
cranio-cerebrale pot determina 
modificări de durată ale somnului 
cu scăderea duratei stadiilor 1 și 2 
de somn. 

Probleme ale somnului pot 
fi întâlnite şi la pacienţii care 
suferă de Boala Alzheimer, cei cu 
paralizie supranucleară progresivă 

DOSARMEDICAL

sau cu Coree Huntington. 
Migrena, cefaleea în ciorchine, 
hemicrania paroxistică sunt şi 
ele legate de anumite stadii ale 
somnului. Anumiţi pacienţi 
epileptici pot prezenta crize 
doar în timpul somnului (crizele 
morfeice)”. 

Cu somnul la control

Deşi considerăm somnul un 
act care se poate petrece în 
intimitatea spaţiului de acasă şi 
este un proces spontan, nu trebuie 
să evităm medicii când avem 
o problemă. Medicina dispune 
de o serie de instrumente prin 
care pot fi înregistraţi anumiţi 
parametri biologici care să 
ateste prezenţa unei probleme. 
Potrivit dr. Oana Neagu, cea mai 
complexă metodă de investigare 
a somnului este înregistrarea 
polisomnografică, ce cuprinde 
canale electroencefalografice, 

oculografice, electromiografice 
pentru mișcările membrelor 
inferioare, electrocardiografice 
(cu monitorizarea tulburărilor de 
ritm în timpul somnului), dar și 
înregistrarea fluxului oro-nazal, 
a mișcărilor respiratorii toracice 
și abdominale, a saturației O2 
periferice, formând alături de 
înregistrarea video, un complex 
de achiziție de date, care este 
apoi prelucrat computerizat”. 
Investigaţia folosită, cel mai 
frecvent, pentru diagnosticarea 
apneei în somn, somnolenţei 
diurne, somnambulismului etc.

Trucuri pentru un somn 
sănătos

• Treziţi-vă la aceeaşi oră
• Evitaţi mesele înainte de culcare
• Evitaţi înainte de somn
  stimulentele de tipul: nicotinei,
  cofeinei, alcoolului
• Evitaţi să vă petreceţi ziua în pat
• Creaţi-vă condiţii ambientale
  plăcute

Când devine somnul o 
problemă la cei mici 

Nevoile de somn ale copilului sunt 
diferite faţă de cele ale adulţilor. 
Până la 6 luni, copilul este încă 
într-o perioadă de adaptare la viaţa 
extrauterină, fapt care-l face să se 
trezească de mai multe ori noaptea 
sau să nu doarmă deloc spre 
exasperarea părinţilor. Astfel, abia 
după această vârstă putem vorbi 
despre tulburări ale somnului la 
copil şi numai atunci când copilul 
doarme mai puţin de 15 minute 
într-o repriză, explică dr. Raluca 
Bidiga, medic specialist Spitalul 
de Pediatrie MedLife. Totodată 
nu trebuie să ne îngrijorăm atunci 
când auzim mămici care spun că 
bebeluşul lor doarme mult mai 
mult decât al nostru. “Nevoile 

timp după ce s-a aşezat în pat şi 
refuzul de a adormi. Trebuie spus 
că trezirea nocturnă apare la 37% 
din copiii de 1 an şi în proporție de 
61% la cei de 5 ani. Pentru că acest 
lucru este normal, copilul trebuie 
învaţat şi lăsat să reuşească să re - 
adoarmă singur”.

Tulburările somnului la 
copii pot fi determinate de: 
probleme organice (colici, 
medicaţie - bronhodilatatoare, 
anticonvulsivante, boli cronice: 
otita, dermatita, astm, reflux 
gastroesofagian, encefalite, tumori, 
accidente vasculare cerebrale), 
de instabilitatea emoţională şi 
anxietate, iar anumite  obişnuinţe 

cum ar fi suzeta pe care o scapă, 
legănatul, mediul zgomotos etc 
pot duce la tulburări ale ritmului 
somnului. 

Părinți, atenție!

Pentru ca un copil să se poată 
odihni în somn, părinţii trebuie 
să fie atenţi asupra câtorva aspecte 
legate de hrană, condiţii de mediu, 
activităţi şi dorinţele copilului. 
Astfel, “o mămică trebuie să 
observe momentul când copilul 
este pregătit să meargă la somn, 
dacă aceasta trece, copilul va 
adormi mult mai greu; să respecte 
alăptarea la alternanţa zi noapte, 
lumină naturală versus întuneric. 
S-a observat că nou născuţii şi 
sugarii mici dacă sunt scoşi afară 
dupa-amiază, între orele 12 şi 16 
vor adormi mai repede seara. În 
ceea ce priveşte copiii mai mari, 
este foarte importantă trezirea 
la ora fixă dimineaţa”, spune dr. 
Bidiga.

