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De zece minute mă tot uit pe geam. Îmi amintesc cu un fel de 
nostalgie de oamenii care de frig, stăteau încotoşmănaţi, cu 
nasul în fulare şi cu ochii sub căciuli trase până peste faţă, 

de temperaturile geroase, chiar foarte geroase dacă e să le compar 
cu cele din alte ierni, şi de covorul imens de zăpadă, care se întindea 
de jur împrejur, cât vedeai cu ochii…
 
Recunosc că după un astfel de peisaj îmi este foarte greu să vorbesc 
despre primăvară. Dar da, în calendarele noastre îşi face apariţia 
un nou sezon şi ca să facem faţă provocărilor acestuia, din martie 
schimbăm oficial ritmul!
 
Renunţăm timid la hainele groase şi ne lăsăm răsfăţaţi de razele
călduţe ale soarelui. Şi în timp ce buna dispoziţie ne revine în suflet,
ne şi vedem deja petrecând ore în șir în aer liber, pentru a admira
verdele crud al ierbii şi cerul albastru de primăvară.
 
Şi dacă tot vorbim de primăvară, atunci revin în trend discuţiile şi 
preocupările pentru frumuseţe. Indiferent de sex, fiecare dintre noi 
îşi doreşte să iasă de după paravanul iernii cu un ten de invidiat. 
Aşa că în ediţia curentă ne-am gândit să îți oferim o porție bună de 
proceduri de înfrumusețare, dar și un set generos de reguli privind 
buna îngrijire a tenului în pragul unui sezon nou.
 
Și cum frumusețea nu este doar exterioară, dar și interioară, vă 
propunem să urmăriți un reportaj despre frică, neputință, dar și 
puterea de a învinge în lupta cu cancerul la sân.
 
Tot în ediția din această lună vă recomandăm să citiți povestea 
lui Alexandru, un băiețel de 1 an și 9 luni care a supravețuit unei 
malformații congenitale cardiace, într-o primăvară anterioară.   
 
În final, mi-aş dori să vă lăsaţi furaţi de energia primăverii. Să
vă bucuraţi măcar câteva momente de natura asta minunată în
continuă transformare. Să vă lăsaţi gândurile şi ochii să se scalde în
culorile vii şi miresmele proaspete de flori. Poate dacă anul trecut
aţi omis să conştientizaţi venirea primăverii, anul acesta o veţi
întâmpina cu sufletul deschis şi pe fază. Schimbaţi şi voi ritmul!

Hai să schimbăm 
ritmul!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi 
referitoare la serviciile, promoţiile şi noii 
medici MedLife.

Astăzi este un copil normal de doi ani. Nu se ştie ce se 
întâmpla cu Alexandru dacă medicii nu i-ar fi depistat 
încă din viaţa intrauterină malformaţia gravă pe care 
o avea. Citiţi povestea unui copil al cărui destin a fost 
schimbat de dr. Andreea Muntean medic specialist radi-
ologie, imagisitcă medicală şi ecografie generală.  

În România, anual 6000 de femei sunt diagnosticate cu 
cancer la sân. În spatele acestor statistici stă drama unei 
femei şi a familiei acesteia. În reportajul ediţiei curente 
vorbim despre paşii pe care-i parcurge o femeie de la 
diagnostic până la vindecarea cancerului de sân. 

Fiecare individ a perceput, cel puţin o dată în viaţă 
senzaţia de durere. Însă preocuparea pentru senzaţia de 
durere apare, în special după o intervenţie chirurgicală. 
În rubrica „Utile” aflaţi cum poate fi gestionată din punct 
de vedere medical, durerea astfel încât pacientului să-i fie 
redusă starea de disconfort postoperator. 

Chistul ovarian este o afecţiune comună femeilor 
aflate în perioada reproductivă. De cele mai multe ori 
chisturile nu prezintă simptome şi dispar de la sine în 
câteva săptămâni, însă există şi cazuri în care acestea 
necesită un tratament complex. Aflaţi în rubrica 
„Întrebările Tale” mai multe detalii despre chisturile 
ovariene şi tratamentul acestora, despre sindromul 
hipoglicemic şi cum pot fi tratate cicatricile lăsate de 
acnee. 

Coordonator proiect: Ina Bădărău
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Grafică: Octavian Niculescu
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Zâmbeşte mai mult primăvara aceasta şi asigură-te că nicio 
problemă de sănătate nu-ţi va umbri zilele cu soare. Pentru 
că ne gândim la sănătatea ta, în luna martie, MedLife îţi 
oferă un pachet special de mărţişor. 

Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie 
MedLife - Eva Braşov vine în întâmpinarea 
viitorilor părinţi cu un discount de 15% 
la pachetul de investigaţii a anomaliilor 
morfo-fetale şi monitorizare a fătului. 
Astfel, la preţul de 830 de lei în loc de 
973 lei, puteţi beneficia de următoarele 
investigaţii:

1. Screening de prim trimestu (Dublu Test 
și Pliu nucal), la 12 săptămâni de sarcină

2.Triplu Test la 17 săptămâni 
de sarcină
3. Ecografie morfo-fetală
4. Ecografie Doppler vascular 
în săptămâna31 – 32 de 
sarcină
5. Două teste non stres (TNS)
după 34 de săptămâni de
sarcină
Informaţii şi programări: 
0268 333 777;  0733 007 343

Restabileşte-ţi echilibrul pielii după 
iarna geroasă şi redă-i aspectul 
frumos şi sănătos. În luna martie, 
MedLife vă oferă o reducere 
de 20% la toate serviciile de 
dermatologie-estetică disponibilie 
în toate Hyperclinicile MedLife din 
Bucureşti. 

Încântă-ţi pielea şi alege unul din 
tratamentele faciale şi corporale 
disponibile în Hyperclinicile 
MedLife. 

• Peeling facial: înlătură celule 
moarte şi redă prospeţimea tenului;
• Biorevitalizare cutanată cu un 
cocktail de aminoacizi şi acid 
hialuronic 
• Tratamente de hidratare în 
profunzime a tenului;
• Tratamentul acneei, rozaceei, 

venectaziilor, angioamelor;
• Corecţia cicatricilor şi a 
vergeturilor;
• Tratamente de rejuvenare facială 
• Restabilirea tonusului şi laxităţii 
cutanate pentru tenuri mature prin: 
terapia A.R.T sau laserul Cutera 
Titan;
• Conturarea, hidratarea şi 
augumentarea buzelor;
• Ştergerea petelor şi a 
hiperpigmentărilor;
• Tratamentul transpiraţiei excesive 
cu toxina botulinică;
• Tratamentul alopeciei 
   (căderea părului);
• Tratamente anticelulitice cu unde 
de şoc, laser, mezoterapie;
•  Dermatoscopie şi excizia nevilor
  (aluniţe, negi);
•  Epilare de lungă durată cu ajutorul 
luminii intens pulsate (IPL)

Fii pregătită să întâmpini primăvara 
în formă maximă şi conturează-
ţi liniile corpului. Alege una din 
intervenţiile de chirurgie estetică 
disponibile în Life Memorial 
Hospital şi ai o reducere de 15%. 
Intervenţii disponibile: 
• Abdominoplastie

• Mamoplastie de mărire/reducere 
bilaterală
• Mastopexie
• Lifting sprâncene
• Liposucţie
• Blefaroplastie
• Otoplastie
• Rinoplastie

Oferta este disponibilă în toate Hyperclinicile MedLife din Bucureşti

Oferta este valabilă în luna martie în Life Memorial Hospital. 

Reducere de 15% la pachetul de investigaţii 
pentru depistarea anomaliilor morfo-fetale 
la MedLife - Eva, Braşov

- 20% la toate serviciile 
de dermatologie estetică

- 15% la toate intervenţiile de chirurgie 
estetică din Life Memorial Hospital 

Luna femeii la MedLife
fii frumoasă cu pachetul special de Mărțișor

Rata de succes a procedurilor de 
Fertilizare in Vitro efectuate la 
MedLife a crescut până la 50% 
în 2011 faţă de 2010. Astfel, 
din cele 170 de proceduri de 
Fertilizare in Vitro efectuate în 
cadrul Centrului de Medicină 
Materno-Fetală şi Reproducere 
Umană  Asistată, al MedLife, 88 
s-au finalizat cu o sarcină, dintre 
care 68 cu naştere.

