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Îmi este greu să vorbesc despre primăvară în condițiile în care afară încă 
viscolește, iar stratul de zăpadă depășește un metru în anumite zone ale țării. 
Dar judecând strict din punct de vedere calendaristic – primăvara și-a intrat 
în drepturi de ceva timp și, dacă azi nu, mâine sigur o să vedem un soare mai 
generos, un cer senin și primele firicele de iarbă proaspătă. 

Trecerea la sezonul de primăvară aduce și pentru noi schimbări. Începem 
să ne debarasăm de hainele groase, suntem scutiți să mai simțim frigul și ne 
dezvăluim frumusețea zâmbind primelor raze calde ale soarelui. Implicit, 
simțim nevoia să petrecem mai mult timp în aer liber și să ne lăsăm pletele să 
fluture în vânt, aidoma unei eșarfe de mătase... 

Dar ce ne facem când, în prag de primăvară, părul nostru este lipsit de viață 
și, în loc să reprezinte un accesoriu care să ne pună în valoare, ne dă, mai 
degrabă, bătăi de cap? Am fost și noi preocupate de această problemă, așa că 
am discutat cu specialiștii MedLife. Regăsiți în ediția specială din această lună 
informații valoroase despre factorii care determină îmbolnăvirea, respectiv 
căderea părului, investigațiile necesare pentru a stabili cauza acestor afecțiuni, 
precum și tratamentele reale folosite pentru menținerea sănătății podoabei 
capilare.

Și dacă tot am amintit de specialiștii MedLife, vă invităm să faceți cunoștință 
cu un nou doctor care s-a alăturat echipei Spitalului de Ortopedie. Citiți 
un interviu cu dr. Dragoș Popescu, chirurgul care face naveta Barcelona–
București pentru a ajuta pacienții români. La rubrica de reportaj, v-am 
rezervat o vizită imaginară în hyperclinicile MedLife. Veți avea posibilitatea să 
înțelegeți ce înseamnă acest concept de hyperclinică și de ce este aceasta atât 
de diferită față de oricare alte unități medicale.
  
Tot în ediția din această lună, regăsiți un material interesant despre alunițe, 
aflați care sunt cauzele care determină stările de amețeală dimineața, ce sunt 
calculii renali și cum pot fi aceștia tratați.

Vă doresc o primăvară frumoasă!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

Mulţi dintre noi mai ţin minte vremurile în care trebuia 
să alergi prin tot oraşul pentru analize şi investigaţii, dacă 
aveai o problemă de sănătate. Între timp, lucrurile s-au 
schimbat, iar MedLife a fost primul operator privat care 
a venit către pacienţi cu o soluție care să le ofere toate 
serviciile medicale într-un singur loc, prin conceptul de 
hyperclinică. Astfel, în reportajul de luna aceasta aveţi 
posibilitatea să aflați ce înseamnă acest concept și ce 
beneficii oferă pacientului din România. 

Lidia este din Arad și crede că este o mamă specială, 
cu un copil norocos. De ce? Aflați în povestea din pagina 20.

Sunt aluniţele periculoase? Aceasta este întrebarea pe 
care o adresează orice pacient atunci când merge la un 
dermatolog. Răspunsul îl găsiţi la rubrica Utile, citind 
articolul semnat de dr. Diana Plăcintescu, medic primar 
dermatologie.

A făcut Facultatea de Medicină în Bucureşti, a mers 
la un stagiu de pregătire în Spania, s-a îndrăgostit de 
Barcelona şi a rămas acolo pentru a se specializa în 
chirurgie ortopedică. O poveste cunoscută multor 
români care au ales, în ultimii 20 de ani, să exceleze 
în afara ţării. Vă invităm să-l cunoaşteţi pe dr. Dragoş 
Popescu, chirurgul care a început recent colaborarea cu 
Spitalul de Ortopedie MedLife.

De ce apar calculii renali la copii şi cum pot fi aceştia 
trataţi; ce este pterigonul şi cum ne poate afecta 
acesta vederea; dar ce poate cauza o stare de ameţeală, 
dimineaţa? - sunt întrebările, adresate de cititori, la care 
găsiţi răspunsuri în această ediţie.



Diagnosticul de cancer poate să fie traumatizant. Este 
normal să te simți  stresat, speriat, trist, furios și fără un 
simț al controlului. Uneori, pacienții simt că nu fac față 
și că problemele îi copleșesc. Sigur, de cele mai multe ori 
perturbarea cauzată de cancer este gestionată cu ajutorul 
familiei, prietenilor, dar alteori poate simți nevoia să cauți 
un ajutor în afara persoanelor cunoscute. Nu te retrage 
în disperare, vino să discuţi despre boala ta cu cei care au 
aceeaşi problemă ca tine şi lasă-te ajutat de profesionişti.

Life Memorial Hospital te aşteaptă să vorbeşti despre 
problemele tale în cadrul primului grup de suport pentru 
pacienţii diagnosticaţi cu cancer. O echipă formată din 
psihologi, psihoterapeuţi, oncologi şi chirurgi îţi este alături 
şi te va ajuta să găseşti soluţii pentru a merge mai departe. 

Grupul de suport se desfăşoară pe parcursul a trei luni, 
câte o şedinţă pe săptămână (1 oră şi 30 min). Grupul este 
deschis oricărui pacient neoplazic, preţul şedinţei fiind de 
30 de lei. 

