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Citeam zilele trecute un articol care titra mare, pe copertă: “În scurt 
timp vom ajunge să ne tratăm singuri”. În acelaşi material, chiar 
la începutul articolului mai scria că România ocupă primul loc în 

Uniunea Europeană la numărul medicilor care pleacă peste hotare, motivele 
principale fiind condiţiile din sistemul sanitar, lipsa de echipamente  şi un 
nivel extrem de scăzut de remunerare.  

Sunt de acord că sistemul medical din România a îmbătrânit şi traversează 
o perioadă critică, dar cât este de corect să emitem astfel de judecăţi şi să 
generalizăm până la urmă, în condiţiile în care, alături de acest sistem ce 
a îmbătrânit urât, creşte un sistem tânăr, care în acest moment are toate 
premizele pentru a susţine atât medicii cât şi medicină românească.

În cei aproximativ 20 de ani de existenţă, sistemul medical privat din 
România a reuşit, cu paşi mici dar siguri, să construiască reţele puternice 
de spitale, clinici, laboratoare şi maternităţi, să achiziţioneze tehnologii 
performante, de ultimă generaţie, să pună la punct circuite medicale care să 
susțină un act medical de calitate, şi nu în ultimul rând, să asigure condiţii 
de siguranţă şi confort.

Mai mult, datorită dotărilor, circuitelor medicale, dar şi condiţiilor oferite, 
sistemul medical privat şi-a construit un mediu propice care să absoarbă 
personalul medical de calitate. Şi aici am în vedere cel puţin 3 direcţii: 
prima, şi cea mai la îndemână, se referă la cooptarea medicilor din sistemul 
de stat (un exemplu în acest sens este şi cazul Conf. Gheorghe Popescu. 
Recomand interviul de la pag. 22), reîntoarcerea medicilor români din 
străinătate, şi aici privatul are exemple destule şi, nu în ultimul rând, 
atragerea medicilor străini cu experienţă internaţională notabilă. Cele 
mai recente exemple pentru această ultimă direcţie sunt colaborările cu 
Profesorul Dirk Uyttendaele de la Universitatea Ghent, Belgia, dar şi cu 
Terence Leonard, unul dintre cei mai cunoscuţi embriologi britanici. Vedeţi 
mai multe detalii în paginile de noutăţi.

Având în vedere contextul amintit, putem susţine că la ora actuală sistemul 
medical românesc poate face aproape totul atât pentru a menţine medicii 
în ţară, cât şi pentru a asigura un act medical corespunzător. Mai rămâne 
să identificăm soluţiile care să faciliteze şi mai mult accesul pacienţilor la 
serviciile din sistemul privat, iar în acest sens reforma sănătăţii ar putea 
aduce schimbarea prin restructurarea sistemului de asigurări de sănătate. Şi 
odată ce şi această problemă va fi rezolvată, rămâne să trageţi voi concluzia 
dacă sistemul medical privat este unul învingător sau nu.

Medicina privată 
- un sistem învingător?
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la ser-
viciile, promoţiile, dotările şi noii medici MedLife.

De câteva luni are o viaţă normală şi a revenit la 
activităţi pe care nu le mai putea face de ani de zile. 
Citiţi în această ediţie povestea unui bărbat care s-a 
adresat doctorului cu o hernie gigantică, iar în timpul 
operaţiei doctorii i-au mai descoperit alte trei hernii.

Hernia peretelui abdominal este o afecţiune care apare 
frecvent atât la copii cât şi la adulţi. Pentru că trata-
mentul herniei este doar chirurgical, reporterul nostru 
vă invită să participaţi la o operaţie laparoscopică de 
hernie efectuată de dr. Victor Radu, medic primar 
chirurgie generală.

Ajung la urgenţă crezând că suferă de o afecţiune de 
inimă sau o boală extrem de serioasă, însă medicii 
constată că au suferit un atac de panică. Psihologul 
Silvia Ciobanu ne explică ce sunt atacurile de panică, 
când se produc şi cum pot fi tratate.

Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi ortopezi din 
ţară, însă nimeni nu s-ar fi gândit că n-a vrut nici un 
moment să devină ortoped. Aflaţi cu a ajuns conf. dr. 
Gheorghe Popescu să renunţe la visul său din facultate şi 
să se facă ortoped.

În ultimii ani tot mai multe persoane care suferă de 
diverse afecţiuni oculare apelează la corecţia acestora 
prin operaţiile cu laser. Citiți când este recomandată 
o astfel de intervenţie şi în ce condiţii se poate face 
operaţia. Pe lângă acestea, aflaţi şi răspunsul la alte 
întrebări ale cititorilor noştri. 
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Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie MedLife a demarat o 
colaborare cu profesorul Dirk Uyttendaele, medic specialist 
în chirurgia spinală de la Universitatea de Medicină Ghent 
din Belgia.
În baza acestei colaborări, pacienţii vor beneficia atât de 
consultaţii de specialitate cât şi de intervenţii chirurgicale 
complexe, pe care profesorul Uyttendaele le va efectua 
împreună cu echipa de medici ortopezi ai Spitalului de 
Ortopedie şi Traumatologie MedLife.

Cazuistica medicală – paleta de afecţiuni pentru care 
pacienţii pot apela este foarte largă. În cadrul Spitalului de 
Ortopedie şi Traumatologie MedLife vor putea fi tratate 
sub  îndrumarea Profesorului Uyttendaele toate afecţiunile 
coloanei vertebrale (hernii de disc, scolioze sau alte 
diformităţi,  spondilolistezis, tumori, traumatisme etc.), la 
orice nivel (lombar; toracal; cervical).
În premieră pentru medicina privată din România se vor 
putea trata chirurgical displazii congenitale de şold.

Preţuri: Toate intervenţiile chirurgicale asistate de către 
Profesorul Uyttendaele vor fi oferite la preţuri similare cu 
cele efectuate de medicii români. Prin acest demers, MedLife 
facilitează accesul pacienţilor la intervenţii chirurgicale 
efectuate de medici cu experienţă operatorie îndelungată la 
nivel internaţional şi abordare revoluţionară în medicină.

Mai multe detalii regăsiți pe site-ul www.medlife.ro.

Despre profesorul dr. Dirk Uyttendaele
Este unul dintre cei mai renumiţi specialişti în tratarea 
afecţiunilor ortopedice din Europa. Absolvent al Universităţii 
de Medicină din Ghent, Belgia în 1972, dr. Dirk Uyttendaele 
s-a specializat în chirurgie ortopedică în 1977 şi medicină de 
recuperare  în anul 1986. Şef al clinicii de chirurgie spinală a 
Spitalului Universitar din Ghent şi profesor în cadrul aceluiaşi 
spital, prof. dr. Dirk Uyttendaele este autorul multor proiecte 
de cercetare privind tehnicile chirurgicale şi implanturile 
spinale.

DermaLife, Centrul de Excelenţă în Dermatologie Estetică 
aduce o nouă terapie de remodelare corporală prin îngheţarea 
grăsimilor – lipoliza prin criogenie. Noua terapie foloseşte 
frigul pentru a dizolva grăsimea, oferind posibilitatea de a 
elimina surplusul de grăsime fără bisturiu, fără ace, durere 
sau perioadă de recuperare ulterioară. 

Lipoliza prin criogenie este folosită în clinicile europene de 
profil, bucurându-se de succes atât în rândul femeilor cât şi al 
bărbaţilor. Ţesuturile grase de sub piele sunt mai vulnerabile 
la temperaturi scăzute în comparaţie cu celelalte ţesuturi din 
jur, precum pielea şi muşchii. În timp, după efectuarea acestei 
terapii, într-un interval de două-şase săptămâni, celulele 
grase mor, iar organismul le elimină natural, prin procesele 
metabolice.

Lipoliza prin criogenie este o terapie care a primit aprobarea 
Comunităţii Europene şi a FDA-ului American (Food and 
Drug Administration). Potrivit specialiştilor, acest tip de 
tratament nu înlocuieşte un mod de viaţă sănătos, care 
presupune o dietă echilibrată şi exerciţiu fizic, însă ajută la 
remodelarea corporală îndepărtând depozitele adipoase de pe 

zone localizate, care nu au putut fi eliminate prin dietă. 
Un alt mare avantaj este acela că se previne îngrăşarea 
neuniformă. Rezultatele  se obţin treptat şi de aceea pacienţii 
sunt chemaţi la control la o lună şi jumătate de la efectuarea 
procedurilor.

Începând cu această lună, MedLife așteaptă viitoarele mămici 
cu preţuri atractive la pachetele de naştere. Alege unul din 
cele trei pachete de naştere în maternitatea MedLife din 
Bucureşti şi beneficiezi de preţuri începând cu 4000 de 
lei. Programează-te din timp şi asigură-te că întâlnirea cu 
bebeluşul tău va fi una specială. Locurile sunt limitate.

Preţuri naşteri:

Naştere naturală
• Pachet Silver 
  • Cazare în cameră dublă – 4000 de lei
  • Cazare în cameră single – 4700 de lei
• Pachet Gold – 6500 de lei
• Pachet Diamond – 8000 de lei

Naştere prin cezariană 
• Pachet Silver
   • Cazare în cameră dublă – 5500 de lei
   • Cazare în cameră single – 6200 de lei
• Pachet Gold – 7500 de lei
• Pachet Diamond –9500 de lei

Preţurile sunt valabile pentru naşterea cu medic intern 

MedLife, cu trimitere de la medicul de familie şi dovada de 
asigurat în sistemul public de sănătate sau card european 
de sănătate. Pentru naşterile gemelare se adaugă 2000 lei 
la pachetul ales. La naşterile cu medici externi se adaugă 
onorariul medicului. 

Pentru mai multe detalii apelaţi recepţia maternităţii: 
0753.535.376.

Premieră MedLife: Profesorul Dirk Uyttendaele de la Universitatea 
Ghent, Belgia va efectua operaţii pentru orice afecţiune a coloanei 
vertebrale, inclusiv displazii congenitale de şold 

Terapie revoluţionară de remodelare corporală 
prin îngheţarea grăsimii, la DermaLife

Early booking - prinde cele mai bune prețuri  pentru naștere! 