Rata de succes a procedurilor de fertilizare in vitro 
efectuate în MedLife în anul 2011, în funcţie de vârsta 
pacientelor:  

• Sub 30 de ani – 66% rata de succes, 
   creştere cu 59% faţă de 2010
• 31-35 de ani – 57% rata de succes, 
   creştere cu 47% faţă de 2010
• 36-37 de ani – 33% rata de succes, 
   creştere cu 17% faţă de 2010
• 38-40 de ani – 31% rata de succes, 
   creştere cu 19% faţă de 2010

Vârsta pacientelor influenţează rata de 
succes a unei proceduri de fertilizare in 
vitro. Din acest motiv, pentru 50% dintre 
pacientele care au depăşit 40 de ani, 
procedura de fertilizare in vitro nu s-a 
finalizat cu naşterea unui copil, deoarece 
sarcina s-a oprit din evoluţie.

În 2011, Centrul de Medicină Materno-
Fetală şi Reproducere Umană  Asistată a 

înregistrat o creştere cu 12% a ratei de succes 
a procedurilor de inseminare intrauterină (IUI) 

precum şi a sarcinilor rezultate din transferul embrionilor 
congelaţi (TEC), comparativ cu 2010. 

În decembrie 2011, Centrul de Medicină Materno-Fetală 
şi Reproducere Umană  Asistată, din cadrul MedLife a  
fost admis în Programul Naţional de Fertilizare in Vitro, 
derulat de Ministerul Sănătăţii, astfel încât cuplurile 
care-şi doresc un copil pot beneficia de o procedură FIV 
subvenţionată de statul român. 

Centrul de MedicinăMaterno-Fetală şi Reproducere 
Umană Asistată MedLife a fost înfiinţat în anul 2008, aici 
fiind tratate, în total,  un număr de 2000 de cupluri. 

Rata de succes FIV la MedLife a ajuns la 50% 



MedLife este mai aproape de pacienţii din zona de 
nord a Capitalei prin deschiderea unui centru medical 
în zona Pipera. Noul centru situat în Iride Park, 
clădirea 1, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 1 
Bucureşti oferă pacienţilor servicii de stomatologie, 
ginecologie, dermatologie, ORL, oftalmologie, 
cardiologie, medicină generală şi psihologie. 

În premieră, noul centru MedLife oferă servicii 
de implantologie şi cosmetică dentară. Totodată, 
clinica dispune de un centru de recoltare a analizelor 
medicale, astfel încât pacienţii pot accesa toate 
analizele din potofoliul MedLife. 

Centrul Medical MedLife Iride  este deschis de luni 
până vineri între orele 8:00 şi 20:00.

Informaţii şi programări: 021 9646/ 0371060061

Nou: Centrul Medical MedLife Iride

Recent, Hyperclinica MedLife Unirii a inclus 
neurochirurgia pe lista de serviciilor medicale. 
În cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii, pacienţilor 
cu afecţiuni ale creierului, măduvei spinării şi 
nervilor periferici li se oferă posibilitatea stabilirii 
unui diagnostic, evaluare, tratament şi monitorizare 
competentă. Consultaţiile de specialitate sunt 
oferite de dr. Sorin Târnoveanu, medic specialist 
neurochirurgie.

Nou: Consultaţii de neurochirurgie 
la Hyperclinica MedLife Unirii

Toate laboratoarele din portofoliul MedLife se află în 
relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. 
Astfel, pacienţii care vin cu trimitere de la medicul de 
familie sau medicul specialist aflat în contract cu casele 
judeţene de asigurări de sănătate sau CASMB, pot 
beneficia de analize gratuite în cadrul MedLife. 
Pacienţii trebuie să se prezinte cu buletinul de 
identitate şi biletul de trimitere de la medicul de familie 
sau medicul specialist.

MedLife deţine o reţea de 8 laboratoare în Arad, 
Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Sfântu-Gheorghe şi 
Timişoara. 

Laboratoarele MedLife sunt  în contract 
cu Casa de Asigurări de Sănătate

Începând cu luna aceasta, micii pacienţi care se 
prezintă cu bilet de trimitere de la medicul de familie 
aflat în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de 
Sănătate, pot beneficia de intervenţii chirurgicale la 
preţul de 1000 de lei. Oferta este disponibilă numai la 
intervenţiile efectuate dr. Mihaela Avram Popa, medic 
specialist chirurgie pediatrică şi dr. George Sălăvăstru, 
medic specialist chirurgie pediatrică.  Pachetul include 
costurile unei zile de cazare în spitalul de Pediatrie 
MedLife şi acoperă următoarele tipuri de intervenţii: 
apendicectomie, hernia inghinală, hernia ombilicală, 
orhidopexia, chist de cordon spermatic, hidrocel şi  
fimoză.

Oferta este valabilă până în luna mai 2012. 

MedLife Genesys Arad se află în relaţie 
contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Arad pentru următoarele specialităţi 
în zona de ambulatoriu: obstetrică-ginecologie, 
chirurgie generală, chirurgie şi ortopedie 
pediatrică, dermatovenerologie, medicină internă, 
gastroenterologie, cardiologie, endocrinologie, 
ORL, pediatrie şi urologie şi următoarele specialităţi 
de spital: chirurgie generală, obstetrică, chirurgie 
şi ortopedie pediatrică, chirurgie ORL, urologie, 
medicină internă, cardiologie, gastroenterologie, 
endocrinologie.  
Informaţii şi programări: 0257 960

Intervenţii chirurgicale cu numai 1000 lei 
la Spitalul de Pediatrie MedLife

Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie MedLife îşi aşteaptă 
pacienţii în noul centru de kinetoterapie şi recuperare 
medicală. Centrul se adresează pacienţilor de toate 
vârstele cu afecţiuni ale aparatului locomotor ortopedice 
sau postraumatice, afecţiuni ale coloanei vertebrale, 
afecţiuni reumatismale şi din sfera neurologică. Pacienţii 
pot beneficia de programe individuale de kinetoterapie 
şi recuperare locomotorie, în funcţie de patologie şi 
capacităţile de recuperare ale organismului. Centrul este 
dotat cu echipamente de ultimă generaţie, iar tratamentele 
se fac sub supravegherea personalului medical avizat.

Consultaţiile de specialitate şi planul de recuperare sunt 
efectuate de specialistul în kinetoterapie, prof. dr. Adriana 
Rizea. 

Programări la 021 9646 sau la recepția spitalului.

Nou: Centru de kinetoterapie 
şi recuperare medicală la Spitalul de 
Ortopedie şi Traumatologie MedLife

Serviciile de calitate şi amplasarea ultracentrală au 
determinat un număr tot mai mare de pacienţi din Cluj 
să aleagă Centrul de Recoltare MedLife, din str. Clinicilor 
nr.16, Cluj-Napoca. Lunar, centrul de recoltare deserveşte 
peste 1000 de pacienţi faţă de 350 după prima lună de la 
lansare.  Deschis în septembrie 2011, Centrul permite 
recoltarea tuturor tipurilor de analize, acestea fiind 
prelucrate în cadrul Laboratorului MedLife Cluj-Napoca. 
Program recoltări: luni-vineri, între orele 8:00 şi 16:00. 

Centrul de recoltare din str. Clinicilor, 
în topul preferinţelor clujenilor

Servicii medicale decontate de 
CJAS Arad la MedLife Genesys 

Pacienţii care vin cu  bilet de trimitere de la medicul 
de familie în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate 
beneficiază de spitalizare de zi gratuită în cadrul 
Spitalului de Pediatrie MedLife. Noul serviciu este 
disponibil pentru următoarele intervenţii de chirurgie 
pediatrică: plăgi, abcese, unghie încarnată, panariţiu, 
sinechii balano-prepuţiale, cualescenţe de labii mici 
(aderenţe vulvare). 

Intervenţiile sunt efectuate de dr. Mihaela Avram Popa 
şi dr. George Sălăvăstru, medici specialişti chirurgie 
pediatrică. 

Spitalizare de zi gratuită la 
Spitalul de Pediatrie MedLife
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MedLife şi-a extins serviciile în zona Moldovei prin 
lansarea unui nou centru de recoltare a analizelor 
medicale în Focşani. În noul centru de recoltare, situat 
pe str. Duiliu Zamfirescu nr. 16, se pot recolta probe 
pentru toate tipurile de analize, acestea fiind prelucrate 
în cadrul Laboratorului MedLife Griviţa din Bucureşti.

Recoltările se efectuează de luni până vineri între orele 
7:30-11:00 şi sâmbăta între 8:00 şi 12:00. Rezultatele se 
eliberează de luni până vineri între orele 11:00 – 16:00 
şi sâmbăta între 8:00-12:00.