Ajutați-vă copilul să 
doarmă

• Creaţi-i o rutină a somnului 
(alintaţi-l, citiţi-i o poveste înainte 
de culcare, făceţi-i băiţa de seara, 
rezervaţi-i un loc special de 
culcare, oferiţi-i o păturică sau o 
jucărie de pluş care să însoţească 
copilul la somn). Mentineţi această 
rutină în ciuda protestelor!

• Învăţaţi copilul să stea sau să se 
joace singur în anumite momente 
scurte ale zilei, astfel copilului îi 
va fi mai uşor să readoarmă singur 
dacă se trezeşte noaptea.

• Bebeluşul nu trebuie trezit, 
respectaţi-i ritmul somnului.

V. D.

de somn diferă de la un copil 
la altul, uneori şi cu 2-3 ore pe 
parcursul unei zile. În medie, un 
copil doarme aproximativ 16 ore 
pe zi până la 18 luni, iar până la 
vârsta de trei ani, copilul poate să 
doarmă între 12-14 ore.” O dată cu 
creşterea vârstei, timpul pe care-l 
alocă un copil pentru somn se 
reduce, astfel încât între 3-5 ani, 
copiii dorm în medie 11-13 ore, 
iar la 12 ani aproximativ 10-11 ore, 
explică specialistul în pediatrie. 
Copiii reprezintă o categorie la 
care tulburările somnului sunt 
destul de frecvente. Printre acestea 
putem enumera: “trezirea nocturnă 
repetată, dificultatea de a adormi 
într-o perioadă rezonabilă de 
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“Nevoile de somn diferă de la un copil la altul, 
uneori şi cu 2-3 ore pe parcursul unei zile. În 
medie, un copil doarme aproximativ 16 ore pe 
zi până la 18 luni, iar până la vârsta de trei ani, 
copilul poate să doarmă între 12-14 ore.”
Dr. Raluca Bidiga, medic specialist Spitalul de 
Pediatrie MedLife



necesităţilor celor mici, are o sală de 
de aşteptare, cabinet de consultaţii, 
o sală de tratament. Dr. Damian 
Baciu este cel care aşteaptă, în 
fiecare zi, copiii aici. După 10 ani în 
care a profesat în Franţa, s-a întors 
în România şi este alături de toţi 
copiii care se nasc la Eva sau au 
nevoie de ajutorul unui pediatru. 
Urcăm scările la etaj şi întâlnim 
un tătic care ne salută cu zâmbetul 
pe buze. În dreapta lui era 
mămica, iar în stânga lui, într-un 
coşuleț cochet se află bebeluşul 
născut în urmă cu câteva zile la 
Eva. Tocmai se externaseră. Mai 
urcăm câteva trepte şi dr. Ionel 
se opreşte să vorbească cu un 
alt proaspăt tătic. Pentru că era 
îmbrăcat în echipament medical, 
l-am confundat cu un doctor. Abia 
ieşise din sala de operaţie unde a 
participat la naşterea copilului său. 
Ochii îi străluceau de bucurie şi-i 
tremura vocea atunci când l-am 
întrebat ce are: fetiţă sau băieţel, 
„Băieţel”, a răspuns el. 

Linia de demarcaţie

După ce am încălţat papuci de unică 
folosinţă, ne-am pus halate şi măşti, 
am ajuns în blocul operator al 
maternităţii. La intrarea în sălile de 
naştere, personalul trece printr-un 
filtru unde îmbracă echipamentul 
adecvat. Blocul operator este format 
din două săli pentru naşteri prin 
cezariană, o sală de naştere pe cale 
naturală, o sală de naştere în mediul 
acvatic, prima de acest gen din ţară. 
Pe lângă acestea, aici se mai regăsesc 
săli de travaliu, şi o secţie de 
anestezie şi terapie intensivă. 
Din sala de naştere, copiii sunt 
preluaţi de către personalul secţiei 
de neonatologie, care se află la etajul 
superior. 

REPORTAJ

Am deschis uşa clădirii din strada Păltiniş 
nr. 15 cu multă emoţie. Chiar dacă nu sunt 
însărcinată şi nici nu urmează să nasc, 

absorbisem parcă toată emoţia pe care o are o femeie 
în momentul în care ştie că se apropie Clipa. În 
holul mare, iluminat natural prin tavanul de sticlă, 
domina o linişte plăcută. Urmăresc câteva secunde 
bradul de Crăciun, florile suspendate la etaje, 
tablourile cu citate şi imagini din Divina Comedie 
şi ceasul cu pendul. Pentru că nu sunt obişnuită să 
găsesc aşa ceva într-o maternitate, fac câţiva paşi 
spre recepţie să mă asigur că nu am greşit adresa. 