NOUTĂȚISERVICII

PharmaLife, reţeaua de farmacii MedLife, a deschis recent 
o nouă unitate în cadrul Hyperclinicii MedLife Titan. 
În cadrul noii unităţi, pacienţii pot beneficia de o gamă 
variată de medicamente, suplimente alimentare, produse 
dematocosmetice, produse de igienă, produse pentru copii, 
dispozitive medicale etc. 
În baza cardului de fidelitate MedLife, pacienţii beneficiază 
de o reducere de 5% la suplimentele alimentare, produsele 
dermatocosmetice şi produsele de igienă. Discount-urile 
oferite prin cardul de fidelitate nu se cumulează cu alte 
promoţii derulate în farmacie. 

Farmacia eliberează medicamente în baza prescripţiei 
medicale, dar şi fără, în funcţie de tipul de medicament 
solicitat. 

Farmacia funcţionează de luni până vineri în intervalul 8:00 – 
21:00, precum şi sâmbăta între 8:00-15:00.

Nouă farmacie PharmaLife



Recent, laboratorul MedLife Griviţa şi-a completat portofoliul 
de analize pentru diagnosticul hepatitelor autoimune (HAI) 
prin introducerea testului SLA (Soluble Liver Antigen). 
Hepatitele autoimune (HAI) sunt afecţiuni cronice hepatice, 
de natură necro-inflamatorie şi etiologie necunoscută, 
asociate cu prezenţa de autoanticorpi şi o creştere a nivelului 
de imunoglobuline. Aceaste afecţiuni sunt mai des întâlnite la 
femei şi afectează aproximativ 6% din populaţie. 
În stabilirea diagnosticului este foarte importantă 
diferenţierea HAI de alte afecţiuni autoimune ale ficatului: 
ciroza biliară primitivă şi colangită sclerozantă primară.
Pentru diagnosticul hepatitelor autoimune mai sunt 
recomandate următoarele analize:
• Ac anti-nucleari (ANA); un rezultat pozitiv se evidenţiază 

prin prezenţa de punctaţii nucleare la imunofluorescenţa 
indirectă
• Ac anti fibra musculară netedă (ASMA) orientaţi împotriva 
Actinei F – utili în diagnosticul HAI tip 1
• Ac LKM1 (liver – kidney microsoms – îndreptaţi împotriva 
microsomilor hepatici şi renali), care recunosc citocromul 
CYP2D6 – utili în diagnosticul HAI tip 2
• Ac anti-SLA (liver-pancreas antigen)
• Ac antimitocondriali (AMA) pentru a exclude ciroza biliară 
primitivă

Pentru efectuarea testului SLA se recoltează sânge venos 
dimineaţa, pe nemâncate. 

Copilul tău este plin de energie: aleargă tot timpul, este 
curios şi evoluează de la o zi la alta. De aceea, monitorizarea 
stării sale de sănătate nu este numai o recomandare, ci şi o 
necesitate.

MedLife – Genesys oferă servicii de pediatrie complete, 
pentru că siguranţa actului medical, serviciile de înaltă 
calitate, dotarea ultraperformantă şi echipa medicală cu 
experienţă în domeniu sunt garanţia noastră pentru sănătatea 
copilului tău.

În cadrul ambulatoriului de specialitate oferim monitorizarea 
dezvoltării normale a copilului; analize de laborator; 
programe de profilaxie; efectuarea profesională a vaccinurilor 
specifice; precum şi controale periodice specifice fiecărei 
vârste de la nou-născut la adolescent; recomandări privind 
alimentaţia pe grupe de vârstă; diagnosticarea şi tratarea 
afecţiunilor acute. 

Departamentul de pediatrie dispune de specialişti care 
asigură consultaţii şi investigaţii pentru toată aria de 
specialităţi medicale dedicate copiilor. Astfel, în cadrul 
departamentului funcţionează un serviciu de ORL Pediatrie, 
cabinete de Alergologie şi Imunologie Clinică, Dermatologie 
Pediatrică şi Endocrinologie. Pe lângă acestea, serviciile 
de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică oferă consultaţii 
de specialitate şi intervenţii chirurgicale pentru cele mai 
complexe afecţiuni. 

Departamentul mai asigură servicii de fiziokinetoterapie, de 
pedodonţie, chirurgie orală şi buco-maxilofacială, respectiv 
de stomatologie generală.

În curând, MedLife-Genesys va lansa asistenţa pediatrică la 
domiciliu.

Informaţii şi programări la: 0257 960, 0257 219 800 sau 
online pe: www.medlife-genesys.ro

Spitalul MedLife Braşov a adaugat în portofoliul de servicii, 
radiologia intervenţională.  

Radiologia intervenţională este o tehnică de intervenţie în 
scop de diagnostic şi tratament care  permite realizarea, 
sub control vizual ecografic sau radiologic  a puncţiilor şi 
biopsiilor care permit diagnosticul limfoamelor, tumorilor 
pulmonare, mamare, renale, hepatice e.t.c. Metoda este minim 
invazivă, iar pacientul nu mai trebuie să suporte intervenţia 
chirurgicală pentru stabilirea diagnosticului. 
Pe lângă acestea, radiologia intervenţională este utilizată 
pentru: 
• drenarea abceselor;
•  injectari percutane cu alcool în tumori maligne hepatice 
(cancere primitive hepatice şi metastaze hepatice),
• drenaje biliare externe pentru tumori maligne biliare, 
hepatice şi pancreatice. Speranţa de viaţă a pacienţilor care 
nu beneficiază de acest tratament este de maximum 2 luni 

deoarece nu pot beneficia nici de tratamentul radio sau 
chimio terapeutic. Tratamentul prelungeşte speraţa de viaţă a 
pacienţilor care suferă de o astfel de afecţiune cu 6-24 luni.
• chemoembolizări tumorale sub angiograf; printr-un cateter 
într-un ram arterial se injectează citostatice care necrozează 
total sau parţial tumora, indicată pentru tumori hepatice sau 
pulmonare. În cazul acestei proceduri, cantitatea de citostatic 
administrată este de 10 ori mai redusă decât cea administrată 
pe cale generală, ceea ce diminuează din efectele adverse ale 
procedurii.
 
Procedurile de radiologie intervenţională scad foarte mult 
timpul necesar unui diagnostic, cresc calitatea şi durata vieţii 
pacientului.
 
Procedurile sunt efectuate de dr. Aurel Fernye, medic 
specialist radiologie imagistică medicală Spitalul MedLife 
Braşov.

Nou: Testul SLA pentru depistarea hepatitelor autoimune

MedLife Genesys, Arad și-a extins departamentul de pediatrie

Radiologia intervenţională la Spitalul MedLife Braşov
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Eşti parte din familia mămicilor care au născut la MedLife-
Eva? Noi îţi mulţumim pentru încredere, şi-ţi răsplătim 
fidelitatea. Alege Maternitatea MedLife-Eva şi pentru 
următoarele naşteri, iar noi îţi oferim un
discount de 20% pentru a doua naştere şi 50% pentru a treia 
naştere. Te aşteptăm cu multă căldură şi te asigurăm că de 
fiecare dată întâlnirea cu bebeluşul tău va fi specială.

Detalii despre campanie la: 0268 333 777 şi 0733 00 73 43

Maternitatea MedLife-Eva 
îţi răsplăteşte fidelitatea

Centrul de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere Umană 
MedLife a introdus, de la 1 martie, o nouă metodă de 
screening a riscului de naştere prematură. Prin intermediul 
acestei metode, viitoarea mămică poate afla din timp 
dacă există riscul unei nașteri premature. Testul utilizează 
soft-ul Astraia pentru a combina date ecografice, testul la 
fibronectină, ph-ul vaginal şi rezultatele testării infecţioase a 
colului şi secreţiilor vaginale. 

Metoda de screening este recomandată în special femeilor 
cu risc înalt de naştere prematură, printre acestea fiind 
pacientele care au antecedente de naştere prematură sau de 
rupere prematură a membranelor, dar şi cele care au suferit 
o intervenţie chirurgicală anterioară la nivelul colului uterin, 
cele cu o anomalie uterină cunoscută, sau cele cu o lungime 
ecografică a colului mai mică de 2,5 cm.

Testul se efectuează între săptămâna a 22-a şi a 37-a 

de sarcină, iar rezultatele negative reduc semnificativ 
probabilitatea de naştere prematură în 10 zile, în timp ce un 
rezultat pozitiv indică o probabilitate de naştere prematură în 
10 zile. 

Rezultatele se eliberează în 24-72 de ore. 

Naștere prematură? Află din timp dacă ești în grupa de risc

Hyperclinica MedLife Titan şi-a extins aria investigaţiilor ginecologice prin introducerea 
colposcopiei în lista serviciilor medicale. 

Colposcopia este o metodă optică de examinare a colului uterin cu ajutorul colposcopului, 
dispozitiv optic care măreşte imaginea de 10-40 de ori.

Colposcopia este utilă în depistarea modificărilor precanceroase şi canceroase ale vulvei, vaginului 
şi colului uterin, fiind indicată în primul rând femeilor care au prezentat anomalii la examenul 
ginecologic sau rezultate anormale la testul Babeş-Papanicolau. În cazul existenţei unor suspiciuni 
clare, medicul poate face o biopsie a ţesuturilor suspecte. 

Examinarea propriu-zisă durează aproximativ 10-15 minute. 

Servicii de colposcopie la Hypeclinica MedLife Titan 



6 7

NOUTĂȚIDOTĂRI

Cabinetele de ORL din cadrul Hyperclinicilor 
MedLife Unirii şi MedLife Titan au fost dotate recent 
cu impendansmetre tip Titan. Noul dispozitiv oferă 
posibilitatea efectuării mai multor teste pentru stabilirea 
unui diagnostic în patologia otologică. Printre testele 
care se pot efectua cu ajutorul impendansmetrului 
se numără timpanograma standard, determinarea 
reflexului stapedian unilateral şi controlateral, RDT, 
testarea permeabilităţii tubare etc. Toate acestea permit 
individualizarea tratamentului pentru fiecare pacient 
cu tulburări de auz şi monitorizarea evoluţiei acestuia 

Recent, cabinetul de oftalmologie din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Unirii a fost dotat cu un 
pahimetru PAC SCAN 300P. 