Nou: Centru de recoltare analize 
în Focşani



Spitalul de Pediatrie pune la dispoziţia 
pacienţilor investigaţiile radiologice. 
Departamentul de imagistică oferă posibilitatea 
de a efectua radiografii pentru orice regiune 
a corpului şi din orice poziţie cu ajutorul 
aparatului de rezonanţă magnetică Siemens 
MULTIX Swing. Spre deosebire de alte aparate 
similare, Siemens MULTIX Swing este asociat 
cu un un sistem modern de achiziţie digitală 
a imaginii Kodak, care permite realizarea unei 
imagini radiografice de mare acurateţe, cu o 
doză de iradiere minimă.

Sistemul oferă protecţie atât copilului cât şi 
părinţilor care-l însoţesc în sala în care se 
realizează investigaţia, prin echipamente 
adecvate de radioprotecţie pentru zonele 
neexpuse. 

Începând cu această lună, Departamentul de 
Imagistică din cadrul Spitalului de Pediatrie 
MedLife dispune de un computer tomograf 
(CT) multislice, cu 16 slice-uri, Siemens 
Somatom Emotion. 

CT-ul foloseşte un fascicul colimat de 
raze X, investigaţia bazându-se pe analiza 
densitometrică a ţesuturilor dintr-o regiune 
anatomică scanată. Viteza de achiziție şi 
rezoluţia imaginilor permite diagnosticarea 
neinvazivă a leziunilor malformative, 
traumatice, inflamatorii, tumorale cu diverse 
localizări.  

Acurateţea diagnostică creşte semnificativ 
după introducerea substanţei de contrast, care 
se administrează într-o doză bine stabilită (pe 
kilogram corp, în funcţie de vârstă şi de organul 
de interes) cu ajutorul injectomatului.
Examinarea tomografică permite explorarea 
tuturor regiunilor corpului. Astfel, investigaţia 
oferă informaţii despre regiunea cranio-
cerebrală, orbită, ureche internă, torace, 
abdomen, membre superioare, membre 

Radiografia este indicată în diagnosticul unor 
afecţiuni traumatice, inflamatorii, infecţioase, 
tumorale, edocrine etc. Pentru efectuarea unei 
radiografii nu există contraindicaţii şi nu este 
necesară o pregătire prealabilă. Dat fiind că este 
o investigaţie  pentru copii, este nevoie de o 
bună colaborare a copilului cu părinţii pentru 
a se poziţiona corect regiunea de examinat pe 
parcursul expunerii.

Echipa medicală:
Dr. Anca Mihaela Stoicescu şi dr. Mihaela 
Dinulescu, medici primari în radiologie şi 
imagistică, cu o experienţă semnificativă în 
imagistica pediatrică. 

inferioare, coloană vertebrală, angiografii 
cerebrale, angiografii pe sistemele arteriale 
centrale etc.

Tehnica multidetector a echipamentului reduce 
semnificativ timpul de examinare, făcând 
posibilă urmărirea în timp real a celor mai 
mici detalii. Doza de expunere la radiaţii X a 
pacienţilor e semnificativ redusă faţă de alte 
generaţii de CT.

Noul CT dispune de un soft special care 
permite reconstrucţia imaginilor 3D în timp 
real, iar scanările MDCT (multidetector 
computertomografie) de tip volumetric permit 
reformatările ulterioare în orice plan al corpului 
(sagital, coronal, oblic) cu o rezoluţie deosebit 
de bună.

Investigația CT cu Siemens Somatom Emotion 
are multiple avantaje: este neinvazivă și 
nedureroasă, se efectuează rapid, oferă imagini 
de o acuratețe extraordinară și permite 
prelucrarea digitală a acestora.

Radiografii de înaltă rezoluţie 
cu Siemens MULTIX Swing

Nou: Computer tomograf multislice 
la Spitalul de Pediatrie MedLife
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Dr. Alina Maria Babeu, medic primar 
pediatru s-a alăturat, recent, echipei 
Hyperclinicii MedLife Timişoara. 
După finalizarea Universităţii de 
Medicină şi Farmacie din Timişoara, 
dr. Babeu a activat ca medic rezident 
în cadrul Spitalului Clinic Judeţean nr. 
1, Timişoara, iar din iulie 2000 până 
în prezent, dr. Alina Babeu este medic 

pediatru la Spitalul Clinic de Urgenţă  
pentru Copii “L. Ţurcanu” Timişoara, 
iniţial ca medic specialist, iar din 2005 
medic primar pediatru. 
Specialistul a participat la cursuri 
de specialitate precum şi congrese şi 
conferinţe de profil. Este autoarea şi 
coautoarea mai multor lucrări medicale.

Dr. Alina Maria Babeu, medic primar pediatru 

Dr. Nicolae Babeu, medic primar 
chirurgie şi ortopedie pediatrică, face 
parte, de luna trecută, din echipa 
Hyperclinicii MedLife Timişoara. Dr. 
Babeu este absolventul Universităţii 
Medicină şi  Farmacie Timişoara, 
promoţia 1987. A efectuat stagiatura 
la Spitalul Clinic de Copii nr. 3 din 
Timişoara şi a activat ca medic secundar 
la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„L. Ţurcanu” Timişoara, în perioada 

1987-1994. A mai lucrat un an în cadrul 
Spitalului Judeţean Arad, iar din 1995 
până în prezent activează în cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
“L. Ţurcanu” Timişoara. Şi-a continuat 
dezvoltarea profesională participând 
la cursuri de specialitate precum: 
ultrasonografia infantilă, chirurgie 
laparoscopică, ecografie musculo-
scheletală, microchirurgie reconstructivă 
etc. 

Dr. Nicolae Babeu, medic primar 

Din luna martie, dr. Lucia Dinu este 
noul medic specialist în dermato-
venerologie al Hyperclinicii MedLife 
Unirii. Noul specialist este absolvent al 
Universităţii de Medicină „Carol Davila”, 
Bucureşti, promoţia 2005, iar din 2008 
este doctorand la aceeaşi universitate, 

specialitatea Dermato-Venerologie. Dr. 
Dinu a activat în perioada 2006-2010, la  
Spitalul Clinic de Dermato-Venerologie 
„Prof. Dr. Scarlat Loghin”, ca medic 
rezident, iar din ianuarie 2011 este medic 
specialist Dermato-Venerologie la Clinica 
Anima din Bucureşti. 

Dr. Lucia Dinu,  medic specialist dermato-venerologie

Dr Kallikkot Shikki Jayasheelan este noul 
medic specialist în gastroenterologie 
a Spitalului MedLife Genesys Arad. 
Dr. Kallikkot Shikki a absolvit în anul 
2002 Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Oradea şi s-a specializat în 
gastroenterologie în cadrul programului 
rezidenţial „Victor Babeş” din Timişoara. 

Noul specialist a activat ca medic 
gastroenteorolog la Zulekha Hospital 
U.A.E., Dubai, Policlinica Laser System 
şi Policlinica Algomed Timișoara. Are o 
bogată activitate în domeniul cercetării şi 
participă la diverste congrese naţionale şi 
internaţionale.

Dr. Kallikkot Shikki Jayasheelan, medic specialist 
gastroenterologie

Dr. Cristian Perşu, medic specialist 
urologie, s-a alăturat, din luna februarie, 
echipei Hyperclinicii MedLife Unirii. 
Absolventul Universităţii de medicină 
şi Farmacie „Carol Davila”, promoţia 
2002, dr. Perşu a urmat un program 
doctoral, devenind în 2009 doctor în 
ştiinţe medicale. Şi-a dezvoltat o carieră 
universitară, activând în perioada 2003-

2007 ca preparator universitar la U.M.F 
„Carol Davila”, iar din 2007 până în 
prezent este asistent universitar în cadrul 
aceleiaşi universităţi. Din 2008 este medic 
specialist urolog la Spitalul Clinic de 
Urgenţă Sf. Ioan, Bucureşti. Are o bogată 
activitate de cercetare şi a participat la 
multe cursuri de specializare în ţară şi în 
străinătate. 

Dr. Cristian Perşu, medic specialist urologie

De luna trecută, dr. Sorin Târnoveanu, 
medic specialist neurochirurgie s-a 
alăturat echipei MedLife. Pacienţii pot 
beneficia de expertiza dr. Târnoveanu în 
cadrul Spitalului de Pediatrie MedLife 
şi la Hyperclinica MedLife Unirii. 
Absolvent al Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „Iuliu Haţeganu”, Cluj-
Napoca, promoţia 2003, dr. Târnoveanu 
a urmat un program de rezidenţiat la 
Clinica Neurochirurgie SCJU Cluj-

Napoca, iar din 2010 este medic specialist 
neurochirurgie - Departamentul de 
Neurochirurgie Pediatrică - Spitalul 
Clinic Universitar de Urgență MS Curie 
București. În perioada 2008-2009, a 
efectuat un stagiu în neurochirurgie 
la Hôpital de Hautepierre, Strasbourg. 
În paralel a efectuat multe cursuri de 
perfecţionare, având o participare activă 
la congresele de specialitate. 

