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Protejează-ți 
sănătatea în vacanță!
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Ina Bãdãrãu

De mai bine de o lună, vara este la ea acasă, iar cuvântul 
de ordine este vacanţa! Pe skype, pe twitter, pe facebook, 
în staţia de autobuz, în metrou, pe terasă, în parc, peste 

tot auzim replicile deja bine-cunoscute: “Gata… nu mai pot, am 
nevoie de o vacanţă”, “abia aştept să treacă cele două săptămâni” 
sau “număr secundele, dar parcă ceasul nu îmi mai este prieten, 
tot stă pe loc… tic, tic, tic, taaaaaaac, iar răbdarea mea nu mai are 
limite – a mai rămas doar o zi şi îmi iau zborul!”. 

Indiferent de timpul rămas până la decolarea avionului, plecarea 
din port a vaporului sau escapadele cu maşina / trenul - vestea 
bună este că suntem în plin sezon estival şi emoţia concediului din 
această vară ne ţine într-un suspans greu de suportat, dar plăcut, 
datorită aventurilor care se anunţă în “agendele” noastre. De altfel, 
oferta pare a fi una foarte generoasă: de la exerciţii de scufundare, 
întreceri de caiace pe mare, drumeţii şi căţărări pe munte, la 
şedinţe de SPA, ore de leneveală pe plaje exotice şi o puzderie de 
băuturi răcoritoare sau cocktailuri asortate cu fructe şi îngheţată. 
Dacă nici asta nu este o reproducere fidelă a Paradisului, atunci nu 
ştiu ce ar mai putea fi! 

Îmi place să cred că rezervările de hotel şi biletele de avion sau 
de tren aşteaptă nerăbdătoare pe noptieră, alături de asigurarea 
medicală şi de paşapoarte, bineînţeles; că bagajele sunt aproape 
gata şi că buna dispoziţie este în ton cu emoţia aşteptării – de 
restul ne ocupăm noi! V-am pregătit  o “valiză” mai mică plină cu 
sfaturi pentru o vacanţă frumoasă, dar şi... sănătoasă! 

În ediţia din această lună aflaţi în ce cazuri se recomandă 
vaccinarea, ce boli putem contracta în urma unor muşcături de 
ţânţari din ţările exotice şi cum le putem contracara, cum evităm 
agravarea bolilor cronice şi ce lucruri sunt absolut necesare 
pentru a fi luate în vacanţă alături de rezervările de hotel şi de 
biletele amintite. De asemenea, în ediţia curentă regăsiţi un articol 
extrem de util care face referire la paşii ce trebuie urmaţi pentru 
protejarea pielii de efectele nocive ale soarelui. 

Şi dacă totul este  pregătit, vă urez să aveţi o vară de neuitat, 
relaxantă, dar, în acelaşi timp, plină de aventură. Să înceapă 
distracţia!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la ser-
viciile, promoţiile şi noii medici de la MedLife.

Statisticile europene privind numărul donatorilor de 
sânge plasează România pe unul dintre ultimele locuri. 
Nu doritorii de a dona sunt o problemă în România, ci 
lipsa personalului în centrele de transfuzii şi campaniile 
de pe teren, care sunt insuficiente. În ediţia curentă citiţi 
un reportaj despre campania de donare de sânge care s-a 
desfăşurat în unităţile MedLife din Bucureşti, Arad şi 
Timişoara, în perioada 18-21 iunie.

Imagistica medicală este un domeniu crucial pentru 
diagnostic, chiar dacă la prima vedere pare o 
specialitate ascunsă undeva într-un con de umbră. 
Despre importanţa şi rolul imagisticii medicale am 
discutat în această ediţie cu dr. Corina Răileanu, medic 
primar ecografie generală, tomografie computerizată, 
imagistică prin rezonanţă magnetică, Hyperclinica 
MedLife Favorit. 

Pe timpul verii, organismul nostru are nevoie de o 
atenţie specială. Citiţi în rubrica Utile cum putem să 
ne menţinem în formă chiar şi atunci când mercurul 
termometrelor urcă peste valorile normale. 

Nişte dureri surde în partea dreaptă au dat primul semnal 
de alarmă. Le-a tratat mai întâi acasă, dar, pentru că 
n-au cedat, a mers la doctor. Tratamentul prescris n-a 
funcţionat, iar durerile au dus-o la urgenţă. Examenul 
colonoscopic şi tomografia computerizată au elucidat 
misterul. Aflaţi despre ce problemă era vorba, în rubrica 
Povestea Ta. 

Aflaţi care sunt metodele noninvazive de tratament al 
calculilor renali, ce atitudine trebuie să aibă părinţii faţă 
de ticurile copiilor şi care sunt recomandările medicilor 
pentru tratamentul spondilozei. 



Echipa de medici de la Spitalul de Ortopedie MedLife a 
realizat, în premieră pentru medicina românească, o operaţie 
de hemipelvectomie dreaptă, cu reconstrucţie cu alogrefă şi 
artroplastie totală de şold. 

Hemipelvectomia presupune înlăturarea unei jumătăţi din 
bazin (pelvis) şi apoi reconstrucţia bazinului cu alogrefă, 
aceasta din urmă fiind obţinută de la o bancă de ţesuturi. 

Intervenţia a fost efectuată pe o pacientă în vârstă de 35 de 
ani, în urma unui diagnostic de chist hidatic recidivat .

Operaţia a durat 12 ore şi a fost efectuată de o echipă 
multidisciplinară formată din 12 medici (ortopezi, chirurgie 
vasculară, urologi, chirurgie generală, ATI), condusă de prof. 
dr. Mihai Popescu. Pe parcursul intervenţiei, medicii s-au 

împărţit în trei echipe şi au colaborat pentru finalizarea cu 
succes a intervenţiei. 

Prima echipă, formată din medici de chirurgie vasculară, 
urologie şi chirurgie generală, a pregătit şi a izolat osul afectat 
și țesuturile moi adiacente, a identificat și a eliminat apoi 
chisturile, în timp ce a doua echipă a pregătit grefa de os, 
modelând-o pentru a se potrivi exact pe structura bazinului 
pacientei. A treia echipă de medici a fixat proteza şi a 
finalizat operaţia. Toate echipele au acţionat sub îndrumarea 
și coordonarea profesorului Mihai Popescu, cel care a 
diagnosticat cazul şi a planificat întreaga operaţie. Pacienta a 
stat sub anestezie timp de 12 ore, s-a odihnit o noapte după 
intervenţie şi a ieşit lent de sub efectul anestezicelor. 

Monitorizarea și îngrijirea postoperatorie pe parcursul celor 
trei săptămâni de spitalizare au inclus atât kinetoterapia, cât 
și psihoterapia și terapia durerii, din echipa medicală făcând 
parte şi un medic psihiatru. Prognosticul postoperator într-o 
primă etapă este unul bun, însă pacienta urmează să parcurgă 
o perioadă de recuperare mai lungă, în care va reînvăţa să-şi 
controleze muşchii şi funcţia motorie a membrului pelvin.

Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie MedLife a fost deschis 
în luna decembrie a anului trecut, fiind cea de-a şasea unitate 
spitalicească din Sistemul Medical MedLife. Echipa spitalului 
numără 80 de angajaţi, medici şi asistente medicale care, 
pe lângă asistenţa şi investigaţiile medicale oferite în zona 
de ambulatoriu, gestionează o gamă largă de intervenţii 
chirurgicale.  

Cancerul colorectal afectează peste 
8.000 de români anual, reprezentând 
al treilea tip de cancer ca frecvenţă în 
România, arată datele Ligii Române 
de Cancer. De cele mai multe ori, 
cancerul intestinului gros nu prezintă 
simptome, fapt care face ca acesta 
să fie diagnosticat mult prea târziu. 
Depistat în stadiu incipient, cancerul 
intestinului gros poate fi vindecat în 
proporţie de 90%. 

Preîntâmpină apariţia cancerului 
colorectal! Vino la Centrul de 
Excelenţă în Proctologie din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Băneasa şi 
beneficiezi de 10% reducere la preţul 
colonoscopiei!

Colonoscopia este una dintre cele 
mai eficiente metode de diagnostic 
al cancerului colorectal, precum şi 
al altor afecţiuni ale tubului digestiv 
inferior. 

Detalii şi programări, la telefon 
021 96 46. 

Trăieşte activ la orice vârstă 
şi protejează-ţi sănătatea! 
Dacă eşti pensionar, vino la 
Hyperclinica MedLife Titan sau 
la Hyperclinica MedLife Favorit 
şi-ţi oferim o reducere de 50% 
la preţul consultaţiilor, între 
orele 12.00 şi 14.00!

Pentru a beneficia de ofertă, 
te aşteptăm cu talonul de 
pensie de luni până vineri, în 
hyperclinicile Titan şi Favorit.

Detalii şi programări, la telefon 
021 96 46.
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Deşi le tratăm cu superficialitate, multe dintre problemele noastre estetice 
sunt o manifestare a anumitor dereglări interne. Identificarea problemei reale 
şi tratamentul adecvat ne pot reda nu doar frumuseţea, ci şi starea de bine. 
Pentru că ne gândim la frumuseţea şi sănătatea ta, te aşteptăm la DermaLife cu 
pachetele speciale Lady Skin şi Varicosities and veins assesment. 
Alege pachetul LadySkin şi află dacă problemele tenului tău sunt determinate de 
dereglări hormonale sau de ginecologie. Cu numai 500 de lei poţi beneficia de:
• Consult ginecologic
• Profil hormonal de fază luteală (analize: DHEAS, T4, LH, determinarea 
progesteronului, prolactinei, testosteronului şi TSH-ului)
• Ecografie ovariană

Pentru picioare frumoase şi sănătoase, fă-ţi un control cardiovascular 
complet cu pachetul Varicosities and veins assesment! Pachetul include:
• Consult cardiologic complet (+EKG)
• Consult chirurgie cardiovasculară
• Doppler venos de vene inferioare

Preţul pachetului este 400 de lei.

Pentru detalii şi programări sunaţi la: 
0755 22 33 33. 

Clinica de dermatologie estetică 
DermaLife: şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 
10, sector 1, Bucureşti.

Pachete speciale pentru femei, 
la DermaLife

Premieră în România: operaţie de reconstrucţie de bazin cu 
alogrefă, realizată cu succes la Spitalul de Ortopedie MedLife 

Spune NU cancerului 
colorectal!Happy Hour pentru vârstnici la hyperclinicile 

MedLife Titan şi MedLife Favorit

MedLife oferă posibilitatea viitorilor şoferi să obţină fişa medicală pentru permisul auto într-o singură zi. Vino în Hyperclinicile 
MedLife din Bucureşti şi ia-ţi pachetul de servicii şi investigaţii medicale pentru fişa auto, la preţul de 150 de lei! 
Pachetul include consultaţii şi investigaţii la următoarele specialităţi medicale:
• Chirurgie generală sau Ortopedie-traumatologie
• Medicină internă
• Neurologie
• Oftalmologie
• ORL
• Psihiatrie
Fişa auto poate fi obţinută după următorul program:
Hyperclinica MedLife Băneasa şi Hyperclinica MedLife Griviţa: de luni până vineri,
Hyperclinica MedLife Favorit: marţi
Hyperclinica MedLife Unirii: miercuri
Hyperclinica MedLife Titan: joi

Detalii şi programări, la 021 96 46.