În acel moment, mă întâmpină 
dr. Aurel Ionel, directorul clinicii, 
care mă invită să cunosc mai 
îndeaproape maternitatea. Astfel, 
din holul mare de la parter ajungem 
în primul cabinet de consultaţii. 
Vă veţi întreba ce poate fi special la 
acesta? Ei bine, este ceva care face 
diferenţa aici. Cabinetul include 
două încăperi: o sală de consultaţii 
dotată cu tot echipamentul necesar 
şi  o sală în care medicul discută cu 
pacienta. „În cabinetul doctorului, 
femeia trebuie să aibă un grad de 

intimitate, din acest motiv noi am 
separat aceste zone, astfel încât 
să putem comunica cu pacienta 
într-un cadru familiar”, explică dr. 
Ionel. Din acest cabinet, mergem 
pe lângă recepţie şi pătrundem în 
zona de ambulatoriu a clinicii. Uşile 
colorate se pierd printre tablouri şi 
imagini. La parter, pătrundem în 
noul cabinet de pediatrie al clinicii. 
O sală de aşteptare veselă, cu scaune 
şi mese colorate, tobogan şi alte 
jucării. Spaţiul dedicat copiilor 
dispune de un grup sanitar adaptat 
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Live din sala de naștere
Reportaj din Maternitatea MedLife - Eva Braşov

Dr. Aurel Ionel, medic primar obstetrică 
ginecologie MedLife Eva Brașov



REPORTAJ

Prima zi...în altă lume

La acelaşi etaj, în faţa uşilor mari 
ale sălii de naştere, un viitor tătic 
aşteaptă cu înfrigurare. Are vreo 
treizeci şi ceva de ani şi pe chip i se 
poate desluşi emoţie, nerăbdare şi 
teamă de necunoscut. N-are curaj să 
intre în sală. 
În timp ce asistenta mă ajută să-mi 
îmbrac mănuşile şi să-mi pun 
echipamentul steril, îmi arunc o 
privire pe geam. Viitoarea mămică 
este deja anesteziată şi vorbeşte ceva 
cu medicii şi asistentele din sală. 
Deschidem uşa cu umărul şi intrăm 
în încăperea spaţioasă învăluită în 
lumina albă. Păşesc atent cu emoţie 
şi mă opresc la capul mamei de 
unde pot vedea ce se întâmplă în 
sală. Lângă mine sunt mai multe 
monitoare, la capătul mesei de 
operaţie,  pe o platformă mare 
stau perfect aliniate instrumentele, 
iar viitoarea mamică este învelită 
în cearşafuri verzi, care nu lasă 
să se vadă decât o mică parte din 
abdomen.

Concentrarea este maximă. După 
ce se dezinfectează porţiunea, se 
face prima incizie. Cu o precizie 
extraordinară, dr. Aurel Ionel şi dr. 
Dorel Biscoc taie mai întâi stratul de 
grăsime, după care ţesutul muscular 
până ajung la uter. „Am ajuns la 
uter. Să vedem acum dacă găsim 
fetiţa”, glumeşte dr. Ionel. În zona 
inciziei, doctorii mişcă cu multă 
atenţie şi siguranţă instrumentele. 
Aspiră sângele, şi introduc rapid 
tampoane sterile. O încordare 
maximă care este dispersată de 
plânsetul puternic al copilului, 
care-şi face simţită prezenţa în 
mâinile doctorului. Este ora 11:52 
de minute. Asistenta taie cordonul 
ombilical şi o mută pe masa special 
amenajată. Dr. Damian împreună 
cu asistenta curăţă copilul, îl 
examinează şi-l învelesc. Nu reuşesc 
să văd foarte bine ce se întâmplă cu 
fetiţa pentru că-mi atrage atenţia 
mama. Din ochii ei se rostogolesc 
lacrimi mari de bucurie. „Nu 
credeam că o să ajung să trăiesc 
clipa asta vreodată. Am 38 de ani...”, 

îi spune anestezistei. Între timp, 
observ că în sală a intrat şi tatăl 
fetiţei. Atinge temător trupul firav al 
copilei şi-l inundă şi pe el lacrimile. 
De după măştile de pe faţă, ochii 
celor prezenţi sunt umezi de emoţie 
şi fericire. 

Dr. Baciu Damian se apropie de 
mamă cu fetiţa în braţe şi i-o pune 
pe piept. „Aveţi o frumuseţe de 
fetiţă care a primit primul 10. E 
sănătoasă şi are 2,840 kg şi 49 de 
cm”, îi spune neonatologul. 
Ajunsă la pieptul mamei, Ana-Eliza, 
pentru că aşa se numeşte fetiţa, a 
încetat imediat plânsul pentru că 
mama a început să-i vorbească. 

În biroul de la parter, dr. Ionel ne 
explică faptul că femeia la naşterea 
căreia am asistat avea recomandare 
de cezariană datorită vârstei 
precum şi faptului că avea o turtire 
antero-posterioară a bazinului, însă 
la MedLife-Eva, 40% dintre femei 
preferă să nască pe cale naturală. 
„Durerea la naştere este singurul tip 

de durere umană care este pozitivă. 
Eu respect şi încurajez naşterea pe 
cale naturală, însă la noi, chiar şi 
femeile care nasc natural nu simt 
atât de mult durere, pentru că 
încercăm s-o diminuăm foarte mult. 
Înainte de naştere, femeile sunt 
foarte bine pregătite psihologic şi li 
se administrează anestezie”, afirmă 
dr. Ionel.  

