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Ina Bãdãrãu

Trebuie să mărturisesc că nu mi-au plăcut, niciodată, urările cu „de toate” la 
început de an. La fel cum sunt convinsă că poate cele mai frumoase și mai 
sincere gânduri de an nou rămân nescrise și netransmise. Sunt poate o formă 
de energie pozitivă care ajunge către cei dragi nouă și-i învăluie. Nimic mai 
mult. Pentru că sunt lucruri care nu pot fi exprimate în cuvinte și uneori 
trebuie să rămână doar sentiment și… o tăcere care vorbește.

În schimb, cred foarte mult în obiective de început de an. Și aș vrea să fim cu 
toții un pic mai atenți la ele și să nu le luăm ca pe niște clișee. Cred că aceste 
obiective nu trebuie să fie doar niște liste făcute la început de an, peste care să 
ne uităm din când în când, ci să ia forma unor planuri verificate periodic. Să 
ne uităm, poate, lunar care este statusul lor și, dacă este cazul, să le rescriem în 
funcţie de ceea ce ne dorim cu adevărat să facem sau să schimbăm.

Paradoxal, InfoLife a fost proiectul cu cea mai scurtă listă de obiective în 
acest an. De fapt, ne-am propus unul singur care, spunem noi, le cuprinde 
pe restul – să rămânem o sursă credibilă de informații, cât mai apropiată de 
nevoile cititorilor noștri. Ca să atingem acest obiectiv, vom continua să facem 
o selecție riguroasă a articolelor și a informațiilor pe care sperăm, ulterior, să 
le găsiți utile. Ne vom strădui să abordăm tematici cât mai diverse, dar și să 
culegem cele mai bune sfaturi medicale pe care să le puteți aplica în activitatea 
de zi cu zi. Desigur, vă vom sta în continuare la dispoziție pentru întrebări cu 
privire la diverse afecțiuni sau subiecte medicale. 

Și, pentru a vă convinge că am început cu dreptul acest an, vă recomandăm să 
răsfoiți această ediție, unde veți regăsi informații utile despre infecțiile urechii, 
detalii specifice privind cele mai noi metode de tratament și echipamente din 
sfera oftalmologiei, precum și sfaturi sănătoase în legătură cu testele necesare 
în screening-ul anual.

Ne reauzim luna viitoare, când probabil vom face o primă evaluare a 
obiectivului propus de noi, dar până atunci nu uitați să vă puneți la punct 
propriile obiective, astfel încât, atunci când va veni momentul să trageți linie la 
sfârșit de an, să puteți răsufla ușurat și să fiți mândri că ați reușit să faceți mai 
mult și mai bine!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

Este prima clinică creată special pentru nevoile 
abonaţilor, unde aceştia pot găsi o echipă dedicată. Vă 
invităm „să luaţi pulsul” unei zile în Centrul Medical 
MedLife Victoriei, împreună cu reporterul nostru.

Un copil, un microscop şi dorinţa de a deveni doctor. Acestea 
sunt cele trei variabile care şi-au dat întâlnire, iar în final 
aveau să formeze un medic special, doctorul Lucia Feticu, 
medic primar medicină de laborator, şefa Laboratorului 
MedLife Cluj-Napoca, pe care vă invităm să îl cunoaşteți în 
interviul din această ediție. 

Pentru un diagnostic cât mai precis sau rezolvarea 
anumitor probleme este nevoie de o echipă dedicată şi 
de dotări specifice. Puse împreună, cele două elemente 
pot realiza lucruri la care cu greu ne gândim. Pornind 
de la acestea, vă invităm să cunoaşteţi tehnologia şi 
serviciile de diagnostic şi tratament oftalmologice din 
cadrul MedLife. 

Ana, la numai 24 de ani, poate spune că s-a născut din 
nou după ce, în urma unei afecţiuni urinare complicate 
cu urosepsis, a fost la un pas de moarte. A avut mare 
noroc, pentru că după ce a schimbat câteva spitale a ajuns 
în Life Memorial Hospital, iar medicii de aici au reuşit să 
o salveze. Vă invităm să aflaţi povestea acestei paciente la 
rubrica intitulată „Cazuri speciale tratate la MedLife”.

Cearcănele reprezintă o problemă cu care foarte mulţi 
dintre noi se confruntă. Chiar dacă există o adevărată 
industrie dermato-cosmetică, acestea rămân în 
continuare o problemă. Aflaţi de la doctorul Claudia 
Covaciu, medic primar dermatologie, care sunt cauzele 
care duc la apariţia cearcănelor şi ce soluţii sunt 
recomandate în acest caz. Pe lângă acestea, cititorii ne 
mai întreabă despre testele recomandate în screeningul 
anual, cifoscolioză şi alte lucruri la care găsiţi răspunsul 
în rubrica “Întrebările tale”. 



Oferă-ţi un plus de atenţie la început de an şi treci pe la 
doctor pentru a te asigura că eşti bine. Pentru că este mult 
mai bine să descoperi bolile atunci când încă „nu te doare”, 
MedLife s-a gândit la tine şi a creat mai multe pachete 
de screening adaptate nevoilor tale. Vino în perioada 8 
ianuarie ‒ 28 februarie 2013 în hyperclinicile MedLife din 
Bucureşti şi achiziţionează pachetul de screening care ţi se 
potriveşte. Pachetele au preţuri speciale şi conţin consultaţii 
şi investigaţii pentru următoarele specialităţi medicale: 
dermatologie, ginecologie, cardiologie, endocrinologie, 
gastroenterologie, neurologie şi urologie. 

Detalii şi programări, la 021 96 46 sau în recepţiile 
hyperclinicilor MedLife din Bucureşti. 

Pacienţii din zona de nord a Capitalei pot efectua testarea 
cutanată de tip patch şi la Hyperclinica MedLife Băneasa. 
Testele sunt recomandate pacienţilor cu dermatită de 
contact la care se suspectează o etiologie alergică. În cazul 
în care nu este identificată cauza dermatitelor de contact 
(eczeme), pacientul se confruntă cu frecvente recidive, chiar 
dacă boala este tratată corect. 
Printre substanţele care sunt responsabile, cel mai des, de 
aceste tipuri de leziuni cutanate se află metalele nepreţioase 
(în special nichelul), substanţele utilizate pentru colorarea 
permanentă a părului (para-fenilendiamina), substanţele 
utilizate ca şi conservanţi sau pentru a conferi un miros 
plăcut (parfumuri), inclusiv în produsele cosmetice, 
alergenii din plante, precum şi substanţele utilizate pentru 
tratamentele topice cutanate (cum ar fi dermatocorticoizi 
sau antibiotice). Hyperclinica MedLife Băneasa dispune 
de toată bateria standard europeană, care conţine cele 
mai frecvente substanţe incriminate de apariţia dermatitei 
alergice de contact. 

Testarea constă în aplicarea unor substanţe (denumite 
haptene) pe piele la nivelul spatelui sau la nivelul unuia 
dintre braţe. Înainte de aplicare, substanţele respective sunt 
plasate pe un plasture (denumit IQ Chamber), la nivelul 
unor zone special delimitate pentru a nu permite scurgerea 
sau amestecul acestora. Plasturele este lipit pe piele, unde 
este lăsat timp de 48 de ore şi apoi este îndepărtat. Citirea 
rezultatului se face la 72 de ore de la aplicarea testelor, dar se 

poate face şi la intervale mai mari, necesitatea acestui lucru 
fiind stabilită de către medic.

Pacienţii cu eczemă cronică suferă frecvent recurenţe sau 
agravări ale acesteia în timpul sezonului de iarnă, prin 
expunerea la aerul rece şi uscat din exterior, la schimbările 
bruşte de temperatură şi umiditate, contactul cu fibre 
iritante, precum cele de lână. 
În cazul acestor pacienţi este recomandată identificarea 
factorului alergen şi evitarea acestuia. 

Hyperclinica MedLife Unirii a introdus în lista serviciilor 
medicale videocolposcopia. Investigaţia constă în vizionarea 
pe monitor la scară mărită, cu posibilitate de înregistrare 
în format electronic, a imaginii mucoasei tractului genital 
inferior (vulvă, vagin, col uterin). Videocolposcopia este 
utilizată pentru depistarea şi diagnosticul precoce ale 
leziunilor precanceroase şi ale cancerului de col uterin în 
stadiu incipient şi este pentru moment, alături de examenul 
citologic Babeş–Papanicolau şi testarea H.P.V. (PAPILOMA 
VIRUS), singura cale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
şi chiar pentu salvarea unor vieţi, în condiţiile în care 
mortalitatea prin cancer de col uterin rămâne pe locul 1.

Colposcopia a fost descrisă pentru prima dată de către 
H. Hinselmann, în 1924, şi constă în examinarea colului 
uterin cu un instrument optic care are o lupă binoculară 
ce măreşte de la 5 până la 50 de ori, diferenţiind diversele 
aspecte patologice interpretate clinic ca “leziuni”, “cervicite”. 
Videocolposcopia permite pacientei să urmărească pe 
monitor imagini în timp real, făcând-o astfel să înţeleagă 
problema, să se implice în tratament şi să urmărească 
rezultatele acestuia. 

Spitalul de Pediatrie MedLife a început 
colaborarea cu Asist. Prof. Dozent 
Dr. Claudia Lill, medic specialist în 
otorinolaringologie pediatrică din 
Viena, Austria. În baza colaborării cu 
MedLife, medicul austriac efectuează 
atât consultaţii de specialitate, cât şi 
intervenţii chirurgicale din sfera ORL 
Pediatrie, fiind asistat de echipa de 
medici ai Spitalului de Pediatrie MedLife. 
În plus, MedLife a încheiat deja un acord 
de colaborare cu un alt reputat specialist 
din Austria, profesor de chirurgie 
pediatrică la Universitatea din Viena, 
ce urmează să înceapă colaborarea în 
curând. 

Dr. Claudia Lill este Asist. Prof. la 
Universitatea din Viena, coordonator 
al compartimentului ORL Pediatrie din 
Spitalul AKH Viena, iar acum efectuează 
la Spitalul de Pediatrie și o gamă largă 
de investigaţii cu intervenţii chirurgicale 
din domeniul O.R.L., printre care: 
diagnosticul şi tratamentul tulburărilor 
de auz şi vestibulare, diagnosticul şi 
tratamentul infecţiilor acute şi cronice 
ale sinusului, screeningul cancerului, 
extirparea chisturilor cervicale, 

esofagoscopii şi îndepărtarea corpilor 
străini, traheostomii, extirparea glandei 
submandibulare, diagnosticarea şi 
îndepărtarea terapeutică a nodulilor 
limfatici, rezecţia tumorilor etc.
Într-o primă etapă, dr. Lill va efectua 
vizite lunare, pentru consultaţii 
preliminare şi selecţia unor cazuri ce 
urmează a fi rezolvate chirurgical. În 
a doua etapă, va efectua intervenţiile 

chirurgicale, la intervale prestabilite 
împreună cu pacientul.