Pahimetria este o investigaţie care măsoară grosimea 
corneei în diverse puncte ale ei, realizând hărţi 
topografice. Investigaţia este importantă pentru 
evaluarea presiunii intraoculare (PIO), în special 
în tratamentul pentru sindromul hipertensiunii 
intraoculare (când manifestările clinice nu se corelează 
cu PIO) și absolut necesară în chirurgia refractivă. 
Grosimea corneeană redusă subestimează presiunea 
intraoculară.  

Pentru a aduce valoarea tensiunii măsurate cât mai 
aproape de valoarea PIO se măsoară cu pahimetru 
grosimea corneei pentru a lua în calcul rezistența 
corneeană în funcție de grosimea acesteia (histerezis).

Caracteristici pahimetru: 
• complet digitalizat, ecran LSD, operare touchscreen; 
• domeniu de măsurare a grosimii corneene 0.3 – 1 mm; 

Începând cu această lună, Hyperclinica MedLife 
Unirii şi Hyperclinica MedLife Titan şi-au extins aria 
expertizei imagistice prin achiziţionarea unor noi 
aparate de ecografie de ultimă generaţie. 

Noul ecograf Voluson E6, recent achiziţionat de 
Hyperclinica MedLife Unirii este un echipament 
de generaţie nouă, produs de compania General 
Electric, lider mondial în echipamente ecografice 
care se diferenţiază prin performanţa net superioară 
comparativ cu ecografele de tip pro şi expert. 

Ecograful Voluson E6 permite monitorizarea sarcinii 
în imagini 4D şi 3D la rezoluţie foarte înaltă. Pe lângă 
acestea, ecograful oferă posibilitatea de a măsura 
semiautomatizat translucenţa nucală (parametru 

indispensabil pentru interpretarea corectă a dublului 
test) ajutând medicii în eliminarea surselor de eroare). 
Graţie echipamentului doppler ultraperformant se pot 
detecta precoce tulburările de vascularizaţie  uterină 
şi se pot evalua riscurile de preeclampsie şi întârziere 
de creştere (hipertensiune în sarcină) şi a întârzierii de 
creştere fetală.

Totodată, pacienţii din zona Titan a capitalei pot 
beneficia de ecografii de înaltă performanţă cu 
ecograful Logiq P6, în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Titan. Dispozitivul produs de GE Healthcare este dotat 
cu 3 sonde (liniară, transvaginală şi abdominală) şi 
permite efectuarea ecografiilor de sarcină, de tiroidă, 
abdominale, de sân, transvaginale, de părţi moi, artere, 
sistem venos periferic etc). • calculul deviației medii și standard pentru fiecare 

citire; citirea este rezultatul a 256 măsurători 
individuale;
• hărți corneene multiple cu afișare grafică;
• precizie +/- 1 micron;
• rezoluție 1 micron;
• printer termic încorporat.

(datele fiecărui pacient sunt înregistrate într-o 
bază de date).

Efectuarea acestor testări individualizate 
în diferite protocoale, adaptate la nevoile 
pacientului, reprezintă atât un ajutor pentru 
diagnosticarea unor afecţiuni otologice, frecvent 
întâlnite (disfuncţie tubară, otită medie seroasă), 
cât şi  un screening în depistarea unor boli rare 
(otoscleroză, neurinomul de acustic).

Noul dispozitiv din sfera ORL la Hyperclinica 
MedLife Unirii şi MedLife Titan

Ecografe de înaltă performanţă
 în Hyperclinicile MedLife

Nou: Pahimetru de ultimă generaţie 
la MedLife Unirii
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Dr. Rodica Badea este noul specialist în 
dermatovenerologie al Centrului Medical 
MedLife Iride. Absolventă a Facultăţii 
de Medicină Generală, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie din Craiova, 
promoţia 2004, dr. Rodica Badea a 
acumulat experienţă în cadrul Spitalului 
Piteşti unde a urmat stagiatura şi la 
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 
şi Spitalul Colentina unde a activat ca 

medic rezident. În ultimii patru ani, dr. 
Badea şi-a aprofundat cunoştinţele şi 
studiile participând la congrese, stagii 
şi cursuri de specialitate, printre cele 
mai recente numărându-se stagiul în 
Dermatologie Cosmetică şi Estetică la 
Spitalul A. Syggros, Atena şi participarea 
la Academia Internaţională de Vară 
pentru Practica Dermatologică (ISA), 
Munchen, Germania. 

Dr. Rodica Badea, medic specialist dermatologie

Ramona Miharţ este noul embriolog 
al Centrului de Medicină Materno-
Fetală, MedLife. Embriologul vine 
cu o experienţă de 6 ani în domeniul 
reproducerii umane asistate. Absolventă 
a Facultăţii de Biologie, Universitatea din 
Bucureşti, Ramona Miharţ a mai urmat 

un Master în Genetică, Microbiologie 
şi Biotehnologii, iar din iunie 2010 
este embriolog certificat ESHRE. Noul 
specialist a acumulat experienţă activând 
ca embriolog senior la Cork Fertility 
Centre, Irlanda.

Ramona Miharţ, embriolog

Spitalul MedLife-Genesys din Arad are 
un nou specialist în gastroenterologie, 
dr. Abdul Vahab Nouphal. Specialistul 
a absolvit în anul 2002 Universitatea 
Medicină şi Farmacie Oradea şi s-a 
specializat în gastroenterologie în cadrul 

programului rezidenţial. Din 2007, 
după finalizarea rezidenţiatului a activat 
ca medic specialist gastroenterolog în 
Spitalul Judeţean din Timişoara şi alte 
instituţii medicale din Arad şi Timişoara.

Dr. Abdul Vahab Nouphal, medic specialist 
gastroenterologie

Dr. Oana-Irina Popa, medic specialist 
ORL, face parte, de luna trecută, din 
echipa Centrului Medical MedLife-Iride. 
Noul specialist a absolvit Facultatea de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davila” 
din Bucureşti în anul 2004 şi a urmat 
doi ani de stagiatură în cadrul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Bucureşti, iar în 

perioada 2007-2011 a activat ca medic 
rezidet ORL la Spitalul Clinic Universitar 
de Urgenţă Militar Central. Este autoarea 
şi coautoarea mai multor lucrări de 
specialitate publicate şi prezentate la 
congrese de specialitate, simpozioane şi 
conferinţe naţionale şi internaţionale.

Dr. Oana-Irina Popa, medic specialist ORL

Cu o experienţă de peste 20 de ani în 
domeniul chirurgiei, dr. Rita Anghel, 
medic primar chirurgie generală, face 
parte, de curând, din echipa Spitalului 
MedLife Braşov. Noul specialist deţine 
o vastă experienţă medicală, activând în 
cadrul mai multor spitale de prestigiu 
din Bucureşti şi din ţară. Astfel, după  
absolvirea Facultăţii de Medicină a 
Institutului de Medicină şi Farmacie 
din Timişoara, în 1983, dr. Rita Anghel 
a activat în cadrul Spitalul Municipal 
din Timişoara, iniţial ca medic stagiar, 
ulterior ca medic generalist. În anul 1994, 
finalizează programul de rezidenţiat 
în chirurgie generală la Spitalul Clinic 
de Urgenţă din Bucureşti şi rămâne să 
activeze în acest spital, iniţial ca medic 

specialist, iar din 1998, ca medic primar 
în chirurgie generală. Din 2000 deţine 
competenţe în chirurgie laparoscopică 
şi efectuează o gamă complexă de 
intervenţii chirugicale, fiind specializată 
pe chirurgia pancreasului, chirurgia 
gastrointestinală şi colonică, abordând 
şi patologia benignă şi malignă a acestor 
sisteme.  

Din 2003, dr. Anghel este doctor în 
ştiinţe medicale ca urmare a finalizării 
Şcolii Doctorale din cadrul Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”. 
Este autoare şi coautoare a peste 20 de 
lucrări ştiinţifice prezentate în ţară şi în 
străinătate şi a participat la numeroase 
cursuri şi stagii în ţară şi în străinătate. 

Dr. Rita Anghel, medic primar chirurgie generală

Din luna martie, avem plăcerea de a-l 
avea în cadrul echipei Spitalului de 
Pediatrie MedLife pe unul din cei mai 
buni chirurgi pediatri din România, conf. 
dr. Ion Bâscă. 
Specialist cu o vastă experienţă în 
chirurgia pediatrică, conf. dr. Ion Bâscă 
şi-a dedicat copiilor aproape 40 de ani, 
lucrând în cadrul Spitalului pentru 

Copii „Grigore Alexandrescu”. Dr. Bâscă 
este absolvent al Facultăţii de Pediatrie, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”, iar după finalizarea 
facultăţii a lucrat 8 ani în mai multe 
spitale din ţară, ca în  1974 să revină 
în Bucureşti şi să se dedice chirurgiei 
pediatrice.

Conf. dr. Ion Bâscă, medic primar chirurgie pediatrică

Dr. Anca Georgiana Ionici, medic 
specialist cardiologie, s-a alăturat recent 
echipei Hyperclinicii MedLife Titan. 
Dr. Ionici este absolventă a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, 
din Bucureşti, în anul 2001 şi a activat, 
iniţial, ca medic rezident apoi ca medic 
specialist în cardiologie la Spitalul 
Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din 

Bucureşti. Dr. Ionici are experienţă în 
cardiologia de urgenţă, tratamentul 
sindromului coronarian acut, insuficienţa 
coronariană acută şi cronică, prevenţia 
bolilor cardiovasculare. Este membra 
Societăţii Române de Cardiologie şi 
participă la congresele naţionale şi 
europene de cardiologie.

Dr. Anca Georgiana Ionici, medic specialist cardiologie

Dr. Aurel Fernye, medic specialist 
radiologie medicală, face parte din echipa 
Spitalului MedLife Braşov. După absolvirea 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca, dr. 
Fernye a activat mai mulţi ani în industria 
farmaceutică, iar din 2007 revine în spital 

ca medic rezident imagistică medicală la 
Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic 
Judeţean Braşov. Din 2011 este medic 
specialist, iar de la începutul acestui an, dr. 
Fernye efectuează procedurile de radiologie 
intervenţională în cadrul Spitalului MedLife 
Braşov.