Lângă sculpturile din rădăcini şi 
icoanele care acoperă jumătate din 
peretele stâng al biroului, dr. Ionel 
vorbeşte cu multă pasiune despre 
naştere şi ceea ce a reuşit să facă 
la Eva. E multă căldură, emoţie şi 
dragoste la MedLife-Eva pe care o 
strângi în braţe ca pe un nou-născut 
şi te întorci în agitaţia lumii grăbite 
cu gândul de a reveni aici.

Victoria Donos

18 19

Maternitatea MedLife- Eva Brașov
Terminalul sosiri, locul în care mii 
de copii au primit urarea de bun 
venit în lumea noastră

Încă un învingător este primit cu brațele deschise.



POVESTEATA

Am intrat la doctor şi încercam să 
mă conving în sinea mea că m-am 
alarmat degeaba şi ar fi trebuit 
să stau liniştită acasă. În ultima 
perioadă luasem câteva kg în 
plus şi nu aveam nici un dubiu că 
m-am îngrăşat din cauza meselor 
îmbelşugate de sărbători. Doar 
aşa mi se întâmplă în fiecare an… 
Însă, anul acesta ceva n-a mai fost 
ca în alţi ani. După ce au trecut 
sărbătorile n-am reuşit să dau jos 
nici un gram măcar, dimpotrivă, 
simţeam că burta creşte pe zi ce 
trece. Pentru că aveam 42 de ani, 
mă gândeam că mecanismul meu 
de ardere a grăsimilor s-a cam 
lenevit, aşa că am decis să-mi fac 
un control de rutină ca să stau 
liniştită.

După ce m-a ascultat, doctoriţa 
mi-a făcut un scurt control 
abdominal. Atunci, întinsă pe 
pat, mi-am dat seama că ceva nu 
e în regulă. Doctorul remarcase 
ceva şi, insista pe o anumită zonă. 
M-a întrebat cum m-am simţit 
în ultima perioadă, dacă am avut 
probleme de sănătate, dacă simt 
vreo presiune în abdomen. La 
toate întrebările lui răspundeam 
negativ pentru că mă simţeam 
foarte bine. După o scurtă pauză, 
doctoriţa mi-a spus că trebuie să 
fac urgent o ecografie, la palpare 
se simte o formaţiune străină în 
partea stângă a abdomenului. 
Ecografia n-a făcut altceva decât să 
confirme suspiciunea, era o tumoră 
ovariană foarte mare. Chiar dacă 

nu conştientizam în totalitate ceea 
ce mi se întâmplă, am luat fişele de 
trimitere şi am mers năucită către 
ceilalţi doctori. Capul îmi vâjîia, 
nu mai vedeam pe unde calc...mă 
obseda doar o singură întrebare: 
aici să fie sfârşitul? Aveam doar 42 
de ani, abia reuşisem să-mi găsesc 
liniştea, să-mi fac o familie, să am 
stabilitate şi tocmai acum să se 
dărâme totul?!... 

Nu-mi mai amintesc ce mi s-a 
întâmplat de la controlul de 
dimineaţă până seara, cert este 
că la finalul acelei zile ştiam două 
lucruri: am o tumoră gigantică şi 
peste o săptămână este operaţia. 

Chair dacă medicii m-au liniştit 
şi mi-au spus că trebuie să am 
încredere în mine, nu reuşeam 
să fac acest lucru. Simţeam că 
nu-mi pot controla corpul, că mă 
părăseşte şi eu nu vroiam aceasta. 
Aveam impresia că nu voi mai 
ajunge niciodată acasă şi nu ştiam 
cum să le spun celor dragi ce mi se 
întâmplase...

Miercurea următoare, la aceeaşi 
oră matinală, făceam acelaşi 
drum de acum o săptămână. Mă 
liniştisem, discutasem mai mult cu 
doctorul care urma să mă opereze, 

aflasem în ce consta operaţia şi 
eram pregătită să ies cu bine din 
această poveste. 

Când m-am trezit după anestezie 
am avut un şoc. Burta era 
„brăzdată“ de o cicatrice imensă, 
nu eram pregătită să văd asta aşa 
cum nu eram pregătită nici să 
aflu că medicii îmi extirpaseră o 
tumoră de 10,2 kg. Recuperarea 
a fost surprinzător de rapidă, am 

putut pleca acasă după 3 zile. Deşi 
la investigaţii nu se remarcaseră 
metastaze, am mai aşteptat cu 
o strângere de inimă rezultatele 
biopsiei. Da, tumora mea era 
benignă. Aveam să trăiesc.