Consultaţiile vor fi asistate şi de un 
medic român, care va asigura traducerea 
simultană între pacienţi şi medicul 
străin, pentru a nu exista bariere de 
limbaj.

Detalii şi programări: 021 96 46.
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Nou: Testele tip patch, la Hyperclinica MedLife Băneasa

Nou: Videocolposcopie la Hyperclinica MedLife UniriiVerifică-ţi starea de sănătate 
cu pachetele speciale de 
screening!

Experți internaţionali la MedLife: specialişti renumiţi din Austria 
colaborează cu Spitalul de Pediatrie MedLife



• colagenoze inflamatorii localizate (Dupuytrene);
• fasceită plantară/osteofitoză calcaneeană, periostite;
• sindrom de suprasolicitare a tractului iliotibial;
• puncte miofasciale;
• gonartroză activată;
• lombosacralgie cu contracturi/retracturi, osteonecroză 
disecantă, osteonecroză aseptică;
• insuficienţă veno-limfatică prin suprasolicitare (la sportivi).

Tratamentul este neinvaziv şi nu determină durere. În funcţie 
de patologia musculo-scheletală pentru care aplicăm metoda, 
se utilizează unde de energie cu densitate joasă sau înaltă şi 
număr de şedințe diferit. 

Procedura mai este indicată în cazul osteofitelor calcaneene 
(pintenul calcaneean), datorită efectului antifibrotic, 
precum şi pentru osificările ectopice. În ambele situaţii, 
tratamentul cu unde de şoc extracorporale prezintă 
avantajul noninvazivităţii, siguranţei şi eficacităţii, cu o 
bună complianţă a pacienţilor la tratament. Alte avantaje pe 
care le prezintă metoda constau în faptul că pacienţii se pot 
întoarce imediat la locul de muncă, iar costurile aplicării 
nu depăşesc costurile administrării de medicaţie antalgică 
şi antiinflamatoare de care ar fi nevoie într-un tratament 
conservator clasic.

Tratamentele sunt efectuate de către dr. Alin Popescu – medic 
primar medicină-sportivă, şi de către dr. Ciprian Râşcu, 
medic specialist ortopedie şi traumatologie. 

• Mastectomie radicală tip Madden cu reconstrucţie imediată 
cu proteză (nu include preţul protezei) – preţ 10.000 de lei;
• Mastectomie radicală tip Madden cu excizie ganglion 
santinelă şi reconstrucţie imediată cu proteză (nu include 
preţul protezei) ‒ 11.000 de lei.

Pachetele includ intervenţia chirurgicală, anestezia, 
medicaţia, prelucrare piesă anatomie patologică, o zi de 
cazare, 3 consultaţii la domiciliu după externare.
Pentru a beneficia de pachete trebuie să prezentaţi un bilet de 
trimitere de la medicul de familie şi să dovediţi calitatea de 
asigurat în sistemul public de sănătate. 

Echipă medici: dr. Cristian Viişoreanu, medic specialist 
chirurgie generală, doctorand oncologie, competenţe în 
ecografie, dr. Marian Iliescu, medic primar obstetrică-
ginecologie, dr. Cătălin Stîngu, medic primar chirurgie 
reconstructivă.

este inclusă în pachet).

Pentru a beneficia de serviciile incluse în pachet, pacienţii 
trebuie să se prezinte cu bilet de la medicul de familie şi 
să dovedească calitatea de asigurat în sistemul public de 
sănătate. 

Pachetul nu include consultul preanestezic sau alte 
investigaţii şi analize, precum şi tratamentul complicaţiilor. 

Detalii, la 021 96 47.

Hyperclinica MedLife Favorit pune la dispoziţia pacienţilor 
terapia cu unde de şoc pentru patologia musculo-scheletală. 
Shockwave este o tehnologie care utilizează undele de şoc 
pentru a trata durerile cronice ale sistemului musculo-
scheletal. Terapia, disponibilă la MedLife, are la bază 
generarea de energie înaltă într-un timp foarte scurt, cu o 
viteză care depăşeste viteza sunetului.

Indicaţiile ESWT
În patologia abarticulară şi musculo-scheletală, indicaţiile 
aplicării undelor de şoc sunt următoarele: 
• periartrita scapulo-humerală - umăr dureros, cu sau fără 
tendinite calcare, periartrită coxo-femurală;
• algoneurodistrofia bipolară (sindrom umăr-mână);
• inflamaţii ale epicondililor;

Aproximativ 6.000 de femei sunt diagnosticate anual cu 
cancer la sân, majoritatea fiind deja în stadiu avansat. Deşi 
statisticele nu sunt deloc îmbucurătoare, tehnicile medicinei 
moderne oferă mai multe soluţii de tratament pentru 
cancerul de sân. Dacă ai fost diagnosticată cu cancer la sân, 
trebuie să ştii că nu eşti singură! Următorii paşi îi decizi 
împreună cu doctorul tău. 
În perioada 15 ianuarie ‒ 30 aprilie 2013, Hyperclinica 
MedLife Griviţa şi Life Memorial Hospital îţi oferă mai 
multe pachete speciale pentru diagnosticul şi tratamentul 
chirurgical al cancerului de sân. 
Hyperclinica MedLife Griviţa îţi pune la dispoziţie puncţia 
biopsie mamară la preţul de 100 de lei, iar în spitalul Life 
Memorial Hospital poţi beneficia de următoarele intervenţii 
chirurgicale la preţuri preferenţiale:
• Mastectomie radicală tip Madden – 3.000 de lei; 
• Mastectomie radicală tip Madden cu excizie ganglion 
santinelă – 4.000 de lei;

Ai o problemă chirurgicală? Cauţi un specialist care să-ţi 
ofere un diagnostic şi o soluţie pentru problema ta de 
sănătate? Vino la MedLife Griviţa până la 31 martie 2013 şi 
poți beneficia de o consultaţie gratuită la chirurgie generală. 

În plus, în această perioadă poţi beneficia de intervenţii 
chirurgicale la numai 1.700 de lei în Life Memorial Hospital. 
Pachetul include intervenţia chirurgicală, 2 zile de cazare, un 
control postoperator, 3 pansamente şi suprimarea firelor de 
sutură.

Pachetul este valabil pentru următoarele tipuri de intervenţii 
chirurgicale:
•    Apendicectomie - abord clasic sau laparoscopic;
•    Cura chirurgicală a herniilor de perete abdominal - abord 
clasic sau laparoscopic;
•    Colecistectomie - abord clasic sau laparoscopic;
•    Cura chirurgicală a varicocelului - abord clasic sau 
laparoscopic (intervenţia necesită o consultaţie urologică care 
nu este inclusă în pachet); 
•    Miomectomie uterină unică/multiplă prin abord clasic 
(intervenţia necesită o consultaţie ginecologică care nu este 
inclusă în pachet);
•    Histerectomie abdominală subtotală sau totală - abord 
clasic (intervenţia necesită o consultaţie ginecologică care nu 

Hyperclinica MedLife Unirii pune la dispoziţia pacienţilor 
consultaţii de nefrologie pediatrică. Specialitate relativ 
nou intrată în nomenclatura medicală românească, 
nefrologia pediatrică se ocupă de diagnosticarea, tratarea şi 
monitorizarea afecţiunilor renale la copii: infecţii de tract 
urinar, glomerulopatii, tubulopatii, insuficienţă renală în 
stadiu predialitic etc. 
        
Examenul medical pentru afecțiunile enumerate include 
investigaţii performante  biochimice (sânge, urină) şi 
paraclinice (ecografie, urografie, rezonanţă magnetică etc.)
Copiii diagnosticaţi cu afecţiuni malformative sau tumorale 
sunt îndrumaţi spre urologie pediatrică. Consultaţiile de 
specialitate sunt efectuate de dr. Ioana Mihalache, medic 
primar pediatru cu o experienţă profesională de peste 25 de 
ani, în fiecare marţi în intervalul 16:00‒20:00. 

Programări: 021 9646

Tratează durerile musculo-scheletale cu unde de şoc (ESWT ) 
la Hyperclinica MedLife Favorit! 

Pachete speciale pentru tratamentul cancerului de sân 

Pachete all inclusive pentru intervenţii chirurgicale, la numai 1.700 de lei

Nou: nefrologie pediatrică la 
Hyperclinica MedLife Unirii
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Grupă 
de vârstă 

Nr. 
pac.

Nr. 
sarcini

Pierdute Procent 
obținute

Procent în 
evoluție

< 30 60 35 5 58% 50%

31 – 35 112 56 5 50% 46%

36 – 37 30 12 1 40% 37%

38 – 40 28 10 4 36% 21%

> 40 34 8 3 24% 15%

Total 264 121 18 46% 39%
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Laboratorul MedLife Cluj-Napoca a evaluat peste 1.000 
de frotiuri Babeş-Papanicolau, de la intrarea în Programul 
Naţional de Screening pentru cancerul de col uterin, derulat 
de Ministerul Sănătăţii. Pacientele cu vârsta între 25 şi 64 
de ani pot beneficia gratuit de această analiză. Recoltarea se 
face în cabinetul medicului de familie sau în ambulatoriile 
de specialitate, aflate în contract cu CAS Cluj. Colorarea 
şi interpretarea frotiurilor are loc în laboratorul MedLife 
Cluj, de către o echipă de specialişti, medici primari cu 
specialitatea anatomie patologică şi, respectiv, medicină de 
laborator, care au la activ peste 20.000 de frotiuri Babeş-
Papanicolau citite. Rezultatele şi recomandările privind 
conduita ulterioară se elaborează în conformitate cu criteriile 
Bethesda 2001.
        Scopul programului este acela de a depista leziunile 
preneoplazice sau fazele incipiente ale cancerului de col 
uterin, oferind pacientelor posibilitatea de a beneficia de un 
tratament minim invaziv şi eficient. 

Departamentul de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere 
Umană Asistată din cadrul MedLife a efectuat anul trecut 
264 de proceduri de fertilizare in vitro şi ICSI (injectarea 
intracitoplasmatică a spermatozoidului, transfer zygotic 
intrafallopian), în creştere cu 55% faţă de anul trecut, când 
s-au înregistrat 170 de proceduri, rata de succes rămânând 
constantă. 
Astfel, în 2012, cea mai mare rată de succes au înregistrat-o 
pacientele cu vârsta între 30 şi 35 de ani, unde a şi fost cea 
mai mare adresabilitate. 

În 2012, Departamentul de Medicină Materno-Fetală şi 
Reproducere Umană a înregistrat o rată de 9% a sarcinilor 
obţinute, ca urmare a inseminării intrauterine, 7% fiind în 
evoluţie. 

Centrul de Medicină Materno-Fetală MedLife a fost înființat 
în anul 2008, aici fiind tratate peste 2.000 de cupluri.

MedLife oferă posibilitatea şoferilor 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 165 de lei!