Obţine fişa auto într-o singură zi!



După 30 de ani de cercetare ştiinţifică a laptelui 
matern, Nutricia a creat Aptamil, o gamă completă 
de formule de lapte pentru întărirea în mod natural a 
sistemului imunitar al bebeluşului. Aptamil conţine 
IMMUNOFORTIS, un complex unic de GOS/FOS, 
patentat şi testat clinic, 
care, împreună cu 
vitaminele A, C şi D, 
contribuie la dezvoltarea 
normală a sistemului 
imunitar. 

*Laptele matern este 
alimentul ideal pentru 
sugar. Înainte de a folosi 
o formulă de lapte, 
consultaţi medicul 
pediatru!

În perioada verii, pielea 
sensibilă a bebeluşilor trebuie 
protejată cu creme solare 
speciale cu factor de protecţie 
SPF 50+. Formula este special 
creată pentru pielea delicată. 
Au factor mare de protecţie 
împotriva razelor UVA şi UVB, 
sunt fără miros, fără alcool, 
fără coloranţi, îmbogăţite 
cu vitamina E. Sunt testate 
microbiologic şi dermatologic. 
Sunt hipoalergenice. Gama 
conţine: Cremă pentru plajă 
0 luni+, Spray lapte plajă 12 
luni+ şi Lapte după plajă. 

Aptamil - formulă de lapte 
pentru copilul tău

Cosmetice solare Chicco 

Din luna iulie, Hyperclinica MedLife Favorit pune la 
dispoziţia pacienţilor investigaţiile radiologice. În cadrul 
departamentului de imagistică, pacienţii pot beneficia de 
radiografii de înaltă performanţă pentru orice regiune a 
corpului şi din orice poziţie. 
Radiografia este indicată în diagnosticul unor afecţiuni 
traumatice, inflamatorii, infecţioase, tumorale, endocrine etc. 
Pentru efectuarea radiografiei nu există contraindicaţii, iar 
pacientul nu necesită o pregătire prealabilă.

Pacienţii sunt protejaţi prin echipamente speciale de 
radioprotecţie pentru zonele neexpuse. 

Radiografiile sunt efectuate de:
- Dr. Radu Marin, medic specialist tomografie computerizată 
şi imagistică medicală
- Dr. Chiriac Oana, medic specialist tomografie 
computerizată şi imagistică medicală
- Dr. Stănescu Carmen, medic specialist radiologie şi 
imagistică medicală

Protejează-ţi sănătatea de razele soarelui! Începând cu luna 
iunie, în farmaciile Medlife, Pharmalife Med, beneficiaţi de 
reduceri şi de cadouri la produsele pentru protecţie solară. 

Profită de soare, sănătos! Pharmalife Med îţi spune cum. 

Campania este valabilă în perioada iunie-septembrie, 
discounturile nu se cumulează cu alte promoţii sau reduceri. 

Vrei să scapi de calculii renali fără bisturiu și de disconfortul 
unei intervenţii chirurgicale? Urmează tratamentul cu 
unde de şoc prin litotriţie la Hyperclinica MedLife Unirii şi 
beneficiezi de un discount de 20% la preţul procedurii până 
la 31 august.
Vino la recepţia Clinicii cu recomandarea medicului urolog, 
cu investigaţiile efectuate şi voucherul de discount care se 
regăseşte în clinică şi beneficiezi de reducerea din campanie!

Litotriţia este procedeul noninvaziv de eliminare a calculilor 
renali prin unde de şoc. Calculii renali sunt dezintegraţi 
şi se elimină spontan prin căile urinare timp de câteva zile 
sau săptămâni. Localizarea calculilor renali se realizează 
ecografic şi, opţional, aparatul poate fi dotat cu un braţ 
radiologic, pentru localizarea radiologică. Procedura este 
indicată în cazul calculilor renouretrali de 1-2 cm situaţi pe 
rinichiul funcţional, fără dilataţii importante ale cavităţilor 
pielocaliceale şi cale urinară liberă sub locul litiazei.

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

Promoţia este valabilă până la 31 august şi nu se cumulează 
cu alte oferte sau reduceri.

Nou: servicii de radiologie la Hyperclinica MedLife Favorit

Promoţii de vară la PharmaLife 
Med

Discounturi de 20% la litotriție 
la Hyperclinica MedLife Unirii

Hyperclinica MedLife Titan a inclus în lista serviciilor 
medicale ecografia vasculară Doppler. 

Investigaţia oferă medicului informaţii asupra morfologiei, 
funcţionalităţii şi modificărilor sistemului vascular. Cu 
ajutorul acestei metode pot fi diagnosticate corect şi precoce 
insuficienţa venoasă, complicaţiile trombotice, dar şi suferinţa 
sistemului arterial, fiind oferite informaţii referitoare la 
anatomia şi permeabilitatea sistemului vascular, reprezentând 
o investigaţie obligatorie în stabilirea algoritmului terapeutic. 

Cel mai des, investigaţia este utilizată pentru diagnosticul IVC 
(insuficienţă venoasă cronică). IVC apare atunci când venele 
membrelor inferioare îşi pierd eficienţa la întoarcerea sângelui 
venos spre inimă. Ea are drept cauză principală insuficienţa 
valvulelor venoase.

Semnele şi simptomele insuficienţei venoase includ: senzaţia 
de presiune tegumentară şi de “picior greu”, durerea surdă sau 
sub formă de înţepături sau crampe ce se accentuează atunci 
când stăm în picioare, prurit, edem ale gambelor – indicatori 
ai stazei venoase. Manifestările cutanate sunt reprezentate, în 
faza iniţială, de telangiectazii (mici vene superficiale dilatate) 
şi, ulterior, de apariţia de varice, modificări de coloraţie a 
tegumentului (dermatita de stază) şi de ulcer varicos.

Principalele indicaţii ale ultrasonografiei doppler sunt:
• diagnosticul şi caracterizarea modificărilor de ateromatoză 
carotidiană şi subclavio-vertebrală,
• diagnosticul şi monitorizarea răspunsului terapeutic în 
tromboza venoasă, 
• obiectivarea şi localizarea modificărilor din localizarea 
insuficienţei venoase cronice cu posibilităţi de marcare a 
traiectelor varicoase şi a venelor perforante,
• hipertensiunea arterială – diagnosticul etiologiei 
renovasculare,
• patologia aortei abdominale, 
• diagnosticul şi bilanţul modificărilor din arteriopatia 
obliterantă, 
• evaluarea circulaţiei portale în ciroza hepatică,
• insuficienţa mezenterică cronică.
Investigaţiile sunt efectuate de dr. Ofelia Niţă, medic primar 
radiologie-imagistică.

Nou: Ecografie Doppler la MedLife Titan
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Polenul, animalele, anumite produse de igienă sau alimente 
îţi creează probleme atunci când intri în contact cu ele? 
Simţi că-ţi curge nasul, strănuţi sau îţi apar pete la nivelul 
epidermei? Specialistul în alergologie te poate ajuta să 
depăşeşti momentele neplăcute şi să-ţi protejezi organismul 
de influenţa factorilor care-ţi creează reacţia sistemului 
imunitar. Vino la Hyperclinica MedLife Titan şi beneficiezi de 
servicii de alergologie complete! Teste cutanate, consultaţii de 
specialitate, tratamente şi recomandări. 

Sensibilitatea alergică poate apărea odată cu instalarea 
sezonului cald, atunci când, din cauza polenului şi a altor 
factori de mediu specifici, se poate declanşa sau reactiva 
rinoconjunctivita alergică. Dacă aveţi prurit nazal sau 
conjunctival, strănutaţi frecvent, aveţi rinoree sau obstrucţie 
nazală, este recomandat să efectuaţi un consult de specialitate 
şi să stabiliţi etiologia bolii cu ajutorul testelor prick.
Reacţiile la factorii alergeni se pot manifesta şi prin alte boli 
atopice, cum ar fi tusea, crizele de respiraţie şuierătoare, 
senzaţia de apăsare în piept, simptome caracteristice şi 
astmului, sau prin dermatită atopică, eczemă cronică, cu 
debut în cele mai multe cazuri în copilărie. 

În afara patologiei cu caracter sezonier, medicul alergolog 
evaluează toate simptomele şi semnele pacientului ce pot 
apărea în orice moment al anului şi se pot încadra în boli 
precum dermatita de contact alergică (evaluate prin testare 
cutanată patch, cu interpretarea rezultatelor la 48 şi 72 de 
ore), urticaria acută sau cronică şi angioedemul, alergia la 
înţepătura de insecte, anafilaxia, reacţiile alergice generale, 
severe etc.

În urma evaluării, pacientul alergic va fi educat cum să 
evite sau să reducă expunerea la anumiţi alergeni sau factori 
declanşatori. Acesta va primi recomandări scrise, precum 
şi tratamentul adecvat care să controleze simptomele şi, în 
funcţie de indicaţie, să inducă toleranţa alergenului respectiv.

Consultaţiile şi investigaţiile de specialitate sunt efectuate de 
dr. Corina Bach, medic specialist în alergologie şi imunologie 
clinică.

Nou: Servicii de alergologie la Hyperclinica MedLife Titan

Hyperclinica MedLife Timişoara oferă pacienţilor terapia 
chirurgicală cu laserul CO2 pentru tratarea unei game 
complexe de leziuni sau afecţiuni cutanate. 

Laserul CO2 funcţionează în baza unei radiaţii invizibile, 
infraroşie, cu lungimea de undă de 10600 nm. Când laserul 
atinge ţesutul, energia luminoasă este absorbită de ţesuturile 
care conţin apă şi se produce instantaneu un efect termic 
care duce la ablaţie sau la vaporizarea ţesutului bolnav. Graţie 
fotocoagulării, vasele mici sunt închise şi pierderile sangvine 
se reduc considerabil, fiind astfel eliminate sângerarea şi 
formarea cicatricelor. 
 
Între avantajele terapiei cu laser CO2 putem enumera:
• este o tehnică minim invazivă;
• absenţa sângerării sau reducerea semnificativă a acesteia;
• timpul scurt de refacere postoperator.

Tratamentele cu laser CO2 produc un minim disconfort şi se 
efectuează în anestezie locală, topică (cremă anestezică) sau 
infiltrativă (soluţie anestezică injectabilă).
Pe lângă acestea, tratamentul oferă un bun aspect cosmetic 
postoperator, obţinându-se o vindecare cu o cicatrice minimă 
sau chiar fără cicatrice, dacă leziunile sunt superficiale.

Cele mai frecvente leziuni cutanate tratate cu laser CO2 sunt:
• veruci vulgare, papiloame, condiloame acuminate (produse 
de HPV);
• keratoze seboreice şi keratoze actinice;
• hiperplazia sebacee, siringoamele;
• angioame, angiofibroame, angiokeratoame;
• anumiţi nevi melanocitari (epidermici şi dermici);
• molluscum pendulum, granulomul piogenic;
• alte formaţiuni tumorale benigne.