Dr. Sorin Târnoveanu, medic specialist neurochirurgie 

Dr. Mihela Roxana Herescu, medic 
primar pediatrie face parte din echipa 
Hyperclinicii MedLife Băneasa. Cu o 
experienţă de 20 de ani în domeniu, dr. 
Mihaela Herescu s-a format profesional 
activând în cadrul Spitalului Judeţean 
Ploieşti, perioada 1986-1989, iar până în 
1991 la Spitalul Bicaz. Din 1991 până în 
1993 este asistent universitar, disciplina 
pediatrie, UMF „Carol Davila” şi a activat 
în cadrul Spitalului Clinic Sf. Pantelimon, 

iar din 1993 până în 2011 şi-a desfăşurat 
activitatea la Spitalul Clinic de Copii 
„Victor Gomoiu”. Este absolventa 
Facultăţii de Pediatrie a Institutului de 
Medicină şi Farmacie din Bucureşti, 
promoţia 1986. După finalizarea facultăţii 
a efectuat mai multe stagii şi cursuri de 
pregătire, iar din 2000, după promovarea 
examenului de profil este medic primar 
în pediatrie. 

Dr. Mihela Roxana Herescu, medic primar pediatrie 

Dr. Cristina Dude, medic specialist 
psihiatru, psihoterapeut s-a alăturat 
recent echipei Centrului de Psihiatrie și 
Psihoterapie MindCare. Noul medic are o 
experienţă în practica psihiatrică formată 
în cadrul Spitalului „Al. Obregia”. 
Este psihoterapeut cu drept de practică 

independentă în psihoterapie adleriană 
certificat de Asociaţia pentru Psihologie 
şi Psihoterapie Adleriană din România şi 
de Federaţia Română de Psihoterapie şi în 
cadrul Mindcare se ocupă de consultaţii 
de psihiatrie, tulburări anxioase, 
problematica vârstei a treia.

Dr. Cristina Dude, 
medic specialist psihiatru, psihoterapeut 

Dr. Anca Irina Ciochinaru, medic specialist 
stomatologie şi implantologie face parte 
din echipa Centrului Medical MedLife 
Iride. Absolventa Facultăţii de Stomatologie 
a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”, promoţia 2005, doctorul 
Anca Ciochinaru şi-a continuat formarea 
în cadrul Şcolii Doctorale, la specialitatea 
Medicină Dentară. Cu 6 ani experienţă în 

domeniu, dr. Anca Ciochinaru a lucrat la 
Spitalul Clinic de Stomatologie „Prof. Dr. 
Dan Theodorescu”, perioada 2007-2010, iar 
din 2005 este medic specialist implantolog 
la As Medical Dent Group. Este în continuă 
perfecţionare şi participă la cursuri şi 
congrese de specialitate cu numeroase 
lucrări. 

Dr. Anca Irina Ciochinaru, medic specialist 
stomatologie şi implantologie 



Oficial, din această lună, primăvara începe să-şi intre în 
drepturi. Parcă ne revenim mai greu după un februarie 
cu multă zăpadă, frig şi vânt. Dar pentru că suntem în 

luna martie şi temperaturile sunt mai prietenoase, renunţăm la 
eşarfele mari şi căciulile care ne-au protejat de frigul iernii. 

Ieşit de după „paravanul”  protector, tenul nostru are nevoie de 
puţin ajutor pentru a-şi recăpăta frumuseţea şi aspectul dorit. 

Pentru că la început de primăvară, mai mult decât oricând, 
problemele tenului devin mai vizibile sau se accentuează, 
medicii ne recomandă o îngrijire specială. 

“Deshidratarea, erupţiile de 
acnee, accentuarea ridurilor 
sau hiperpigmentările sunt cele 
mai frecvente probleme ale 
tenului în această perioadă,”  
susţine dr. Anca Sibieanu, 
medic specialist dermatologie, 
Hyperclinica MedLife Unirii. 
Potrivit specialistului, „schimbarea 
temperaturii, expunerea la razele 
ultraviolete, folosirea cremelor 
grase, nepotrivite pentru a combate 
uscăciunea indusă de frig” sunt 
cei mai frecvenţi factori care ne 
provoacă neplăceri primăvara. 

Pe lângă acestea, dintr-un exces 
de zel şi din dorinţa de a fi cât 
mai frumoase, multe femei 
încearcă să mascheze problemele 
tenului apelând la machiajul 
excesiv sau folosirea cremelor 
nutritive nepotrivite tipului de ten. 

„Machiajul excesiv cu fonduri de 
ten nepotrivite poate avea un efect 
comedogen şi conduce la aspectul 
tern şi încărcat al pielii, în timp ce 
cremele nutritive aplicate pe un 
ten mixt pot da senzaţia de confort 
cutanat pe moment, dar în timp, 
pot conduce la obstruarea glandei 
sebacee şi apariţia leziunilor de 
acnee”, explică dr. Anca Sibieanu. 

Nici bărbaţii nu scapă 
de probleme
Ştim bine că atunci când vine 
vorba de frumuseţe toate atenţia 
se concentrează asupra femeilor. 
Totuşi, şi bărbaţii se confruntă 
cu anumite probleme ale tenului 
primăvara. 
 “Hormonii androgeni fac ca tenul 
acestora să aibă o textură diferită 

de cel al femeilor, să fie mai bogat 
în sebum şi mai gros. Primăvara 
poate aduce cu sine o accentuare 
a seboreii cutanate, erupţii 
acneiforme, de aceea se recomandă 
bărbaţilor să îşi îngrijească tenul cu 
produse hidratante, să facă gomaj o 
dată pe săptămână şi să folosească 
produse de curăţare a feţei şi de 
bărbierit potrivite”, afirmă dr 
Sibieanu.

Ţine în frâu 
problemele tenului
Pentru că soarele timid de 
primăvară te revigorează, ajută-ţi 

A venit primăvara! 
Tenul tău este pregătit?

şi tenul să fie în tandem cu timpul 
de afară şi acordă-i atenţia de care 
are nevoie. Respectă câteva sfaturi 
simple, iar tenul tău va fi luminos 
şi tânăr. 

Modifică-ţi ritualul de îngrijire 
Fă-ţi curăţenie în trusa de 
cosmetice şi acordă o atenţie 
sporită produselor pe care le 
utilizezi pentru a-ţi îngriji tenul. 
Este bine să înlocuieşti crema grasă 
care te-a protejat de gerul iernii, 
cu una hidratantă pentru zi şi una 
hrănitoare pe timp de noapte.  
Chiar dacă soarele nu este încă 
foarte puternic, foloseşte o cremă 

cu factor de protecţie. Eviţi în acest 
fel hipermigmentarea tenului şi te 
protejezi de razele periculoase. La 
final, medicii recomandă să aplicaţi 

un machiaj cât mai simplu, cu 
fonduri de ten naturale matifiante 
şi minerale. 

Răsfaţă-ţi tenul cu măşti naturale 
completează-ţi ritualul estetic cu o 
mască naturală. Acestea te vor ajuta 
să înlături stratul de celule moarte 
şi vor oferi pielii elasticitatea şi 
luminozitate. Poţi utiliza mierea 
de albine, uleiul de măsline sau 
fructele pe care le ai la îndemână. 

Hidratează-te –  din cauza lipsei 
de umezeală din aer, iarna tenul 
se usucă mult mai uşor şi devine 
aspru şi cu aspect îmbătrânit. Chiar 
dacă primăvara temperaturile sunt 
mai prietenoase cu tenul, adeseori 
vântul uscat de primăvară duce la 
o deshidratare mult mai profundă 
a pielii feţei. Ai grijă să consumi 
suficiente lichide, astfel încât să 
asiguri şi o hidratarea internă 
optimă. 

Schimbă-ţi regimul alimentar şi 
adoptă o dietă echilibrată, bogată în 
vitamine, minerale şi antioxidanţi. 
Evitaţi consumul de grăsimi 
saturate şi carbohidraţi în exces, iar 
persoanele care au probleme din 
cauza acneei ar trebui să reducă 
consumul de lactate pasteurizate, 
ne sfătuieşte dr. Anca Sibieanu, 
medic specialist dermatologie. 

DOSARMEDICAL
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„Pentru a evita problemele tenului se 
recomandă modificarea ritualului zilnic de 
îngrijire, utilizarea cremelor cu o textură 
potrivită tenului şi anotimpului, fluide, 
hidratante, machiajul cât mai simplu, cu 
fonduri de ten naturale matifiante, minerale.” 