Conform noului Cod Rutier, pentru reînnoirea permisului auto 
sunt necesare următoarele consultaţii: medicină internă, ortopedie, 
oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie. 

Fişa auto poate fi obţinută după următorul program:

Hyperclinica MedLife Băneasa: marți și joi;
Hyperclinica MedLife Griviţa: de luni până vineri;
Hyperclinica MedLife Favorit: marţi şi joi;
Hyperclinica MedLife Unirii: miercuri;
Hyperclinica MedLife Titan: marţi şi joi;
Centrul Medical MedLife Victoriei: luni, marţi şi vineri.

Pentru abonaţii MedLife, fişa auto se eliberează la preţul de 110 lei în toate 
unităţile MedLife din Bucureşti. 
Pe lângă aceasta, vă anunţăm că membrii familiilor abonaţilor pot 
beneficia de un pachet special pentru obţinerea fişei auto, în valoare de 
150 de lei, în baza voucherelor electronice primite anterior. Pachetul 
dedicat membrilor familiilor poate fi accesat numai în cadrul Centrului 
Medical MedLife Victoriei. 

Detalii şi programări, la 021 96 46. 

Umiditatea potrivită păstrează funcţiile protectoare naturale 
ale mucoasei nazale şi ale căilor respiratorii, oferind condiţiile 
ideale pentru sănătatea copilului dumneavoastră. 

Confort Neb nebulizează apa prin ultrasunete. Este foarte 
compact şi uşor de utilizat. Puteţi folosi butonul de control 
pentru: a regla timpul de nebulizare de la 6 ore în sus şi  a 
opri semnalele acustice pentru a nu deranja bebeluşul în 
timpul somnului.

Umidificatorul începe să difuzeze aburul sănătos în doar 4 
minute printr-un sistem practic de difuzare continuă. Duza 
de abur reglabilă, direcţionează fluxul de abur uniform în 
cameră, iar recipientul pentru ulei vă oferă posibilitatea să 
nebulizaţi uleiuri aromatice sau balsamice în încăpere.

Laboratorul MedLife 
Cluj-Napoca este activ în 
Programul Naţional de 
screening pentru cancerul 
de col uterin 

Numărul procedurilor FIV efectuate la MedLife s-a dublat

Obţine fişa auto într-o zi!

Umidificator Chicco cu abur receP
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Din luna februarie, dr. Iulia Maria Duţu face 
parte din echipa Hyperclinicii MedLife Unirii. 
Licenţiată în medicină în cadrul Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, dr. 
Duţu s-a specializat în reumatologie în cadrul 
programului de rezidenţiat la Spitalul “Dr. 
I. C. Cantacuzino” din Bucureşti. Ulterior, a 

colaborat cu mai multe clinici private, iar din 
2008 până în prezent a activat la Ambulatoriul 
de Specialitate al Spitalului Judeţean Ilfov. 
În paralel, dr. Iulia Maria Duţu şi-a continuat 
formarea, obţinând competenţe în ecografie 
generală, ecografie osteoarticulară şi musculo-
scheletală, precum şi în osteodensitometrie. 

Dr. Iulia Maria Duţu, medic specialist reumatologie

Dr. Carmen Roxana Ionaşcu-Fometescu, 
medic primar medicină internă şi medic 
primar cardiologie, doctor în ştiinţe medicale, 
face parte, de luna trecută, din echipa  
Hyperclinicii MedLife Titan. Noul specialist 
are o experienţă de 23 de ani în domeniu 
şi deţine competenţe în ecocardiografie 
transtoracică şi transesofagiană, eco Doppler 
vascular, holter EKG şi test EKG de efort.
Dr. Ionaşcu-Fometescu a absolvit Institutul 
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, 
Facultatea de Medicină Generală, în anul 
1990, şi s-a specializat în medicină internă în 

cadrul Spitalului Universitar Bucureşti (1991-
1995), iar în perioada 2000‒2002 a obţinut 
specializarea în cardiologie. 
Din anul 1996 până în prezent, a activat ca 
medic primar medicină internă şi cardiologie 
în cadrul Spitalului de Urgenţă al MAI “Prof. 
Dr. Dimitrie Gerota”, Bucureşti.
Între anii 1999-2006 şi-a continuat studiile 
şi a obţinut mai multe competenţe, iar în 
2007 obţine titlul de doctor în ştiinţe. Dr. 
Ionaşcu-Fometescu are o activitate ştiinţifică 
impresionantă, având la activ numeroase 
articole şi lucrări de specialitate. 

Dr. Carmen Roxana Ionaşcu-Fometescu, 
medic primar medicină internă şi cardiologie

Dr. Marina Lazăr, medic specialist pneumologie, 
este noua membră a Hyperclinicii MedLife Favorit. 
Licenţiată în medicină la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie “Carol Davila”, în anul 1996, dr. Lazăr 
a activat  ca medic stagiar la Spitalul Colentina 
din Bucureşti, iar în perioada 2004‒2011 s-a 

specializat în pneumologie la Institutul Naţional de 
Pneumologie “Marius Nasta” Bucureşti, activând ca 
medic rezident. A acumulat experienţă activând ca 
subinvestigator în studii clinice de faze II, III și IV 
(BPOC și astm) la Novo Medica, iar din martie 2011 
este medic specialist în cadrul aceleiaşi instituţii. 

Dr. Marina Lazăr, medic specialist pneumologie

Dr. Cristina Mihailă, medic specialist pediatrie, 
face parte din echipa Hyperclinicii MedLife 
Titan. Absolventă a Universităţii de Medicină 
şi Farmacie “Carol Davila”, și-a continuat 
pregătirea în cadrul programului de rezidențiat 
la Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Grigore 
Alexandrescu”. În paralel, a efectuat gărzi în 
secţia de neonatologie a Spitalului “Prof Dr. 

Panait Sârbu”, în secţia de neurologie pediatrică 
la Spitalul “Alexandru Obregia” şi a colaborat 
cu Centrul de Diagnostic şi Tratament “Victor 
Babeş”. A început colaborarea cu MedLife 
în iulie 2012, efectuând gărzi la Spitalul de 
Pediatrie.
Este membră a Societăţii Române de Pediatrie şi 
participă la numeroase congrese în domeniu.

Dr. Cristina Mihăilă, medic specialist pediatrie

Dr. Ana Maria Victoria Năstase, medic primar 
obstetrică-ginecologie, s-a alăturat recent 
echipei Hyperclinicii MedLife Favorit. Noul 
medic este licenţiat în medicină în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol 
Davila” din Bucureşti şi s-a specializat în 
obstetrică-ginecologie în cadrul programului de 
rezidenţiat efectuat la Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Sf. Pantelimon”. Din anul 2002, după finalizarea 
rezidenţiatului, activează la Spitalul Clinic C. F. 2, 

colaborând cu Biomedica şi cu alte centre private. 
Medicul deţine competenţe în ecografie pentru 
specialitatea obstetrică-ginecologie, iar din 2005 
are o supraspecializare în fertilizare in vitro și 
reproducere umană asistată. Pe lângă acestea, 
deţine atestat de studii complementare în 
histeroscopie, atestat de studii complementare 
în colposcopie, a finalizat un curs de senologie şi 
andrologie. Participă la congresele de specialitate 
şi este membră a societăţilor de profil. 

Ana Maria Victoria Năstase, 
medic primar obstetrică-ginecologie

Hyperclinica MedLife Unirii are, din luna 
februarie, un nou cardiolog – dr. Maria Cristina 
Popică, medic specialist cardiologie. Dr. Popică 
a activat ca medic rezident la Institutul de Boli 
Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, în 

perioada 2009‒2012 şi la Spitalul “Sf. Pantelimon” 
între 2008‒2009, iar în paralel a făcut gărzi la 
Spitalul Ministerului Justiţiei “Dr. Angelescu” 
(2008‒2010). 

Dr. Maria Cristina Popică, medic specialist cardiologie

Dr. Florentina Popescu este noul specialist în 
pediatrie al Hyperclinicii MedLife Favorit. Dr. 
Popescu este licenţiată în medicină în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
şi a urmat rezidenţiatul în cadrul IOMC „Alfred 
Rusescu”. În paralel, a efectuat gărzi în secţia de 
neonatologie la Spitalul “Prof. Dr. Panait Sîrbu”, 

la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi la 
Spitalul Clinic Caritas şi Spitalul Malaxa. 

A început colaborarea cu MedLife în aprilie 2010, 
efectuând gărzi de pediatrie în Life Memorial 
Hospital Bucureşti, apoi la Spitalul de Pediatrie 
MedLife.

 Dr. Florentina Popescu, medic specialist pediatrie

Din luna februarie, în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Titan activează dr. Oana Zărnescu, 
medic specialist medicină de familie. Noul 
specialist a finalizat Facultatea de Medicină 
Generală a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
“Carol Davila”, iar din 2003 este medic specialist 
în medicină de familie, după efectuarea stagiului 

de specialitate şi rezidenţiat. Dr. Oana Zărnescu 
a activat în cadrul spitalelor Colentina, “Grigore 
Alexandrescu”, colaborând şi cu MedLife. 
Medicul de familie este în contract cu CASMB, 
astfel încât pacienţii Hyperclinicii MedLife Titan 
asiguraţi în sistemul public de sănătate vor putea 
beneficia gratuit de serviciile sale. 

Dr. Oana Zărnescu, medic specialist medicină de familie

NOUTĂȚI˝MEDICI
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Paradoxal sau nu, auzim de aceste afecţiuni tocmai atunci 
când, însoţite de febră, durere sau supuraţii, ne afectează 
auzul. Probabil că nu există copil sau adult care să nu fi 

făcut cel puţin o dată otită, afecţiunea fiind una dintre cele mai 
răspândite boli ale urechii. Cauzele care pot provoca infecţii ale 
urechii pot fi diverse, acesta fiind şi motivul pentru care medicii 
ne recomandă să le tratăm cu multă atenţie şi seriozitate. Aşadar, 
pentru că şi în această perioadă otitele se află în topul problemelor 
de sănătate, vă invităm să aflaţi mai multe despre aceste afecţiuni, 
cu particularităţile specifice adulţilor şi copiilor, de la dr. Iuliana 
Mizdran, medic specialist ORL, Hyperclinica MedLife Unirii, şi dr. 
Ionelia Șogodel, medic specialist ORL pediatrie, Spitalul de Pediatrie 
MedLife. 