Pacienta T.L. de 42 de ani s-a prezentat la medic pentru că 
luase în proporţii în zona abdomenului, într-un timp foarte 
scurt. În momentul în care s-a adresat medicului, aceasta nu 
prezenta dureri şi nici vreun disconfort major. După consult, 
medicul internist a diagnosticat o formaţiune tumorală în 
cavitatea abdominală şi i-a recomandat mai multe investigaţii 
ginecologice. În urma acestora, medicii au descoperit o tumoră 

pelviabdominală şi i-au recomandat să facă histerectomie 
abdominală cu anexectomie bilaterală. Intervenţia a durat 
aproximativ o oră şi douăzeci de minute şi a decurs fără 
incidente, iar pacienta cântărea după operaţie 63 de kg. 
Examinarea histopatologică a confirmat caracterul bening al 
tumorii. Pacienta s-a recuperat foarte bine, astfel că după 3 
zile s-a externat, revenind doar la controalele periodice.

Era o dimineaţă rece de februarie când am 
ajuns la Arad pentru un consult de rutină. 
Ninsese cu o seară înainte, aşa că a trebuit să 

mă trezesc mai devreme pentru că se circula greu şi 
aveam de făcut cam două ore de acasă până la Clinica 
MedLife-Genesys. La prima oră, pe holurile clinicii se 
simţea deja agitaţia. Am ajuns mai devreme de ora la 
care aveam consultul, aşa că m-am aşezat liniştită în 
fotoliul din faţa uşii cabinetului şi-mi trăiam, fără să 
ştiu, ultimele clipe de linişte şi calm din acea zi. 

Boala tăcută 
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Echipa medicală Spitalul MedLife-Genesys, Arad:
Dr. Berlo Adriana - medic primar obstetrică-ginecologie, competenţe 
în ecografie ginecologică
Dr. Pavel Daciana - medic primar medicină internă, 
competenţă în ecografie abdominală
Conf.Dr. Păiuşan Lucian - medic primar anatomie patologică

Echipa chirurgicală: 
Dr. David Dacian - medic specialist ATI
Dr. Miclea Iulius Ioan - medic primar obstetrică-ginecologie,
 medic operator 
Dr. Sârbu Adrian - medic specialist obstetrică-ginecologie, 
medic operator 



Suntem parcă mai obosiţi decât 
înainte de sărbători, mintea ne este 
încă leneşă, a crescut colesterolul şi 
tensiunea, ficatul e obosit, suntem 
balonaţi şi avem digestia dificilă, 
cam astea sunt “simptomele”  de 
după sărbători. 

Trebuie totuşi să ne revenim 
repede, au început zilele de 
serviciu, facturile şi ratele la credit 
trebuie plătite, copiii încep şcoala... 
Gata cu sărbătorile! La treabă! 
De regulă organismul are propriile 
mecanisme de a se detoxifia, 
dar atunci când este slăbit sau 
suprasolicitat, acestea nu mai 
funcţionează în parametrii 
normali. 

După ce depăşiţi frustrările 
provocate de glumele colegilor care 
vă spun aproape zilnic “ Hmmm, 
te-ai cam pufoşit!”  primul lucru 
pe care trebuie să-l faceţi este să 
vă setaţi câteva obiective care să vă 
ajute să mentineţi o “disciplină de 
viaţă sănătoasă”.

• încercaţi să evitaţi grăsimile, prăjelile, ouăle, alcoolul, tutunul, 
cafeaua, dulciurile cu mult zahăr, băuturile sintetice, conservele; 

• consumaţi cât mai multe crudităţi, legume fierte, orez fiert, cereale, 
pâine graham sau de secară, lapte şi produse lactate, peşte; 

• beţi cât mai multă apă, sucuri din fructe proaspăt stoase şi ceaiuri 
neîndulcite; 

• faceţi mai multă mişcare, măcar o jumătate de oră de mers pe jos 
zilnic; 

•gândiţi pozitiv, lăsaţi grijile pentru altădată; 

• acordaţi-vă mai mult timp îngrijirii corpului în totalitatea sa: minte 
şi trup; 

N-ar trebui să confundaţi acest 
regim de revenire în formă cu 
un regim de slăbire. Sfaturile de 
mai sus nu au ca scop neapărat 
scăderea numărului de kilograme. 
Vrem doar să va ajutăm să porniţi 
din nou motorul unui organism 
sănătos şi revigorat.

Pe lângă ceea ce faceţi pentru corp, 
dacă reuşiţi să zâmbiţi observând 
lucrurile simple din jurul vostru, 
dacă oferiţi cuiva care este abătut 
un zâmbet şi dacă găsiţi măcar 5 
minute pe zi în care să vă gândiţi 
la ceea ce vă doriţi în acest an, vă 
asigurăm că viaţa vi se va părea 
frumoasă şi plină de lucruri 
minunate.

Sperăm că v-am molipsit cu bună 
dispoziţie pe care noi am adus-o 
în bagajul din vacanţă şi ne vom 
reîntâlni luna viitoare cu veşti bune 
şi o sănătate de invidiat!

UTILE

Cum reintrăm în formă după răsfăţul sărbătorilor?
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Au trecut peste noi multe zile de 
sărbătoare, mese îmbelşugate, 
pline de bunătăţi culinare, băuturi 

de tot felul şi excese.  