Utilizarea laserului CO2 este contraindicat în cazul:
• tratamentului, pe cale orală, cu isotretinoin în ultimele 6 
luni;
• infecţiilor cutanate bacteriene sau virale în zonele ce 
urmează a fi tratate;
• istoricului de cicatrici hipertrofice sau cheloide;
• expunerii la radiaţii UV;
• radioterapiei anterior efectuate la nivelul regiunilor ce vor fi 
supuse tratamentului cu laser;
• colagenoze;
• peelinguri chimice sau dermabraziune.

Tratamentul este efectuat de dr. Lorena Ardelean, medic 
primar dermatovenerologie, Hyperclinica MedLife Timişoara.

Ai grijă de sănătatea sistemului tău osos şi vino la Hyperclinica MedLife Unirii, pentru a 
diagnostica şi preîntâmpina apariţia osteoporozei! Vino până la 31 octombrie la Centrul 
de Diagnostic şi Tratament al Osteoporozei din cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii şi 
beneficiezi de o reducere de 20% la osteodensitometria osoasă (DXA), cea mai modernă 
metodă de măsurare a densităţii osoase.

Investigaţia se adresează tuturor persoanelor care prezintă factori de risc pentru 
osteoporoză, precum: femeile după instalarea menopauzei sau cele aflate în perioada 
premenopauzei, persoanele care au remarcat o scădere în înălţime, bărbaţii cu vârsta 
peste 65 de ani, fumătorii şi persoanele care primesc tratament cortizonic sau de supresie 
hormonală.

Procedura este nedureroasă, nu necesită vreo pregătire prealabilă, iar doza de iradiere este 
de 10 ori mai redusă decât în cazul unei radiografii standard.

Promoţia este valabilă în perioada 1 mai - 31 octombrie 2012.

Ai aflat că vei fi mămică? Felicitări! Vino la Spitalul MedLife 
Genesys din Arad, alege unul dintre pachetele de naştere 
disponibile şi-ţi oferim un discount de 50 de euro la 
semnarea contractului de naştere. Reducerea se acordă doar 
la prezentarea voucherului de reducere primit de la o prietenă 
care a născut la MedLife Genesys sau care a beneficiat de 
consultaţiile de pediatrie. Promoţia este valabilă până la 31 
august 2012. 

Pe lângă acestea, dacă semnezi contractul în luna iulie, îţi 
oferim un discount de 30% pentru o şedinţă foto în timpul 
sarcinii sau cu bebeluşul.

Detalii şi programări, la numărul de telefon 0257 960.

Tratamentele cu laserul CO2, acum şi la MedLife Timişoara 

20% reduceri la osteodensitometrie (DXA)

NOUTĂȚISERVICII

Surprize pentru viitoarele mămici
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Dr. Alina Posea este noul specialist în 
reumatologie al Hyperclinicilor MedLife 
Unirii şi MedLife Titan. Noul specialist 
este licenţiat în medicină în cadrul UMF 
„Carol Davila” Bucureşti, anul 2006, şi 
s-a specializat în reumatologie în cadrul 
programului de rezidenţiat. În 2009, dr. 
Posea se specializează în densitometrie, 
după efectuarea cursului de specialitate, iar 
din 2011, ca urmare a susţinerii examenului 
de profil, dr. Posea este medic specialist în 

reumatologie. După finalizarea facultăţii, 
specialistul a activat pe parcursul a cinci ani 
în cadrul Clinicii de Medicină Internă şi 
Reumatologie a Spitalului Clinic Sf. Maria 
şi la Clinica Medas, în perioada ianuarie 
2011‒ mai 2012. 

Participă la manifestările ştiinţifice cu 
prezentări, este activă şi publică articole în 
publicaţiile de specialitate. 

Dr. Alina Posea, medic specialist reumatologie

Recent, dr. Alina Bondoc s-a alăturat 
echipei Hyperclinicii MedLife Titan. Noul 
specialist este licenţiat în medicină în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol 
Davila” Bucureşti, promoţia 2000, şi s-a 
specializat în gastroenterologie în cadrul 
programului de rezidenţiat. Din octombrie 
2006, după susţinerea examenului de 

specialitate, dr. Bondoc este medic specialist 
în gastroenterologie. Şi-a început activitatea 
în 2001 ca medic stagiar, a continuat ca 
medic rezident în gastroenterologie, la 
Spitalul Universitar de Urgenţă Elias. 
Ulterior, a lucrat la Proctoline, Bioterramed 
şi Medicover. 

Dr. Bondoc, medic specialist gastroenterologie

Dr.Yolla Chouk este noul specialist în 
oftalmologie al Centrului Medical MedLife 
Victoriei. Dr. Chouk a activat în perioada 
2002‒2007 la Spitalul Universitar de 
Urgenţă din Bucureşti ca medic rezident, 

iar după obţinerea certificatului de medic 
specialist oftalmolog a lucrat la Medcenter, 
în perioada 2008‒2010, şi a colaborat cu  
Euroclinic. 

Dr.Yolla Chouk, medic specialist oftalmologie

Dr. Mihai Costin Rusu, medic specialist 
chirurgie orală şi maxilo-facială, face parte din 
echipa Spitalului MedLife-Genesys Arad. Dr. 
Rusu a absolvit în 2003 Facultatea de Medicină 
a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, iar din 
2004 până în 2009 se specializează în chirurgie 
orală şi maxilo-facială, Spitalul Judeţean 
de Urgenţă din Cluj-Napoca. Îşi continuă 
formarea în cadrul Departamentului de studii 
doctorale al Universităţii “Lucian Blaga” din 
Sibiu şi obţine în mai 2011 titlul de doctor în 
ştiinţe medicale. 
Formarea dr. Rusu a continuat în 2005 cu 
studiile la Facultatea de Medicină Dentară 
a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
“Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, pe care o 
finalizează cu succes în anul 2008. Urmează 
al doilea program de rezidenţiat şi în 2010 
obţine certificatul de specialist în chirurgie 
orală şi maxilo‒facială. În această perioadă, 

obţine bursa “Hugo Obwegeser” şi efectuează 
un stagiu la Spitalul KB Dubrava – Zagreb, 
Croația. În paralel cu pregătirea academică, 
dr. Rusu a avut o activitate profesională 
impresionantă. Şi-a început activitatea încă din 
timpul facultăţii, ca paramedic voluntar, apoi 
a devenit medic generalist la SMURD Sibiu, 
ulterior a activat ca medic rezident la Clinica de 
Chirugie Orală şi Maxilo-Facială nr. I, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Cluj‒Napoca (2005‒2008) 
şi medic rezident la Clinica de Chirurgie Orală 
şi Maxilo-Facială, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sibiu (2009‒2010). Din 2009 este şi 
asistent universitar la Universitatea “Lucian 
Blaga” din Sibiu şi activează şi la Clinicile 
Dentica şi Dentestet din acelaşi oraş. 

Specialistul participa activ la congrese şi 
cursuri de specialitate şi are numeroase lucrări 
publicate.

Dr. Mihai Costin Rusu, medic specialist 
chirurgie orală şi maxilo-facială

Pacienţii pot beneficia de expertiza dr. Caius 
Voicu Simedrea, medic primar obstetrică-
ginecologie în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Timişoara. Absolvent al Universităţii de 
Medicină din Timişoara, dr. Simedrea s-a 
specializat în obstetrică şi ginecologie în 
cadrul programului rezidenţial, iar în 2006 se 
supraspecializează în oncologie ginecologică. 
Specialistul şi-a început activitatea profesională 

ca medic rezident la Spitalul Clinic Judeţean 
nr. 1, Timişoara (1998‒2003), a mai avut o 
colaborare  cu Spitalul Militar şi la Clinica 
Universitară Bega din Timişoara, iar din 2004 
până în 2010 este medic primar obstetrică-
ginecologie la Clinica Laser System Arad. Din 
luna aprilie 2010, dr. Simedrea coordonează 
şi gestionează activitatea secţiei de obstetrică-
ginecologie a Spitalului Athena din Timişoara. 

Dr. Caius Voicu Simedrea, medic primar 
obstetrică-ginecologie

Dr. Bogdana Sabina Zoica, medic specialist 
pediatrie, a revenit în echipa Hyperclinicii 
MedLife Timişoara după un an de stagiu la 
spitale de prestigiu din Marea Britanie. 
În cadrul Hyperclinicii MedLife Timişoara, 
dr. Zoica face parte din departamentul de 
imagistică medicală şi efectuează o gamă 
complexă de ecografii pediatrice şi la adulţi. 
Dr. Bogdana Sabina Zoica este absolventa 
Universităţii de Medicină din Timişoara, 
Facultatea de Medicină Generală, promoţia 
2001. Şi-a continuat formarea participând la 
cursuri postuniversitare în țară şi în străinătate, 
iar din 2011 dr. Bogdana Sabina Zoica îşi 
continuă formarea în cadrul şcolii doctorale 
a Universităţii de Medicină din Timişoara. În 
paralel cu activitatea medicală, specialistul şi-a 

dezvoltat cariera didactică, activând din 2003 
ca preparator universitar în cadrul catedrei 
XXIV Pediatrie UMFT, iar din 2008 ca asistent 
în cadrul aceleiaşi catedre. Din 2007 este medic 
specialist pediatru în cadrul Spitalului de 
Urgenţă pentru copii “Louis Ţurcanu”, iar din 
2008 activează în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Timişoara. Spirit dornic de cunoaştere, cu o 
complexă activitate editorială, dr. Bogdana 
Sabina Zoica pleacă în Marea Britanie, unde 
efectuează un stagiu clinic, în perioada martie‒
septembrie 2011, ca „junior clinical fellow” 
la secţia de terapie intensivă pediatrică de la 
Royal Brompton Hospital, în Londra, iar din 
septembrie 2011 și până în martie 2012 este 
„clinical fellow” în secţia de terapie intensivă 
pediatrică la King’s College Hospital. 

Dr. Bogdana Sabina Zoica, medic specialist pediatrie, 
competenţă în ecografie generală 

NOUTĂȚI˝MEDICI

NOUTĂȚIDOTĂRI

Echipamente moderne pentru chirurgia estetică în Spitalul MedLife Genesys Arad
Spitalul MedLife Genesys din Arad a achiziţionat un nou sistem de centrifugare folosit în procedura de lipollifting. Noul 

dispozitiv, produs de Byron medical Inc., este utilizat pentru centrifugarea grăsimii care urmează a fi supusă 
unui transplant autolog. Noul echipament este sigur şi exclude riscul contaminării ţesutului care 

urmează să fie implantat, precum şi infecţiile intraoperatorii. 

Lipolliftingul presupune prelevarea unei canităţi de grăsime de la nivelul corpului, 
prelucrarea acesteia şi reinjectarea ei la nivelul acelor zone care necesită o corecţie. Datorită 

biocompatibilităţii şi a celulelor stem de la nivelul ţesutului adipos, injectarea grăsimii proprii 
este utilizată pentru corectarea conturului facial, corectarea cicatricelor sau a deformărilor 

postlipoaspiraţie, conferind un aspect întinerit zonelor supuse tratamentului. 