Infecţiile urechii, otitele, sunt 
afecţiuni des întâlnite atât la 
copii, cât şi la adulţi, în anotimpul 
rece, dar şi în cel călduros, 
prezentând o varietate de semne şi 
simptome, în funcţie de localizare, 
de microorganismul implicat 
şi de capacitatea de apărare a 
organismului, explică dr. Iuliana 
Mizdran, medic specialist ORL, 
Hyperclinica MedLife Unirii.
“Otitele infecţioase pot fi de două 
feluri: otite externe şi otite medii, 
în funcţie de modul în care este 
afectat conductul auditiv extern 
sau urechea medie, fiecare având 
cauze diferite, evoluţii particulare 
şi tratamente specifice.
Inflamaţiile conductului auditiv 
extern, otitele externe, pot fi 
acute sau cronice, localizate sau 
difuze, infecțioase, seboreice sau 
eczematiforme.
Factorii care favorizează apariţia 

otitei externe difuze sunt: clima 
caldă şi umedă, purtarea protezei 
auriculare, traumatismele locale 
(putem include aici şi gratajul1), 
diminuarea secreţiei ceruminoase 
la cei care curăţă excesiv conductul 
de ceară (cerumenul are activitate 
bactericidă), precum și carenţele 
imunitare de orice fel.
Furunculul conductului auditiv 
extern este un alt tip de infecţie 
localizată a urechii externe, 
produsă de Stafilococul auriu, fiind 

mai frecventă vara (climat cald şi 
umed), la cei care prezintă leziuni 
de grataj şi cei care au diabet 
zaharat.
Cei mai frecvenţi germeni implicaţi 
în patologia urechii externe sunt 
stafilococul auriu, Pseudomonas 
aeruginosa (mai bine cunoscut 
ca Piocianic) şi streptococii. 
De asemenea, infecţiile date de 
fungi precum Candida albicans, 
Aspergillus niger sau flavus sunt 
destul de frecvente printre otitele 
externe, având aceiași factori 
favorizanţi ca infecţiile bacteriene, 
fiind des întâlnite simultan.
Printre infecţiile urechii externe se 
numără şi otita gripală (buloasă), 
dată de virusul gripal, şi herpesul 
zoster auricular, care de asemenea 
dă manifestări la nivelul urechii 
externe, deşi primar este o boală 
neurologică.

Simptomele infecțiilor tractului 
auditiv extern
Într-o primă fază, infecţia 
conductului auditiv extern se 
manifestă prin prurit, mai intens 
în cazul otomicozelor, unde se 

Otitele, infecţiile care „ne bâzâie” în urechi
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adaugă şi o uşoară hipoacuzie. În 
cazul infecţiei virale sau bacteriene, 
simptomul cel mai frecvent 
este durerea intensă, care se 
accentuează noaptea. 
Otorea, iniţial seroasă (lichid 
clar care curge din ureche), care 
apoi devine purulentă, este semn 
de infecţie bacteriană şi se poate 
asocia cu inflamarea ganglionilor 
regionali, chiar şi cu febră. Auzul 
scade din cauza obstrucţiei 
conductului auditiv, dar şi pentru 
că este afectată integritatea 
timpanului, în special în otitele cu 
evoluţie îndelungată.
Diagnosticul se stabileşte numai 
de către medicul ORL-ist, care 
îmbină datele clinice cu cele 
anamnestice şi de laborator. Se 
recomandă prelevarea secreției 
otice şi efectuarea antibiogramei 

sau a antifungigramei, în funcţie de 
caz, pentru crearea unei scheme de 
tratament personalizate. 
Tratamentul este local şi constă, 
în principal, în îndepărtarea 
secreţiilor (aspiraţii auriculare), 
spălarea conductului auditiv extern 
cu soluţii antiseptice sau slab 
alcoolizate şi instilarea (picurarea) 
unor soluţii antibiotice, în cazul 
infecţiilor bacteriene conform 
antibiogramei, şi a unor soluţii 
antifungice cu spectru larg, pentru 
infecţiile determinate de fungi. 
În cazul în care tratamentul local 
nu funcţionează, se mai poate 
administra un tratament antibiotic 
oral. Durata tratamentului 
se stabileşte în funcţie de 
evoluţia inflamaţiei şi de tipul 
microorganismului implicat, fiind 
necesare, de obicei, mai multe 

vizite la medicul specialist ORL. 
Pentru a preveni recidivele, 
îndepărtaţi factorii care provoacă 
infecţiile: evitaţi curăţarea excesivă 
a cerumenului, evitaţi leziunile, 
menţineţi conductul auditiv cât 
mai uscat şi trataţi afecţiunile 
generale care determină carenţe 
imunitare (de exemplu, diabetul 
zaharat).

Virozele pot provoca 
otitele medii
Otitele medii sunt reprezentate de 
inflamaţia urechii medii, având 
mecanisme specifice, diferite de 
cele implicate în patologia urechii 
externe. Otita medie acută este 
foarte frecventă la preşcolari, 
incidenţa ei fiind legată de 
epidemiile de viroze respiratorii, 
dar se întâlneşte şi la adulţi, în 
special primăvara şi toamna.
Factorii care determină acest tip 
de otite sunt germeni precum: 
Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis şi, mai 
rar, Pseudomonas aeruginosa şi 
stafilococul auriu.
Apariţia otitelor medii infecţioase 
poate fi favorizată de infecţiile şi 
de obstrucţia foselor nazale şi a 
rinofaringelui: viroze respiratorii, 
sinuzite acute, vegetaţii adenoide 
(„polipii copilului”), deviaţie de 
sept nazal, rinită hipertrofică 
şi rinită alergică, polipoză 
nazosinusală, tumori ale foselor 
nazale sau ale rinofaringelui.
Pacienţii acuză cel mai des durerea 
auriculară, care de obicei este 
bruscă, intensă, pulsatilă şi se 
accentuează noaptea. Hipoacuzia 
este uşoară la debutul bolii, dar se 
poate intensifica, având variaţii în 
cursul aceleiaşi zile, când strănutaţi 
şi vă suflaţi nasul. Mai poate să 
apară şi febră mare (39‒40 de grade 
Celsius), dar şi alterarea stării 
generale. 
Otitele medii apărute în cursul 
bolilor infectocontagioase ale 

Otitele infecţioase pot fi de două feluri: otite 
externe şi otite medii, în funcţie de modul în 

care este afectat conductul auditiv extern sau 
urechea medie, fiecare având cauze diferite, 
evoluţii particulare şi tratamente specifice.

Dr. Iuliana Mizdran, medic specialist ORL, 
Hyperclinica MedLife Unirii

1  Grataj – zgâriere (cu unghiile proprii), scărpinătură
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copilăriei (rujeolă, gripă, scarlatină, 
varicelă, oreion) sunt o entitate 
aparte şi se manifestă în funcţie 
de fiecare infecţie. Acestea au, 
în general, o evoluţie trenantă, 
cu complicaţii mai frecvente, 
necesitând o atenţie particulară 
din partea medicului pediatru şi 
ORL-ist. 
Odată stabilit diagnosticul, 
tratamentul se adresează cauzei, 
fiind recomandat tratamentul 
antibiotic etiologic, ţinându-
se cont de eventualele alergii 
medicamentoase şi patologii 
asociate. Sunt necesare 
dezobstrucţia foselor nazale 

şi permeabilizarea trompei lui 
Eustachio, precum şi tratamentul 
simptomatic al durerii, cu 
antialgice.
Apariţia otitelor medii infecţioase 
poate fi prevenită, în primul 
rând, prin tratarea cauzelor de 
obstrucţie nazală şi rinofaringiană, 
ce reprezintă principalii factori 
favorizanţi, şi, apoi, prin vaccinarea 
antipneumococică, dată fiind 
implicarea Streptococului 
pneumoniae în patologia urechii 
medii. Pe lângă acestea, o 
alimentaţie sănătoasă şi exerciţiul 
fizic, factori care duc la creşterea 
imunitară, au o influenţă împotriva 

apariţiei şi evoluţiei otitelor medii şi 
infecţioase” ‒ dr. Iuliana Mizdran, 
medic specialist ORL, Hyperclinica 
MedLife Unirii. 

Otitele la copii 
Cum ne dăm seama că bebeluşul 
are această afecţiune
La copii, infecţiile urechii, otitele, 
însoţesc unele afecţiuni de 
vecinătate: adenoidite hipertrofice 
(vegetaţiile adenoide hipertrofice 
sunt cea mai frecventă cauză 
a otitei seroase la copil), boli 
infectocontagioase cu debut 
nazofaringian, infecţii rinosinusale 
(rinită cronică hipertrofică, 
rinită alergică, deviaţie de sept), 
rinofaringite, epidemii de viroză 
a căilor respiratorii superioare (în 
cele mai frecvente infecţii virale 
sunt implicaţi Virusul Sincitial 
Respirator, urmat de virusurile 
gripale) ‒ explică Ionelia Șogodel, 
medic specialist ORL pediatrie, 
Spitalul de Pediatrie MedLife. Pe 
lângă acestea, există mai mulţi 
factori care favorizează apariţia 
otitelor la copii. Printre aceştia se 
numără „condiţiile de mediu: frigul, 
umezeala, aglomerația; alergiile; 
imunitatea scăzută; hipovitaminoza; 
vârsta (copiii până la 3 ani sunt mai 
predispuşi la infecţii otice); sugarii 
expuși la fumul de țigară fac mai 
frecvent infecţii ale urechii şi au o 
evoluţie a bolii mai lungă“, susţine 
specialistul.
În cazul inflamaţiilor determinate 
de o infecţie respiratorie sau de 
manifestări alergice, se produce 
un blocaj al trompei lui Eustachio, 
care face legătura între ureche 
şi nazofaringe, iar aerul nu mai 
ajunge la urechea medie. Astfel, 
se creează un vid şi se produce 
aspirarea secreţiilor dintr-o 
infecţie sau alergie spre urechea 
medie. Inflamaţia locală împiedică 
secreţiile să se evacueze din urechea 
medie, iar stagnarea lor determină 
o infecţie bacteriană.

Fiţi atenţi la semnalele pe care le 
transmite copilul!
Simptomele otitei apar, de obicei, la 
2‒7 zile de la o răceală sau o infecţie 
a tractului respirator superior. 
Cele mai frecvente infecţii otice 
întâlnite la copil sunt: disfuncţia 
tubară, otita seroasă şi otita medie 
supurată. Printre cele mai frecvente 
simptome, putem enumera: 
• autofonie, zgomote auriculare 
sincrone cu respiraţia în disfuncţia 
tubară;
• hipoacuzie, autofonie, senzaţie de 
plenitudine aurală, otalgie uşoară 
în otita seroasă;
• stare generală alterată, febră 
(39‒40° C), otalgie intensă 
accentuată noaptea şi localizată 
profund în conductul auditiv 
extern, senzaţie de plenitudine 
aurală, hipoacuzie, +/- otoree 
purulentă (secreție gălbuie, fluidă, 
care se scurge din ureche) în otita 
supurată.
La copii, otita poate avea 
manifestări gastro-intestinale, 
scăderea apetitului sau vărsături. 
În otitele seroase acute şi supurate, 
simptomatologia se remite 
după miringotomie spontană 
sau exploratorie (perforația 
timpanului).
Sunt situaţii când, chiar şi la 
două săptămâni de la terminarea 
tratamentului pentru infecţii ale 
urechii medii, în spatele timpanului 
pot apărea secreţii (care pot fi 
sterile) manifestate prin hipoacuzie 
şi/sau senzaţie de ureche înfundată. 
Acest lucru nu este ieşit din comun. 
În unele cazuri, lichidul dispare 
într-o lună (în 10% din cazuri poate 

persista până la trei luni).