Pentru mulţi dintre noi au însemnat o 
totală relaxare după un an greu de muncă, 
momente frumoase alături de familie, 
realizarea unui bilanţ al anului trecut şi 
planuri pentru cel nou. 

Recomandările noastre la cald: 



învaţă numai din cărţi, ai nevoie de 
repere profesionale pe care le poţi 
obţine doar de la oamenii cu care 
intri în contact. Printre modelele 
mele se numără prof. Bârzu de la 
Cluj, cadrele didactice care au jucat 
un rol esenţial în formarea mea 
clinică, după care am avut contact 
cu câţiva oameni speciali din cadrul 
Institutului Parhon unde mi-am făcut 
specializarea, dar mai ales cu prof. W. 
Wiersinga din Olanda unde am fost 
plecat cu o bursă”. 

L-am întrebat pe dr. Vârciu dacă-şi 
aminteşte de primul pacient şi cum a 
fost interacţiunea cu acesta. A zâmbit 
şi mi-a răspuns fără nici o ezitare. 
“Dacă e să vorbim despre prima mea 
interacţiune cu pacientul în calitate 
de medic, asta se întâmpla după 

INTERVIU

Pentru cititorii InfoLife, dr. Mihai 
Vârciu a povestit despre puterea 
de a depăşi limitele unui sistem şi 
a realiza, din entuziasm şi voinţă, 
o structură care să te împlinească 
profesional. Vorbeşte despre 
medicină cu eleganţă şi pasiune, chiar 
dacă în copilărie nu şi-a dorit nici un 
moment să se facă doctor. Decizia a 
luat-o la finalul liceului, atunci când 
a constatat că nu are predilecţie către 
ştiinţele exacte şi nici vreun talent 
artistic, aşa că a mers la medicină.  
Şi nu a regretat. A urmat cursurile 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din Cluj-Napoca, pe care a finalizat-o 
în anul 1984. A ales să se specializeze 
în endocrinologie pentru că „nu era 
structurat pentru a deveni chirurg”. 
„O vreme am cochetat cu psihiatria, 
însă înainte îmi plăcuse foarte 
mult biochimia şi fiziopatologia. O 
perioadă, chiar am lucrat cu prof. 
Bârzu în câteva proiecte de cercetare. 
Combinând deschiderea culturală pe 

care ţi-o oferă psihiatria şi structura 
fundamentală a biochimiei, m-am 
oprit la endocrinologie”, spune 
dr. Mihai Vârciu. Totuşi, pentru 
că în acea perioadă, absolvenţii 
de medicină nu-şi puteau susţine 
examenul de specializare la 
finalizarea facultăţii, doctorul a lucrat 
2 ani în calitate de medic de medicină 
generală în provincie. 

Un doctor bun ”crește” întotdeauna 
lângă un maestru

Formarea doctorului nu s-a încheiat 
după absolvirea facultăţii. Pentru 
că medicina este o călătorie cu mai 
multe etape succesive şi se finalizează 
după foarte mulţi ani de ucenicie. 
„Cred că medicina e un domeniu 
în care trebuie să ai un maestru, să 
fii ucenic şi dacă se poate, să ai mai 
mulţi maeştri de la care să-ţi obţii 
reperele valorice. Medicina nu se 

absolvirea facultăţii, când activam 
ca medic de medicină generală. 
L-am examinat obiectiv, extrem de 
meticulos, fapt care l-a uimit pe 
pacientul respectiv. Sigur, primele 
consultaţii faţă-n faţă cu pacientul au 
avut un grad de emoţie, pe care, odată 
cu trecerea timpului o depăşeşti şi 
intri în normal”.

Egalitatea, fundamentul relaţiei 
dintre medic şi pacient 

Bun profesionist, dr. Vârciu este unul 
dintre cei mai cunoscuţi şi căutaţi 
medici din Braşov. Întrebat ce stă la 
baza relaţiei dintre medic şi pacient, 
doctorul Vârciu spune că medicul 
şi pacientul trebuie să se situeze pe 
acelaşi nivel. “Medicul nu e pe un 

piedestal. Vorbim despre un om care 
se adresează unui profesionist pentru 
a-l ajuta să depăşească o problemă. 
Medicul trebuie să aibă pregatirea 
teoretică  pentru a-i da răspunsurile 
corecte. Principalul lucru în relaţia 
medic pacient este onestitatea 
profesională şi respectul pentru 
semenul tău aflat în suferinţă. Chiar 
dacă aceste  lucruri  par spuse într-
un limbaj de lemn, asta cred că se 
întâmplă sau ar trebui să se întâmple”, 
afirmă doctorul. 

Totuşi, pacienţii şi exigenţele 
acestora s-au schimbat foarte mult în 
ultimii 5-10 ani, observă dr. Vârciu. 
„Pacienţii sunt mult mai informaţi, 
ajung mai devreme la doctor pentru 
că există si  programe de screening”. 
Medicina s-a popularizat prin mass-

media, pe internet. „Pacienţii  vin la 
medic cu răspunsuri deja formate, 
însă de cele mai multe ori acestea 
sunt eronate”. 