Pe lângă acestea, Spitalul MedLife Genesys a mai achiziţionat sistemul PenVac™ - Crystal 
Vision™, dispozitiv performant de electrocauterizare folosit în chirurgia estetică. Noul 

electrocauter are o extensie telescopică şi un dispozitiv pentru colectarea fumului 
produs la procesul de electrocauterizare în timpul intervenţiei chirurgicale. 

Sistemul este utilizat în special în intervenţiile de augmentare mamară (mărire 
a sânilor) şi abdomenoplastii, conferind chirurgului acces şi vizibilitate foarte 

bune, ceea ce asigură o hemostază excelentă, reducând sângerarea intraoperatorie 
şi riscul complicaţiilor postoperatorii (hemoragie, hematoame, infecţii etc.). 

Totodată, sistemul de evacuare a fumului produs de electrocauter reduce edemul 
şi durerile postoperatorii, durata de recuperare a pacientei fiind diminuată.
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Căldura şi oboseala te fac să te gândeşti tot mai mult la 
concediu. Aştepţi cu nerăbdare ziua în care te vei trezi în 
aeroport, măcinat de emoţia dinaintea plecării. Ştii doar că 

te aşteaptă o lume nouă, necunoscută, imprevizibilă şi nişte zile 
de neuitat.  Pentru că îţi doreşti să ai o vacanţă fără probleme, 
programează-ţi din timp şi o vizită la medic!

Dacă v-ați ales o destinaţie 
exotică, după definirea traseului, 
„vă recomandăm să vizitaţi un 
Centru Internaţional de Vaccinări, 
unde medicul va evalua riscul de 
îmbolnăvire în funcţie de ţara în 
care mergeţi, gradul de igienă al 
acesteia, vârsta dumneavoastră, 
durata vizitei, precum şi tipurile 
de activităţi pe care doriţi să le 
faceţi în concediu. Abia după 
această etapă vi se va propune o 
schemă personalizată de vaccinare”, 
explică dr. Rodica Şerban, medic 

primar epidemiologie de la 
Centrul Internaţional de Vaccinări, 
Hyperclinica MedLife Băneasa.
Pentru ca vaccinul să vă poată 
proteja este recomandabil ca acesta 
să fie făcut cu cel puţin două 
săptămâni înainte de plecarea în 
străinătate. 
Printre cele mai frecvente boli pe 
care le puteţi contracta în timpul 
unei călătorii se numără: febra 
galbenă, malaria, febra tifoidă, 
holera, poliomielita, hepatita A, 
hepatita B, difteria, tetanosul, 

rujeola, rubeola, encefalita 
japoneză, diareea călătorului, 
febra Dengue, boli cu transmitere 
sexuală, rabia etc.
Unele boli pot fi evitate prin 
vaccinare, afirmă dr. Şerban, 
iar „altele, cum ar fi malaria, 
prin medicamente antimalarice. 
Respectarea măsurilor de igienă 
alimentară, evitarea muşcăturilor 
de insecte, comportamentul sexual 
adecvat sunt alte măsuri pe care 
le putem lua pentru a preveni 
îmbolnăvirile”.

Atenţie la ţânţari
Dacă intenţionaţi să călătoriţi într-o 
ţară din Africa, Asia sau America 
de Sud, aveţi grijă la înţepăturile 
de ţânţari! Aceştia vă pot transmite 
boli precum febra galbenă sau 
malaria. „Febra galbenă este o 
boală gravă, care poate să apară 
la persoanele nevaccinate care 
călătoresc în Africa ecuatorială 
sau subecuatorială sau în America 
de Sud. Aceasta se transmite prin 
intermediul înţepăturii de ţânţar şi 

Protejează-ţi sănătatea în vacanţă

poate duce la moartea persoanei. 
OMS cere vaccinarea obligatorie 
împotriva acestei boli din cauza 
ratei de deces ridicate, ajungând la 
50% din cazuri”, explică doctorul. 
Dar trebuie să ţineţi cont că 
vaccinul pentru febra galbenă se 
administrează cu cel puţin 10 zile 
înainte de călătorie. 

Malaria este o altă boală care se 
poate transmite prin intermediul 
insectelor. „Aceasta se manifestă 
ca o gripă, dar poate fi prevenită 
printr-un tratament cu tablete 
antimalarice, care se iau pe toată 
durata călătoriei în zona de risc şi 
încă o perioadă după ieşirea din 
zona de risc. 

Bolile care apar ca urmare a 
muşcăturilor de insecte pot 
fi prevenite prin utilizarea 
unor produse repelente, care 
îndepărtează insectele. Acestea pot 
fi găsite sub denumirea comercială 
Off sau Autan şi se aplică pe 
suprafeţele expuse ale pielii”, spune 
dr. Rodica Şerban.

Contraindicaţiile 
vaccinării
Există şi situaţii în care medicii 
nu recomandă vaccinarea. 
Contraindicaţiile vaccinărilor 
sunt rare, explică dr. Simin-
Aysel Florescu, medic primar 
boli infecţioase şi boli tropicale, 
Centrul de medicina călătoriei 
şi boli infecţioase, Hyperclinica 
MedLife Unirii. „Nu este indicată 
vaccinarea în cazul alergiilor la 

vaccinările anterioare, al stării de 
imunodepresie (este contraindicată 
vaccinarea cu virusuri atenuate, 
cum ar fi cel al febrei galbene) şi al 
altor boli.” 
Dacă pacienţilor le este 
contraindicată vaccinarea, „medicul 
trebuie să explice foarte detaliat 
riscurile pe care le presupune 
voiajul, astfel încât călătorul să 
poată evalua oportunitatea şi 
necesitatea acestuia în funcţie 
de risc”, adaugă dr. Simin-Aysel 
Florescu.

După efectuarea vaccinurilor, în 
centrele specializate veţi primi un 
certificat internaţional de vaccinare. 
Potrivit dr. Florescu, certificatul 
internaţional de vaccinare 
reprezintă un document oficial, 
solicitat de Organizaţia Mondială a 
Sanătăţii pentru accesul în anumite 
zone geografice. Certificatul 
conţine vaccinările efectuate, cu 
toate detaliile acestora. 

Nu neglijaţi bolile 
cronice 
Chiar dacă nu pleacă în concediu 
în locuri care presupun anumite 
riscuri, şi persoanele care suferă 
de boli cronice ar trebui să 
viziteze medicul curant pentru 
o evaluare a stării de sănătate şi 

DOSARMEDICAL

“Contraindicaţiile vaccinărilor sunt rare. Nu 
este indicată vaccinarea în cazul alergiilor la 
vaccinările anterioare, al stării de imunodepresie 
(este contraindicată vaccinarea cu virusuri 
atenuate, cum ar fi cel al febrei galbene) şi al 
altor boli.” 
Dr. Simin-Aysel Florescu, medic primar 
boli infecţioase şi boli tropicale Centrul 
de medicina călătoriei şi boli infecţioase, 
Hyperclinica MedLife Unirii

 “Vă recomandăm să vizitaţi un Centru 
Internaţional de Vaccinări, unde medicul va 
evalua riscul de îmbolnăvire în funcţie de ţara în 
care mergeţi, gradul de igienă al acesteia, vârsta 
dumneavoastră, durata vizitei, precum şi tipurile 
de activităţi pe care doriţi să le faceţi în concediu. 
Abia după această etapă vi se va propune o 
schemă personalizată de vaccinare”
Dr. Rodica Şerban, medic primar epidemiologie 
de la Centrul Internaţional de Vaccinări, 
Hyperclinica MedLife Băneasa
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pentru recomandări speciale. 
Acestea pot avea probleme din 
cauza schimbărilor condiţiilor 
meteorologice, a schimbării 
mediului şi a alimentaţiei. 

Pentru a evita agravarea anumitor 
probleme de sănătate în perioada 
concediului, dr. Ştefan Costescu, 
medic specialist medicină de 
familie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa, recomandă:
• Persoanele care suferă de 
afecţiuni respiratorii să fie atente 
la alergeni: praf, parfumurile celor 
din jur, odorizante / mucegaiuri şi 
aşternuturi din camera de hotel (se 
poate declanşa o criză din cauza 
detergenţilor cu care acestea sunt 
spălate), cum se întâmplă în cazul 
astmaticilor. Cei care suferă de 
BPOC (boala pulmonară cronică 
obstructivă) să evite căldura 
excesivă şi uscăciunea, în timp ce 
bolnavii de tuberculoză ar trebui să 
se expună cu moderaţie la soare. 

Dacă ştiţi că aveţi o sensibilitate 
crescută la infecţiile căilor 
respiratorii  superioare (rinite 
cronice acutizate, sinuzite cronice, 
amigdalite recurente, bronşite / 
pneumonii repetate), atenţie la 
schimbările bruşte de temperatură 
interior – exterior, la curenţii 
de aer rece veniţi direct de la 
instalaţiile de aer condiţionat! 
• Persoanele cu afecţiuni 
cardiovasculare – pentru această 
categorie, variaţiile mari de 
temperatură şi de umiditate, 
precum şi căldura excesivă pot 

fi agresori redutabili care le pot 
decompensa până la intrarea în 
şoc. 
• Pacienţii cu afecţiuni digestive 
– pentru evitarea problemelor, 
această categorie de persoane ar 
trebui să-şi păstreze dieta.  Deşi nu 
pare evident, şi la această categorie 
de persoane căldura excesivă le 
poate accentua sensibilitatea.  
• Pacienţii predispuşi la infecţii 
urinare – pot suferi din cauza 
faptului că partea superioară a 
corpului este expusă la căldură 
extremă, în timp ce picioarele vin 
în contact cu apa sau cu pardoselile 

reci, fapt care poate declanşa o 
infecţie urinară. 

 Luaţi în vacanţă fişa 
medicală
Persoanele cu risc ridicat de 
decompensare ar trebui să aibă 
permanent o listă cu diagnostice 
şi medicaţia curentă, afirmă dr. 
Ştefan Costescu. „De exemplu, 
alergicii ar trebui să aibă la ei 
o listă cu alergenii la care sunt 
sensibili (medicamente, alimente, 
înţepătură de albine), precum şi 
antidotul necesar. Un exemplu este 
EpiPen-ul – seringa preumplută 
cu adrenalină pentru administrare 
subcutanată, care se eliberează 
exclusiv cu reţetă. La fel ar fi cei 
cu probleme de coagulare induse 
sau congenitale. Aceste persoane 
ar trebui să aibă cu ele o listă 
de medicamente de prim ajutor 
specifice sau chiar medicaţia 
specifică. Diabeticii şi mai ales 

insulinodependenţii reprezintă o 
altă categorie care este bine să aibă 
diagnosticul la vedere (trecut cu 
markerul pe cartea de identitate 
sau pe un card separat).”