Copiii  au dificultăţi adesea în 
descrierea simptomatologiei, astfel 
că ei pot fi agitaţi, să tragă sau să 
smucească de ureche când îi doare, 
să își frece urechile în încercarea de 
a-şi alina suferinţa. Primul semn 
care trebuie să alarmeze părinţii 
este durerea auriculară spontană 
sau la atingerea urechii copilului, 
iar în cazurile complicate otoreea 
purulentă, urât mirositoare, 
toate acestea în contextul unei 
infecţii respiratorii (adenoidită, 
rinofaringită acută).

Tratamentul administrat copiilor
Tratamentul constă în toaleta 
corectă a foselor nazale cu ser 
fiziologic/apă de mare spray, 
aspirații nazale, dezobstruante 
nazofaringiene, antiinflamatoare, 
antipiretice, antialgice, antialergice, 
mucolitice, antibiotice, dar şi 
corticoterapia de scurtă durată sub 
formă de aerosoli.
Tratamentul medicamentos 
poate avea o durată de 7-10 zile. 
În anumite cazuri, tratamentul 
medicamentos se asociază cu 
tratamentul chirurgical.

Netratate, otitele pot duce la 
surditate
Infecţiile urechii pot determina 
scăderea auzului copilului sau 
surditate. La copil, surditatea poate 
împiedica dobândirea limbajului, 
afectînd integrarea socială şi educa-
ţională a copilului. Din acest motiv 
orice afecţiune otică trebuie tratată 
cu multă seriozitate. 

Sfaturi pentru preîntâmpinarea otitelor la copii

• Trataţi corect şi precoce infecţiile rinofaringiene;

• Faceţi cure cu apă termală şi cure heliomarine;

• Adoptaţi o alimentaţie echilibrată;

• Vaccinaţi-vă copilul pentru stimularea imunităţii 
(se recomandă vaccinul antipneumococic, anti-Haemophilus);

• Se recomandă adenoidectomia (operaţia de îndepărtare a 
polipilor), tonsilectomia (îndepărtarea amigdalelor) şi timpanotomie 
cu drenaj transtimpanal;

• Efectuaţi periodic explorările audiologice specifice: 
teste auditive, timpanometrie;

• Protejaţi copilul de frig, umezeală, aglomeraţie, fum de ţigară;

• Alimentaţi copilul la sân – se reduce astfel riscul de infecţii ale 
urechii; dacă sugarul este hrănit cu biberonul, se recomandă ca în 
momentul alimentării copilul să nu fie aşezat în poziţie orizontală.

Copiii  au dificultăţi adesea în descrierea 
simptomatologiei, astfel că ei pot fi agitaţi, 

să tragă sau să smucească de ureche când îi 
doare, să își frece urechile în încercarea 

de a-şi alina suferinţa.

Dr.  Ionelia Șogodel, medic specialist ORL pediatrie, 
Spitalul de Pediatrie MedLife
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Dragi clienţi, de luna aceasta, aveţi posibilitatea 
să vă trataţi toate problemele medicale, în noul 
centru creat special pentru Dvs. – Centrul Medical 

MedLife Victoriei”... aşa începea primul mesaj despre 
Centrul Medical MedLife Victoriei, trimis abonaţilor în 
urmă cu aproape un an.

Era începutul primăverii, când 
la etajul I al imobilului situat în 
Calea Victoriei nr. 222 aveau să 
vină primii pacienţi. Listele de 
programări se completau foarte 
rapid, iar nevoile pacienţilor erau 
mult mai complexe, astfel încât 
la specialităţi precum medicina 
muncii, medicină internă, 
oftalmologie şi psihologie au fost 
adăugate chirurgia, psihiatria, 
ginecologia, endocrinologia, 
ORL, ortopedia, neurologia şi 
hematologia. Clinica s-a extins 
rapid, ocupând, la mijlocul anului 
trecut, încă un etaj, iar echipa s-a 
mărit la 25 de medici, 5 psihologi, 
10 asistente şi personalul de suport. 

În cele zece luni de activitate, 
aproximativ 30.000 de pacienţi au 
beneficiat de serviciile clinicii, la 
aceştia adăugându-se aproximativ 
25.000 de pacienţi care au venit aici 
numai pentru analize. 

O mare parte dintre cei care vin 
aici se adresează Departamentului 

de Medicina Muncii. Înainte de 
a ajunge, pacientul sună în call 
center-ul MedLife, iar în funcţie 
de riscurile pe care le presupune 
locul său de muncă, el este 
programat la anumite investigații 
clinice şi paraclinice, după caz 
(spirometrie, audiometrie, EKG 
etc.). „Cei mai expuşi riscurilor 
sunt cei care lucrează la înălţime, 
cei care conduc autoturisme de 
serviciu, electricienii, stivuitorii 
sau persoanele care lucrează cu 
anumite utilaje. Ei fac, obligatoriu, 
pe lângă examenul clinic general, o 
electrocardiogramă, o audiogramă, 
testarea glicemiei, determinarea 
acuităţii vizuale şi evaluarea 
psihologică”, explică dr. Anca 
Gheorghiţă, medic primar medicina 
muncii, coordonatoarea Centrului 
Medical MedLife Victoriei. 
Angajaţii din sectorul alimentar 
trebuie să efectueze controlul 
medical periodic o dată la șase luni. 
În schimb, cei care au activitate 
de birou trebuie să ştie că pentru 
angajare n-au nevoie decât de un 

O clinică pentru abonaţi 
Reportaj din Centrul Medical MedLife Victoriei

„
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examen clinic general, iar dacă 
se descoperă anumite probleme 
de sănătate, aceşti pacienţi sunt 
direcţionaţi către o altă specialitate 
medicală, pe care o regăsesc în 
acest centru. De exemplu, dacă la 
testul pentru acuitatea vizuală s-au 
descoperit anumite probleme, vi se 
recomandă să fiţi consultat de un 
oftalmolog, specialist pe care-l găsiţi 
tot aici. 

Pe lângă acestea, trebuie să ştiţi 
că orice pacient, chiar dacă nu 
este abonat, poate apela la unul 
dintre specialiştii centrului. Aşa s-a 
întâmplat, anul trecut, cu o pacientă 
care s-a adresat domnului doctor 
Bogdan Niţă pentru o ecografie de 
screening care a revelat existenţa 
unei boli polichistice hepato-renale. 
„A fost o situaţie surprinzătoare 
la acea pacientă, deoarece ea nu 

prezenta vreun simptom şi nici nu 
bănuia că are o problemă atât de 
serioasă”, povesteşte dr. Niţă, medic 
medicină generală cu competenţă 
în ecografie. Astfel de cazuri se 
întâlnesc destul de des, am mai 
vrea să amintim situaţia unui 
pacient de 37 de ani care s-a adresat 
medicului de medicină internă, 
acuzând disconfort abdominal şi 
vagi simptome gripale, cum ar fi 
nas înfundat, durere de cap şi o 
stare generală proastă. La examenul 
clinic, medicul a constatat că 
ganglionii din axila dreaptă erau 
măriţi şi dureroşi, motiv pentru care 
a fost direcţionat de urgenţă către 
chirurg. Dr. Josephine Albeanu a 
confirmat prezenţa unei adenopatii 
axilare drepte, dar la examinare a 
reuşit să afle un amănunt extrem 
de preţios: pacientul fusese muşcat 
în urmă cu câteva săptămâni de o 

pisică. Acesta a fost indiciul care 
a şi dus la dezlegarea misterului – 
după agresiunea din partea pisicii, 
pacientul contractase o boală 
extrem de rară, numită „boala 
ghearelor de pisică”. „Este vorba 
despre o infecţie bacteriană care se 
produce prin muşcătura de pisică 
sau prin zgârierea de către aceasta”, 
spune dr. Josephine Albeanu, medic 
specialist chirurgie în cadrul acestei 
clinici. Suspiciunea medicului a 
fost confirmată de către specialistul 
în boli infecţioase şi de testele de 
laborator, iar pacientul s-a vindecat 
după ce a urmat  tratamentul 
specific. 

În cadrul clinicii, puteţi efectua 
ecografii abdominale, de tiroidă 
şi de părţi moi, dar şi recoltări 
de probe pentru toate analizele 
disponibile în cadrul MedLife. Pe 

lângă acestea, dacă medicul v-a 
prescris un tratament, puteţi veni 
şi în această clinică pentru a vi-l 
administra. 

Pachete speciale şi servicii unice
Dacă aveţi un abonament MedLife, 
trebuie să ştiţi că în această clinică 
puteţi beneficia de servicii unice 
la preţuri speciale. Spre exemplu, 
abonaţii MedLife îşi pot obţine 
sau reînnoi fişa auto într-o singură 
zi, achitând doar 110 lei, în loc de 
165 de lei. Și rudele abonaţilor pot 
veni numai aici pentru a-şi obţine 
această fişă la un preţ special. 
Testarea psihologică pentru 
obținerea permisului auto (toate 
categoriile) o puteţi efectua doar în 
această clinică MedLife. 
Dacă aveţi nevoie de un permis 
portarmă, să ştiţi că numai în 
acest centru veţi găsi un psiholog 

acreditat pentru eliberarea acestei 
fişe. Iar lista serviciilor speciale 
nu se încheie aici. Dr. Anca 
Gheorghiţă ne spune că la Centrul 
Medical MedLife Victoriei se vor 
putea elibera, cât de curând, şi 
fişe medicale pentru Siguranţa 
Circulaţiei.

Clinica îşi va mai extinde serviciile
Pentru că serviciile stomatologice 
sunt foarte solicitate, în curând 
în cadrul clinicii va fi creată o 
zonă specială dedicată acestor 
servicii. „Ne dorim să acoperim 
toate nevoile pacienţilor, din acest 
motiv în cadrul acestui cabinet 
va activa un medic stomatolog, 
un parodontolog, un specialist în 
chirurgie dento-alveolară şi un 
ortodont”, ne spune coordonatoarea 
Centrului. 

Pentru că patologia cardiacă este 
destul de frecventă, în curând 
în lista serviciilor se va regăsi şi 
cardiologia, iar peste câteva luni 
aici se vor mai putea face mai 
multe tipuri de ecografie, cum ar fi 
ecografia transvaginală şi ecografia 
de sân. Tot anul acesta, în Centrul 
Medical MedLife Victoriei îşi va 
începe activitatea un medic de 
familie care va avea contract cu 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate. 