Dacă vrei să te alături grupului de suport, te aşteptăm în 
fiecare miercuri, de la ora 16:00, în Life Memorial Hospital 
(Calea Griviţei nr. 365, sector 1, Bucureşti). 

Echipa de specialişti implicată în proiect:
• Cătălina Dumitrescu – psiholog clinician, 
   psihoterapeut, doctorand;
• Adrian Calomfirescu – psihoterapeut;
• Dr. Georgeta Vremeș – medic primar oncologie medicală;
• Dr. Gabriel Viișoreanu – medic specialist 
   chirurgie generală;
• Dr. Vlad Stroescu – medic specialist psihiatru.

Detalii despre grup şi înscrieri: Cătălina Dumitrescu, tel. 
0722.460.776, e-mail: cdumitrescu@medlife.ro.

Centrul de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere 
Umană a introdus în lista serviciilor, în premieră în 
România, testul pentru depistarea sarcinilor cu feţi care 
suferă de aneuploidie (număr anormal de cromozomi) 
a cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y. Testul se realizează 
prin recoltarea unei probe de sânge matern, începând cu 
săptămâna a 9-a de sarcină. Rezultatul se eliberează în 
maximum trei săptămâni, iar costul este de 3.950 de lei. 

Testul se poate efectua doar în cadrul Centrului de 
Medicină Materno-Fetală şi Reproducere Umană MedLife, 
iar prelucrarea şi analiza datelor se face în SUA. În Europa 
nu există un centru care să facă această analiză, probele 
fiind trimise la centrele de profil din SUA. Analiza este 
recomandată tuturor femeilor însărcinate, în special celor 
care au depăşit vârsta de 35 de ani, dar şi celor cu sarcină 
obstetricală cu risc crescut. Testul este contraindicat în cazul 
sarcinilor gemelare. 

Sensibilitatea şi specificitatea testului sunt de peste 99%, 
fiind considerat un test de screening prenatal. Valoarea 

predictiv negativă este de peste 99%. Analiza nu confirmă 
şi nici nu infirmă alte condiţii patologice decât cele 
determinate de aneuploidiile cromozomilor 13, 18, 21, X şi 
Y la sarcina în curs. 
Dacă pacienta a obţinut un rezultat cu risc înalt, acesta 
înseamnă că există o probabilitate crescută (>99%) ca fătul 
să fie afectat de una dintre anomaliile cromozomiale testate. 

Se recomandă certificarea diagnosticului prin tehnici de 
diagnostic prenatal din  vilozităţi coriale sau amniocenteză.
Rezultatul acestui test nu elimină posibilitatea existenţei 
unei alte boli genetice la făt, decât cele testate.

Metodologia folosită evaluează aproximativ 20.000 SNP 
(polimorfisme ale unei nucleotide) pe ADN–ul din sângele 
matern care are origine maternă şi fetală determinând o 
sensibilitate şi o specificitate de peste 99%.

Consultaţiile şi investigaţia sunt realizate în cadrul 
Centrului de Medicină Materno-Fetală  şi reproducere 
umană MedLife.
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Centrul Medical MedLife Victoriei oferă servicii complexe 
pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa 
circulaţiei rutiere. Noul serviciu cuprinde evaluarea 
medicală pentru următoarele specialităţi medicale: 
chirurgie generală, medicină internă, medicina muncii, 
neurologie, oftalmologie, ORL, psihiatrie şi evaluarea 
psihologică. La final, specialiştii autorizaţi ai centrului 
eliberează un aviz medical şi un aviz psihologic.
Evaluarea medicală şi psihologică de Siguranţa Circulaţiei 
se poate încheia într-o singură zi.

• Serviciile pot fi accesate pe bază de programare numai la 
Centrul Medical MedLife Victoriei; 
• Abonaţii MedLife beneficiază de reduceri;
• În cazul în care nu se depistează probleme medicale sau 
psihologice, evaluarea complexă se încheie într-o singură zi.

Centrul Medical MedLife Victoriei este unicul centru 
MedLife din Bucureşti autorizat, conform legislaţiei în 
vigoare, pentru eliberarea avizului de siguranţa circulaţiei 
rutiere. 

Detalii şi programări, la nr. de telefon: 021 96 46

NOU: Servicii de siguranţa 
circulaţiei rutiere 

la Centrul MedLife Victoriei 

NOU: Grup de suport 
pentru pacienţii neoplazici

Premieră: Testarea non-invazivă prenatală pentru 
aneuploidiile cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y 

Primăvara aceasta îmbinăm frumuseţea cu sănătatea şi 
răsplătim doamnele cărora le place să aibă grijă de ele!
În luna aprilie, promoţiile continuă în farmaciile Pharmalife 
Med! Bucură-te de o primăvară plină de vitalitate, alături de 
farmaciile Pharmalife Med!

Promoţii de primăvară 
la PharmaLife Med



MedLife oferă în exclusivitate pentru 
piaţa serviciilor medicale private din 
Braşov servicii de specialitate pentru 
urgenţele osteoarticulare traumatice. 
Începând cu această lună, în cadrul 
Spitalului MedLife Braşov funcţionează 
un centru de zi pentru urgenţele din 
zona ortopediei şi traumatologiei, 
pacienţii fiind aşteptaţi, zilnic, între 
orele 8:00 și 22:00. 
Centrul pentru Urgenţe Ortopedice este 
organizat şi coordonat de prof. univ. dr. 
Iosif Şamotă, medic primar ortopedie, 
şi oferă asistenţă de specialitate atât 
pentru cazurile complexe care pot fi 
rezolvate la nivel de ambulator, cât şi 
pentru cele care necesită spitalizare de 
urgenţă. 
Activitatea Centrului este susţinută de către o echipă multidisciplinară formată 
din medici ortopezi, specialişti în radiologie şi imagistică medicală şi anestezişti, 
pentru cazurile care necesită o intervenţie chirurgicală de urgenţă. 