Dr. Aurel Fernye, medic specialist radiologie medicală

De luna trecută, arădenii pot beneficia 
de expertiza dr. Adrian-Ionel Pavel, 
medic primar chirurgie şi ortopedie 
pediatrică în cadrul Spitalului MedLife-
Genesys din Arad. Cu o vastă experienţă 
acumulată în cadrul Clinicii de Chirurgie 
şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii “Luis 
Ţurcanu” din Timişoara. Dr. Pavel este 
absolventul Facultăţii de Medicină 
Generală a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 
promoţia 1999. Şi-a continuat formarea 
profesională în cadrul a două programe 

de master. Astfel, în anul 2006 a absolvit 
Masteratul de “Management al asistenţei 
medicale perinatale” şi patru ani mai 
târziu Masteratul în „Medicină socială 
şi management sanitar”. Pe lângă acestea 
a mai urmat cursuri de chirurgie 
laparoscopică, chirurgie neonatală, 
ecografie pediatrică etc. Este membru al 
multor societăţi medicale şi a participat 
la multiple congrese, conferinţe, 
simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale cu diverse 
lucrări ştiinţifice. 

Dr. Adrian-Ionel Pavel, medic primar chirurgie 
şi ortopedie pediatrică 
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Embriologul Mihaela Radu s-a alăturat, 
din luna martie, echipei Laboratorului 
de Embriologie a Centrului de Medicină 
Materno-Fetală şi Reproducere Umană 
MedLife. Embriolog ESHRE, din 2011, 
Mihaela Radu are o experienţă de 10 ani 
în domeniu, lucrând în departamentele 
de emobriologie ale unor instituţii 
medicale precum Clinica Genesys din 

Bucureşti, GeneticLab România, Spitalul 
Sf. Constantin şi Elena etc.  Absolventă 
a Facultăţii de Biologie a Universităţii 
din Bucureşti, promoţia 2001, Mihaela 
Radu şi-a continuat studiile în cadrul 
Masterului de Biologie Moleculară 
şi Genetică. În iunie 2010 devine 
embriolog clinic, iar din 2011 este senior 
embriologist.

Mihaela Radu, embriolog

Dr. Mărioara Rădoane, medic specialist 
oftalmologie, face parte, de luna
trecută, din echipa MedLife.
Pacienţii pot beneficia de expertiza 
noului doctor în cadrul Spitalului de 
Pediatrie MedLife şi la Centrul Medical 
MedLife Iride. Absolventă a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” 

Bucureşti,  anul 2006, dr. Mărioara 
Rădoane s-a specializat în oftalmologie 
în cadrul rezidenţiatului. În perioada 
aprilie-mai 2011, tânărul specialist a 
efectuat un stagiu de pregătire în secţia 
de Oftalmologie Pediatrică a Spitalului de 
Oftalmologie Moorfields din Londra.

Dr. Mărioara Rădoane, medic specialist oftalmologie

Dr. Ana-Maria Vulcu, medic specialist 
obstetrică-ginecologie s-a alăturat 
echipei Hyperclinicii MedLife Titan, 
din luna martie. Dr. Vulcu a absolvit 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
din Craiova, Facultatea de Medicină 
Generală şi a activat ca medic rezident 
în cadrul Spitalului Clinic Polizu şi în 
Maternitatea Sainte-Elisabeth Namur, 
Belgia. În perioada 2008-2009 a urmat 

un stagiu postuniversitar de specializare 
în obstetrică-ginecologie la Universitatea 
Catolică Louvain, Belgia. Totodată, 
dr.Vulcu a activat ca medic specialist în 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia şi la Spitalul “Louis Pasteur” 
Bagnols-sur-Ceze, Franța. Are o 
participare activă la multiple conferinţe şi 
cursuri de specializare.

Dr. Ana-Maria Vulcu, medic specialist 
obstetrică-ginecologie 

De luna trecută dr. Roxana-Marcela 
Vintilă, medic primar neurologie, 
activează în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Băneasa. După absolvirea Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, 
în anul 1995, dr. Vintilă a activat ca 
medic generalist şi medic de familie 
la Spitalul Orăşănesc Moreni, iar din 
2000  până în 2005 este medic rezident 
la Institutul Naţional de Neurologie şi 

Boli Neurovasculare Bucureşti. După 
susţinerea examenului de specialitate, 
devine medic specialist neurologie 
la Centrul Medical de Diagnostic şi 
Tratament, al MApN. Ca urmare a 
stagiilor de formare efectuate, noul 
specialist deţine competenţe de 
ultrasonografie Doppler cerebral şi 
competență de electroencefalografie. 

Dr. Roxana-Marcela Vintilă, medic primar neurologie

Despre Centrul de Medicină 
Materno Fetală şi Reproducere 
Umană Asistată - MedLife Griviţa
Centrul de Medicină Materno-
Fetală şi Reproducere Umană 
Asistată din cadrul MedLife, 
condus de Dr. Dragoş Albu - medic 
primar obstetrică-ginecologie, 
asistent universitar, doctorand în 
medicină, a apărut ca o consecinţă a 
dezvoltării obstetricii şi a ginecologiei 
moderne, cuprinzând o echipă 
multidisciplinară de medici, cadre 
universitare şi doctori în medicină, 
ce urmăresc asigurarea de servicii 
medicale de excelenţă în trei direcţii 
principale: medicină materno-
fetală, reproducere umană asistată şi 
genetică medicală.

Terence Leonard, unul dintre cei mai 
experimentați embriologi din Marea 
Britanie va oferi consultanță medicală 
din poziția de Director al laboratorului 
de embriologie din cadrul Centrului 
de Medicină Materno-Fetală și 
Reproducere Umană Asistată, 
MedLife.

În baza acestei colaborări, 
personalul medical va beneficia de 
training şi consultanţa expertului 
în embriologie, întreaga activitate 
a laboratorului fiind aliniată la 
standardele internaţionale.

Laboratorul de embriologie va 
beneficia pe parcursul colaborării 
de o dezvoltare continuă sub atenta 
supraveghere a expertului englez, 
care va iniţia personalul medical în 
cele mai noi tehnici de reproducere 
umană asistată şi va oferi soluţii 
pentru diverse cazuri medicale ale 
pacienţilor MedLife.

Terence Leonard este de formaţie 
biolog şi s-a specializat lucrând în 
laboratoare de reproducere umană 
asistată încă din 1978. Are diplomă 
în imunologie, certificare ACE 
(Asociaţia Embriologilor Clinici), 
este membru HFEA (Autoritatea 
Internaţională pentru Fertilizare 
Umană şi Embriologie), este fost 
director Bourn Hall Clinic din 
Anglia şi are o experienţă bogată 
în tehnici de concepţie asistată, 
fiind interesat în mod special de 
studiul şi tratamentul infertilităţii 
masculine. Este unul dintre cei 
mai experimentaţi embriologi 
din Marea Britanie şi a efectuat 
personal peste 1000 de proceduri de 
fertilizare in vitro prin metoda ICSI 
(injectarea citoplasmatică a ovulelor 
cu spermatozoizi). Expertiza sa 
este cerută în foarte multe zone ale 
globului inclusiv în Cipru, Iordan, 
Egipt, Arabia Saudită, Turcia, Italia, 
etc.

Expertiză internaţională în embriologie 
în cadrul MedLife



Îndrăzneaţă şi imprevizibilă primăvara ne-a surprins şi anul acesta 
prin rapiditatea cu care şi-a revendicat terenul. Deşi ne-a fost dor de 
zilele pline şi însorite, pomi în floare, constatăm că o oboseală presantă 

şi anumite probleme de sănătate ne fac să trecem nepăsători pe lângă 
frumuseţea de afară. Explicaţia este cât se poate de simplă. Primăvara 
organismul nostru este mult mai sensibil şi vulnerabil în faţa schimbărilor de 
mediu, iar acest lucru favorizează apariţia anumitor tulburări de sănătate. 
Totuşi pentru a ne bucura de frumuseţea fiecărei zile de primăvară, în 
această perioadă, medicii ne recomandă să acordăm mai multă atenţie 
nevoilor organismului şi să-l ajutăm să facă faţă cu brio schimbărilor care se 
produc în mediul extern. 

Bolile care se 
acutizează primăvara
Pentru că este cald şi frumos, 
majoritatea avem tendinţa să 
aruncăm hainele groase şi să ieşim 
afară în tricouri sau îmbrăcăminte 
foarte subţire fară a ţine cont de 
schimbările bruşte de temperatură. 
Şi asta n-ar fi o problemă, însă 
organismul nostru este destul 

de slăbit după iarnă, iar sistemul 
imunitar nu reuşeşte să facă faţă. 
Din aceste motive, primăvara 
problemele aparatului respirator 
afectează tot mai multe persoane. 
Pe lângă acestea, dr. Raluca 
Teodorescu, medic specialist 
Hyperclinica MedLife Unirii afirmă 
că primăvara mai pot apărea şi 
alte afecţiuni respiratorii precum: 
alergiile, rinitele alergice sau astmul 
bronşic. Din cauza polenului şi 

Te-a învins oboseala? 
Află cum poți să scapi de astenia de primăvară

altor factori de mediu, în această 
perioadă tot mai multe persoane 
suferă din cauza conjunctivitelor, 
iar alimentaţia şi creşterea nivelului 
de stres favorizează dezvoltarea sau 
acutizarea afecţiunilor aparatului 
digestiv (gastritele, ulcerele gastro-
duodenale). Pe lângă acestea, copiii 
sunt afectaţi tot mai mult de bolile 
eruptive precum varicela, rubeola 
etc.