Doctorului Vârciu îi plac pacienţii 
informaţi, însă este esenţial ca 
medicul să interpreteze boala şi să 
o pună într-un context. „Din cauza 
multitudii de informaţii, pacientul 
vine speriat, iar eu încerc pe cât pot să 
demontez spaima legată de o anumită 
suferinţă, care nu e neaparat o 
dramă, dar de multe ori, când îşi văd 
modificarea unui parametru biologic 
se gândesc la ceea ce e mai rău. Îmi 
place să văd că pacientul pleacă de la 
mine informat, cu lucrurile aşezate 
la justa lor valoare şi cu un pic de 
relaxare pe faţă”.  Şi reuşeşte să facă 
acest lucru pentru că din cabinetul 
doctorului Vârciu pacienţii ies mult 
mai liniştiţi şi siguri, chiar dacă suferă 
de boli cu care trebuie să  lupte toată 
viaţa. 

Dr. Vârciu îşi investeşte toată 
energia în ceea ce face şi este un om 
împlinit pentru că toate aspiraţiile 
profesionale au prins contur în 
acest spital. Deşi sunt doar 5 luni 
de la deschidere, Spitalul MedLife 
Braşov şi-a extins foarte mult 
complexitatea actelor medicale, iar 
în zona oncologică, chirurgie ORL 
sau chirurgie pediatrică excelează. 
Prinvind spitalul din perspectiva sa 
de director medical, dr.Vârciu spune 
că echipa funcţionează foarte bine, 
iar în acest moment îşi canalizează 
eforturile pentru dezvoltarea 
serviciilor integrate. “Ne-am propus 
să aducem împreună specialişti 
din domenii conexe cum ar fi 
ginecologie-urologie, ginecologie-
endocrinologie etc şi să dezvoltăm 
mult mai bine zona serviciilor 
integrate pentru a putea aborda 
cazurile cele mai complicate. La fel ca 
acum 20 de ani, pacienţii din această 
zonă au nevoie de servicii alternative 
şi de calitate, iar noi avem capacitatea 
şi calităţile necesare pentru a le oferi 
acest lucru”, afirmă la final dr. Vârciu. 

V. D.

A crezut de la început că România oferă un câmp foarte larg de 
dezvoltare şi nu şi-a dorit să plece în străinătate, deşi înainte 
de ‘90 era tentat de această perspectivă. Un  bun profesionist, 

dr. Mihai Vârciu, medic primar endocrinologie şi director medical al 
Spitalului MedLife Braşov, tratează fiecare caz, dar mai ales fiecare 
pacient cu multă rigoare şi profesionalism, calităţi pe care le-a învăţat 
de la maeştrii care au contribuit la formarea sa. Pentru că şi-a dorit 
să fie cât mai aproape de nevoile pacienţilor, dr. Mihai Vârciu pune 
în 1993, împreună cu încă 6 prieteni, bazele Policlinicii de Diagnostic 
Rapid, care în 2010 devine parte MedLife. Doctorul recunoaşte că nu 
s-a gândit niciodată că de la un mic laborator şi câteva cabinete de 
consultaţii se va ajunge la un spital. 

Lucrurile au evoluat în ultimul an atât de rapid, încât ideea creării 
Spitalului MedLife Braşov nu doar că a prins contur, ci s-a şi 
materializat rapid. 

Ucenicul care a devenit Maestru
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Interviu cu dr. Mihai Vârciu, 
medic primar endocrinologie, 
Spitalul MedLife Braşov



ÎNTREBĂRILETALE

Răspunde: Dr. Delia Simion, medic 
specialist reumatolog, specializare: 
Osteodensitometrie DEXA, Hyperclinica 
MedLife Unirii

În primul rând, este important de 
ştiut dacă, din punct de vedere hormonal, aveţi 
vreo tulburare diagnosticată de medic şi dacă 
au apărut neregularităţi menstruale, care pot 
reprezenta semnele debutului premenopauzei. 
Dacă există aceste tulburări, vă recomand să 
discutaţi despre ele cu un medic specialist 
endocrinolog, care vă va consilia şi în ceea ce 
priveşte prevenirea osteoporozei. Dacă nu există 
astfel de simptome, atunci este ideal să aveţi 
o alimentaţie echilibrată, în care să includeţi 
zilnic fructe şi legume proaspete, produse 
lactate şi, săptămânal, unul-două galbenuşuri 
de ou şi să evitaţi consumul excesiv de băuturi 
carbogazoase, alcoolul şi fumatul. Evitarea 
sedentarismului face parte, de asemenea, din 
acţiunile prin care menţineţi un tonus muscular 
bun, articulaţii trofice mobile, iar metabolismul 
osului este stimulat. Dacă nu aţi testat niciodată 
nivelul vitaminei D din sânge, ar fi utilă şi 
această investigaţie, deoarece studiile au arătat că 
aprox. 80% din populaţia adultă a ţării noastre 
are un deficit mai mic sau mai important al 
acestei vitamine implicate în mecanismele de 
formare şi resorbţie a osului.