Pentru mai multe informaţii, sunaţi la numărul de telefon 0268-960. 

Adresă: Spitalul MedLife Braşov, str. Turnului 5 A (Cartierul Tractorul, vizavi de 
patinoarul olimpic).

Spuma de baie, crema hidratantă, şamponul fără lacrimi sau pudra de talc 
curăţă, hidratează şi protejează pielea bebeluşului. Fiecare produs al gamei de 
cosmetice Baby Moments are un ingredient natural specific care îngrijeşte pielea 
delicată a bebeluşilor în fiecare moment al zilei. Cosmeticele Baby Moments sunt 
hipoalergenice, testate clinic, fără parabeni, SLS şi SLES. Din prima clipă de viaţă, 
noile cosmetice Chicco hrănesc şi îngrijesc pielea bebeluşilor.
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Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie Mindcare aşteaptă 
copiii şi părinţii la un nou program de dezvoltare a 
abilităţilor socio-emoţionale. Programele au loc sub forma 
unor grupuri constituite în funcţie de vârsta copilului şi au 
drept obiectiv crearea unui mediu sigur şi predictibil pentru 
copii, în care aceştia să înveţe prin intermediul jocului cum 
să recunoască, să exprime şi să-şi gestioneze emoţiile, să 
găsească diferite strategii de a face faţă anumitor situaţii şi 
să exerseze modalităţi de relaţionare pozitivă cu ceilalţi.

Grupul de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale la 
preşcolari se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 
3 şi 6 ani, în timp ce Grupul de dezvoltare a abilităţilor 
socio-emoţionale la şcolarii mici vizează copii cu vârste 
între 7 și 9 ani. 

La aceste grupuri pot participa copiii care prezintă 
dificultăţi de relaţionare cu ceilalţi copii (fie sunt timizi, 
retraşi şi nu reuşesc să-şi facă cu uşurinţă prieteni, fie sunt 
agresivi, impulsivi, strică jocurile altor copii, nu respectă 
regulile în grup) sau de reglare a reacţiilor emoţionale 
(plâng uşor, se liniştesc greu, sunt neliniştiţi sau adesea 
nesiguri, temători, au crize de furie frecvente, la frustrări 
minime).

Fiecare grup se va întâlni, iniţial, în cadrul a opt şedinţe, 
frecvenţa şedinţelor fiind săptămânală. Următoarele 

întâlniri ale grupului vor fi la o lună şi, respectiv, la două 
luni de la încheierea celor opt şedinţe săptămânale. Durata 
unei şedinţe este de o oră. La finalul fiecărei şedinţe, părinţii 
vor primi un material informativ privind abilităţile exersate 
de copil şi recomandări pentru întărirea acestora în familie.

Beneficiile lucrului în grup:
• Copiii sunt ajutaţi să înţeleagă emoţiile (de exemplu, furie, 
frică), să devină conştienţi de sentimentele lor şi de ale 
altora, să fie empatici şi să înţeleagă punctele de vedere ale 
celorlalţi;
• Copiii învaţă să aibă o conduită socială adecvată în 
relaţiile cu ceilalţi;
• Copiii dezvoltă abilităţile de a funcţiona social: integrare, 
cooperare, întrajutorare şi respectare a regulilor unui grup;
• Copiii îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi colaborare, 
să-şi exprime punctele de vedere, să asculte, să ofere 
răspunsuri şi soluţii adecvate;
• Copiii învaţă să rezolve într-o manieră non-violentă un 
conflict – prin strategii adecvate vârstei.

Grupurile de preşcolari vor fi coordonate de Lidia Dumitru, 
psiholog clinician, iar cele adresate şcolarilor mici, de dr. 
Simona Drugă, psihiatru copii şi adolescenţi, şi de Lidia 
Dumitru, psiholog clinician, şi se vor desfăşura la sediul 
MindCare (str. Henri Coandă, nr. 33, sector 1, Bucureşti). 
Telefon programări: 0753 535385.

NOU: Program de dezvoltare a abilităţilor 
socio-emoţionale la preşcolari şi şcolari

Life Memorial Hospital pune la 
dispoziţia pacienţilor un pachet special 
pentru intervenţii chirurgicale. În 
perioada 1 aprilie – 31 mai, la preţul 
de 2.400 de lei, puteţi beneficia de 
următoarele intervenţii chirurgicale:
• Apendicectomie (abord clasic sau 
laparoscopic); 
• Cura herniilor de perete abdominal 
(abord clasic sau laparoscopic); 
• Colecistectomie (abord clasic sau 
laparoscopic); 
• Cura chirurgicală a varicocelului 
(abord clasic sau laparoscopic); 
• Miomectomie uterină unică/multiplă 
prin abord clasic; 
• Histerectomie abdominală subtotală 
sau totală (abord clasic). 