Veştile bune nu se opresc aici, ci 
vizează şi serviciile de psihologie 
şi psihoterapie. „Am vrea să 
introducem pachete speciale 
pentru consiliere psihologică şi 
pentru psihoterapie”, ne spune dr. 
Gheorghiţă. „Am observat că în 
urma evaluării psihologice pentru 
angajare sau menţinere în funcţie, 
unii clienţi ai Centrului nostru simt 
nevoia să discute mai mult despre 
anumite probleme, iar psihologii 
noştri le recomandă consilierea 
psihologică sau psihoterapia. Aceste 
servicii se pot oferi şi clienţilor 
care se confruntă cu situaţii de 
criză la locul de muncă, care au 
suferit accidente etc., „ adaugă dr. 
Gheorghiţă.

V. D.

Consultaţii şi explorări 
la Centrul Medical MedLife 
Victoriei
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Ana s-a internat în secţia medicală a spitalului Life 
Memorial Hospital pe 13 noiembrie, anul trecut. Avea 
24 de ani şi suferea de colică renală stângă, pe care o 

tratase fără succes la spitalul din Câmpina şi cel din Floreasca, 
Însă pentru că ulterior starea de sănătate i se înrăutăţea, a 
decis să vină la MedLife. 

În dimineaţa internării, doctorul 
Ştefan Tucă, medic specialist 
chirurgie generală, a constatat că Ana 
prezenta o stare febrilă, 39-40° C, şi 
acuza dureri la nivel lombar stâng, 
dureri în regiunea epigastrică şi a 
hipocondrului drept, iar tegumentele 
şi mucoasele erau subicterice. 
Analizele de laborator arătau 
leucocitoza, aproximativ 17.000/mmc, 
în timp ce la ecografie se putea vedea 
un calcul la nivelul ureterului stâng şi 
colecistită acută cu lichid peritoneal 
liber, în cantitate destul de mare. 
Dat fiind icterul, precum şi suferinţa 
biliară (angiocolită ‒ boală gravă 
apărută ca urmare a migrării unui 
calcul din colecist în calea biliară 
principală, cu blocarea acesteia şi 
infectarea bilei din calea biliară), 
medicii au considerat necesare 
câteva investigaţii suplimentare: CT 
abdominal şi colangio RMN. Acestea 
au infirmat prezenţa angiocolitei, 
dar au arătat o colecistită acută, cu 
lichid liber intraperitoneal, dar şi 
calculul ureteral stâng cu o uşoară 
hidronefroză a rinichiului stâng. 

Spre seară, starea Anei s-a înrăutăţit, 
leucocitoza a ajuns la 24.000/mmc, 
astfel încât o echipă formată din 
dr. Ştefan Tucă, dr. Ovidiu Vasile ‒ 
chirurgi şi dr. Şerban Bancu, urolog, 
au decis efectuarea unei intervenţii 
chirurgicale de urgenţă. 

Operaţia a fost efectuată sub anestezie 
generală, fiind montat în primă fază 
un stent ureteral care a evacuat urina 
piurică (intens purulentă, vâscoasă). 
Devenea clar că suferinţa biliara,  era 
o afecţiune secundară, mai multe 
organe fiind afectate, in cadrul unui 
sepsis cu punct de plecare urinar. În a 
doua etapă a interventiei, medicii au 
realizat colecistectomie laparoscopica 
si drenajul multiplu al cavităţii 
abdominale. A fost nevoie de această 
manevră deoarece intraoperator 
s-a descoperit o colecistită acută, 
alitiazică (colecistul avea pereţii mult 
îngroşați, în tensiune şi suferinţă), iar 
pacienta prezenta şi peritonită biliară. 

Primele zile după operaţie au fost 
critice, Ana prezentând o stare 

generală foarte gravă, în sepsis, deşi 
rinichiul stâng îşi reluase funcţia, iar 
suferinţa biliară fusese îndepărtată. 
Probele de laborator erau destul de 
proaste, leucocitoza de 47.000/mmc 
(lucru ce a necesitat o asociere de trei 
antibiotice care să acopere tot spectrul 
microbian cunoscut), trombocitele 
au scăzut dramatic până la valoarea 
de 10.000/mmc (riscul de sângerare 
fiind foarte mare- astfel a fost necesară 
administrarea de masă trombocitară, 
de plasmă etc.). La examenul CT 
toracic şi abdominal realizat vineri, 
se vedea că septicemia afectase 
plămânii, fiind prezente câteva focare 
bronhopneumonice la nivelul ambilor 
plămâni şi pleurezie bilaterală. 

În acel moment, Ana prezenta 
stare de somnolenţă, hipotensiune, 
tahicardie, avea dificultăţi respiratorii 
din cauza problemelor pulmonare, 
dar şi o uşoară pancreatită din cauza 
septicemiei. 

Pentru a o salva, a fost mobilizată o 
echipă multidisciplinară din cadrul 

spitalului, fiind necesar consultul 
hematologului, neurologului, al 
specialistului în boli infecţioase şi al 
pneumologului. 

În toată această perioadă, Ana s-a 
aflat în secţia de terapie intensivă, sub 
supraveghere permanentă, iar primele 
semnale pozitive au apărut abia 
duminică, 18 noiembrie. Constantele 
biologice au revenit treptat la normal, 
edemul generalizat s-a remis încet, iar 
drenajul peritoneal a fost suprimat. 
După o săptămână de la internare, 
Ana revenea în secţia de chirurgie 
generală cu funcţia renală şi toleranţă 
digestivă mult mai bune, fiind 
continuată terapia cu antibiotice. 
Pentru că investigaţiile efectuate de 
Ana erau normale, aceasta a fost 
externată vineri, pe 23 noiembrie, 
urmând să continue tratamentul 
antibiotic şi să revină peste 21 de zile 
pentru suprimarea sondei ureterale şi 
ureteroscopie. 

Astfel, în luna decembrie, Ana a 
revenit în Life Memorial Hospital 
pentru intervenţia de extragere a 
stentului JJ şi a calculului ureteral 
prin ureteroscopie. Evoluţia a fost 
favorabilă, aşa că dr. Şerban Bancu a 
decis să se facă externarea după două 
zile de la intervenţia endoscopică. 
Cazul a fost unul special în primul 
rând prin abordarea multidisciplinară, 

urologie-chirurgie, dar şi prin 
faptul că a fost adoptată o atitudine 
conservatoare faţă de litiaza ureterală,  
responsabilă de sepsisul urinar. În 
prima etapă s-a realizat drenajul 
urinei prin stent ureteral JJ, ulterior, 
după dispariţia infecţiei urinare, s-a 
efectuat ureteroscopia cu extragerea 
calculului. 

Echipa:

Chirurgie generală
Dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie generală
Dr. Ovidiu Vasile, medic specialist chirurgie generală

Urologie:
Dr. Şerban Bancu, medic primar urologie

Anestezie și terapie intensivă:
Dr. Emilia Drăgulin, medic primar anestezie și terapie intensivă

Despre Ana şi lupta ei pentru viaţă
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Reporter: Ce v-a determinat să alegeți 
medicina de laborator? 
Dr. Lucia Feticu: Mi-am dorit să devin 
medic încă de când eram copil. Nici 
nu mi-am imaginat că aş putea face 
altceva. După ce am reușit la Facultatea 
de Medicină, în anul al doilea m-am 
îndrăgostit de microbiologie şi atunci 
mi-am zis că vreau să fac medicină de 
laborator. Sigur că în acea vreme era 
un proiect foarte îndepărtat şi nici nu 
mi-am imaginat că voi reuşi să fac ceea 
ce-mi doresc, dar simţeam că este ceea 
ce mi se potriveşte. De fapt, cred că era 
predestinat, pentru că, la vârsta de 7-8 
ani, Moşul mi-a adus un microscop. A 
fost o surpriză pentru mine. Nu mi-l 
dorisem, nu cerusem aşa ceva, dar 
mi-a plăcut foarte mult. În timp ce alţi 
copii se jucau în curte, eu stăteam la 
microscop şi studiam frunze, insecte şi 
paramecii din vazele cu flori. 

Ce v-a atras la acest domeniu care este 
totuşi special?
De la început m-a atras faptul 
că e o specializare mai concretă, 
mai matematică. Mie mi-a plăcut 
matematica foarte mult. Şi, după ce am 
terminat medicina, mi-am zis că vreau 
un domeniu mai obiectiv, în care cifrele 
lasă mai puțin loc pentru interpretări 
subiective. Adică, un domeniu în care 
cifrele să fie importante şi, în medicina 

de laborator, chiar așa este. Este, după 
părerea mea, acea completare obiectivă, 
matematică, a raţionamentului 
clinicianului. 

Care sunt calităţile pe care ar trebui să 
le aibă un medic de laborator?
Aş începe prin a spune că un medic de 
laborator trebuie să fie logic, organizat 
şi ordonat. Și să aibă multă răbdare, 
pentru că este nevoie de răbdare în 
medicina de laborator, poate mai mult 
decât în orice alt domeniu. 

Medicina de laborator a evoluat în 
ultimii ani, dar există zone în care 
microscopul este de neînlocuit. 
Dumneavoastră mai lucraţi cu acesta?
Din fericire, meseria mea a rămas legată 
de microscop. Nici nu îndrăzneam să 
sper, pentru că medicina de laborator 
înseamnă multe domenii, în unele 
dintre acestea microscopul neavând 
vreun rol. Dar întâmplarea a făcut 
să pot ajunge din nou la microscop, 
pentru că eu fac citologie, un domeniu 
aflat undeva la limita dintre anatomie 
patologică şi medicină de laborator.
 
Cum este lumea pe care doar 
dumneavoastră o vedeţi? Ce vă 
fascinează acolo? Ce vedeţi acolo? 
Este o lume pe care mulţi dintre noi o 
intuim doar. Eu am descoperit iniţial, 

prin microscop, lumea bacteriilor. Asta 
m-a fascinat. Acele microorganisme 
care uneori pot să ne facă atât de mult 
rău sau atât de mult bine. Este o lume pe 
care, nevăzând-o, n-o bănuiam. După 
ani, am trecut de la lumea bacteriilor 
la cea a diagnosticului citologic, când 
m-am specializat în citologia cervico-
vaginală, adică examenul Babeş-
Papanicolau. Ceea ce văd acum sunt 
celulele de la nivelul colului uterin, 
celule care, uneori, au aspect normal, 
alteori au modificări morfologice 
discrete şi atunci pacienta trebuie să 
facă investigaţii suplimentare şi să 
urmeze un tratament, pentru a nu lăsa 
leziunea să evolueze către un eventual 
cancer de col uterin. Alteori, din păcate, 
văd celule cu modificări morfologice 
grave. Aș putea spune că văd dacă o 
pacientă riscă să dezvolte în următorii 
ani un cancer de col uterin.
Din păcate, în România femeile au 
neglijat foarte mult timp acest tip de 
analize, fapt care ne-a făcut să avem 
o incidenţă atât de mare a cancerului 
de col uterin. Din cauză că pacientele 
amână să-şi facă această analiză simplă, 
nedureroasă, multe dintre ele nu sunt 
diagnosticate în stadiul leziunilor 
precursoare, când tratamentul este 
simplu, eficient şi uşor de suportat; 
în schimb, sunt diagnosticate deja în 
stadiul de cancer de col uterin. Sper ca 
programul naţional de screening, care 
a fost demarat de Ministerul Sănătăţii, 
să funcţioneze în așa fel încât să nu mai 
fim o ţară fruntaşă în Europa în materie 
de cancer de col uterin. 