Răspuns: Dr. Dragoş Albu, medic 
primar obstetrică-ginecologie, 
Hyperclinica MedLife Griviţa

Şansele de a obţine o sarcină 
prin fertilizare in vitro scad dupa 

36 de ani, dar este posibil, totuşi să reuşiţi 
să rămâneţi însărcinată. Pentru început, vă 
recomand să efectuaţi un set minim de analize 
de apreciere a ovulației, a permeabilităţii 
tubare şi de evaluare a posibilelor cauze de eşec 
de implantare, ţinând cont că aveţi o sarcină 
oprită în evoluţie în urmă cu cinci ani.

Răspuns: Dr. Gheorghe Gică, medic 
specialist obstetrică-ginecologie, Life 
Memorial Hospital

În primul rând, este foarte 
important să mergeţi la un consult 
preconcepţional care cuprinde 

investigaţii în funcţie de istoricul cuplului; 
acesta cuprinde un examen clinc care să 
cuprindă examenul glandei tiroide şi examenul 
sânilor, în special la femeile peste 35 de ani 
unde se recomandă mamografie, examenul 
tegumentelor, examen genital inclusiv examen 
Papanicolau, dacă acesta nu a fost realizat.  
Analizele efectuate trebuie să cuprindă analizele 
uzuale pentru evaluarea stării de sănătate a 
pacientei,  analiza pentru determinarea  grupei 
de sânge şi Rh-ul partenerului,  anumite analize 
prin care să se determine infecţiile care pot 
influenţa evoluţia ulterioară a sarcinii. Printre 
aceastea putem enumera rubeola, varicela, 
hepatita B, toxoplasma, CMV-ul. 

Trebuie corectate anumite obiceiuri cum ar fi 
consumul de alcool, fumatul care pot afecta 
evoluţia sarcinii şi, dacă suferiţi de anumite 
afecţiuni, este important de revizuit tratamentul 
medicamentos, astfel încât acesta să nu afecteze 
sarcina. 
Este important să începeţi cu o lună cel puţin 
înainte de concepţie să luaţi acid folic care scade 
riscul de anomalii genetice fetale. Individual, se 
pot recomanda analize specifice cuplului.

Angela, 44 ani
Am 44 de ani şi aş dori să-mi spuneţi ce stil 
de viaţă ar trebui să adopt pentru a preveni 
osteoporoza şi eventuala medicaţie pentru 
această boală. 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.

Ioana, 39 ani
Ce şanse de reuşită sunt în cazul unei 
fertilizări in vitro la un cuplu de 39 de ani. 
Am mai avut două sarcini naturale una în 
2006 oprită din evoluţie la 5 săptămâni, 
a doua extrauterină în 2008. De atunci 
nu am mai rămas însărcinată. Soţul are 
oligoastenozoospermie. Există anumite 
analize pe care ar trebui să le fac înainte de 

FIV? Va multumesc

Ana-Maria, 36 ani
Credem că este momentul oportun pentru 
a face un copil. Am dori să ştim care sunt 
analizele care ar trebui făcute de un cuplu 
înainte de apariţia sarcinii. 

Vă mulţumesc!

Andra, 30 ani
Sunt însărcinată în 7 săptămâni şi am luat 
antibiotic la începutul sarcinii pentru 
o infecţie urinară (ciprofloxacin). Sunt 
speriată şi vreau să ştiu dacă acest tratament 
ar putea să-mi afecteze copilul. Există teste 
pe care le pot face să verific acest lucru? 

Mulţumesc!

Răspuns: Dr. Viorica Rădoi, medic 
specialist genetică, Hyperclinica 
MedLife Griviţa

Primele doua luni de sarcină 
reprezintă cea mai vulnerabilă 
perioadă a acesteia, deoarece 

atunci se formează organele copilului 
(organogeneza), drept pentru care orice 
agresiune (factori infecţioşi, medicamentaţie, 
radiografii) poate duce la apariţia unor 
malformaţii fetale. Teoretic, Ciprofloxacinul 
este contraindicat în sarcină datorită 
apariţiei unor posibile anomalii la nivelul 
osteoarticular. În prezent, există studii cu 
rezultate contradictorii (există posibilitatea 
ca fătul să nu fie afectat în nici un fel de acest 
tratament). Din păcate, nu există teste pe care 
le putem face pentru a verifica dacă copilul 
este afectat sau nu. Singura recomanare ar fi 
să se urmărească ecografic, cu mare atenţie, 
sarcina.
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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 Cotroceni
 Bd. Timișoara nr. 17 A, sector 6, 
București, • Tel. 021 794 14 42

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

Farmacii

PharmaLife Arad
Str. Cornel Radu nr.3, Arad, în incinta 
Spitalului MedLife - Genesys

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!