În cadrul pachetului sunt incluse 
costurile intervenției chirurgicale, 
anestezia şi îngrijirea postoperatorie, 
două zile de cazare, control 
postoperator, trei pansamente şi 
suprimarea firelor de sutură.
Pachetul nu acoperă costurile cu: 
examenul de anatomie patologică (unde 
este cazul) şi tratamentul complicaţiilor 
(transfuzii, antibioterapie, costuri 
terapie intensivă). 

*Preţul este valabil pentru pacienţii 
care fac dovada asigurării în Sistemul 
Naţional de Sănătate şi aduc un bilet de 
trimitere de la medicul de familie.
Detalii, la 021 96 47 

Intervenţii chirurgicale 
la numai 2.400 de lei în 
Life Memorial Hospital 

NOU: Centru de urgenţă pentru 
traumatismele osteoarticulare la 

Spitalul MedLife Braşov

Cosmeticele Chicco Baby Moments P
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NOUTĂȚIDOTĂRI

Din luna martie, MedLife devine primul operator medical 
privat din România care lansează o aplicaţie complexă pentru 
sistemul iOS. Aceasta este dedicată atât pacienţilor MedLife, 
cât şi tuturor celor interesaţi să acceseze rapid diverse 
informaţii utile pentru sănătatea lor.

Aplicaţia este disponibilă în acest moment pentru iPhone 
şi se poate descărca gratuit din App Store, de la categoria 
“Medical” sau după căutarea cuvântului MedLife. Varianta 
pentru iPhone este funcţională inclusiv pe iPad şi Ipod 
Touch. În viitor, MedLife va dezvolta şi varianta accesibilă de 
pe telefoanele de tip Android.

Prin intermediul acestei aplicaţii, MedLife îşi propune să 
ofere suport suplimentar pacienţilor, chiar şi atunci când 
sunt în mişcare, prin facilitarea accesului la o varietate 
de informaţii utile. În acest moment, pot fi accesate de pe 
telefon opt secţiuni principale: Centrele MedLife - informaţii 
generale, program, adresă, funcţia “get directions” cu 

indicare traseu pe hartă, Găseşte medic - după mai multe 
filtre - nume medic / locaţie / oraş, plus program centralizat, 
Sună la MedLife - apelare call center, Noutăţi, Contul tău 
- pacienţii MedLife îşi pot verifica rezultatele analizelor cu 
codul de bare şi CNP şi îşi pot face un cont în care pot salva 
istoricul analizelor, Pentru sănătatea ta - ghid cu recomandări 
programe screening în funcţie de vârstă şi sex, informaţii 
utile, listă analize/investigaţii uzuale cu calendar sincronizat 
cu telefonul, reminder etc, Ghid de sarcină - calcul termen, 
investigaţii necesare în timpul sarcinii, evoluţia sarcinii pe 
săptămâni, jurnal de sarcină în care mămica îşi poate trece 
diverse gânduri, poate încărca poze, Ghid 
parental - informaţii utile pentru părinţi: 
grafice creştere, schemă vaccinare, sfaturi 
utile.

Pentru mai multe detalii puteţi urmări 
prezentarea aici: mobi.medlife.ro şi puteţi 
descărca aplicaţia de pe App Store.

Departamentul de terapie intensivă neonatală a 
Maternităţii MedLife-Eva din Braşov a fost dotat cu un 
dispozitiv Dräger BabyLog8000. Noul echipament este 
dotat cu lămpi cu ultraviolete pentru terapia icterului 
patologic la nou-născuţi şi casetă radiologică. Pe lângă 
acestea, aparatul este folosit pentru ventilaţia nou-
născuţilor.

Noua achiziţie măreşte capacitatea şi eficienţa 
tratamentului pentru icter, patologie survenită în cazul 
incompatibilităţii de RH sau incompatibilităţii de subgrup 
sangvin. 

MedLife se extinde în media digitală prin lansarea aplicaţiei 
pentru Iphone, Ipod Touch şi Ipad

Dispozitiv nou pentru terapie intensivă 
neonatală, la Maternitatea 
MedLife-Eva din Braşov

Departamentul de Stomatologie al Centrului Medical 
MedLife Victoriei a introdus în lista serviciilor medicale 
chirurgia dento-alveolară şi implantologia orală.

Chirurgia dento-alveolară este o specialitate a medicinei 
dentare ce se ocupă cu intervenţii chirurgicale. Printre 
intervențiile care se pot efectua în ambulatoriu, enumerăm: 
identificarea şi extracţia dinţilor incluşi şi semiincluşi sau 
cu morfologie atipică, regularizări de creastă alveolară sau 
implanturi dentare, gingivoplastie, rezecţie chisturi etc.

Consultaţiile şi intervenţiile de specialitate sunt efectuate 
de dr. Dimo Petrovski, medic specialist chirurgie dento-
alveolară şi implantologie, în fiecare joi, de la ora 16:00 la 
20:00. 

Detalii şi programări, la 021 96 46. 

Din această lună, Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie 
MedLife oferă pacienţilor tratamente cu bandă 
kinesiologică, dispozitiv folosit atât pentru recuperarea 
medicală, cât și pentru afecţiunile musculare şi articulare. 

Kinesio Tapingul, aşa cum mai este numit tratamentul, 
este o tehnică bazată pe procesul natural de vindecare/
refacere a organismului. Banda kinesiologică a fost creată 
la începutul anilor ’70 de medicul japonez Kenzo Kase, care 
a căutat o nouă metodă de taping pentru sportivi, care să 
ajute în procesul de vindecare a ţesuturilor traumatizate. 
Kase a constatat că metodele standard folosite în sport oferă 
suport şi stabilitate, dar reduc mult amplitudinea mişcării, 
nu asigură suport fasciei musculare şi nu îmbunătăţesc 
procesul de vindecare a zonei, unele dintre acestea blocând 
circulaţia sangvină şi limfatică în zona în care sunt aplicate. 