Astenia revine în 
fiecare primăvară
Te trezeşti greu dimineţile, îţi simţi 
tot corpul greoi, iar la serviciu nu 
mai reuşeşti să faci mare lucru? 
Este clar, nici anul acesta astenia nu 
te-a iertat. „Astenia se manifestă 

printr-o stare de slăbiciune, de 
oboseală a întregului organism şi 
poate afecta starea psihică, fizică, 
intelectuală (diminuarea atenţiei, 
dificultăţi de concentrare)”, explică 
Cătălina Dumitrescu, psiholog 
şi psihoterapeut, Life Memorial 
Hospital. Pe lângă acestea, 
astenia mai este responsabilă de 
tulburări ale ritmului somnului, 
cefalee, hipersensibilitate la 
mediu, nervozitate şi labilitate  
comportamentală. 
Cauzele care duc la apariţia 
asteniei sunt atât de natură internă 
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“Deşi astenia poate afecta pe oricine, cele 
mai afectate sunt femeile, 75% din cazuri. 
Tulburările hormonale din timpul sarcinii 
sau menopauzei precum şi suprasolicitarea 
profesională şi familială sunt principalele motive 
care fac ca mai multe femei să sufere din cauza 
asteniei.” 
Dr. Raluca Teodorescu, medic specialist 
Hyperclinica MedLife Unirii
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 “Astenia se manifestă printr-o stare de 
slăbiciune, de oboseală a întregului organism şi 
poate afecta starea psihică, fizică, intelectuală 
(diminuarea atenţiei, dificultăţi de concentrare).”
Cătalina Dumitrescu, psiholog şi psihoterapeut, 
Life Memorial Hospital
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Sfaturi pentru o primăvară 
în formă maximă:

şi externă, afirmă psihologul. 
“Astenia apare datorită efortului de 
adaptare a organismului la noile 
condiţii meteo, trecerea de la iarnă 
la primăvară. 
Creşterea intensităţii luminii 
supune organismul la un stres 
suplimentar, în consecință creierul 
secretă mai multă serotonină - 
hormon influenţat de lumină. Pe 
lângă acestea, sedentarismul din 
timpul iernii şi alimentaţia săracă 
în vitamine şi minerale pot favoriza 

apariţia asteniei primăvara”, explică 
Cătălina Dumitrescu. 
Printre cele mai specifice 
simptome ale asteniei sunt: 
“oboseala, anxietatea, lipsa de 
energie, lipsa interesului pentru 
activităţile cotidiene, insomnia, 
creşterea sau scăderea în greutate”, 
susţine dr. Raluca Teodorescu, 
medic specialist medicină 
internă, Hyperclinica MedLife 
Unirii. “Dacă aceste simptome 
durează mai mult de o lună este 

recomandat să consultaţi  medicul 
deoarece  aceasta poate  duce la 
afecţiuni cum ar fi depresia  care 
necesită  tratament de specialitate”, 
avertizează dr. Raluca Teodorescu.

Persoanele sensibile 
mai afectate 
de astenie
Chiar dacă nu percepem în aceeaşi 
măsură astenia, majoritatea 
suferim din cauza acesteia. Totuşi 
unii dintre noi resimt mult mai 
mult simptomele asteniei, susţin 
specialiştii.  “La unele persoane 
simptomele asteniei de primăvară 
pot declanşa sau accelera 
apariţia unui episod depresiv 
sau creşterea stării de anxietate. 
Totodată persoanele mai sensibile, 
persoanele sedentare, cele meteo-
senzitive sunt mai expuse la astenia 
de primavară”, susţine psihologul 
Cătălina Dumitrescu.
De aceeaşi părere este şi dr. Raluca 
Teodorescu care precizează faptul 
că “deşi astenia poate afecta 
pe oricine, cele mai afectate 
sunt femeile, 75% din cazuri”. 
Tulburările hormonale din timpul 
sarcinii sau menopauzei precum 
şi suprasolicitarea profesională şi 
familială sunt principalele motive 
care fac ca mai multe femei să 
sufere din cauza asteniei. La 
polul opus, se află adolescenţii şi 
copiii, aceştia fiind afectaţi doar 
în proporţie de 2%, explică dr. 
Teodorescu.

Pentru a ne menţine starea de bine 
primăvara, medicii ne recomandă 
să respectăm câteva lucruri simple, 
astfel încât să uităm de astenie, 
viroze, alergii şi alte afecţiuni 
specifice primăverii.  

Consumați fructe și 
legume proaspete 

Fructele şi legumele proaspete aduc 
organismului un aport considerabil 
de vitamine şi minerale, crescând 
astfel rezistenţa organismului. 
Pentru că în acestă perioadă apar 
primele legume proaspete, nu 
ezitaţi să le consumaţi în cantităţi 
cât mai mari. Printre legumele 
recomandate de medici se numără: 
urzicile, spanacul, ştevia, loboda 
albă sau roşie, sparanghelul, 
pătrunjelul, ceapa verde, ridichile, 
salata verde, morcovii şi ţelina. 
Printre fructele care ne ajută să ne 
menţinem în formă sunt: merele, 
citricele, bananele, curmalele, 
alunele şi nucile.  

Suplimente 
alimentare
Suplimentele alimentare vă pot 
ajuta să treceţi mai uşor de astenia 
de primăvară. Bogate în vitamine 
acestea vă pot asigura o mare 
parte din vitaminele şi mineralele 
de care aveţi nevoie. Astfel puteţi 
alege uleiul de cătină bogat în 
vitamina A şi E, măceşe pentru 
conţinutul ridicat al vitaminei 
C sau drojdie de bere deoarece 
conţine vitamine din complexul 
B.  Nu ezitaţi să folosiţi produse 
apicole precum: mierea de albine, 
polenul, lăptişorul de matcă. 
Acestea au un complex bogat de 
vitamine, minerale, enzime, factori 
de creştere şi au un rol important 
în revitalizarea organismului.

Respectați orele 
de somn
Respectaţi orele de somn - pentru 
că organismul nostru are nevoie să 
se refacă şi să acumuleze energie 
pentru următoarea zi, medicii ne 
recomandă să dormim cel puţin 7 
ore pe noapte. 

Mișcare în aer liber
Mişcaţi-vă cât mai mult în aer liber 
- contactul cu natura, cu soarele de 
primăvară are un efect tonic asupra 
organismului, susţin doctorii.  În 
acestă perioadă sunt recomandate 
plimbări prin parc, sau drumeţiile 
prin pădure, tenisul de câmp, 
mersul pe bicicletă sau mersul pe 
jos. 

Activități relaxante
Faceţi activităţi relaxante – starea 
psihică poate fi îmbunătăţită dacă 
apelaţi la activităţi care să elimine 
stresul acumulat şi să vă relaxaze. 
Masajul, lectura, aromoterapia sau 
întâlnirile cu prietenii pot avea un 
efect neaşteptat.



în momentul operaţiei, fie că n-au 
fost resimţite de pacient, fie că 
au scăpat unui control medical 
general. Am avut situaţii în care 
am descoperit intra-operator 
tumori ovariene sau situaţii în 
care am depistat hernii în partea 
contralaterală. Toate aceste afecţiuni 
pot fi rezolvate în acelaşi timp 
operator”, explică doctorul Radu în 
timp ce priveşte cu atenţie imaginile 
de pe monitor. 

După explorarea cavităţii 
abdominale, doctorul secţionează 
peritoneul parietal şi pătrunde în 
spaţiul pre-peritoneal pe care-l 
disecă pentru a reduce sacul de 
hernie. 

Doctorii manevrează cu precizie 
instrumentele  şi ocolesc cu atenţie 
fiecare vas de sânge. 
După ce a finalizat disecţia, dr. 
Radu se îndepărtează de masa 
operatorie. Ia plasa subţire care este 
pregătită pe masa cu instrumente, o 
măsoară şi o croieşte corespunzător 
dimensiunilor pacientului. Se 
pregăteşte de protezarea peretelui 
abdominal. 

 „Sunt foare multe discuţii în 
privinţa plaselor care se folosesc în 
astfel de operaţii”, explică dr. Radu. 
„Eu folosesc o plasă ultra- uşoară, 
cu ochiuri largi deoarece este cel 
mai bine tolerată de organism, iar 
pacientul nu va avea senzaţia de 
corp străin”. După ce plasa este 
aşezată în interiorul peretelui 
abdominal, aceasta este fixată 
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Cu diagnosticul de hernie abdominală ies, anual, din cabinetul 
doctorului câteva zeci de mii de români. O mare parte dintre pacienţi 
tratează chirurgical problema imediat după diagnostic, o altă parte 

ignoră problema şi de cele mai multe ori ajung în camerele de urgenţă ale 
spitalelor, având hernii strangulate şi perforate. Chiar dacă hernia în sine 
nu pune în pericol viaţa, o complicaţie, cum ar fi strangularea şi perforarea 
herniei, poate constitui o ameninţare reală. 

Teama de bisturiu, mistica în care este învăluită operaţia şi frica de durere 
sunt cele mai frecvente cauze pentru care pacienţii nu ajung să trateze hernia 
la timp.  Deoarece ne-am propus să vă dezvăluim de fiecare dată partea mai 
puţin accesibilă a actul medical, vă invităm să participaţi la o operaţie de 
hernie inghinală prin abord laparoscopic realizată de dr.Victor Radu, medic 
primar chirurgie generală, fondatorul Centrului de Excelenţă în Herniologie, 
Life Memorial Hospital.

Dincolo de uşa cu 
semnul interzis
Era trecut de ora 10 când doctorul 
a fost sunat din blocul operator să 
coboare în sala de operaţie. După 
ce ne-am echipat corespunzător, 
am intrat în sala de operaţie unde 
pacientul ne aştepta pregătit pe 
masa din mijlocul sălii. Era încă 
treaz şi privea cu multă curiozitate 
spre echipa care se alinia în jurul 
său. Dr. Emilia Drăgulin, medic 
primar anestezie şi terapie intensivă, 
începe manevrele specifice 
anesteziei generale. Liniștea din sala 
de operație este întreruptă doar de 
bip-ul intermitent al monitorului 
pe care dna dr. urmărește traseul 
bătăilor inimii.
Doctorul Victor Radu împreună 
cu colegul sau, dr. Ştefan Tucă 

își pregătesc instrumentarul; se 
apropie de pacient şi-şi coordonează 
gesturile din priviri. În sală se simte 
mirosul de iod; doctorul Radu 
face cu bisturiul o incizie mică şi 
introduce un ac prin care se insuflă 
încet în abdomenul pacientului 
dioxidul de carbon, creând astfel 
spaţiul de lucru necesar manevrelor 
chirurgicale. După acest pas, 
doctorii mai fac două incizii mici şi 
introduc intrumentele de lucru. Pe 
monitorul din faţă se văd organele 
interne ale pacientului. Cu ajutorul 
camerei de luat vederi, examinează 
atent cavitatea abdominală pentru 
a se asigura dacă nu mai există și 
altă afecţiune. „Acest timp operator 
reprezintă un avantaj foarte 
important al modalităţii de abord 
trans-abdomino preperitonială a 
herniei deoarece putem vizualiza 
afecţiuni asimptomatice care până 
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Din culisele unei operaţii de hernie

Prima incizie  Doctorii introduc trocarele laparoscopice1 2
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ulterior cu lipci sau agrafe din titan. 
Pentru a nu agresa musculatura 
peretelui abdominal, dr. Radu a 
decis să folosească, în premieră, un 
lipici biologic sintetic. Astfel, cu o 
pipetă specială doctorul introduce 
câte o picătură de lipici pe suprafaţa 
plasei, făcând-o să se prindă de 
muşchii abdomenului. „Mijloacele 
de fixare solide, cum ar fi agrafele, 
prezintă o serie de dezavantaje 
precum: durerea postoperatorie 
prin agresiunea peretelui muscular, 
riscul hemoragiei prin interceptarea 
unui vas de sânge şi costurile 
ridicate. Aceste dezavantaje dispar 

odată cu folosirea adezivilor 
biologici” spune dr. Radu. 