Dr. Anca Sibieanu, medic specialist 
dermatologie, Hyperclinica MedLife Unirii
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Pe lângă acestea, “pentru a menţine 
sănătatea tenului se recomandă, 
în primul rând, morcovii, caisele 
şi alte fructe şi legume de culoare 
galbenă şi portocalie. De asemenea 
varietăţile de salată, spanac şi alte 
frunze verzi susţin sănătatea şi 
integritatea tenului. Nu în ultimul 
rând, consumul de peşte gras, 
cum ar fi somonul sau macroul, 
ne asigură necesarul de acizi 
graşi polinesaturaţi”, afirmă dr. 
Rodica Cibea, medic specialist, 
diabet nutriţie şi boli metabolice, 
Hyperclinica MedLife Unirii. 
Potrivit specialistului în nutriţie, 
mai multe studii arată că “o dietă 
bogată în dulciuri rafinate şi 
grăsimi animale contribuie la 
procesul de îmbătrânire a pielii”.

Fă un set de analize – primăvara 
poate genera mai multe 
dezechilibre la nivel intern care se 
pot reflecta şi asupra tenului. Un 
set de analize te va ajuta și dacă 
ai probleme cu acneea. Medicii 
recomandă şi analizele
hormonale: dozare de hormoni 
androgeni, progesteron, estrogeni 
şi, după caz, ecografie pelvină 
pentru evidenţierea unui ovar 
micropolichistic.

Combină procedurile 
pe care le faci acasă cu 
cele de dermatologie 
estetică
Adaugă regimului tău de 
întreţinere a pielii şi câteva 
proceduri de dermatologie 
estetică astfel încât vei putea trata 
problemele în profunzime, iar 
efectele vor fi de durată. Ridurile, 
acneea, petele sau alte probleme 
ale pielii pot fi tratate cu ajutorul 
tehnologiilor moderne disponibile 
la Clinica de Dermatologie 
Estetică, DermaLife. 
Astfel, dacă după această iarnă 
ridurile au început să-şi facă 
apariţia, sau au devenit mai 
adânci, poţi apela la un tratament 
cu Intraceuticals.  Cunoscut ca 
„tratamentul Madonnei”, metoda 
ajută la hidratarea imediată 
a tenului, conferă fermitate 

şi stimulează producerea de 
colagen şi elastină. Cu ajutorul 
unui dispozitiv care furnizează 
un flux continuu de oxigen sunt 
introduse în straturile profunde 
ale pielii substanţe benefice 
precum acid hialuronic, vitamine 
(A,C,E), antioxidanţi (aloe vera 
şi ceai verde). Tehnologia duce 
la o hidratare superioară, însă 
poate fi utilizată şi în tratamentele 
antiacneice, de albire, rejuvenare 
sau anti-rid. Rezultatele sunt 
vizibile chiar după prima şedinţă, 
iar tenul arată mult mai proaspăt 
datorită hidratării interioare. 
Dacă după această iarnă v-aţi ales 
cu nişte leziuni vasculare la nivelul 
tenului, cuperoză şi pete, iar de 
la soarele de primăvară câţiva 
pistrui,  puteţi apela la procedurile 
cu laserul Vbeam Perfecta. Acesta 
deţine o tehnologie avansată multi-
puls, mai multe aplicatoare pentru 
a trata petele de diferite mărimi 
şi un dispozitiv de răcire patentat 
(Dynamic Cooling Device™) ce 
micşorează timpul de recuperare, 
prevenind apariţia purpurei sau a 
învineţirii.

 Dacă vă doriţi o procedură de 
rejuvenare, tonifiere şi tratament 
într-o singură şedinţă, puteţi 
apela la tehnologia eMax Triniti 
disponibilă numai la DermaLife. 
În cadrul şedinţei de rejuvenare, 
eMax pot trata cu succes petele, 
angioamele şi cuperoza. Ulterior, 
tenul este tonifiat, iar pielea 
devine mai netedă şi fermă, fiind 
diminuate cu succes ridurile. 
Cea de-a treia dimensiune a 
procedurii este tratamentul 
Matrix IR cu ablaţia fracţională. 
Laserul pătrunde până la nivelurile 
dermice profunde făcând astfel 
posibilă eliberarea colagenului. 
Datorită încălzirii selective în 
benzile termice ale matricei, 
ţesutul înconjurător este protejat, 
facilitând vindecarea rapidă. În 
urma tratamentului rezultă o 
piele netedă, tonifiată şi cu porii 
micşoraţi. 

Indiferent de procedura aleasă 
pentru îngrijirea tenului nu uitaţi 
să adăugaţi tratamentelor o stare de 
spirit pozitivă care să vă lumineze 
chipul în această primăvară.

Să aveţi o primăvară frumoasă şi 
un ten înfloritor!  
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„Pentru a menţine sănătatea tenului se recomandă, în primul rând, morcovii, 
caisele şi alte fructe şi legume de culoare galbenă şi portocalie. De asemenea, 
varietăţile de salată, spanac şi alte frunze verzi susţin sănătatea şi integritatea 
tenului. Nu în ultimul rând, consumul de peşte gras, cum ar fi somonul sau 
macroul, ne asigură necesarul de acizi graşi polinesaturaţi.”
 
Dr. Rodica Cibea, medic specialist, diabet nutriţie şi boli metabolice, 
Hyperclinica MedLife Unirii.



diagnosticate cu cancer la sân în 
stadii avansate, este determinat, de 
cele mai multe ori, de lipsa unei 
culturi medicale. “Unele paciente 
spun că le-a fost frică, au crezut 
că va trece. Altele au încercat să se 
trateze singure cu foaie de varză, 
pătlagină, ceaiuri, argilă şi că 
s-au simţit mai bine o perioadă”, 
spune doctorul Viişoreanu. 
“Aceste remedii pot avea un efect 
antiinflamator, însă nu tratează 
boala, iar pacientele ajung la 
doctor când metastazele sunt deja 
instalate”. 

Paşi pentru 
diagnosticul şi 
tratamentul cancerului 
de sân
Orice femeie cu vârsta cuprinsă 
între 20 şi 40 de ani trebuie să facă 
un control clinic şi ecografic o dată 
pe an, iar cele de 40-50 de ani, fără 
antecedente în familie de cancer 
ovarian sau mamar, ar trebui să facă 
un control clinic ecografic o dată pe 
an şi o mamografie o dată la 2 ani. 
În cazul antecedentelor familiale, 
femeile trebuie să facă o ecografie o 
dată la 6 luni şi o mamografie anual, 
explică dr. Viişoreanu. 
Pacientele diagnosticate cu o 
tumoră la sân, urmează o schemă 
de tratament diferită, în funcţie de 
tipul tumorii şi a stadiului în care 
se află. Pentru stadiile incipiente, 
când boala este considerată locală, 
este recomandată intervenţia 
chirurgicală cu scoaterea largă 
a nodulului, examinarea lui 
intraoperatorie şi în funcţie de 
localizare, se stabileşte un plan de 
acţiune. După operaţie, pacientei 
i se stabileşte o schemă de 
chimioterapie, radioterapie cu sau 
fără hormonoterapie, în funcţie de 
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V-aţi întrebat vreodată câte poveşti de viaţă 
ascund scaunele de la uşa unui doctor? 

Recunosc că nici eu nu mi-am pus această întrebare 
până nu am ajuns în faţa uşii cabinetului F 2, din 
Hyperclinica MedLife Griviţa. Pentru că venisem 
mai devreme, m-am aşezat pe un colţ de fotoliu 
şi am început să privesc oamenii din jurul meu. 
Trei tinere erau aşezate vis a vis, în faţa mea era 
o doamnă însoţită de soţ care discuta într-un ritm 
alarmant despre nişte analize, şi în partea stângă 
stătea răbdătoare o altă doamnă de vreo 60 de ani. 
Şi toţi îl aşteptam pe doctorul Gabriel Viişoreanu 
medic rezident chirurgie generală, doctorand în 
oncologie, competenţă în ecografie generală/ecografie 
intervenţională. Deşi eram conştientă că merg la 
un specialist care are competenţe în diagnosticul şi 
tratamentul cancerului de sân, până să ajung la uşa 
cabinetului, nu mi-am pus întrebarea când am făcut 
pentru ultima oară o ecografie de sân sau măcar un 
control, aşa cum nu s-a întrebat nici doamna T. înainte 
să vină la dr. Viişoreanu în urmă cu un an. Stătea în 
stânga mea şi m-a rugat să o las să intre înainte pentru 
că făcuse chimioterapie şi încă nu se simţea foarte bine. 
Avea capul acoperit cu un batic şi se vedea că părul 
îi căzuse după tratament. Înainte de a se îndrepta 
către cabinetul doctorului, m-a privit îndelung şi mi-a 
urat multă sănătate. Am rămas singură în faţa uşii 
şi mi-am amintit de mama, apoi de o bună prietenă 
care trăiseră experienţa unui cancer la sân. Din păcate 
ajungem la doctor atunci când ne doare, sau, aşa cum 
spunea doctorul Viişoreanu „de frică după ce una 
dintre persoanele apropiate a fost diagnosticată cu 
cancer. Se întâmplă ca într-un grup o femeie să aibă 
o problemă şi atunci vin la control toate colegele şi 
prietenele din tot acel grup.”