Spre deosebire de alte metode de taping, banda 
kinesiologică s-a dovedit eficientă în calmarea durerii, 
asigură un bun drenaj limfatic şi o mai bună circulaţie 
sangvină şi este un bun suport pentru musculatura şi 
articulaţia din zona în care este aplicată. Porţiunea pe 
care este așezată banda creează pliuri la nivelul pielii, prin 
urmare, creşte spaţiul interstiţial. În consecinţă, presiunea 
şi iritaţia sunt eliminate de receptorii senzoriali, astfel 
atenuându-se durerea.

Banda se aplică pe zona dureroasă timp de 3-5 zile şi 
permite pacientului să-şi continue activităţile obişnuite sau 
chiar să practice diferite activităţi sportive. Tratamentul 
poate fi efectuat numai de către personalul medical şi nu 
ţine locul intervenţiilor chirurgicale. 

Detalii şi programări, la 021 96 46 sau la recepţia Spitalului 
de Ortopedie: 021.642.1273.

Chirurgie dento-alveolară 
şi implantologie orală, la Centrul 

Medical MedLife Victoriei 

Tratament cu bandă kinesiologică, la Spitalul de Ortopedie 
şi Traumatologie MedLife
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Hyperclinica MedLife Băneasa a început 
colaborarea cu un specialist de excepţie în oncologie 
şi radiologie, prof. dr. Ioan-Christian Chiricuţă. 
Noul specialist are o vastă experienţă în domeniu, 
activând atât în România, cât şi în prestigioase 
instituţii medicale din străinătate. 

Prof. dr. Ioan-Christian Chiricuţă a studiat Fizica 
Atomică şi Nucleară la Facultatea de Fizică a 
Universității din Cluj-Napoca, între anii 1965 
și1971, și a combinat cunoştinţele din fizică cu cele 
medicale, fiind student şi la Facultatea de Medicină 
Generală în cadrul Institutului Medico-Farmaceutic 
din Cluj-Napoca. A obținut în anul 1978 titlul de 
doctor în fizică la Universitatea “Babeș-Bolyai”, iar 
în 1980 pe cel de medic. A urmat rezidenţiatul în 
radioterapie la Spitalul Colțea din București, iar în 
anul 1986 îşi începe activitatea în Germania, iniţial 
ca medic rezident în cadrul secției de radioterapie 

a Spitalului Marienhospital – Herne (Universitatea 
Bochum), ulterior ca medic specialist în Clinica 
de radioterapie a Universității Wuerzburg, unde 
activează până în anul 1995. 

În anul 1996, prof. dr. Ioan-Christian Chiricuţă a 
fost desemnat medic-șef și director al Institutului de 
Radioterapie Oncologică de la Spitalul St. Vincenz 
din Limburg, unde a activat până în anul 2010 şi a 
obținut titlul de doctor în medicină la Universitatea 
Wuerzburg. Pe lângă acestea, a colaborat cu 
prestigioase universităţi din lume, actualmente fiind 
profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila”.

Este autorul a trei cărți despre oncologie și 
radioterapie apărute în perioada 2001-2004 şi 
coautor al altor cărţi, precum şi al multor articole 
apărute în reviste și publicații de specialitate.

Prof. dr. Ioan-Christian Chiricuţă, 
medic primar oncologie şi radiologie

De curând, dr. Adriana Ghiţă, medic specialist 
stomatologie, face parte din echipa Centrului 
Medical MedLife Victoriei. Noul specialist este 
licenţiat în medicină în cadrul Universităţii de 
Medicină Dentară „Carol Davila”, promoţia 2009. 

Dr. Adriana Ghiţă a acumulat experienţă activând 
în cadrul Cabinetului de Medicină Dentară Dr. 
Cerasela Grigoraş şi în cadrul Cabinetului Dana 
Dentestetic.

Dr. Adriana Ghiţă, medic specialist stomatologie 

Dr. Rafael Halpern, medic primar chirurgie 
cardiovasculară, face parte, de luna trecută, 
din echipa Hyperclinicii MedLife Unirii. Cu o 
experienţă dobândită în România, la Institutul de 
Boli Cardiovasculare “C.C. Iliescu”, şi în Israel – la 
Sheba Medical Center, Tel Aviv, dr. Halpern va 
efectua în cadrul MedLife flebectomii, scleroterapii 
pentru venectazii, cura chirurgicală a varicelor, atât 
prin metodă clasică, cât şi minim invaziv (cu laser și 
radiofrecvență).
 

Dr. Halpern este licenţiat al Universităţii de 
Medicină “Carol Davila” din Bucureşti, în anul 
1996, şi s-a specializat în chirurgie cardiovasculară 
în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “C.C. 
Iliescu”, unde a şi rămas să profeseze. 

Dr. Rafael Halpern este membru al Societăţii 
Europene de Chirurgie Vasculară, al Societăţii 
Române de Chirurgie Cardiovasculară, al Societăţii 
Române de Angiologie şi Chirurgie Vasculară şi 
Trezorier al Societăţii Române de Flebectomie.