După fixarea plasei, urmează sutura 
lamboului de peritoneu pe care l-au 
secţionat la începutul operaţiei.  
După ce a verificat încă o dată 
regiunea operată, medicul a 
retras încet istrumentarul, ceea ce 
înseamnă că operaţia se apropie de 
final. Urmează exuflarea dioxidului 
de carbon şi abdomenul revine 
la forma normală, iar dr. Radu 
suturează cu un fir subţire cele trei 
incizii mici. 

Chirurgii se retrag de lângă pacient, 
imaginea de pe monitorul de 
laparoscopic dispare, iar dr. Emilia 
Drăgulin începe manevrele pentru 
trezirea pacientului. Ceasul din 
sala de operaţie arată ora 11:35 
când echipa care a participat la 
operaţie se retrage, iar pacientul 
este transferat în secţia de 
Terapie Intensivă pentru a fi atent 
monitorizat. 

Recuperarea după o intervenţie 
chirurgicală laparoscopică de hernie 
este foarte rapidă. “La numai o 
zi de la operaţie, pacientul poate 

să-şi reia activităţile cotidiene, iar 
după 2 săptămâni să depună şi 
efort fizic, ceea ce în cazul operaţiei 
clasice nu se întâmplă. Pe lângă 
acestea, intervenţiile laparoscopice 
prezintă o serie de avantaje precum: 
recuperarea rapidă, riscul de 
infecţie minim, rată de recidivă 
redusă”, spune dr. Victor Radu. 

La plecare, m-am apropiat de 
uşa secţiei de Terapie Intensivă 
unde erau deja patru pacienţi care 
fuseseră operaţi de dimineaţă. 
Domnul pe care-l urmărisem în sala 
de operaţie se trezise şi discuta ceva 

cu doctorul. Avea o privire calmă şi 
liniştită, n-ai fi spus că în urmă cu o 
oră fusese operat. 

Articol de Victoria Donos
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Dr. Radu pregăteşte plasa pentru 
protezarea peretelui abdominal

3 4Cu multă atenţie şi precizie doctorii 
“repară” peretele abdominal

Fixarea plasei Doctorii suturează lamboul de 
peritoneu

Ultimele suturi şi operaţia se încheie 
cu succes

5 6 7
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specialitate medicală. 
„Prima interacţiune cu ortopedia 
a fost una tristă şi urâtă pentru că 
atunci se făcea o altfel de ortopedie. 
Era aşa-numita ortopedie albă, 
pacientului i se punea gips şi aşteptai 
să se vindece, nu era chirurgicalizată”, 
spune cu multă sinceritate dr. 
Popescu. „Mie mi-a fost urât, doar 
nu eram zugrav să stau cu coiful de 
gât”, râde doctorul. „Nu-mi plăcea 
pentru că era prea mult gips, însă dr. 
Protopopescu mi-a spus să rămân 
pentru că domeniul va evolua. Şi uite 
că a avut mare dreptate. Mie a început 
să-mi placă mult domeniul după 
ce am finalizat secundariatul şi am 
început să lucrez singur”. 

Doctorul Popescu s-a format ca 
profesionist la Spitalul Brâncovenesc, 
acolo unde în anii ‘70-’80 se 
formau cei mai buni ortopezi din 
ţară. Ulterior a lucrat la Spitalul 
CFR şi Spitalul Floreasca, unde a 

Dorinţa de a deveni medic este legată 
de un eveniment din copilărie care 
l-a determinat să se îndrepte către 
facultatea de medicină. „Am decis că 
trebuie să mă fac medic în clasa a 7-a, 
atunci când mama a trecut tangenţial 
pe lângă moarte. Într-o noapte a avut 
o hemoragie internă puternică, a fost 
luată de salvare şi dusă la spitalul 
comunal. Un medic cu o asistentă 
au operat-o în acel mic spital şi i-au 
salvat viaţa. Acesta a fost momentul 
în care am decis că trebuie să mă 
fac doctor”, povesteşte dr. Gheorghe 
Popescu. „Mai târziu, în perioada 
liceului m-am pregătit pentru a 
realiza ceea ce-mi propusesem şi am 
reuşit. La mijlocul anilor ’70 eram 
student la Universitatea de Medicină 
din Bucureşti. Trebuie să ştiţi că pe 
toată durata facultăţii mă pregăteam 
să devin ginecolog”. Dragostea 
pentru obstetrică şi ginecologie i-a 
fost insuflată şi de vărul său, prof. 
Dr. Gabriel Bănceanu, care dăduse la 

medicină cu şase ani înainte şi alesese 
această specializare. Dar, la absolvirea 
facultăţii dr. Gheorghe Popescu nu 
reuşeşte să se califice pentru un post 
de obstetrică-ginecologie şi alege 
ortopedia ca opţiune provizorie. 
„Am ales ortopedia cu gândul că voi 
renunţa la ea în anul următor şi-mi 
voi da examenul de secundariat 
pentru obstetrică ginecologie, 
dar m-a convins să rămân dr. 
Protopopescu.” 

Respingere, acceptare 
şi dăruire
Relaţia doctorului Popescu cu 
ortopedia n-a fost una extraordinară 
de la început, însă cu timpul 
acesta nu doar că a acceptat să se 
specializeze în acest domeniu, ci a 
ajuns să facă totul cu multă pasiune 
şi dăruire, dezvoltând mult această 

devenit şeful Secţiei de Ortopedie şi 
Traumatologie. 

În anul 1984 a devenit operator 
principal, iar de atunci cea mai mare 
parte a timpului şi-o petrece în sala 
de operaţie. Zilnic are aproximativ 
4 operaţii pe care şi le organizează 
în funcţie de gradul de dificultate. 
„Sunt cazuri pe care le pregătesc din 
timp, aleg tehnica operatorie, analizez 
detaliile şi-mi fac o strategie, însă am 
şi cazuri care au devenit o rutină”. 
Succesul unei operaţii depinde mult 
de echipa cu care lucrezi, spune 
doctorul Popescu. „Este foarte 
important să ai aceeaşi echipă 
deoarece cunoşti timpii în care 
trebuie să te încadrezi, ştii gesturile 
fiecărui membru al echipei, ştii 
cum reacţionează, astfel ajungi să 
te completezi şi să realizezi ceea ce 
ţi-ai propus. Altfel, indiferent cât de 
bună n-ar fi prima mâna, dacă nu ai 
echipa care să te ajute, nu reuşeşti 

să ai rezultatul pe care ţi-l propui”. 
Acesta este şi motivul pentru care 
dr. Gheorge Popescu nu-şi schimbă 
niciodată echipa cu care lucrează. 
Întrebat care sunt calităţile unui bun 
ortoped, dr. Popescu spune că „în 
ortopedie, ca în orice specialitate 
chirurgicală trebuie să ştii ceea ce 
poţi face şi care-ţi sunt limitele. Dacă 
încerci să faci mai mult decât ştii să faci, 
şansele ca să greşeşti sunt foarte mari, 
iar pacientul suportă consecinţele. Pe 
lângă pricepere şi cunoaştere trebuie 
să te ajute şi Dumnezeu. În cadrul 
unei operaţii se pot întâmpla tot felul 
de lucruri, iar noi nu putem controla 
întotdeauna tot”. 

De ce a ales să vină în privat
La finalul anului trecut, dr. Popescu 
a ales să se alăture echipei de 
medici ai Spitalului de Ortopedie 
şi Traumatologie MedLife şi să 

ofere pacienţilor toată expertiza de 
care dispune. Totodată, în cadrul 
spitalului, dr. Gheorghe Popescu 
coordonează echipa de medici din 
funcţia de director medical. Potrivit 
doctorului, profesionalismul şi 
condiţiile deosebite sunt motivele 
care l-au determinat să accepte 
invitaţia de a activa în cadrul acestui 
spital. „La MedLife am întâlnit o 
nouă abordare, alte valori şi principii 
care vizează atât medicii cât şi 
pacienţii. Aici medicul are mult mai 
multă disponibilitate pentru pacient, 
îi oferă mai mult timp, şi-i explică în 
detaliu în ce constă problema sa de 
sănătate. Pe de altă parte, pacientul 
are alte aşteptări de la doctori. 
Totodată, în Spitalul de Ortopedie 
MedLife avem la dispoziţie cele 
mai moderne tehnologii şi condiţii 
pentru a trata tot spectrul afecţiunilor 
ortopedice”. 

Un om împlinit
Crede că a reuşit să facă tot ce şi-a 
dorit în viaţă şi destinul l-a împins 
acolo unde trebuia să fie. „N-am 
forţat niciodată nota. Am visat să 
ajung să lucrez la Spitalul Floreasca 
şi am ajuns acolo fără ca eu să insist 
foarte mult. La fel cum a fost cu 
ortopedia, n-am ales-o eu, m-a ales ea 
pe mine. Cred că am avut un parcurs 
lin, m-a păzit Dumnezeu până acum 
şi m-a făcut să fac exact ceea ce 
trebuie să fac”. 

Persoană deschisă, doctorul Popescu 
se crede un om obişnuit şi nu are 
pasiuni deosebite. Iubeşte mult 
animalele şi chiar dacă are permis de 
vânător spune că n-a tras niciodată 
un foc de armă. Astfel, şi în viaţa din 
afara spitalului, doctorul Popescu 
rămâne fidel raţiunii pentru care a 
ajuns medic, şi anume raţiunea de 
a salva vieţi şi a ajuta persoanele în 
suferinţă.