Puneţi în bagaje o 
trusă de prim ajutor
Chiar dacă aveţi asigurare 
medicală, este bine ca atunci când 
plecaţi în străinătate să aveţi şi 
o trusă de prim ajutor. Aceasta 
ar trebui să conţină „câteva 
pachete de comprese sterile, o 
faşă de tifon, un leucoplast, apă 
oxigenată, betadină – soluţie 
pentru plăgi; antidiareice – Smecta, 
Debridat, furazolidon, saprosan; 
antipiretice şi antidureroase: 
aspirină, algocalmin, paracetamol, 
diclofenac, unguente cu ketoprofen 
sau cu sare de Bazna; antisecretoare 
gastrice: omeprazol sau famotidină; 
antiacide: dicarbocalm. Dacă 

durerile sau celelalte fenomene 
pe care dorim să le tratăm din 
proprie inițiativă nu dispar de 
la prima doză de medicament, 
trebuie să ne adresăm unui medic”, 
recomandă dr. Costescu şi atrage 
atenţia că antibioticele sunt cel 
mai puţin indicate şi nu ar trebui 
administrate fără prescripţia 
medicului. 

După concediu, 
consultaţi din nou 
infecţionistul
Starea de bine din timpul 
concediului nu vă oferă siguranţa 
că nu aţi contractat o anumită 

boală, din acest motiv fiind 
recomandat ca atunci când 
vă întoarceţi din concediu să 
mai vizitaţi o dată doctorul. 
„Specialistul poate depista starea 
de purtător asimptomatic al 
vreunui germene sau parazit adus 
din zonele endemice. Din acest 
motiv,˝consultul este recomandat 
pentru a exclude şi diminua 
riscul unor afecţiuni cu evoluţie 
severă în caz de diagnostic tardiv 
/ eronat, cum ar fi malaria, febra 
hemoragică, amibiaza”, explică 
dr. Simin Aysel Florescu, medic 
primar infecţionist, Hyperclinica 
MedLife Unirii. 

 “Persoanele cu risc ridicat de 
decompensare ar trebui să aibă 
permanent o listă cu diagnostice şi 
medicaţia curentă. ”
Dr. Ştefan Costescu, medic specialist 
medicină de familie, Hyperclinica 
MedLife Băneasa

• Consumaţi apă îmbuteliată
• Spălaţi-vă pe mâini cât mai des posibil
• Evitaţi consumul de mâncare preparată pe stradă, 
   de la vânzători ambulanţi
• Spălaţi şi decojiţi fructele 
• Consumaţi alimente foarte bine preparate termic
• Evitaţi produsele lactate nepasteurizate
• Rezolvaţi-vă problemele de sănătate înainte de vacanţă 
• Utilizaţi creme cu factori de protecţie solară
• Utilizaţi prezervative şi evitaţi sexul cu persoane întâmplătoare
• Evitaţi contactul cu animalele

10  pași de urmat pentru o vacanţă fără griji:
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participanţii la campania de donare 
prezintă o declaraţie pe proprie 
răspundere privind istoricul 
medical şi social, iar specialiştii, 
în timp ce completează o fişă 
medicală, le adresează mai multe 
întrebări referitoare la vârstă, 
boli, operaţii, viaţă sexuală etc. 
Tot în această etapă, potenţialului 
donator i se verifică temperatura 
corpului. Dacă obţine un aviz 
pozitiv, i se recoltează o picătură 
de sânge pentru a i se stabili grupa 
sangvină, RH-ul, glicemia şi 
nivelul hemoglobinei. Dacă indicii 
glicemiei şi al hemoglobinei se 
încadrează în limitele normale, 
donatorul este direcţionat către 
un consult medical. Extrem de 
riguroase, doctoriţele mai adresează 
un set complex de întrebări, verifică 
tensiunea arterială şi-şi dau sau 
nu acordul pentru ca persoana să 
doneze sânge.
În cele patru zile de donare, de 
la ora 8:00 până la ora 12:00, 
aproximativ 60 de persoane au 
participat la campania de donare 
de sânge, ritmul de lucru fiind unul 
extrem de alert.

„Ne luăm toate 
măsurile de siguranţă 
să recoltăm un sânge 
sănătos”
Numărul persoanelor care şi-
au manifestat interesul pentru 
campania de donare a fost extrem 
de mare, însă doar 70% din cei care 
s-au prezentat au şi putut dona. 
Poate părea descurajant pentru o 
persoană care şi-a dorit să doneze 
sânge, a făcut un efort pentru a 
ajunge la ora stabilită, ca la final 
să fie respinsă. La prima vedere, 
motivele păreau absurde: tratamente 

REPORTAJ

În fiecare dimineaţă, din dormitoarele noastre răzbate sunetul strident al alarmei. 
După mai multe negocieri cu somnul, ne ridicăm leneşi, punem ibricul pe foc şi ne 
îndeplinim cu stricteţe rutina matinală. Mai derulăm imaginar lucrurile pe care 

ne-am propus să le facem, adăugăm ceea ce ne-a scăpat, ordonăm activităţile după un 
anumit plan şi ieşim rapid din case.

Realitatea matinală din spitale este ruptă din alt film. Agitaţie, neprevăzut şi multă 
adrenalină, în special în zona sălilor de operaţie, când sunt aduse victimele diferitelor 
accidente sau persoanele care necesită intervenţii de urgenţă. În sunetul intermitent al 
aparatelor din sală, personalul medical începe lupta. Operaţiile efectuate de urgenţă 
sunt bătălii anevoioase, însă acestea pot fi cu atât mai dificile dacă rezervele de sânge 
ale spitalului sunt insuficiente sau inexistente. Până în acest moment, nu s-a inventat 
vreun medicament care să poată substitui transfuzia. Astfel că, în lipsa sângelui, 
eforturile medicilor se pot dovedi inutile.

Nevoia de sânge a spitalelor 
româneşti este mult mai mare 
faţă de volumul de sânge pe care-l 
oferă centrele de transfuzii, doar 
2% din populaţie donează anual 
sânge. Din acest motiv, înainte de o 
intervenţie chirurgicală sau în cazul 
bolnavilor cu patologii oncologice 
şi hematologice, medicii apelează 
la rudele şi prietenii pacientului 
pentru a dona cantitatea de sânge 
necesară.

Nu ne-am propus să găsim vinovaţi 
pentru această situaţie; până la 
urmă, donarea de sânge este un 
proces voluntar  şi se realizează 
numai în anumite condiţii. Din 
acest considerent, MedLife a 
desfăşurat, în parteneriat cu 
Institutul Naţional de Hematologie 
şi Transfuzie Sangvină, o campanie 
de donare de sânge. Astfel, în 
perioada 18‒21 iunie, în clinicile 
MedLife din Bucureşti, Arad şi 
Timişoara aproximativ 300 de 
persoane au venit „să împartă 
bucuria de a trăi”.
Pentru eficientizarea procesului 
de donare, participanţii s-au 
programat în prealabil, astfel că 
totul s-a desfăşurat rapid şi în 

condiţii foarte bune. La campania 
de donare de sânge au participat 
angajaţi MedLife, precum şi clienţi 
sau persoane care au aflat despre 
campanie din materialele de 
promovare distribuite în clinicile şi 
spitalele MedLife. Pe lângă angajaţii 
MedLife, la campania de donare de 
sânge s-au implicat activ şi angajaţi 
din alte companii: Metro Systems, 
Total Soft, Bancpost, Nextebank, 
Garanti Bank, RBS, BCR, Alico-
MetLife, Platinium, Romstal, 
Praktiker, Lugera, Mol, Manpower, 
Rompetrol, Romtelecom etc.

Zile de foc
În fiecare zi de campanie, înainte 
de ora 8:00, ambulanţa roşie a 
Centrului de Transfuzii staţiona în 
faţa clinicilor în care se desfăşura 
campania. În doar câteva minute, 
echipa gata pregătită aranja paturile 
speciale, minilaboratorul, spaţiile de 
înregistrare, dispozitivul de sigilare, 
trusele sterile pentru donare etc.
La ora 8:00, specialiştii Centrului 
de Transfuzii întocmeau deja 
fişele primilor doi potenţiali 
donatori. În cadrul acestei etape, 

Împarte viaţa!
Un reportaj din culisele campaniei de donare de sânge
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stomatologice cu mai puţin de trei 
luni în urmă, analize în ultimele 90 
de zile, o bere cu o seară înainte, 
tratamente dermatologice etc.
Donatorul trebuie să îndeplinească 
toate criteriile de eligibilitate şi să 
fie o persoană sănătoasă, explică dr. 
Camelia Ruxandru de la Centrul 
de Transfuzie Sangvină Bucureşti. 
„Există o perioadă care se numeşte 
fereastră imunologică, în care nu 
reuşim să vedem în sânge dacă a 
existat o anumită contaminare. Din 
acest motiv, trebuie să ne asigurăm 
că persoana nu este în nicio grupă 
de risc. Este foarte important 
chestionarul. Când scopul este unul 
corect, responsabilitatea creşte. 
Noi suntem convinşi că facem 
lucrurile foarte corect, că ne ducem 
la stomatologul corect, că vizităm 
cabinetul celui mai bun doctor, că 
sterilizarea se face foarte bine, că 
spitalele, clinicile sau centrele de 

înfrumuseţare la care mergem sunt 
sigure. Dar, atât timp cât în sânge 
nu pot fi depistate anumite afecţiuni 
pentru o perioadă de trei luni, noi 
(cei de la Centrul de Transfuzii, n.r.) 
nu ne permitem să riscăm sănătatea 
sau viaţa altei persoane. Sângele 
pe care-l recoltăm în săptămâna 
aceasta este testat, iar peste câteva 
zile ajunge la primitor. Din acest 
motiv, ne luăm toate aceste măsuri 
de siguranţă. Din acest motiv, se fac 
şi consultaţii înainte de recoltare, 
încercăm pe cât posibil să trecem 
în revistă toate situaţiile cu grad de 
risc”.

450 ml pentru o viaţă
După ce a primit toate avizele 
necesare pentru a putea dona, datele 
donatorului sunt trecute într-un 
registru şi i se oferă o trusă sterilă 

pentru donare, câteva eprubete şi 
un autocolant cu coduri de bare. 
Asistenta îl ajută să se întindă pe 
pat, îi găseşte vena, dezinfectează 
locul şi introduce acul. În primele 
secunde se recoltează câteva 
eprubete de sânge pentru analize, 
ulterior acesta se adună într-un 
recipient special plasat pe un cântar. 
După nici 10 minute, cele 450 ml 
sunt colectate în pungă, iar cântarul 
emite un semnal care o avertizează 
pe asistentă că recoltarea a luat 
sfârşit.
Donatorul este lăsat încă 10 minute 
să-şi revină, după care i se oferă 
carnetul de donator, bonurile de 
masă şi restul de facilităţi de care 
beneficiază şi este rugat să mai stea 
15 minute până când organismul îşi 
revine în totalitate.
Fiecare pungă cu sânge este sigilată 
şi plasată într-o ladă frigorifică 
până când ajunge în Centrul de 

Transfuzii, unde sângele este testat.