Dr. Rafael Halpern, medic primar chirurgie cardiovasculară

Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie MedLife 
şi-a extins aria de expertiză internaţională şi începe 
colaborarea cu dr. Dragoş Popescu, medic chirurgie 
ortopedică şi traumatologică de la Hospital Clinic 
Barcelona. Dr. Dragoș Popescu este specialist în 
patologia genunchiului şi chirurgia artroscopică 
şi efectuează la Spitalul de Ortopedie consultaţii 
de specialitate şi intervenţii chirurgicale complexe 
pentru toate problemele genunchiului.

Absolvent al Universităţii de Medicină “Carol 
Davila” din Bucureşti, dr. Dragoş Popescu s-a 
specializat în chirurgia genunchiului în cadrul 
Barnaclinic din Barcelona.
Din 2007 activează în cadrul Universităţii de 

Medicină din Barcelona, Departamentul de 
Chirurgie. 

De asemenea, dr. Popescu este asistent universitar 
în cadrul programelor de supraspecializare pentru 
“chirurgie reconstructivă protetică a adultului” şi 
“chirurgie artroscopică”, Facultatea de Medicină, 
Universitatea Barcelona.

Totodată, dr. Dragoş Popescu este membru al 
Societăţii Spaniole de Ortopedie (SECOT), al 
Asociaţiei Spaniole de Artroscopie (AEA) şi al 
Societăţii Europene de Artroscopie şi Chirurgie a 
Genunchiului (ESSKA). 

Dr. Dragoş Popescu, medic specialist chirurgie ortopedică

De luna trecută, Centrul Medical MedLife Victoriei 
are un specialist în chirurgie dento-alveolară şi 
implantologie orală, dr. Dimo Petrovski. Specialistul 
a urmat cursurile Facultăţii de Medicină Dentară 
a Universităţii de Medicină “Carol Davila” din 
Bucureşti între anii 1999 - 2005 şi s-a specializat în 
chirurgie dento-alveolară în cadrul programului de 
rezidenţiat la Spitalul Clinic de Chirurgie Maxilo 
Facială “Prof. Dan Teodorescu”, în perioada 2005-

2008. După finalizarea pregătirii a colaborat cu mai 
multe cabinete de medicină dentară printre acestea 
fiind şi Eurodent Expert, Cabinetul stomatologic 
Medisante sau clinica Stomatosan.

Este un participant activ al conferinţelor de 
specialitate din ţară şi din străinătate şi publică 
lucrări de specialitate în revistele de profil.

Dr. Dimo Petrovski, medic specialist 
chirurgie dento-alveolară şi implantologie orală Pacienţii pot beneficia de serviciile dr. Vlad 

Stroescu, medic specialist psihiatrie, şi în cadrul 
Centrului de Psihiatrie şi Psihoterapie Mindcare. 
Dr. Stroescu este un psihiatru cu experienţă 
acumulată în cadrul Spitalului “A. Obregia” şi în 
Departamentul de psihiatrie de urgență și legătură 
și în Centrul de primire și criză al Spitalului General 
din Metz, Franța (2009-2010). Este implicat în 
cercetarea antropologică în domeniul empatiei în 
sistemele medicale și,  dar şi în programe privind 

patologia psihică legată de consumul de tutun. 
Este autor a numeroase articole pe teme psihiatrice 
și sociale, în presa centrală și culturală. În cadrul 
Mindcare se va ocupa de: consultaţii de psihiatrie 
adulţi, psihiatrie de legătură (comorbiditate cu 
boli cardiovasculare, pulmonare, oncologice 
etc.), tratamentul patologiei psihiatrice legate de 
consumul de tutun şi alte adicţii, precum şi de 
geronto-psihiatrie.

Dr. Vlad Stroescu, medic specialist psihiatrie

Dr. Iulia Oana Rus, medic specialist în obstetrică-
ginecologie, face parte din echipa Spitalului 
MedLife Braşov şi a Maternităţii MedLife-Eva. Pe 
lângă consultaţiile de specialitate, noul specialist va 
coordona programul de screening pentru cancer de 
col uterin şi se va ocupa de dezvoltarea colaborării 
cu Departamentul de Ginecologie al Centrului 
Medical Universitar Soroka din Beer Sheva, Israel. 
Dr. Rus a finalizat Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, în anul 

2007 şi şi-a continuat formarea activând timp de 
un an în cadrul Spitalului Munposan. Ulterior, s-a 
specializat în obstetrică-ginecologie activând în 
cadrul următoarelor instituţii medicale: Spitalul de 
Obstetrică-Ginecologie “I.A. Sbârcea” din Braşov, 
Spitalul de Urgenţă Floreasca şi Spitalul Clinic de 
Urgenţă Militar Central din Bucureşti. 
Este la curent cu noutăţile din domeniu şi participă 
la congresele, conferinţele şi simpozioanele de 
specialitate. 

Dr. Iulia Oana Rus, medic specialist în obstetrică-ginecologie 

NOUTĂȚI˝MEDICI
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Simbol al frumuseţii, seducţiei şi statutului social, părul s-a aflat printre 
preocupările atât ale femeilor, cât şi ale bărbaţilor încă de la începuturile 
umanităţii. Izvoarele istorice ne prezintă doamne cu părul lung, presărat cu 

pulbere de aur, aristocrate cu aranjamente şi cocuri sofisticate, luptători cu plete sau 
împăraţi cu peruci somptuoase. Deşi reprezentările ţin să ne arate, în mare parte, 
personajele cu o bogată podoabă capilară, trebuie să fiţi siguri că nu toată lumea s-a 
bucurat de un păr bogat şi frumos, motiv pentru care există şi preocupările pentru 
ascunderea cheliei sub peruci sau tratamente care să menţină în viaţă cât mai mult 
firele de păr.  