V. D.

Un profesionist de excepţie în ortopedie, 
doctorul Gheorghe Popescu „repară” de peste 
30 de ani cu iscusinţă inginerească fracturile 

şi problemele oaselor. A ştiut încă din şcoală că 
va ajunge doctor, însă destinul a aranjat în aşa fel 
lucrurile încât tânărul absolvent de medicină să 
ajungă în ortopedie, nu ginecologie, aşa cum visa. 

„Am ales ortopedia cu gândul că voi renunţa la ea. 
M-am răzgândit”

Interviu cu Conf. dr. Gheorghe Popescu, medic 
primar ortopedie, Spitalul de Ortopedie şi 
Traumatologie MedLife
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Atacul de panică reprezintă o stare de frică sau de anxietate 
intensă, apărută brusc, în situaţii în care viaţa nu este 
ameninţată, determinând accelerarea ritmului cardiac, 
respirații rapide şi scurte, sentimentul de pierdere al 
controlului, frica inexplicabilă de moarte, boală gravă sau 
nebunie. 

Atacurile de panică încep de obicei din senin, ating punctul 
maxim după aproximativ 10 minute şi au o durată variabilă, 
de la câteva zeci de minute până la câteva ore.

Atacul de panică

include stimuli care sunt fie externi 
(de ex. un obiect sau o situaţie 
fobică), fie interni (de ex. o excitaţie 
fiziologică). 
- predispuse situaţional; adică în 
situaţii în care persoana manifestă 
atacuri de panică şi altele în care nu 
se întâmplă acest lucru.

Frecvenţa şi severitatea atacurilor de 
panică variază în funcţie de individ, 
de context, de situaţie. 

Atacurile de panică aduc cu ele 
somatizări puternice care-l fac 
pe pacient să-şi orienteze atenţia 
mai degrabă asupra reacţiilor 
corporale şi fiziologice şi prea puţin 
pe semnificaţiile psihologice ale 
acestora. Intrucât simptomele care 
însoţesc atacurile de panică sunt 
fizice, majoritatea persoanelor care 
le manifestă trec de la un cabinet 
medical la altul, unde încearcă 
să descopere o boală organică. 
Unii se tem că atacurile de panică 
indică prezenţa unei maladii 
nediagnosticate care le periclitează 
viaţa. În ciuda testărilor medicale 

repetate şi a reasigurărilor, ei rămân 
temători şi sceptici. Alţii se tem că 
atacurile de panică sunt un indiciu 
că vor înnebuni. 
Atacul de panică poate altera 
grav viaţa familială, socială şi 
profesională a bolnavului. Sunt 
persoane care din cauza atacurilor 
de panică ajung să evite situaţiile pe 
care le asociază cu apariţia acestora 
şi chiar să-şi modifice semnificativ 
comportamentul. Din cauza 
anxietăţii crescute, pot renunţa 
la serviciu, la ieşitul din casă, la 
frecventarea locurilor publice, la 
socializare. Evitarea persoanelor sau 
situaţiilor care trezesc nesiguranţa, 
teama sau anxietatea,  le afectează 
negativ calitatea vieţii. Toate acestea 
pot conduce la izolare, la creşterea 
riscului de depresie, abuz de 
substanţe sau chiar suicid.

Ce declanşează un atac 
de panică
O serie de studii psihodinamice 
arată că declanşarea atacurilor 

de panică este asociată în primul 
rând cu apariţia şi manifestarea 
factorilor de stres din viaţa 
persoanei respective. Stresul trăit 
la un nivel intens în diferite situaţii 
din viaţă poate să inducă instalarea 
simptomelor şi manifestărilor 
atacurilor de panică.
Aceste persoane suportă cu mare 
dificultate evenimentele stresante 
cu care se confruntă (cum ar fi 
pierderea unor persoane apropiate, 
o critică, un examen important 
etc.). De asemenea greu de gestionat 
sunt trăirile intense de furie şi 
agresivitate pe care persoanele 
cu atacuri de panică nu şi le pot 
exprima.
O persoană cu atacuri de panică 
trebuie să ştie că nu va muri, nu 
va înnebuni, nu i se va întâmpla 
absolut nimic grav. Este foarte 
important să conştientizeze că 
atacul de panică este pornit din 
interior, că este o stare accentuată 
de frică, ale cărei neînţelesuri odată 
dezvăluite poate fi stăpânită. Cu 
cât frica este mai mare, cu atât va 
deveni simptomul mai puternic. Cu 
cât simptomul este mai puternic, cu 
atât frica se accentuează. Mai exact, 
persoana în cauză are simptome 
fizice care creează starea de panică, 
stare care la rândul ei accentuează 
simptomele fizice, astfel încât se 
intră într-un cerc vicios. Tendinţa 
de a exagera în astfel de momente 
ne face să nu percepem în mod real 
timpul şi dimensiunea tulburării.

Tratamentul atacurilor 
de panică 
Persoanele care au un atac de 
panică, nu trebuie să-l ignore. 
Acestea trebuie să apeleze cu 
încredere la specialist, adică la 
medicul psihiatru pentru un 
tratament medicamentos, dacă este 
cazul, şi/sau la psihoterapeut pentru 
o intervenţie psihoterapeutică.  
În cadrul unei intervenţii 

psihoterapeutice specialistul 
îşi poate ajuta pacientul să 
conştientizeze apariţia unor pericole 
imaginare, care îşi au originea, de 
multe ori, în traume anterioare 
şi care nu pot fi diferenţiate de 
ameninţări reale. Pacienţii au nevoie 
să-şi conştientizeze anxietatea faţă 
de exprimarea furiei şi nevoia de a 
se apăra permanent de aceasta din 
urmă. Este important ca pacientul 
să reuşească să înţeleagă şi să facă 
legături între evenimentele critice 
şi stresante din viaţa reală de zi 
cu zi şi anxietatea puternic trăită 
la perceperea unei situaţii ca fiind 
ameninţătoare.

Atacul de panică şi 
familia
Atacul de panică nu este un stigmat, 
dar nici o condiţie inofensivă. Ca 
bolnav, nu trebuie să tergiversaţi, ci 
să apelaţi la ajutorul unui specialist. 
Ca aparţinător, trebuie să încurajaţi 
pacientul să consulte specialistul, 
ajutându-l să-şi depăşească temerile 
şi reticenţele. 
Când o persoană are un atac de 
panică, întreagă familie suferă. 
Ceilalţi membri se simt frustraţi, 
obosiţi (pentru că preiau unele 
responsabilităţi) sau izolaţi din 
punct de vedere social pentru că 
persoana bolnavă restricţionează 
activităţile familiei. 
Membrii familiei nu trebuie 
să întărească comportamentul 
persoanei cu atac de panică, prin 
preluarea activităţilor desfăşurate 
până atunci de persoana în cauză. 
Aceasta va conduce la intensificarea 
gradului de dependenţă faţă de 
persoanele apropiate, la o izolare a 
bolnavului în simptomatologia lui, 
şi chiar întărirea simptomelor. 
 
Silvia Ciobanu, 
Psiholog clinician, psihoterapeut, 
Centrul de Psihologie şi Psihiatrie 
MindCare

Conform DSM-IV-TR, atacul de 
panică este definit ca o perioadă 
distinctă de frică intensă sau de 
discomfort în care cel puţin patru 
din simptomele specifice apar şi se 
accentuează în decurs de 10 minute. 
Printre simptomele specifice putem 
enumera:

• palpitaţii, bătăi puternice ale 
inimii sau puls accelerat;

• transpiraţii;
• tremurături sau tremur al 

întregului corp;
• senzaţia lipsei de aer sau de 

sufocare;
• senzaţia de înnăbuşire;
• durere sau discomfort toracic;
• greaţă sau discomfort 

abdominal;
• senzaţia de ameţeală, de 

instabilitate sau de leşin;
• derealizare sau 

depersonalizare;
• teama de a nu-şi pierde 

controlul sau de a nu înnebuni;
• teama că va muri;
• parestezii (senzaţii de 

amorţeală sau înţepături);
• valuri de frig sau căldură.

Moduri de manifestare 
Atacurile de panică încep 
de obicei dintr-o dată şi fără 
avertisment. Acestea pot apărea 
oricând, atât în timpul stării de 
veghe, cât şi în timpul somnului. 
Atacurile de panică pot avea loc:                                                                                                          
- neaşteptat; adică fără avertisment 
şi fără motiv aparent, nefiind 
asociate imediat cu un declanşator 
situaţional. 
- situaţional; adică într-un 
set anume de circumstanţe. 
Declanşatorii situaţionali pot 



POVESTEATA

Povestea mea a început la finalul 
anului trecut, atunci când mi-
am luat inima-n dinţi şi m-am 
prezentat la un consult chirurgical. 
De mai mulţi ani îmi apăruse o 
umflătura la nivelul abdomenului. 
Medicul de familie mi-a spus 
că am hernie şi că trebuie să mă 
operez. Pentru că nu mă deranja, 
dar şi pentru că îmi era frică de 
operație, am amânat consultaţia 
la un specialist chirurg. În această 
perioadă hernia a crescut mult 
în dimensiuni şi a început să 
mă doară, mai ales când făceam 
efort fizic. Deși sunt un om 
activ am început să îmi limitez 
activitățile curente, dar chiar şi 
așa, disconfortul produs de hernie 
dispărea doar când stăteam relaxat, 
întins în pat. În final am decis să 
merg la consultație la chirurgie.
Am fost examinat de domnul 
dr. Victor Radu, despre care - de 
pe internet - aflasem că este 
un chirurg suprazpecializat în 
tratamentul herniei. Diagnosticul 
a fost surprinzător, pe lângă hernia 
epigrastrică gigantică, mai aveam 

încă trei hernii: una ombilicală şi 
hernie inghinală bilaterală. 
Nu mai era cazul să trag de timp; 
medicul mi-a explicat că riscul 
unor complicații este mare, putând 
surveni oricând strangularea 
herniei şi mi-a recomandat 
operaţia laparoscopică.  Aşa 
scăpam doar cu câteva mici incizii, 
iar herniile de care sufeream 
puteau fi rezolvate într-o singură 
operație. 

Dl doctor mi-a spus că recuperarea 
după această intervenție este rapidă 
şi că e mult mai uşor să revin la 
activităţile mele obişnuite; în plus 
- lucru important - m-a asigurat că 
durerea nu va fi mai mare decât o 
febră musculară. 