Când ajungem la 
doctor?
Chiar dacă despre cancerul la sân 
se discută foarte mult în ultimii 
ani, femeile se adresează doctorului 
doar atunci când au o problemă. 
“De cele mai multe ori, durerea de 
sân e cea care le determină să vină 
la doctor”, afirmă dr. Viişoreanu. 
„Deformarea sânului şi modificarea 
culorii sunt alte semnale din cauza 
cărora se adresează unui medic”, 
adaugă doctorul. Totuşi, screening-

ul regulat este extrem de important 
deoarece “tumorile maligne nu 
dor în stadiile incipiente, devin 
dureroase în stadii avansate când 
apar modificari locale (piele 
retractată, ulcerată, supuraţii 
tegumentare) deformări ale sânului, 
edematierea sânului. Atunci când 
pacienta prezintă aceste simptome, 
plus ganglioni axilari modificaţi, 
boala se află într-un stadiu mai 
avansat și este uneori mult prea 
târziu ca să se mai poată face ceva”, 
explică dr. Viişoreanu. 
Numărul mare de femei 
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Despre frică, neputinţă, dar şi ... 
forţa de a învinge 
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rezultatul histopatologic şi testele 
imuno-histochimice.
Pentru tumorile mici de origine 
incertă, în MedLife se foloseşte 
şi ecografia intervenţională cu 
sistemul Encor-SonoRx. Metoda 
foloseşte tehnica de secţionare şi 
aspirare prin vacuum a tumorilor 
mamare, sub ghidajul ecografic, 
iar la final se plasează un reper 
ceramic/titan la nivelul locului de 
excizie. Procedura se efectuează sub 
anestezie locală sau generală. 

La MedLife, pacienta diagnosticată 
cu cancer la sân are un circuit 
foarte bine stabilit, datorită bunei 
colaborări dintre oncolog, chirurg, 
chirurg plastician şi psihoterapeut. 
În cadrul aceluiaşi sistem, 
pacienta beneficiază de investigaţii 
imagistice, tratamente chirurgicale, 
tratamente chimioterapeutice 
şi radiologice, dar şi operaţii de 
reconstrucţie imediată sau tardivă a 
sânului după mastectomie. 

Reconstrucţia de 
sân, un pas spre 
normalitatea pierdută

Orice operaţie de mastectomie 
are un impact foarte mare asupra 
psihicului şi fizicului unei femei. 
Operaţiile de reconstrucţie a 
sânului realizate imediat după 
mastectomie pot reduce trauma 
psihologică a femeii, oferindu-i 
mai multă siguranţă şi încredere, 
explică dr. Cătălin Stîngu, medic 
primar chirurgie reconstructivă. 
„Pe lângă avantajele psihologice, 
nu trebuie să neglijăm faptul că 
reconstrucţia sânului, din ţesutul 
pacientei, îi protejează peretele 
toracic de efectele tratamentului 
radiologic. Totodată, riscul apariţiei 
limfedemului (acumulare anormală 
a limfei în ţesuturi ca urmare a 
exciziei ganglionilor limfatici şi 
inflamarea braţului), este diminuat, 
deoarece ţesutul transplantat poate 
asigura drenajul axilar. Datele 
statistice arată că restaurarea 
anatomică a sânului îmbunătăţeşte 
calitatea vieţii pacientelor cu cancer 
la sân”, explică dr. Stîngu. 
În România, majoritatea femeilor 

cu cancer la sân rămân mutilate 
deoarece nu ştiu de posibilitatea 
reconstrucţiei sânului şi de 
avantajele acesteia. “În Occident se 
practică chirurgia conservativă a 
sânului, în operaţia de mastectomie 
se încearcă păstrarea unei părţi din 
sân, iar reconstrucţiile se efectuează 
în majoritatea cazurilor. Astfel încât 
nu se pune problema ca o pacientă 
să rămână cu o amputaţie de sân,” 
spune dr. Stîngu. 

Pentru reconstrucţia sânului pot 
fi utilizate lambouri din ţesuturi 
proprii, implanturi de silicon sau 
tehnici care le combină pe ambele. 
Doctorul Stîngu face operaţii de 
reconstrucţie de sân de peste 15 
ani şi spune că de fiecare dată-şi 
adaptează tehnica în funcţie de 
necesităţile pacientei, constituţia 
şi tipul de mastectomie efectuat. 
Operaţiile de mastectomie şi 
reconstrucţie de sân efectuate de dr. 
Gabriel Viişoreanu şi Cătălin Stîngu 
durează aproximativ trei-patru ore. 
Înainte de operaţie pacientei i se 
explică foarte detaliat în ce constă 
procedură. „Pacienta trebuie să 
fie foarte bine informată astfel 
încât motivaţia ei să fie dublată de 
cunoaşterea cât mai profundă a 
procedurii şi implicaţiile acesteia,, 
spune dr. Stîngu. 
Reconstrucţia sânului poate fi făcută 
din ţesutul propriu, cu implant 
siliconic sau combinaţii a mai 
multor tehnici. Orice pacientă care 
decide să efectueze această operaţie 
trebuie să ştie că reconstrucţia 
sânului nu determină accelerarea 
unei recidive a cancerului. 
În funcţie de tratamentul post-
operator al pacientei, la un 
interval de 3-6 luni se poate 
face reconstrucţia complexului 

areolomamelonar. Iniţial se 
reconstruieşte mamelonul, iar la un 
interval de o lună este reconstruită 
şi areola printr-un tatuaj sau grefă 
de piele. 

„Evaluarea succesului unei 
reconstrucţii poate fi efectuată şi 
pe baza faptului că pacienta revine 
pentru reconstrucţia areolei şi 
mamelonului”, spune chirurgul 
estetician.

Tot în această etapă, chirurgul mai 
poate realiza o intervenţie pentru 
poziţionarea simetrică a sânilor. 
După vindecare, femeile care au 
suferit de cancer la sân revin la 
doctor cel puţin o dată pe an, îşi 
găsesc locuri în fotoliile din faţa uşii 
şi aşteaptă încrezătoare.
La plecare, după o lungă discuţie 
cu domnii doctori, m-am îndreptat 
către recepţie. Ţineam în mână 
cu o forţă ciudată rezultatul 
unei ecografii pe care era indicat 
verdictul medicului. Recunosc că a 
fost pentru prima oară când m-am 
gândit că aş fi putut fi oricând 
doamna T. Rezultatul a fost negativ 
şi sper ca la anul, când voi reveni 
aici, la cabinetul F2 din Calea 
Griviţei 365 să fie mai puţine femei 
măcinate de suferinţă. 

Articol de Victoria Donos
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Curajul e cel mai bun tratament pentru 
cancerul la sân. Curajul de a face controale 
regulate și curajul de a lua măsurile care 
se impun atunci când este cazul.



POVESTEATA

Vestea ne-a şocat, însă doamna 
dr. Muntean ne-a explicat că dacă 
reuşim să programăm o operaţie pe 
cord deschis imediat după naştere, 
copilul va duce o viaţa normală. La 
iniţiativa doamnei doctor, a doua 
zi, ecografia a fost repetată şi de 
domnul Profesor Pelinescu, acesta 
confirmând diagnosticul pus de 
doamna doctor. Au fost câteva zile 
de disperare şi confuzie. 

Ştiam că trebuie să operăm copilul 
imediat după naştere, însă în 
România nu puteam face acest 
lucru deoarece există un singur 
centru de chirurgie cardio-

vasculară pediatrică, însă lista de 
aşteptare este de câteva săptămâni. 
Aşa că am început să căutăm 
soluţia în străinătate.