Căderea părului – de la cauze la tratament

DOSARMEDICAL

Şi totuşi, care sunt cauzele care 
determină căderea părului, 
respectiv apariţia cheliei la foarte 
mulţi dintre noi?

Pentru a înţelege mai bine 
mecanismele care determină aceste 
procese, trebuie să vă spunem în 
primul rând că părul este un organ 
viu care se naşte, creşte şi moare. 
Firele de păr încep să crească încă 
înainte de a ne naşte. Bebeluşii 
vin pe lume cu un păr fin, numit 
lanugo (termenul latin de “lână 
fină’’). Acesta se pierde, de regulă, 
în perioada de după naştere, 
fiind înlocuit cu o pilozitate mai 
familiară nouă. 

Viaţa firului de păr începe în 
foliculul pilos, un săculeţ subţire 
localizat la nivel dermic care 
adăposteşte rădăcina firului de 
păr. Fiecare folicul este programat 

să dea naştere unui fir de păr 
care să înlocuiască un altul aflat 
la sfârșitul ciclului de viaţă. La 
baza foliculului pilos se află papila 
dermală. Aceasta se hrăneşte din 
vasele de sânge fine care aduc 
hrană pentru generarea unor noi 
fire de păr . Papila dermală are un 
rol foarte important în creşterea 
părului, deoarece la nivelul acesteia 
sunt mai mulţi receptori pentru 
hormonii sexuali masculini 
(androgeni). Aceşti hormoni 
reglează creşterea firelor de păr. 
“Creşterea părului se desfăşoară 
în cicluri succesive, un ciclu fiind 
alcătuit din trei faze”, explică dr. 
Anca Hoisescu, medic specialist 
endocrinologie, Centrul Medical 
MedLife Victoriei:  
• “Faza anagenă reprezintă 
perioada de dezvoltare şi creştere 
a firului de păr şi poate dura între 
2 şi 6 ani;

• Faza catagenă – durează 
aproximativ 2-4 săptămâni şi 
reprezintă începutul perioadei de 
repaus. În această etapă firele se 
opresc din creştere şi se atrofiază;
• În faza telogenă firul de păr 
intră în repaus şi este eliminat. 
Rădăcina de păr se regenerează şi 
se pregăteşte pentru formarea unui 
nou fir. Procesul se desfăşoară pe 
parcursul a 2-4 luni. 
Fazele se desfăşoară asincron - la 
nivelul scalpului, aproximativ 85% 
din firele de păr se află în faza 
anagenă şi mai puţin de 15% în 
faza telogenă, fapt care face absolut 
normală pierderea a aproximativ 
100 de fire de păr zilnic”. 

De ce cade părul? 
Principala cauză care determină 
căderea părului la bărbaţi este 
moştenirea genetică, spune dr. 
Diana Plăcintescu, medic primar 

dermatologie în cadrul Clinicii 
DermaLife. “Procesul de rărire a 
părului la unii bărbaţi poate începe 
astăzi încă de la vârsta de 20 de 
ani. S-a observat că la generaţiile 
actuale această problemă se 
manifestă mult mai devreme decât 
la cele din trecut”. 

Pierderea părului şi instalarea 
alopeciei androgenice mai poate 
fi determinată de o receptivitate 
excesivă a scalpului la hormonii 
androgeni (testosteron). 
Pierderea părului nu este 
cauzată de testosteron în sine, 
ci de un hormon local, DHT 
(dihidrotestosteron). DHT-ul face 
ca foliculul de păr să intre într-un 
proces fiziologic de îmbătrânire 
prematură. Sub impulsul 
enzimei 5-alpha reductaza, DHT 
accelerează anormal ciclul de viaţă 
al părului. Foliculul şi rădăcina 

trebuie să producă astfel fire din 
ce în ce mai subţiri şi mai scurte. 
În cele din urmă, foliculul nu mai 
face faţă şi nu mai produce decât 
un simplu puf. La sfârşitul acestui 
proces, foliculii inactivi se înfundă 
în dermă, iar pielea devine netedă.
Dieta dezechilibrată, cu aport 
insuficient de proteine şi minerale, 
stresul, îngrijirea inadecvată şi 
anumite afecţiuni ale pielii pot fi 

cauze care duc la căderea părului 
atât la femei, cât şi la bărbaţi.

La femei, căderea părului are 
cauze mult mai complexe decât 
la bărbaţi, spune dr. Plăcintescu. 
“Şi femeile pot suferi de alopecie 
androgenetică, dar în cazul 
acestora este  vorba mai degrabă de 
o dereglare hormonală. Carenţele 
(deficite de fier şi proteine, de 
vitamina D) sunt mult mai 
frecvente la femei, la fel şi bolile 
tiroidiene asociate cu căderea de 
păr”.