Operația s-a realizat înainte de 
Crăciun. Când m-am trezit din 
anestezie, mi-a spus că totul a 
decurs bine şi că toate herniile 
care îmi afectaseră peretele 
abdomenului au fost rezolvate. În 
acel moment nu simţeam decât 
eliberare; nu îmi explic cum am 

putut să las lucrurile să ajungă 
până aici fără să-mi pese. 
Într-adevăr m-am recuperat 
foarte rapid. După două zile de la 
operaţie am mers acasă şi am stat 
liniştit cu familia de Crăciun. 
De câteva luni de zile viaţa mea 
este diferită. Mi-am recăpătat 
libertatea în mişcare, pot să dorm 
liniştit şi să fac tot ceea ce-mi 
doresc. De cele 4 hernii aproape că 
nu-mi amintesc. Locurile în care 
s-au făcut inciziile s-au cicatrizat şi 
nu se mai pot vedea decât dacă mă 
uit atent. 

Mă numesc Dumitru şi vă scriu pentru a 
mulţumi echipei de chirurgi din Life Memorial 
Hospital pentru că datorită lor am reuşit, 

după mai mulţi ani de suferinţă, să-mi regăsesc liniştea şi 
starea de bine. 

O operație complexă cu un final reușit

Opinia specialistului

Pacientul în vârstă de 59 de ani, fără boli asociate, s-a prezentat la un consult chirurgical 
pentru o tumefacţie voluminoasă a peretelui abdominal situată pe linia mediană în 
jumătatea superioară a abdomenului. Pacientul fusese diagnosticat cu 10 ani în urmă 
cu hernie epigastrică, dar a amânat rezolvarea chirurgicală a acestei afecţiuni de teama 
operaţiei, dar şi datorită unui disconfort relativ minor. În acest interval de timp hernia a 
crescut în dimensiuni, în momentul prezentării la consultaţie având deja un diametru de 
10 cm. Examinarea completă şi minuţioasă a pus în evidenţă şi alte hernii dezvoltate la 
nivelul peretelui abdominal: hernie ombilicală şi hernie inghinală bilaterală; practic prin 
aproape toate punctele cu rezistenţă scăzută (puncte herniare) ale peretelui abdominal 
anterior s-au dezvoltat hernii.

Cazul este unul particular doarece la acest pacient observăm o asociere multiplă de 
hernii abdominale, demonstrând faptul că “terenul”  are un rol foarte important în 
apariţia acestei afecţiuni.  Am ales ca opţiune terapeutică abordul laparoscopic ca singura 
procedură capabilă să abordeze în acelaşi timp toate herniile fără a produce o agresiune 
importantă a peretelui abdominal prin incizii multiple corespunzătoare fiecărei regiuni 
afectate. Intraoperator s-a constatat dubla hernie inghinală dreaptă, oblică externă şi 
directă, hernie inghinală stângă, hernie ombilicală şi hernie epigastrică încarcerată.

Operaţia a fost una laborioasă şi s-a finalizat cu protezarea peretelui abdominal anterior 
cu 3 plase: una compozită pentru hernia epigastrică şi cea ombilicală şi câte o proteză de 
polipropilenă montată la nivelul fiecărei regiuni inghinale - dreapta şi stânga. Intervenţia 
chirurgicală s-a realizat sub anestezie generală şi a durat aproximativ 2 ore. Evoluţia 
postoperatorie a fost favorabilă, pacientul fiind externat după 2 zile de la operaţie. 
Datorită abordului minim invaziv şi durerii scăzute conferite de acest procedeu, pacientul 
şi-a reluat activitaţile uzuale după 3 zile de la operaţie iar efortul fizic la o lună.

Echipă medicală:
Dr. Mihaela Marin, medic specialist ATI
Dr. Victor Radu, medic primar chirurgie generală, Life Memorial Hospital
Dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie general, Life Memorial Hospital
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ÎNTREBĂRILETALE

Răspunde: dr. Mihaela Herescu, medic primar 
pediatrie, Hyperclinica MedLife Băneasa

Pentru un copil de un an vă putem 
recomanda următorul meniu: 
dimineaţa: o cană de lapte de vacă, cu 
concentraţie scăzută de grăsimi – 1,5%, sau o 
formulă de continuare – junior cu cereale sau 
brânză de vaci proaspată sau un gălbenuş de 
ou fiert tare. Pentru gustarea de la ora 10.00 

Răspunde: dr. Alin Popescu, medic specialist 
medicină sportivă, Hyperclinica MedLife 
Griviţa

Puteţi începe cu înotul, dacă aveţi capacitate 
organizatorică în acest sens, dar şi jocul liber, 
nestructurat, în aer liber, este extrem de bun 
la această vârstă. După 5 ani putem vorbi 
despre schi sau mers pe role cu menţiunea 

Roxana, 28 ani
Am un băieţel de 1 an şi 2 luni şi sunt în momentul introducerii treptate a noilor 
alimente în regimul alimentar. Vreau sa vă întreb ce alimente sunt permise la această 
vârstă? Vă rog să exemplificaţi un meniu pentru o zi, pentru un copil de 1 an. 

Oana,  35 de ani
Băiatul nostru de de 3 ani şi jumătate nu face nici un sport deocamdată, exceptând 
timpul de joacă de afară. Este perfect sănătos, dar nu ştim cu ce să începem. Ce ne 
recomandaţi? Pe lângă aceasta am vrea să vă întrebăm de la ce vârstă este indicat 
mersul pe role şi schiuri?

recomand fructele – banane, măr, ananas, 
caise, piersici. La prânz: supă de legume, supă 
de găluşti cu tăieţei, ciorbă. Carne fiartă sau 
la grătar de pui sau vită, cu legume sau cu 
orez pilaf, spanac cu ouă ochiuri, românești. 
Pentru desert – fructe proaspete, iar la ora 
16.00, fructe proaspete sau iaurt natural 
cu fructe proaspete. Seara, mamaliguţă cu 
brânză de vaci, macaroane cu brânză de vaci, 
lapte cu cereale.

că trebuie făcut sub supraveghere şi cu 
echipamente specifice de protecţie de cea 
mai bună calitate. În plus, trebuie să aveţi 
în vedere că abilităţile lui motorii sunt încă 
nedezvoltate complet, abia în jurul vârstei de 
6-7 ani un copil reuşeşte să aibă, din punct de 
vedere motor, o dezvoltare care să îi permită 
abordarea unei palete mai largi de jocuri.

Răspunde: dr. George Sălăvăstru, medic 
specialist chirurgie pediatrică, Spitalul de 
Pediatrie MedLife

Operația de hernie inghinală se realizează 
după vârsta de 9 luni sau chiar mai devreme 
în caz de complicaţii. Operaţia constă într-o 
incizie mică în pliul inghinal, sub anestezie 
generală, cu o durată de aproximativ o oră. În 

cadrul operaţiei se realizează excizia completă 
a sacului hernial. Hernia la copil este diferită 
de cea de la adult, complicaţiile şi riscurile de 
recidivă fiind nule. O hernie poate coexista 
bilateral, în proporţie de aproximativ 30%. 
Recomandarea mea este să mergeţi la un 
control după vârsta de 9 luni pentru ambele 
hernii (hernia ombilicală se operează după 
vârsta de 4 ani).

Andreea, 28 de ani
Băieţelul nostru de 5 luni a fost diagnosticat cu hernie inghinală dreaptă şi cu hernie 
ombilicală la vârsta de o lună. A fost născut la 38 de săptămâni, cu o greutate de 2.750 g şi 
dublă circulară de cordon, fiind perfect sănătos. Hernia ombilicală s-a retras în proporție 
de 90%, iar cea inghinală nu a mai “ieşit” ( nu s-a mai evidenţiat) de vreo două luni. Dacă 
alegem să-l operăm, vă rugăm să ne spuneţi în ce constă această operaţie, care sunt riscurile, 
posibilele complicaţii, există riscul de recidivă la maturitate sau apariţia pe partea stângă? 
Care este recomandarea dumneavoastră?

Răspunde: dr. Relu Cucea, medic primar 
oftalmologie, Hyperclinica MedLife Griviţa 

În general viciile de refracţie (miopie, 
hipermetropie, astigmatism) se stabilizează 
în jurul vârstei de 18-22 ani. Intervenţiile în 
scop refractiv ( pentru reducerea dioptriilor) 
se efectuează în clipa în care viciul de refracţie 
este stabilizat. Din întrebarea dumneavoastră 
rezultă ca dioptrile nu s-au stabilizat, în acest 
caz fiind necesare investigaţii suplimentare 

pentru evaluarea cazului dumneavoastră. 

Vă aşteptăm la un consult la noi în clinică şi 
vă recomandăm, pentru o mai bună evaluare, 
să  aduceţi toate documente medicale 
anterioare.  După evaluarea cazului vă vom 
răspunde la toate întrebările legate de riscurile 
postoperatorii, scopul intervenţiilor fiind 
acela de reducere a dioptriilor şi implicit 
îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului.

Tora, 26 de ani
Mă numesc Tora şi am 26 de ani. Am miopie de la vârsta de 15 ani, când am şi început să 
port ochelari pentru corecţia acesteia. Din păcate miopia a avansat, iar în acest moment 
am dioptriile - 6. Menţionez că nici un membru al familiei nu are miopie. Vreau să vă 
întreb dacă în cazul meu este recomandată operaţia cu laser, dat fiind că dioptriile nu s-au 
stabilizat, iar boala continuă să avanseze. Care sunt riscurile şi avantajele unei astfel de 
intervenţii şi când se poate efectua aceasta.

Cătălin, 23 de ani
Recent, mama a fost diagnosticată cu Hepatita C. Dat fiind ca Hepatita C este o 
boală contagioasă, vreau să vă întreb care sunt riscurile ca şi restul familiei să se 
îmbolnavească?

Răspunde: dr. Eugen Crăciun, medic specialist 
gastroenterologie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa

Trebuie să ştiţi că virusul hepatitei C nu se 
transmite decât prin sânge. Din acest motiv, 

nu veţi contracta virusul prin atingere, sărut, 
folosirea în comun a veselei. Revenind la 
întrebarea dumneavoastră, vă recomandăm 
să nu folosiţi în comun obiectele care 
prezintă potenţial de tăiere sau înţepare, cum 
ar fi forfecuţele, lamele etc.
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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 Titan
Str. Liviu Rebreanu nr.8, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Hyperclinicii 
MedLife Titan)

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

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