Primul drum pentru a discuta 
despre naştere şi operaţie a fost la 
Viena, la AKH. Acolo, un profesor 
specializat în ecocardiografie 
fetală a repetat toate ecografiile, 
iar diagnosticul a coincis în 
totalitate cu cel pus de doamna 
dr. Andreea Muntean. În plus, am 
aflat că această malformaţie este 
evidenţiată de către cei mai buni 
doctori doar după săptămâna a 
22-a de sarcină, iar în cele mai 
multe cazuri, malformaţia este 
depistată doar după naştere.
La întoarcerea în ţară, am discutat 
cu dr. Alin Popescu,  medic 
cardiolog pediatru MedLife, care 
ne-a explicat pe larg despre ce 
este vorba în această malformaţie 
cardiacă, ne-a povestit despre 

cazurile pe care le are deja sub 
supraveghere şi ne-a încurajat 
că totul va fi bine, dacă operaţia 
este făcută corect şi imediat după 
naştere. 
Cu câteva luni înainte de naştere, 
am aflat medicul român, dr. Eugen 
Săndica, chirurg cardiolog la o 
clinică din Germania. Am ajuns 
la acesta deoarece operase zeci de 
copii inoperabili în ţară. 

După naştere, nu puteam să-l 
transportăm pe Alexandru în 
Germania, aşa că trebuia să nasc în 
acelaşi spital unde urma să aibă loc 
operaţia. Din această cauză, trebuia 
ca sarcina să fie atent monitorizată 
în ţară pentru a evita naşterea 
prematură, care ar fi fost fatală 
pentru Alexandru. 

O echipă de doctori de la MedLife 
ne-au fost aproape pe toată durata 
sarcinii și cred că fără ajutorul 

doctoriţei Mirela Popa, medic 
specialist ginecologie nu ştiu 
cum m-aş fi descurcat.  Doamna 
dr. Alina Oprea ne-a ajutat să 
îndeplinim formalităţile pentru 
a putea naşte în Germania, iar 
domnul dr. Alin Nicolescu, pentru 
a-l putea opera pe Alexandru. 
Aş vrea să subliniez suportul 
deosebit profesional şi moral de 
care ne-am bucurat, din partea 
tuturor acestor medici, până am 
plecat din ţară pentru naşterea şi 
operaţia lui Alex.

Alexandru s-a nascut pe 8 mai 
2010, în Germania, la Bad 
Oeynhausen, şi a fost operat pe 
cord deschis, de către domnul dr. 
Eugen Săndica, la vârsta de 4 zile. 
Operaţia a fost un succes deplin, 
într-un centru de excelenţă al 
chirurgiei cardio-vasculare, iar 
după o săptămână de la operaţie, 
Alex era un copil normal. 

Aceasta este povestea noastră cu 
final fericit, pentru care mulţumim 
tuturor medicilor care s-au 
implicat – doamna dr. Mirela Popa, 
doamna dr. Andreea Muntean,  
domnul Profesor Pelinescu, 
doamna dr. Alina Oprea, doamna 
dr. Magda Corcău (Băjenaru), 
domnul dr. Alin Nicolescu (toţi de 
la MedLife Griviţa) şi domnului dr. 
Eugen Săndica, directorul centrului 
de Chirurgie Cardiovasculară a 
Malformaţiilor Congenitale din 
Bad Oeynhausen (Direktor des 
Departments für die Chirurgie 
angeborener Herzfehler, Zentrum 
für Angeborene Herzfehler, Herz- 
und Diabeteszentrum NRW). 

De la Alexandru, cu toată 
dragostea şi recunoştinţa, La 
mulți ani doamnelor doctor 
Andreea Muntean, Mirela Popa, 
Alina Oprea şi Magda Corcău 
(Băjenaru)!

Numele meu este Mădălina, sunt mămica unui 
băieţel de 1 an şi 9 luni, Alexandru, şi doresc 
să vă împărtăşesc povestea specială a naşterii 

copilului nostru. 

Povestea noastră a început în toamna anului 2009, 
atunci când în săptămâna a 16-a de sarcină dr. 
Andreea Muntean de la MedLife Griviţa, a descoperit 
că fătul de numai 300 de grame avea transpoziţia 
vaselor mari, o malformaţie congenitală cardiacă în 
care artera aortă şi artera pulmonară cresc invers 
în atrii, iar organismul şi mai ales creierul primeşte  
sânge cu dioxid de carbon, în loc de sânge oxigenat. 

Copilul nostru trăieşte 
datorită lor
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Spitalul de Pediatrie

Din dragoste pentru copii

• apendicectomii;
• hernii;
• orhidopexii;
• hidrocel;
• fimoză;
• excizia leziunilor cutanate;
• hipospadias; 
• amigdalectomii;
• adenoidectomii;
• operații de strabism;
• obstrucție canal lacrimo-nazal;
• chalazion.

Intervenții chirurgicale 
clasice și laparoscopice:

Call center: 021 9646 • Str. Zăgazului nr. 7, sector 1 București

www.spitaluldepediatrie.ro



Managementul durerii postoperatorii este în acest 
moment o preocupare de prima linie în întreaga 
lume. Statisticile arată că, dincolo de teama 
pentru rezultatul final al intervenţiei chirurgicale, 
pacienţilor le este teamă de durerea postoperatorie. 

Durerea, reprezintă conform IASP (International 
Association for the Study of Pain) „experienţă 
senzorială şi emoţională neplăcută, asociată cu o 
leziune tisulară actuală, potenţială sau descrisă în 
termeni echivalenţi unor asemenea stări”.

UTILE

Operaţia fără durere 
sau despre managementul perioperator
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perioperator, care începe încă din 
momentul vizitei preanestezice 
şi include totalitatea tehnicilor 
utilizate pentru controlul durerii 
induse de gestul chirurgical, 
dar şi terapia simptomatică 
menită să controleze simptomele 
disconfortante frecvent întâlnite 
după operaţie (greaţă, vomă, prurit, 
constipaţie), la fel ca şi recuperarea 
rapidă postoperatorie.
Pentru atingerea acestui obiectiv, 
în cadrul departamentului de 
Anestezie şi Terapie Intensivă din 
Spitalul Life Memorial Hospital am 

implementat Protocoale de Terapie 
a Durerii.

Astfel o primă etapă este 
evaluarea perioperatorie şi 
anticiparea strategică a analgeziei 
postoperatorii, ţinând cont de:
• tipul de intervenţie
• evaluarea severităţii durerii 
postoperatorii - cu ajutorul scalelor 
numerice şi vizuale (scoruri de 
durere).
• condiţii medicale asociate (ex: 
probleme respiratorii sau cardiace, 
alergii, etc.)

• calcularea raportului risc/beneficii 
pentru tehnicile disponibile.
 • preferinţa pacientului sau 
experimentele dureroase anterioare.

Următoarea etapă constă în 
pregătirea pacientului şi presupune:
• ajustarea sau recomandarea de a 
continua tratamentul pentru acele 
medicamente a căror retragere 
provoacă sindromul de abstinenţă.
• tratarea anxietății și durerii 
preexistente.
• premedicaţia.
• educaţia pacientului şi a familiei – 

datele din literatura de specialitate 
indică faptul că dozele de analgezice 
utilizate sunt mai mici la acei 
pacienţi care au primit educaţie 
preoperatorie şi de patologie 
asociată.

În funcţie de tipul intervenţiei 
chirurgicale, anesteziile ce pot fi 
utilizate sunt: anestezie generală, 
anestezii loco-regionale (rahidiană, 
peridurală, blocuri nervoase) sau 
combinate (AG + peridurală).
De altfel, tratamentul durerii 
postoperatorii începe încă din 
timpul intervenţiei chirurgicale 
(analgezie preemtivă) prin utilizarea 
la sfârşitul operaţiei a unor 
combinaţii medicamentoase menite 
să asigure controlul durerii imediat 
după operaţie. 

În perioada postoperatorie imediată 
(primele 24 h), utilizăm cu succes 
terapia multimodală a durerii.
Cu ajutorul formularelor de 
durere, după modularea corectă a 
intensităţii durerii, se administrează 
combinaţiile de medicamente 
din diverse clase (opioizi, AINS, 
paracetamol) care, acţionând 
prin mecanisme diferite, asigură 
o analgezie superioară cu efecte 
adverse minime.

Extrem de eficientă în controlul 
durerii este analgezia peridurală, 
larg utilizată la gravide în 
postoperator după operaţia 
cezariană, dar nu numai.
Pentru viitor, alături de metodele 
farmaceutice de tratament 
al durerii, vom lua în calcul 
şi utilizarea altor metode 
(hipnoterapia, electroacupunctură) 
care de-a lungul timpului şi-au 
dovedit eficacitatea, atât în tratarea 
durerii acute, dar şi în durerea 
cronică, neuropată.