Donarea, un act care nu 
are frontiere
Radu s-a programat să doneze la 
ora 8:00 în Hyperclinica MedLife 
Băneasa. Obişnuit cu cozile de la 
Centrul de Transfuzii, a ajuns mai 
devreme şi a fost primul donator. 
Părea familiarizat cu procedurile 
şi a fost relaxat pe toată durata 
recoltării. „Donez sânge pentru că 
ţine de datoria noastră, a celor tineri 
şi sănătoşi, să facem asta. Cred că 
până acum am donat de 15 ori, am 
donat inclusiv când am fost cu o 
bursă în străinătate. Fac asta ori de 
câte ori pot”, spune tânărul de 26 
de ani.
De aceeaşi părere este şi Loredana, 
o mămică tânără care s-a programat 
pe ultima sută de metri. „Am venit 
ieri la o consultaţie cu băieţelul 
meu, am vazut afişele şi mi-am zis 
că este momentul să fac acest lucru. 
Anul trecut am vrut să merg la 
Centrul de Transfuzii, însă, dat fiind 
faptul că încă alăptam, nu puteam să 
donez”. Loredana nu a avut nevoie 
niciodată de sânge, însă şi-a dorit 
să-i ajute pe ceilalţi. În timp ce se 
recuperează, ne povesteşte: „Înainte 
de a veni aici, m-am întâlnit cu 
mămica unui copil de la grădiniţa 
la care merge şi Luca. I-am spus că 

merg să donez sânge şi ea mi-a zis:
- Îţi trebuie multă răbdare, o să stai 
mult acolo.
- Nu contează, nu vreau să mă 
grăbesc.
Şi a durat doar 15 minute”, spune 
Loredana, zâmbind.

Dr. Herescu, medic primar pediatru 
la MedLife Băneasa, a venit să 
doneze, deşi avea consultaţii în 
a doua parte a zilei. „Am avut 
trei operaţii. Ştiu cum e să umble 
ambulanţa pe la toate spitalele din 
Bucureşti ca să-ţi găsească sânge.”

Tomaso e un tânăr cercetător italian 
care a venit să studieze antropologia 
medicală. Se afla într-un stagiu în 
Life Memorial Hospital când a aflat 
că se desfăşoară o campanie de 
donare de sânge. Nu se programase, 
tocmai din acest motiv s-a apropiat 
sfios să întrebe dacă poate să 
doneze. Pentru că ştia limba română 
şi îndeplinea toate criteriile, Tomaso 
a reuşit să doneze în Hyperclinica 
MedLife Griviţa.

„Ne pasă”!, asta a fost concluzia 
celor patru zile de campanie 
de donare de sânge. Rămâne să 
dovedim asta şi la celelalte acţiuni 
de acest gen. 

Victoria Donos
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Să fi fost prin februarie când am 
resimţit primele dureri. Apăreau 
din când în când, în partea 

dreaptă. M-am gândit că fierea era de 
vină, aşa că am început să iau acasă 
colebil, rovacol, mă rog, medicamentele 
cu care ştiam că se tratează.

După două săptămâni am avut o 
criză extrem de urâtă, deşi luam 
tratament şi aveam regim alimentar. 
Ce putea să mai aibă bila ca să 
mă deranjeze atât de tare? Nu 
mai puteam suporta, aşa că am 
chemat ambulanţa. Doctoriţa mi-a 
administrat un calmant şi a pus 
durerile tot pe seama bilei.
A mai trecut o săptămână şi durerile 
chinuitoare au revenit. Mâncasem 
puţină carne de pui şi morcov 
fiert; probabil că nu erau suficient 
mărunţite, de mi-au declanşat 
dureri aşa mari. Am rezistat toată 
ziua de sâmbătă, iar duminică am 
chemat din nou ambulanţa. Nu mai 
puteam suporta. 

În acel moment doamna doctor 
mi-a spus că este ceva în neregulă. 
Se simţea ceva în partea dreaptă, nu 
era bila, nici colecistul. M-a trimis 

de urgenţă la colonoscopie!
Astfel, a doua zi am mers la 
MedLife Băneasa. La colonoscopie, 
doamna doctor mi-a spus că “este 
ceva de care nu putem trece” şi 
m-a direcţionat către examenul de 
computer tomografic, ca să vedem 
exact ce este. Joi am mers la Spitalul 
de Ortopedie pentru CT, unde mi-
au spus clar că în zona respectivă 
este ceva care trebuie operat.
N-am mai aşteptat, am şi venit 
la Life Memorial Hospital. La 
consultaţie, i-am arătat toate 
investigaţiile dr. Matei, care mi-a 

spus că este o tumoră la colon; mi-a 
explicat în ce constă tratamentul, 
mi-a spus că trebuie operată şi mi-a 
zis ce se poate întâmpla dacă nu 
facem intervenţia. Nu mai era de 
aşteptat, aşa că m-am programat 
imediat pentru operaţie, iar după o 
săptămână am şi făcut-o.
Am fost operată cu cinci zile în 
urmă, totul a decurs foarte bine. 
N-am cum să pun în cuvinte 
atmosfera de aici şi modul de a se 
purta al personalului. M-am născut 
a doua oară, şi asta, datorită LOR. 

Opinia specialistului

Pacienta, în vârstă de 48 de ani, a început să se simtă rău în luna februarie 2012, când a şi început investigaţiile. Avea o durere în partea 
dreaptă, sub coaste, stare de vomă, aşa că s-a adresat unui medic gastroenterolog, care i-a recomandat un examen radiologic tranzit 
baritat, însă investigaţia n-a arătat nimic. După aceasta, a mai făcut o ecografie abdominală, la care se vedea un cadru colonic plin cu 
aer. Totuşi, doctorul i-a recomandat un set de analize, ceea ce a fost foarte bine, pentru că s-a descoperit o valoare sub limita admisă a 
hemoglobinei (anemie). De obicei, cancerul de colon drept este însoţit de anemie. Pacienta a făcut o colonoscopie, care a arătat prezenţa 
tumorii la nivelul colonului ascendent, şi un examen CT abdominal, care a confirmat diagnosticul şi nu a scos în evidenţă prezenţa 
determinărilor secundare (metastaze). Biopsia de la nivelul formaţiunii tumorale, efectuată cu ocazia colonoscopiei, indica un adenomo-
carcinom (tumoră malignă).

Pacienta a fost îndrumată către consultul de chirurgie generală, unde i-au fost explicate diagnosticul şi conduita terapeutică, în 
conformitate cu protocoalele internaţionale. S-a stabilit  efectuarea intervenţiei prin abordare minim-invazivă (laparoscopic). Intervenţia 
chirurgicală a constat în hemicolectomie dreaptă laparoscopică, cu anastomoză mecanică, ce a presupus extirparea colonului drept, 
partea terminală a intestinului subţire, şi o parte din colonul transversal, cu tot cu ganglioni şi cu vasele de sânge aferente care au fost 
secţionate la origine (intervenţie cu viză radicală oncologică). Intervenţia a durat aproximativ trei ore, a decurs fără probleme, iar evoluţia 
postoperatorie a fost favorabilă, cu administrarea alimentaţiei orale din prima zi postoperator şi reluarea tranzitului intestinal. Intervenţia 
chirurgicală laparoscopică are multiple avantaje faţă de intervenţia clasică. Datorită vizibilităţii bune pe care o avem în cazul operaţiilor 
laparoscopice, am reuşit să facem o operaţie radicală din punct de vedere oncologic. Durerea postoperatorie este minimă, ca şi riscul 
infecţiilor la nivelul plăgii, iar efectele estetice sunt incomparabile cu cele ale unei operaţii clasice, cu o recuperare postoperatorie rapidă. 
Pacienta a fost internată în spital patru nopţi şi s-a externat într-o stare foarte bună.

Durerile m-au pus totuşi pe gânduri 
şi am mers să fac o ecografie 
abdominală. După ecografie, 
doamna doctor mi-a spus că bila se 
află sub coastă, iar durerea mea era 
orizontală, în regiunea ombilicului, 
şi mi-a recomandat să fac o 
colonoscopie.
 
Cum să fac eu aşa ceva?! Nu, nu 
credeam că era nevoie şi nici nu 
voiam să fac asta. Doar nu se duce 
nimeni de plăcere la colonoscopie, 
aşa că n-am mers. 

Durerile nu erau atât de 
proeminente – când mă luau, când 
mă lăsau. Am făcut analizele. Totul 
a fost în regulă, cu excepţia anemiei. 
Nu m-am îngrijorat prea tare din 
această cauză. Mama a avut anemie 
toată viaţa, aşa că am pus-o pe 
seama geneticii şi am stat liniştită. 
Era în ziua de Paşte. La masa de 
sărbătoare am gustat doar un pic 
de carne şi un ou. Au reînceput 
durerile. Nişte crampe cumplite, 
aveam impresia că-mi umblă 
cineva cu o foarfecă prin burtă. 
La câteva zile după acest episod, 
am mers la spital. Doctorul a pus 
totul pe seama fierii şi a bilei. Mi-a 
recomandat medicaţia specifică şi 
m-a trimis acasă. 

Diagnosticul

Echipa medicală:

Dr. Gabriel Matei, medic specialist chirurgie generală
Dr. Ștefan Tucă, medic specialist chirurgie generală
Dr. Emilia Drăgulin, medic primar anestezie-terapie intensivă
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de rare şi nu ofereau atâtea opţiuni 
de diagnostic. „Primul aparat de 
rezonanţă magnetică din Cluj fusese 
adus într-o clinică privată. Noi, 
rezidenţii, mergeam să ne uităm 
cum funcţionează şi ce posibilităţi 
ne oferă. Era fascinant”, spune dr. 
Răileanu. 

Ecografia, domeniul iniţiaţilor

După ce a finalizat rezidenţiatul, s-a 
angajat la Spitalul CFR din Cluj. Era 
imediat după anul 2000, iar în spital 
nu era decât un aparat de radiologie 
vechi şi un MRF. La scurt timp, 
spitalul a primit o finanţare şi a fost 
dotat cu echipamente performante. 
„Aveam ecografe moderne, CT, 
aparatură radiologică etc. Eu am 
avut un mare noroc că în cabinetul 
meu a fost instalat un aparat de 
ecografie performant. Puteam să fac 

Aşa începe povestea doctorului 
Corina Răileanu, medic primar 
radiolog având competenţe în 
ecografie generală, tomografie 
computerizată şi imagistică prin 
rezonanţă magnetică care dezleagă 
astăzi mistere cu ajutorul unui aparat 
ecografic. 
A învăţat încă din anii de 
studenţie că imagistica ajută la 
rezolvarea ecuaţiilor. Altele însă 
decât cele matematice. Ecuaţii 
în care necunoscutele nu sunt 
doar simboluri pe hârtie, ci chiar 
probleme reale ale pacienţilor. 
Identificarea lor este marea 
provocare a medicului. Atunci 
când era medic rezident la Cluj, 
se întâlnea cu toţi colegii pentru a 
desluşi enigmele din spatele filmelor 
radiologice. „Ne strângeam o dată 
pe săptămână în jurul profesorului 
Dumitru Rădulescu să discutăm 

cazurile interesante pe care le 
descopeream în clinicile şi spitalele 
în care lucram. Mergeam într-o 
cămăruţă obscură, fiecare punea 
filmul în lumina negatoscopului 
şi desluşeam ce putea fi în spatele 
acestuia. Fiecare îşi spunea părerea 
despre ceea ce vedea pe radiografie 
şi trebuia să ţinem cont că în spatele 
fiecarui film radiologic e un om cu 
o problemă care trebuie rezolvată.” 
Nu e însă întotdeauna suficient să 
identifici problema, de cele mai 
multe ori e nevoie de consiliere. 
Trebuie să ştii ce examinări 
complementare sunt necesare şi la ce 
specialist să apelezi în continuare.