Spuneaţi că de mică v-aţi dorit să 
vă faceţi medic. Acel microscop v-a 

influenţat alegerea. În acest moment 
nu intraţi în contact direct cu 
pacientul, cum încercaţi să împăcaţi 
visul acelui copil cu ceea ce faceţi 
acum?
Nu este chiar aşa. Am contact cu 
pacienţii prin prisma faptului că sunt 
şefa laboratorului şi se întâmplă deseori 
ca pacienţii să vrea să discute despre 
rezultatele analizelor lor. În felul acesta, 
am posibilitatea de a-i sfătui, îndruma și 
fac întotdeauna cu bucurie lucrul acesta. 
Recunosc însă că se întâmplă mai rar 
să am tangență cu partea de tratament, 
care este, de asemenea, un aspect 
important al activităţii unui doctor. 

Pentru că tot aveţi contact cu 
pacienţii, vreau să vă întreb de ce unii 
pacienţi primesc rezultate diferite la 
aceeaşi analiză, procesată de diverse 
laboratoare? 
În primul rând, se întâmplă acest lucru 
pentru că laboratoarele au intervale de 

referinţă diferite în funcţie de metodă, 
iar fiecare laborator îşi stabileşte 
propriul set de intervale de referinţă, 
bazat pe metodă, pe specificaţiile 
producătorului de reactivi, dar şi pe 
experienţa acumulată. 
Pe de altă parte, sunt foarte mulţi 
parametri biologici care au variaţii 
importante în cursul aceleiaşi zile ori al 
unei luni. Sunt mulţi parametri a căror 
valoare depinde de momentul recoltării. 
Cred că de erori discutăm cel mai rar. 
Sigur, pornim de la premisa că toate 
laboratoarele îşi fac controalele interne, 
că își verifică în permanență rezultatele, 
aşa cum facem noi. Noi nu lucrăm 
niciodată probele pacienţilor înainte de 
a rula toate controalele interne. 

Conduceţi acest laborator de când s-a 
deschis, practic a crescut ca un copil 
sub ochii dumneavoastră. Povestiţi-ne 
cum a evoluat laboratorul şi cum e să-l 
conduceţi?

Laboratorul este o entitate cu o viaţă 
proprie, cel puţin aşa îl percep eu. 
Chiar este o bucurie să-l conduc şi 
o provocare în fiecare zi. Când s-a 
deschis laboratorul, brandul MedLife 
nu era cunoscut în această regiune a 
ţării. A trebuit să ne facem cunoscuţi 
pacienţilor şi medicilor din zonă şi 
am făcut asta prin a le oferi o gamă 
amplă de analize şi rezultate corecte. 
Încrederea lor am câștigat-o în timp. 
Aşa am început să creştem, pacienţii şi 
medicii să confirme că analizele noastre 
au valori corecte, că se pot baza pe ele. 
Când am deschis laboratorul aveam un 
competitor extrem de redutabil şi toată 
lumea apela la acel laborator, dar l-am 
detronat, în ceea ce privește valoarea 
contractului cu CAS. 
Suntem în creştere, câştigăm în fiecare 
zi noi medici şi pacienţi care să fie 
mulţumiţi de serviciile noastre. Putem 
mai mult, încă n-am ajuns la apogeu.

Cum arată o zi în laborator?
Activitatea începe la ora 7:00, atunci 
când pacienţii încep să vină pentru 
recoltări. De la ora 8:00 vine personalul 
laboratorului şi ziua începe prin 
rularea controalelor interne. După ce 
ne asigurăm că totul funcţionează așa 
cum trebuie, începem să prelucrăm 
probele. De la ora 11:00 încep să 
sosească probele de pe teren, iar la ora 
14:00 funcţionăm la capacitate maximă. 
Ziua se termină târziu, după ce verific 
şi validez toate rezultatele, şi nu plecăm 
până când ultima probă pusă în lucru 
nu are rezultat validat (mă refer la 
analizele care au timp de execuţie de o 
zi). Rezultatele, imediat ce sunt validate, 
pot fi consultate pe site-ul MedLife, 
de către beneficiarul lor (medic sau 
pacient).

Sunteţi un medic riguros, care iubeşte 
ceea ce face. Ce pasiuni mai aveţi în 
afară de citologie?
Îmi plac arhitectura, amenajările 
interioare, întotdeauna am crezut că 
am o latură artistică. Asta are oarecum 
legătură cu ceea ce fac eu. Am  citit 
undeva că „citologia este artă şi ştiinţă 
în acelaşi timp”. Şi chiar aşa este. 
Citologul trebuie să fie şi un pic artist și, 
aşa, interpretarea este nu doar uşoară, 
ci şi corectă.

Interviu realizat de Victoria Donos

Într-un an, Moş Crăciun i-a lăsat sub brad un cadou care avea să-i 
influenţeze destinul. De aici și până a deveni specialist în medicină de 
laborator n-a fost decât o îmbinare reuşită a dorinţei, de a fi doctor, a 

muncii susținute şi a voinței destinului. Astfel, dr. Lucia Feticu este unul 
dintre oamenii care şi-au împlinit marele lor vis.

Sănătate citită la microscop
Interviu cu dr. Lucia Feticu, medic primar medicină de laborator, 
coordonatoarea Laboratorului MedLife Cluj-Napoca
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Oftalmologia modernă la MedLife.
Importanţa explorărilor paraclinice 

Prezenţa tehnicilor moderne de 
investigaţie facilitează diagnosticul 
rapid şi precis şi tratamentul unei largi 
varietăţi de afecţiuni oculare. Echipa 
medicală consultă şi investighează 
peste 700 de pacienţi pe lună, 
ambulator sau internaţi în cadrul Life 
Memorial Hospital, buna colaborare 
interdepartamentală fiind garanţia 
succesului în rezolvarea problemelor 
fiecărui pacient.

În Departamentul de Oftalmologie 
al Hyperclinicii MedLife Griviţa se 
pot efectua următoarele explorări 
paraclinice: OCT (Tomografie în 
coerenţa optică) retiniană şi de 
nerv optic, pahimetrie corneană, 
gonioscopie, exoftalmometrie, 
sondarea căilor lacrimale, test 
Schirmmer, câmp vizual computerizat 
(perimetrie), ecografie oculo-orbitală, 
angiofluorografie, retinofotografie 

(fundus cameră), LASER de pol 
anterior şi de pol posterior.

OCT (Tomografia în coerență optică) 
reprezintă o tehnologie avansată care 
permite scanarea “strat cu strat” a 
retinei şi a nervului optic, cu ajutorul 
luminii infraroşii, şi obţinerea de 
imagini detaliate, sub formă de 
secţiuni ale retinei, cu o rezoluţie 
axială înaltă, de 5-10 microni. 
Achiziţia imaginii OCT este rapidă 
(aproximativ 10 min.), neinvazivă (nu 
necesită contact cu globul ocular al 
pacientului), nu creează disconfort şi 
nu iradiază. Cu ajutorul tomografului 
CirrusTM  HD-OCT (ZEISS), se 
realizează diagnosticarea precoce şi 
monitorizarea evoluţiei afecţiunilor 
nervului optic – a glaucomului în 
special, dar şi a nevritelor optice 
(scleroza multiplă) şi a celor retiniene 
‒ degenerescenţa maculară legată de 

vârstă, diferenţiind cele două forme, 
uscată şi umedă, edemul macular 
diabetic, edemul macular cistoid 
sau decolarea seroasă a retinei din 
CRSC. În glaucom permite depistarea 
modificărilor incipiente de la nivelul 
stratului nervos al fibrelor retiniene 
(RNFL) cu mult înaintea câmpului 
vizual, reprezentând, alături de 
acesta, tonometrie, gonioscopie 
şi pahimetrie, gold-standardul în 
explorarea şi diagnosticarea oricărui 
caz nou de glaucom.

Pahimetria corneană se realizează 
cu acelaşi echipament ‒ tomograful 
CirrusTM HD-OCT – şi oferă 
posibilitatea calculării grosimii 
corneei centrale, care se corelează 
invers proporţional cu valorile 
tensiunii intraoculare măsurate cu 
tonometrul (cu cât corneea centrală 
este mai subţire, cu atât tensiunea 
intraoculară este mai mare).

Gonioscopia analizează prin 
intermediul unei lentile speciale 
şi al unei substanţe vascoelastice 
structurile intraoculare la nivelul 
cărora se evacuează umoarea apoasă 
în exteriorul globului ocular şi 

este esenţială pentru diferenţierea 
formelor de glaucom.
Exoftalmometria măsoară gradul 
de protruzie al globului ocular cu 
ajutorul unui dispozitiv gradat, fiind 
utilă în monitorizarea exoftalmiei 
din afecţiunile tiroidiene, dar şi în 
diagnosticul diferenţial al exoftalmiei 
(în special, cea de origine tumorală).

Sondarea căilor lacrimale explorează 
permeabilitatea căilor lacrimale, cu 
scop diagnostic şi terapeutic.

Testul Schirmmer apreciază din 
punct de vedere cantitativ secreţia 
lacrimală, fiind important în stabilirea 
formelor sindromului ochiului uscat şi 
a tratamentului adecvat.  

Perimetria computerizată (câmpul 
vizual computerizat) este o metodă 
obiectivă importantă în diagnosticul 
şi urmărirea evoluţiei afecţiunilor 
nervului optic, în principal în cazul 
glaucomului, prin determinarea ratei 
de progresie, dar şi a altor neuropatii 
optice. Permite cuantificarea 
modificărilor funcţionale ale nervului 
optic cu ajutorul unui echipament 
numit perimetru. Acesta analizează 

sensibilitatea ochiului la lumină 
pentru fiecare zonă din câmpul 
vizual (pe baza unor indicatori) 
şi memorează rezultatele, cu 
posibilitatea examinărilor succesive 
ale aceluiaşi pacient.

Ecografia oculo-orbitală sau 
ultrasonografia este o tehnică 
ce utilizează ultrasunetele cu 
frecvenţă înaltă în diagnosticul 
unor afecţiuni oculare sau orbitale. 
Investigaţia permite examinarea 
structurilor intraoculare greu 
accesibile vizualizării la pacienţii 
cu medii opace sau a formaţiunilor 
tumorale intraorbitale. Este o metodă 
neinvazivă, repetabilă, utilă în scop 
diagnostic şi biometric (aprecierea 
axului antero-posterior al globului 
ocular şi a unor parametri necesari 
intervenţiilor chirurgicale pentru 
cataractă).