Dr. Emilia Drăgulin, medic primar 
anestezie și terapie intensivă, 
Life Memorial Hospital

Cum apare durerea? 
Durerea are un mecanism complex 
de formare şi trasmitere. Acesta 
se formează la nivelul  plăgii 
operatorii, unde există o serie 
de receptori numiţi nociceptori, 
stimulul dureros este transmis prin 
fibre nervoase (fb Abeta, fb Adelta, 
fb C) către măduva spinării unde 
are loc un prim proces de modulare 
a durerii prin intermediul unor 
mediatori specifici (subst. P, 
GABA) după care se propagă 
prin tractul spinotalamic şi 
spinoreticular şi ajunge la nivel 
cortical unde are loc percepţia şi 
interpretarea senzaţiei dureroase.
Percepţia asupra durerii poate 
fi modulată de comportamentul 
afectiv al pacientului, astfel 
concentrarea asupra durerii creşte 

intensitatea sa, în timp ce gândirea 
pozitivă ameliorează durerea.
Este absolut evident faptul că 
o experienţă neplăcută legată 
de durere modifică percepţia 
pacientului, creşte gradul de 
anxietate al acestuia, cu efecte 
negative asupra calităţii vieţii şi nu 
în ultimul rând asupra procesului 
de vindecare.

De aceea obiectivul nostru este 
”OPERAŢIA FĂRĂ DURERE”

Este vorba de fapt de managementul 



ÎNTREBĂRILETALE

Răspunde: dr. Steluţa Bosoancă, medic 
specialist endocrinologie, Hyperclinica MedLife 
Titan

Sindromul hipoglicemic are aceleaşi semne 
şi simptome ca şi hipoglicemia. Printre 
acestea putem enumera o valoare a glicemiei 
sub 45mg/dl şi remiterea simptomelor după 
ingestia de carbohidraţi cu absorbţie rapidă 
(zahăr, bomboane dulci) sau administrarea 
intravenoasă de glucoză. Semnele şi 
simptomele hipoglicemiei sunt: tremor 
al extremităţilor superioare, palpitaţii, 
tahicardie, transpiraţie, foame, anxietate, 
iritabilitate, confuzie, incapacitate de 
concentrare şi poate culmina cu pierderea 
cunoştinţei şi comă. 

Hipoglicemia este de 2 tipuri - hipoglicemia a 
jeun ( apare la mai mult de 5 ore după masă) 
şi hipoglicemia postprandială reactivă, apare 
la 2-5 ore după masă. Diagnosticul primului 
tip se face determinând glicemia, insulina, 
peptid C şi pro-insulina pe nemâncate ( un 

Răspunde: dr. Viviana Iordache, medic 
specialist dermatolog Centrul de Dermatologie 
Estetică - DermaLife 

Tratamentul cu laser poate să îmbunătăţească 
până la 80% din cicatricile acneei, în funcţie 
de adâncimea acestora. Laserele aprobate 
FDA pentru cicatrici de acnee sunt lasere 
subablative sau radiofrecvenţa subablativă şi 
tratamementul se desfăşoară în 3-4 şedinţe 
lunare. Cel mai bun laser pentru cicatricile de 

Alina, 32 de ani
Recent am făcut nişte analize şi doctorul mi-a pus ca diagnostic sindrom hipoglicemic. 
Credeţi că ar trebui să mă îngrijorez? Se poate trata? Ce-mi recomandaţi să fac?
Menţionez că atât mama cât şi sora mea suferă de aceeaşi problemă, însă la ele  apare     
mult mai rar şi nu se manifestă atât de virulent ca la mine.

Dina, 27 de ani, Timişoara
 Recent, la un consult ginecologic mi s-a depistat un chist ovarian. Medicul mi-a 
recomandat intrevenţia chirurgicală. Vreau să-mi daţi mai multe detalii despre ce 
presupune acest chist?

Florentina, 28 de ani
În urma acneei mi-au rămas pe obraji cicatrici. Puteţi să-mi spuneţi dacă tratamentul cu 
laser poate să îmbunătăţească sau să rezolve această problemă în totalitate? De asemenea, 
am auzit că există mai multe tipuri de laser şi aş vrea să ştiu care este cel mai indicat în 
tratarea acestei probleme la momentul actual. 
Care sunt riscurile acestei proceduri şi cum pot fi evitate?

test de post negru de 72 ore). Diagnosticul 
celui de-al doilea tip se face pe baza unui test 
de toleranţă la glucoză prelungit. 
Hipoglicemia a jeun este foarte rară şi 
necesită de urgenţă investigaţii suplimentare 
pentru determinarea cauzei şi tratarea ei, cel 
mai frecvent o tumoră pancreatică secretantă 
de insulină. Hipoglicemia reactivă este mai 
frecventă şi poate însemna un diabet zaharat 
incipient, rezistenţa la insulină (aşa cum se 
întâmplă în obezitate şi sindromul ovarelor 
polichistice), o dietă restrictivă prelungită, o 
dietă bogată în dulciuri şi săracă în grăsimi, 
consumul de alcool, răspuns insulinic 
exagerat după rezecţie gastrică. 

Sfatul meu este să faceţi un consult la un 
medic endocrinolog sau de diabet, nutriţie 
şi boli metabolice pentru stabilirea etiologiei 
şi implicit a tratamentului. Până atunci vă 
sfătuiesc să serviţi mese mici şi dese, la 2-3 
ore, bogate în proteine şi carbohidraţi cu 
eliberare lentă (cereale, pâine) şi în cazul 
hipoglicemiei zahăr.

acnee la ora actuală este eMAx Triniti care, 
având în special radiofrecvenţa, nu este aşa 
de fotosensibilizant faţă de laserele clasice, 
ceea ce înseamnă durere şi riscuri mai mici. 
Riscurile apar doar dacă pielea pacientei este 
foarte bronzată sau foarte închisă la culoare 
sau dacă după aceea nu se respectă precauţiile 
indicate de medicină. Pentru a evita riscurile, 
este bine ca pielea să nu fie bronzată înainte 
de tratament.

Răspunde: Dr. Romeo Muntean, medic primar 
obstetrică-ginecologie, Hyperclinica MedLife 
Timişoara

Chisturile ovariene sunt formaţiuni tumorale, 
în general de natură benignă, cu conţinut 
lichidian sau semilichidian ce apar în 
interiorul sau pe suprafaţa ovarului.

În general, chisturile ovariene se împart în 
două mari categorii: funcţionale şi organice.

Dintre chisturile funcţionale cele mai 
frecvente sunt chistul folicular şi chistul 
hemoragic, iar dintre cele organice 
menţionăm chistul endometriozic, chistul 
dermoid şi tumorile seroase.

Diagnosticul diferenţial dintre cele două 
entităţi trebuie să luăm în calcul mărimea 
şi conţinutul chistului, evoluţia sa în timp, 
cel puţin 2 luni, precum şi simptomatologia 
asociată. Apariţia chisturilor ovariene 
fucţionale este direct legată de procesul de 
ovulaţie, fiind astfel întâlnite la femei în 

perioada fertilă, exprimând o funcţionare 
anormală a foliculilor ovarieni. Chisturile 
ovariene apărute după menopauză sau 
înaintea apriţiei menarhei sunt cu siguranţă 
chisturi organice şi de obicei, pun probleme 
de malignitate.
În mod normal, un chist ovarian funcţional 
se resoarbe în timp, fără intervenţie. Un alt 
mod de a trata acest chist, este administrarea 
de anticoncepţionale, ceea ce determină 
oprirea ovulaţiei şi deci, oprirea apariţiei 
foliculilor ovarieni care s-ar putea transforma 
chistic. În această “pauză” a ovarelor, chistul 
se poate resorbi fără să lase urme.
Dacă un chist ovarian are dimensiuni 
mai mari de 5-6 cm, conţinut solid sau 
semisolid, îşi măreşte dimensiunile timp 
de 1-2 luni chiar şi în “pauza” ovariană 
oferită de anticoncepţionale şi se însoţeşte 
de următoarele simptome: durere pelvină, 
balonare, tulburări menstruale, greaţă, vomă, 
durere la contactul sexual, dificultate la 
urinat sau infertilitate, atunci când acest chist 
este considerat organic şi necesită intervenţie 
chirurgicală. 
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Aveţi nevoie de un sfat sau un răspuns competent 
referitor la problemele d-voastră de sănătate? 
Trimiteţi-ne întrebările 
la  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

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 • Telefon: 0268 960

Hyperclinica MedLife PDR Braşov
Str. Turnului nr. 5A, cod 500152, Brașov
• Telefon: 0268 960

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 Medicale

Centrul Medical MedLife Iride
Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Iride 
Park, clădire 1, sector 1  București 
Programări: 021 9646, 0371 06 00 61

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!

NOU!