Imagistica s-a dezvoltat foarte mult 
în ultimul deceniu, iar medicii de 
astăzi pot să lucreze cu echipamente 
la care în anii ‘90 nici nu îndrăzneau 
să viseze, pentru că erau extrem 

toate tipurile de ecografie pe care 
mi le-aş fi dorit. Era extraordinar 
să pot pune în practică tot ceea ce 
învăţasem în anii de studii.
În acei ani a început să mă 
pasioneze ecografia, dar pot să spun 
că-mi place şi RMN-ul, şi CT-ul, 
o imagistică secţională diferită de 
ecografie. Ai posibilitatea să vezi 
toate structurile corpului, inclusiv 
osoase și digestive.
Era o mare satisfacţie când ceea ce 
vedeam eu la ecografie se confirma 
la Computer Tomograf sau RMN.”

Anii pe care i-a petrecut în faţa 
monitorului ecografului, i-au 
permis să abordeze o gamă de 
ecografii speciale, fiind fascinată de 
varietatea acestora şi posibilităţile de 
diagnostic pe care le oferă. 
La MedLife Favorit, dr. Răileanu 
face toate tipurile de ecografie, 
începând cu cea abdominală, 
pelvină, sarcină (trimestrul 1), părţi 
moi (mamară, tiroidă, testicul, 
oculară, glande salivare, formaţiuni 
de pe corp etc.), doppler vascular, 
musculoscheletală (umăr, cot, mână, 
şold, genunchi, gleznă), toraco-
pulmonară, cu un aflux mare de 

patologii pe toate zonele. 
“Sunt în această clinică de la 
deschidere şi am constatat că 
există un număr foarte mare de 
pacienţi cu diverse patologii, multe 
dintre ele grave, unele descoperite 
întâmplător la o examinare de 
rutină, fără simptomatologie 
specifică. Din păcate, sunt foarte 
multe cazuri de tumori, în special 
tumori mamare, dar şi ovariene 
sau de părţi moi. Mai sunt paciente 
care vin la control pentru urmărirea 
evolutivă a formaţiunilor benigne 
mamare, a chisturilor ovariene, a 
nodulilor tiroidieni, pacienţi cu 
litiază, steatoză hepatică sau cei 
cu suspiciune de apendicită acută, 
inclusiv la copii.”
Sportivii amatori sau de 
performanţă sunt o altă categorie 
de pacienţi, care vin fie pentru 
confirmarea unei leziuni musculare, 
de tendoane, de ligamente, fie 
pentru fracturi ce se pot evidenţia 
ecografic, fie pentru urmărirea 
recuperării după un traumatism. 
Ultimii vin la ecografie pentru că 
înainte de concurs vor să se asigure 
că au capacitatea să susțină o 
anumită probă, în special cei care 

au avut anumite leziuni. Pe lângă 
acestea, avem persoanele care vin 
pur şi simplu să-şi facă o ecografie, 
să vadă dacă nu sunt bolnave. Am 
avut situaţii în care pacienţii au venit 
şi mi-au zis: “Ştiţi, colegul meu sau 
tatăl a fost diagnosticat cu cancer, 
am venit să văd dacă am şi eu!”. 
E îngrijorător faptul că vin persoane 
de peste 30 de ani şi-mi spun că nu 
şi-au făcut, niciodată, o ecografie! 
De foarte multe ori le găsesc 
afecţiuni care, dacă veneau mai 
devreme, puteau fi tratate.”

Şi după 12 ani de practică, dr. 
Răileanu spune că provocarea cea 
mai mare în acest domeniu este 
diagnosticul. Pentru un diagnostic 
corect ecografic, investigaţia nu 
trebuie să fie limitată strict la o 
zonă anatomică, ci trebuie să cauţi 
modificările asociate la distanţă 
de organul bolnav şi poţi face asta 
numai dacă ştii cum să comunici cu 
pacientul.

„Fiecare caz are ceva inedit şi 
niciodată nu pot spune că le-am 
văzut pe toate. Ţin minte un caz 
când s-a prezentat la cabinet o 
tânără de 32 de ani cu o umflătură 
recent apărută pe peretele 
abdominal. La prima vedere nu se 
observa nimic anormal, însă când 
s-a aşezat pe pat şi s-a întors pe o 
parte, într-adevăr am văzut ceva. La 
ecografie s-a evidenţiat o formaţiune 
intraabdominală alungită localizată 
profund pe muşchiul psoas, care 
urca din micul bazin în lateral, 
spre spate, şi ajungea sus la torace, 
adiacent corpilor vertebrali. Iniţial 
am crezut că poate fi o tumoră cu 
origine musculară, dar muşchiul 
nu era invadat, iar formaţiunea era 
nevascularizată. Putea fi o tumoră 
nervoasă, o formaţiune chistică 
sau un abces. Am recomandat 
un examen complementar CT cu 
substanţă de contrast, unde s-a 
dovedit că era un abces rece de 
tuberculoză a coloanei vertebrale. 
Acesta chiar a fost un caz deosebit.”, 
povesteşte doctorul.

O să mă fac doctor”, spunea de fiecare dată, atunci când era întrebată ce vrea să fie când va 
fi mare. A cam început să aibă îndoieli prin liceu, când şi-a dat seama cât trebuie să înveţe 
până când dorinţa din copilărie s-ar fi transformat în realitate. În plus, înainte de anii ’90, 

exista mirajul ingineriei, profesie de prestigiu în acei ani. I-a fost frică să le spună părinţilor că 
vrea sa dea la Politehnică, aşa că şi-a luat inima-n dinţi şi, cu o ambiţie de fier, a mers la Cluj-
Napoca, unde a dat la medicină. În anul IV de facultate avea să descopere cu interes imagistica 
medicală şi să se îndrăgostească de această specialitate. 

Interviu cu dr. Corina Răileanu, medic primar radiologie şi imagistică medicală, 
Hyperclinica MedLife Favorit

„

„În spatele unui film radiologic 
se află un om cu o problemă”
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Colica renală reprezintă durerea de cauză urologică, 
determinată de litiaza aparatului urinar. Calculii 
pot fi localizaţi fie la nivelul rinichilor, fie la nivelul 

ureterelor şi, din cauza obstrucţiei fluxului urinar, poate 
apărea dilataţia sistemului pielocaliceal, cu declanşarea 
durerii de tip colicativ.

Cu siguranţă ai citit zeci de articole pline de sfaturi, despre ce 
ai voie să faci şi ce nu atunci când pleci în vacanţă, pentru 
a-ţi proteja pielea de efectele nocive ale soarelui. Noi credem 

că soarele ne poate fi prieten, dacă ştim să păstrăm echilibrul în tot 
ceea ce facem. Fie că mergem la munte, fie la mare, în locuri exotice 
sau încărcate de istorie, vara întotdeauna soarele ne este însoţitor 
de drum. De aceea, ar trebui să considerăm, la fiecare început de 
sezon, că facem cunoştinţă cu un nou personaj. Așa cum procedăm 
şi cu oamenii pe care îi întâlnim, avem în general atât deschidere, 
cât şi „instrumente de protecţie” pentru situaţiile în care suntem prea 
„expuşi” interacţionând cu ceilalţi. 

Colica renală Soarele, 
ingredientul unei 
vacanţe reuşite

Din punct de vedere urologic, colica 
renală reprezintă o urgenţă din cauza 
durerii de intensitate mare care aduce 
pacientul la urolog, pe de o parte, şi a 
complicaţiilor de tip infecţios care pot 
surveni secundar obstrucţiei, pe de altă 
parte. 
Colica renală este resimţită intens de către 
pacient, acesta fiind într-o permanentă 
căutare a unei poziţii care să amelioreze 
durerea caracteristică, ce diferenţiază 
acest tip de durere de pielonefrită 
(infecţia rinichiului), atunci când 
pacientul preferă repausul. 
Abordarea colicii renale are drept 
obiective stabilirea diagnosticului, 
ameliorarea durerii, tratamentul eventual 
al infecţiei urinare asociate şi al cauzei 
litiazice care a declanşat-o. 

Deci regula ar trebui să fie: uităm regulile 
stricte, le păstrăm doar pe cele de bun-
simţ, în aşa fel încât să ne simţim bine, 
dar să nu rămânem „descoperiţi”. Cu toţii 
ne dorim să ne păstrăm aspectul tânăr, 
iar pielea şi părul sunt cartea noastră 
de vizită. Atât timp cât îți vor intra în 
reflex câteva obiceiuri de viaţă sănătoasă, 
soarele va fi cel mai bun prieten al tău şi 
va avea chiar efecte benefice asupra pielii.
În primul rând, apa este esenţa vieţii şi ar 
trebui să nu-ţi lipsească în zilele fierbinţi 
de vară. Pielea deshidratată este mult mai 
vulnerabilă în faţa soarelui. De aceea, 
este esenţial să menţii un nivel optim de 
hidratare a pielii, consumând zilnic măcar 
doi litri de apă, ceaiuri, sucuri naturale şi 

În stabilirea diagnosticului se ţine cont 
atât de probele bioumorale, o atenţie 
specială fiind acordată evaluării funcţiei 
renale (uree, creatinină, ionogramă), 
infecţiei (hemogramă, urocultură, sumar 
de urină), ecografiei, cât şi de examenele 
radiologice (radiografie, urografie sau 
tomografie computerizată). 
După localizarea calculului responsabil 
de colica renală se pot adopta diferite 
metode de tratament, în funcţie de durata 
apariţiei, de complicaţiile infecţioase, de 
aparatura medicală disponibilă şi, nu în 
ultimul rând, de experienţa medicului:

• tratament conservator, axat pe 
antispastice şi antialgice – pentru colici 
necomplicate, cu durata scurtă de la 
debut, calculi de dimensiuni reduse care 

multe fructe şi legume proaspete. Astfel, 
vei oferi elasticitate şi strălucire pielii tale 
şi o vei feri de pete, riduri, pistrui şi de 
alte efecte neplăcute cauzate de expunerea 
la soare.