Angiofluorografia cu fluoresceină 
a devenit, de la introducerea ei 
în practica medicală în anii ‘60, 
o procedură fundamentală în 
diagnosticul și tratamentul bolilor 
retiniene. În timp ce examinarea 
fundului de ochi prin oftalmoscopie 

directă la biomicroscop sau 
indirectă este indispensabilă 
diagnosticului afecțiunilor retiniene, 
angiofluorografia furnizează 
informații suplimentare despre 
anatomia și fiziopatologia retinei 
și a coroidei. Utilizează o cameră 
fotografică specială (fundus camera) 
pentru captura rapidă a secvențelor 
fotografice retiniene după injectarea 
intravenoasă a substanţei de contrast 
(fluoresceină). Deşi este o metodă 
invazivă nu prea confortabilă pentru 
pacient (din cauza flash-urilor 
luminoase) şi necesită dilatarea 
pupilei, rămâne esenţială  în 
diagnosticul diferenţial al tumorilor 
coroidiene, al edemului macular 
diabetic, al degenerescenţei maculare 
legate de vârstă, al retinopatiei 
hipertensive şi ocluziilor vasculare.

Retinofotografia este procedura 
de fotografiere a polului posterior, 
camera permiţând obţinerea de 
imagini clare, stocarea informaţiilor 
şi monitorizarea evoluţiei afecţiunilor 
retiniene şi ale nervului optic. 
Imaginile rezultate pot fi imprimate 
şi înmânate pacientului pentru 
prezentarea la medicul generalist 
sau de altă specialitate, în cazul 
afecţiunilor ce necesită urmărire 
şi prevenţie (retinopatia diabetică, 
hipertensivă ‒ pentru aprecierea 
riscului de AVC ).

LASER-ul de pol anterior realizează 
iridotomii periferice pentru 
tratamentul preventiv sau curativ 
al glaucomului cu unghi îngust, al 
glaucomului pigmentar sau al altor 
forme de glaucom şi capsulotomii în 
cazurile de cataractă secundară. 

LASER-ul de pol posterior permite 
fotocoagularea retinei, având ca 
indicaţii afecţiunile vasculare 
retiniene, dezlipirea de retină, 
tumorile oculare. În retinopatia 
diabetică previne scăderea progresivă 
şi uneori ireversibilă a vederii, scăzând 
riscul de orbire cu aproximativ 60%.

Dr. Florentina Chițac-Pashalidis, 
medic primar oftalmolog, 
Hyperclinica MedLife Griviţa

Oftalmologia modernă presupune, pe lângă examenul 
clinic complet, de rutină, ce constă în analiza 
structurilor externe oculare şi perioculare, testarea 

acuităţii vizuale, a presiunii intraoculare şi examenul 
structurilor intraoculare (pol anterior şi pol posterior) cu 
ajutorul biomicroscopului, autokeratorefractometrului şi la 
copiii până în 3 ani cu ajutorul dispozitivului PLUSOPTIX 
pentru măsurarea dioptriilor.  Mai presupune posibilitatea 
examinării suplimentare prin explorări paraclinice de înaltă 
fiabilitate cu rol diagnostic şi de monitorizare a evoluţiei în 
cazul suspiciunii unor afecţiuni oculo-orbitale sau sistemice 
asociate.
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ÎNTREBĂRILETALE

Răspunde dr. Georgiana Nedelea, medic 
specialist ortopedie, Spitalul de Ortopedie şi 
Traumatologie MedLife

Diformităţile cifoscoliotice nu evoluează din 
punctul de vedere al gradelor de curbură, 
după vârsta de 18 ani. Se va înregistra un 
uşor progres, după 50‒60 de ani, în contul 

osteoporozei şi al degenerării discale. Însă 
o coloană dezechilibrată poate determina 
apariţia de afecţiuni degenerative (hernii de 
disc, discopatii) la nivel lombosacrat.

Durerea de călcâi poate avea legătură cu 
coloana, dar, pentru a determina acest lucru, 
aveţi nevoie de un RMN Lombosacrat.

Daniela, 38 de ani
Am 38 de ani şi de mică am avut probleme cu coloana. Am cifoscolioză, iar omoplatul 
drept este ieşit în afară (este cam proeminent), parcă a început să se mărească cu trecerea 
timpului. Când obosesc foarte tare, am dureri de spate şi de mijloc. O nouă durere care a 
apărut este cea de călcâi. Apare şi dispare (călcâiul drept este un punct foarte dureros).
Am făcut foarte multă gimnastică (cam vreo 10 ani) de recuperare la spitalul Colentina, dar 
văd că degeaba. Vreau să vă întreb dacă se va mai accentua această problemă şi cam ce aş 
mai putea face?

Răspunde dr. Claudia Covaciu, medic primar 
dermatologie, Hyperclinica MedLife Titan

Cearcănele apar la persoane cu pielea foarte 
subţire la nivelul pleoapelor, prin transparenţa 
căreia se văd vasele de sânge. De cele mai 
multe ori sunt constituţionale, fiind mai 
frecvente la cei cu pielea natural foarte albă, 
dar pot apărea şi în anemie, boli hepatice, 

absenţa somnului, atopie. Este, într-adevăr, și 
o problemă estetică. Din păcate, doar poate 
fi mascată de diverse cosmetice dedicate 
cearcănelor. Aceste cosmetice pot fi găsite în 
farmacii sau, uneori, în magazinele de profil. 
Recomand precauţie în alegerea produselor, 
pentru că pleoapele sunt zone sensibile, care 
se irită uşor şi absorb bine produsele aplicate 
deasupra.

Denisa, 15 ani
Mă numesc Denisa şi am 15 ani. Problema cearcănelor mă preocupă. Oricât aş încerca, nu pot 
scăpa de ele, sunt foarte adânci şi se observă foarte tare. Deseori mă întreabă colegii dacă dorm 
noaptea. Şi dorm noaptea, adică nu stau pe calculator până pe la 2:00‒3:00 noaptea. În timpul 
şcolii, pe la ora 21:00 adorm şi mă trezesc la ora 6:30, ca să mă pregătesc de școală, somnul nu e o 
problemă. Chiar nu ştiu ce să le fac să treacă. Cearcănele îmi strică tot aspectul feţei.

Răspunde Dr. Nicoleta Brezan, medic primar 
medicină internă, Hyperclinica MedLife Griviţa

Înainte de a vă face analizele, vă recomandăm 
să consultaţi un medic pentru a depista ce 
antecedente personale sau familiale aveţi. Sunt 
anumite boli care pot fi luate în considerare 
atunci când sunt recomandate anumite 

analize. Dată fiind vârsta dumneavoastră 
şi dacă nu aveţi antecedente în familie, vă 
recomandăm să efectuaţi:
hemoleucograma completă, VSH (ideal CRP), 
creatina (+/- uree), glicemia, TGP(+/
-TGO), colesterolul total, trigliceridele, LDL-
colesterol, HDL-colesterol, sumarul de
urină.

Tora, 29 de ani
Nu mi-am făcut de ceva ani un set de analize. Aş vrea să vă întreb ce analize se
recomandă să facem anual. Menţionez că am 29 de ani.

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.

Răspunde: dr. Ana Micu, medic specialist 
obstetrică-ginecologie, Hyperclinica MedLife 
Titan

Intervalul dintre naşteri ar trebui să fie de 
cel puţin un an. Potrivit unor studii recente, 
copiii născuţi la mai puţin de un an faţă 
de fraţii lor ar avea risc mai mare de boli 
mentale, autism, prematuritate. Încă nu s-au 
identificat factorii care determină aceste 
boli, par să fie legaţi de carenţe nutriţionale 
materne. Totuşi, riscurile pentru bolile 
enumerate sunt, per total, mici. Un alt aspect 
este legat de felul primei naşteri: astfel, 
după o naştere prin operaţie cezariană este 
recomandat un interval de un an până la 
următoarea sarcină, pentru consolidarea 
cicatricei uterine.

Continuarea alăptării în cursul sarcinii 
este, în majoritatea cazurilor, posibilă, chiar 

încurajată, dar există câteva aspecte pe care 
trebuie să le cunoaşteţi: 

• Alăptarea poate determina mici contracţii 
uterine care nu sunt periculoase decât în cazul 
unei sarcini cu risc crescut sau dacă există 
antecedente de avorturi spontane sau de 
naşteri premature;

• Apariţia sarcinii provoacă uneori oprirea 
laptelui sau diminuarea cantităţii. Alteori, 
bebeluşul refuză sânul, deoarece sarcina 
modifică gustul laptelui. În aceste cazuri, este 
necesară introducerea unei formule artificiale 
de lapte în alimentaţia bebeluşului;

• Alăptarea în asociere cu sarcina poate duce 
la o suprasolicitare a mămicii, de aceea se 
recomandă o bună hidratare, o alimentaţie 
completă şi creşterea perioadelor de odihnă.

George, 30 de ani
Soţia mea a născut în luna mai 2012, iar în 15‒17 august 2012 a fost ultima dată când a avut 
ciclu, apoi am aflat că e iar însărcinată. Ce riscuri implică această sarcină? Vreau să precizez 
că în această perioadă ea alimentează fetiţa pe care o avem, cu lapte matern. Ce consecințe 
are acest fapt? 
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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 nr. 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 City Gate
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, sector 1, 
Bucureşti (Turnul City Gate)

Centrul Medical MedLife Victoriei
Calea Victoriei nr. 222, sector 1 
București • Programări: 021 9646

Centre de Excelenţă

DermaLife
Clinică de dermatologie estetică
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 1, 
București • Tel: 0755 223 333

Centrul de Diagnostic și Tratament 
al Osteoporozei, Obezității și Bolilor 
Tiroidiene
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, 
sector 4, Bucureşti 
Programări: 021 9646

Centrul de Fiziokinetoterapie
şi Recuperare Medicală
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Centrul de Herniologie
Strada Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programări: 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 Excelență în Patologia 
Tiroidiană
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel: 0257 960

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. 5A, 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 • Programări: 021 96 46

Spitalul de Pediatrie MedLife
Str. Zăgazului nr. 7, sector 1, Bucureşti 
Programări ambulatoriu: 021 96 46

Laboratoare

Laboratorul MedLife Cluj
Str. Bucegi nr. 13-15, Complex Union
Telefon: 0364 800 122
Laboratorul MedLife Genesys Arad
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, 
Tel. 0257 960

Laboratorul MedLife Griviţa
Calea Griviţei nr. 371, sector 1, 
București

Laborator MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod
500366, Brașov

Laborator MedLife Sfântu-Gheorghe
Str. Kos Karoly nr. 60, Sfântu Gheorghe
Call Center: 0268 960 
Fax: 037 287 57 45 • www.pdr.ro

Laboratorul MedLife 
Spitalul de Pediatrie 
Str. Zăgazului nr. 7-8, sector 1, 
Bucureşti

Laboratorul MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina nr. 37 A
Telefon:0256 960 sau 0256 206 000

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)
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