Ştim că îţi doreşti un bronz de invidiat, 
dar pe cât de repede îl câştigi dacă te 
expui excesiv, pe atât de uşor pielea se 
va arde şi nuanţa pe care ţi-o doreşti se 
va transforma în roşeaţă, iar apoi în coji 
inestetice. Şi acestea sunt doar efectele 
de moment, pentru că efectele pe termen 
lung sunt mult mai serioase (cancere de 
piele, afecţiuni diverse şi sensibilitate a 
epidermei). Aşadar, îmbrăţişează soarele 
între orele 7:00 și 10:00, dimineaţa, şi 

au o evoluţie previzibilă pentru eliminare 
spontană;

• tratament endoscopic, prin 
ureteroscopie rigidă, eventual în asociere 
cu litotriţie (fragmentarea calculului), 
pentru calculi localizaţi pe ureter; 

• tratament cu unde de şoc (ESWL), 
pentru calculii din rinichi (dimensiuni 
mai mici de 2 cm) şi calculii ureterali (în 
special pentru ureterul lombar); 

• tratament prin abord percutanat (NLP), 
pentru calculii renali mai mari de 2 cm;

• tratament cu instrumentar endoscopic 
flexibil (ureteroscop sau nefroscop), 
pentru calculii ureterali sau renali, posibil 
în asociere cu laser, pentru fragmentarea 
calculului; 
• tratament chirurgical laparoscopic 
(cazuri particulare);

• tratament chirurgical clasic (calculi 
renali coraliformi care ocupă parţial sau 
complet cavităţile renale). 

Câteva situaţii particulare impun 
respectarea unor reguli pentru siguranţa 
pacientului şi evitarea complicaţiilor:

• colica renală însoţită de febră presupune 
iniţial, după stabilirea diagnosticului 
şi începerea tratamentului antibiotic, 
drenajul urinei infectate din rinichi fie 
prin nefrostomie percutanată (drenaj 
sub forma unui cateter special montat 
din exterior prin puncţia rinichiului), fie 
prin montarea endoscopică a unui cateter 
ureteral. După stabilizarea pacientului 
şi rezolvarea infecţiei se poate aborda în 
siguranţă litiaza renală prin variantele 
descrise mai sus; 
• colica renală la gravidă are o abordare 
conservatoare. Trebuie ştiut faptul că 
în perioada sarcinii nu se pot utiliza 
examene radiologice, fiind permisă doar 
ecografia. De asemenea, ESWL este 
contraindicată. În general, se preferă 
montarea unui cateter ureteral tip JJ, 
care poate fi menţinut timp de 6 luni, 
asigurându-se astfel, în multe cazuri, 
parcurgerea perioadei de sarcină, după 
care tratamentul litiazei se poate efectua 
prin metodele descrise.

Dr. Şerban Bancu, medic primar urologie, 
Hyperclinica MedLife Griviţa

după ora 16:00. Chiar şi în acest interval 
orar, alege o cremă cu protecţie UVA 
şi UVB cu factor de protecţie adaptat 
pielii tale. Înainte să pleci în vacanţă 
ar fi indicat să consulţi un dermatolog, 
pentru a-ţi determina tipul de piele, iar 
specialiştii MedLife îţi stau la dispoziţie 
oricând cu sfaturi utile.

Pentru că de acum sunt accesorii la 
modă, nu uita nici de pălăria fashion şi 
de ochelarii de soare. Pielea va respira 
şi te vei simţi foarte comod dacă alegi 
îmbrăcămintea deschisă la culoare, 
din materiale naturale (bumbac, in sau 
mătase).

Dacă totuşi nu ne-ai ascultat sfaturile 
şi ţi-ai ars pielea, trebuie să îţi faci mea 
culpa în oglindă şi apoi să aplici fie un 
lapte după plaja foarte hidratant, fie o 
cremă de gălbenele. Poţi să masezi apoi 
pielea cu ulei de lavandă şi mentă, care 
vor ajuta la calmarea pielii.

Orice destinaţie de vacanţă vei alege, 
suntem siguri că te vei simţi bine, iar 
soarele îți va fi cel mai bun însoţitor de 
drum. Vă dorim o vacanţă frumoasă şi 
sănătoasă!
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Răspunde: dr. Alina Posea, medic specialist 
reumatologie, Hyperclinica MedLife Titan

Dacă diagnosticul este unul corect, ar trebui 
să faceţi un tratament medicamentos, 
combinat cu fizio-kinetoterapie; acestea 
trebuie realizate la indicaţia unui medic 
reumatolog. Tot doctorul va stabili perioada 
tratamentului. 

De obicei, masajul este indicat în perioadele 
acute ale suferinţelor de coloană, însă poate 
fi benefic pe termen lung. Programul de 
kinetoterapie trebuie făcut pe perioade lungi 
şi ajustat în funcţie de cât de vechi sunt 
durerile şi de intensitatea lor.

În general, băile fierbinţi agravează 
suferinţele de natură inflamatorie. În cazul 
durerii cauzate de spondiloză, băile calde 
sunt benefice. Practicarea aerobicului şi a 
fitnessului este mai degrabă o metodă de 
întreţinere decât un tratament propriu-zis.
Vă recomand să evitaţi ridicarea greutăţilor. 
Kinetoterapeutul vă poate ajuta să învăţaţi 
cum puteţi ridica greutăţi fără a vă solicita 
prea mult coloana. 

Vă mai recomand să alternaţi orele de stat pe 
scaun cu pauze mici de mobilizare a coloanei. 
Nu vă sfătuiesc să mergeţi în continuare la 
sală şi, în general, evitaţi sporturile care vă 
accentuează durerile! 

Ana-Maria, 28 de ani 
Am 28 de ani şi am fost diagnosticată cu spondiloză toracală de curând, în urma unor 
radiografii pe care le-am făcut din cauza durerilor de spate foarte puternice. Încă nu am 
făcut vreun tratament, ci doar câteva şedinţe de gimnastică medicală, dar nu zilnic, cum 
probabil ar fi trebuit. Aş vrea să ştiu:
- ce tratament ar trebui să fac: fizioterapie, masaj, gimnastică etc.? Pentru cât timp şi în ce 
ordine?
- cât de nocive sunt băile fierbinţi, practicarea aerobicului, a fitnessului, ridicarea 
greutăţilor?
Menţionez că am un serviciu la care stau pe scaun opt-nouă ore pe zi şi am observat că 
în weekend durerile de spate sunt mult mai mici, aproape insesizabile, decât în timpul 
săptămânii. De asemenea, am observat că durerile sunt mult mai pronunţate dacă ridic 
greutăţi de aproximativ 3-4 kg. Şi când merg la sală (la aerobic) durerile sunt puternice.
 

Răspunde: dr. Radu Constantiniu, medic 
primar urologie, competenţă în litotriţie şi 
chirurgie endourologică, Hyperclinica MedLife 
Unirii

Situaţia mamei dvs. presupune investigarea 
imagistică şi biologică standard pentru a 
decide între rezolvarea pe cale noninvazivă, 
de tipul litotriţiei extracorporale, şi rezolvarea 
endoscopică, legată de caracterul recidivant 
al litiazei. Se mai impune analiza chimică a 
calculilor eliminaţi sau operaţia, pentru a 
evalua anomalia metabolică în cauză. Există 

Mihai, 45 de ani
Mama a fost operată de două ori la rinichi. Acum are 62 de ani şi se pare că s-au refăcut 
pietrele tot peste 10 mm, doar că sunt poziţionate în corpul rinichiului, nu pe canale, iar 
eliminarea s-ar putea face doar prin operaţie. Mă interesează ce riscuri implică o nouă 
intervenţie şi ce se poate întâmpla dacă se ajunge la blocaj renal sau la alte complicaţii, ce 
analize s-ar putea face pentru a descoperi cauza formării pietrelor,  ce regim alimentar ar 
trebui adoptat pentru evitarea formării acestora.

posibilitatea, în unele situaţii, de a aplica un 
tratament medicamentos care să dizolve în 
timp calculii, cum ar fi cazul calculilor de acid 
uric, dar şi situaţia unor anomalii metabolice 
care permit corecţia medicamentoasă şi în 
acest fel profilaxia litiazei de aparat urinar. 
Regula de bază însă pentru a împiedica 
formarea calculilor în rinichi rămâne cura de 
diureză, respectiv ingestia a cel putin 2,5-3 
litri de lichid în 24 de ore, acoperind inclusiv 
intervalul nocturn, când există un risc mai 
mare de formare a calculilor.

Răspunde: Cătălina Dumitrescu, psiholog şi 
psihoterapeut, Hyperclinica MedLife Griviţa

Este indicat să nu puneţi presiune pe copil 
prin ridiculizarea ticurilor nervoase, deoarece 
există riscul ca ele să se manifeste mai 

accentuat. Vă recomand să mergeţi cu fiul 
dvs. la un psihoterapeut pentru a discuta 
cu acesta despre perioada adolescenţei, 
a modificărilor hormonale ce se petrec 
în această perioadă şi pentru a identifica 
problemele de natură psihologică.

Cristina, 38 de ani
Băiatul meu, în vârstă de 13 ani, de aproape un an manifestă o complexitate de ticuri la 
nivelul feţei şi al umerilor, dobândite unul câte unul pe parcursul acestei perioade. Mă 
sperie faptul că, în loc să se diminueze, ticurile se înmulţesc, deşi încerc să-l ajut zi de zi să 
scape de ele prin forţa voinţei, iar în acest moment nu întrevăd şanse de reuşită. 
Ce aş mai putea face să-l ajut? Sunt disperată, mai ales că înainte era totul normal, fără 
niciun fel de tic. Să fie oare din cauza faptului că în această perioadă organismul lui 
suportă mai multe modificări?

Ioana, 26 de ani
Am un băieţel în vârstă de 1 an şi 11 luni şi, în urma unui control la un urolog, ni s-a spus 
că are fimoză. Pentru început, ne-a dat un unguent pe bază de antibiotic, cu care l-am 
uns timp de o săptămână, după care am mers din nou, pentru a încerca să-l decaloteze cu 
pensa. Doctorul nu a reuşit decalotarea şi ne-a dat bilet de trimitere pentru intervenţie 
chirurgicală. Nu vreau să-l operez, aşa că-i facem noi decalotare acasă, puţin câte puţin. 
La fiecare schimbare de pampers, îl ştergem cu rivanol şi îl ungem cu neopreol. După 
aproape o lună a început să se mai desfacă. Ce ne sfătuiţi în continuare?

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

Unguentul cu antibiotic este utilizat doar în 
cazul infecţiei locale, cu secreţie importantă 
purulentă. În cazul fimozei, există riscul de 
rupere a prepuţului de către părinţi prin 
“forţări” repetate şi a sângerării destul de 

importante, ajungându-se, cum mai întâlnesc 
în gardă, la hemoragie prin rupere a inelului 
de fimoză şi la operaţie de urgenţă. Părinţii 
pot face forţări repetate la domiciliu fără 
teamă numai în cazul aderenţelor balano-
prepuţiale sau al unei fimoze parţiale. Acest 
lucru poate fi stabilit doar de medicul care 
lucrează cu copii, adică de chirurgul pediatru.
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Aveţi nevoie de un sfat sau de un răspuns competent 
referitor la problemele dumneavoastră de sănătate? 
Trimiteţi-ne întrebările la  pr@medlife.ro, 
iar specialiştii MedLife vă vor răspunde.
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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 Med Arad
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad, în incinta 
Spitalului MedLife - Genesys

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

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

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

PharmaLife Med Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Hyperclinicii 
MedLife Titan)

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

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

REȚEAUA MEDLIFE