Sarcina este un alt moment în care 
doamnele au de suferit din cauza 
căderii părului. ”Nivelul ridicat al 
estrogenilor din perioada sarcinii 
prelungeşte faza anagenă a creşterii 
părului şi încetineşte faza telogenă 
(de repaus). Există o scădere a 
numărului de fire de păr de la 20% 
la 10% în această fază, astfel încât 
firul de păr îşi continuă repausul 
şi întârzie căderea. Datorită acestei 
faze de stagnare asociată sarcinii, 
nu se mai observă o creştere 
substanţială a părului, aşa încât 
acesta rămâne la aceeaşi lungime. 
Pentru că pe durata sarcinii 
creşterea stagnează, imediat după 
naştere părul va avea tendinţa să 
cadă şi să pară mai rar. Această 
cădere de păr, numită efluvium 
post-partum, face parte din căderile 
de păr fiziologice şi de cele mai 
multe ori se remediază spontan în 
lunile următoare. 

“Creşterea părului se desfăşoară în cicluri 
succesive, un ciclu fiind alcătuit din trei faze. 

Fazele se desfăşoară asincron - la nivelul scalpului, 
aproximativ 85% din firele de păr se află în faza 

anagenă şi mai puţin de 15% în faza telogenă, fapt 
care face absolut normală pierderea a aproximativ 

100 de fire de păr zilnic.”

Dr. Anca Hoisescu, medic specialist endocrinologie, 
Centrul Medical MedLife Victoriei 



“Pe durata sarcinii creşterea părului stagnează, 
imediat după naştere părul va avea tendinţa să 
cadă şi să pară mai rar. Această cădere de păr, 
numită „efluvium post-partum”, face parte din 

căderile de păr fiziologice şi de cele mai multe ori 
se remediază spontan în lunile următoare.”

Dr. Loredana Ardelean, medic primar dermatovenerologie, 
Hyperclinica MedLife Timişoara

cu aminoacizi, ca şi suplimentele 
nutritive, întăresc temporar 
rădăcina părului, mai ales la femei, 
dar au un efect minor în evoluţia 
bolii pe termen lung”. 
Soluţiile de tratament utilizate în 
cazul pacienţilor de gen masculin 
sunt utilizate cu succes şi în cazul 
femeilor, însă în prescrierea 
acestora medicul trebuie să ţină 
cont de profilul hormonal, de 
nivelul fierului şi al feritinei”, 
precizează dr. Plăcintescu.
Nu trebuie să trecem cu vederea şi 
implantul de păr, soluţie din ce în 
ce mai adoptată de către bărbaţi. 
Însă, înainte de a vă decide să 
faceţi această intervenţie, trebuie 
să discutaţi foarte atent cu medicul 
dumneavoastră şi să vă creaţi 
aşteptări corecte față de rezultate.

Regimul care ne ajută să ne 
menţinem părul frumos
Sănătatea părului, aşa cum 
spuneam şi mai sus, este 
determinată în mare parte şi de 
regimul nostru alimentar. Dr. 
Mariana Roşculete, medic specialist 
diabet nutriţie şi boli metabolice, 
Hyperclinica MedLife Unirii, 
recomandă o dietă cu un aport 
optim de proteine. Astfel, consumul 
de lactate, carne slabă, peşte, ouă 
ne poate aduce proteinele de care 
avem nevoie. 

Alimentele pe care le consumăm 
ar trebui să fie bogate şi în fier. 
Vegetarienii pot obţine aceste 

elemente din cereale integrale, 
mazăre, fasole boabe, legume de 
culoare verde închis. Creşterea 
absorbţiei fierului se realizează 
cu ajutorul vitaminei C. Din acest 
motiv, este bine să consumăm şi 
roşii, citrice, broccoli, căpşuni, 
pepene verde, varză.

Utile în prevenția căderii părului 
sunt și vitaminele liposolubile A şi 
E, care au un rol antioxidant. 
Surse alimentare de vitamina A: 
ficat, lapte, gălbenuş, spanac, 
morcovi, dovleac, cartofi dulci, 
caise, mango, pepene galben.

Surse de vitamina E: nuci, alune, 
uleiuri vegetale (mai ales ulei din 
germeni de grâu).

Consumaţi alimente bogate în zinc. 
Fructele de mare (mai ales stridiile) 
sunt o sursă bogată în zinc, la fel 
ca alimentele bogate în proteine de 
calitate şi sărace în grăsimi. 
Calciul este şi el util în îngrijirea 
podoabei capilare. Lactatele sunt o 
sursă ideală, la fel ca legumele cu 
frunze verzi, nucile, cerealele. 

Evitaţi excesul de grăsimi şi 
orientaţi-vă către alimente care 
conţin acizi graşi omega3 (somon, 
cod, păstrăv, ton, hering), uleiuri 
vegetale de soia, rapiță, nuci, seminţe 
de in. O dietă echilibrată şi adaptată 
nivelului de activitate fizică vă asigură 
atât starea de bine, cât şi sănătatea şi 
frumuseţea părului.”

V. D.
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De fapt, se pierde aceeaşi cantitate 
de păr care ar fi trebuit să cadă în 
mod normal în decursul ultimului 
an. În cazul în care această situaţie 
nu se remediază spontan sau dacă 
se suspectează o altă cauză decât 
perioada post-partum pentru 
căderea părului, este necesar un 
consult dermatologic, pentru a 
exclude alte condiţii medicale”, 
explică dr. Loredana Ardelean, 
medic primar dermatovenerologie, 
Hyperclinica MedLife Timişoara.
Medicamentele precum 
citostaticele, derivaţiile de vitamina 
A (retinoizi), contraceptivele, 
antidepresivele, antiepilepticele, 
unele antibiotice, unele 
antihipertensive pot duce la 
accelerarea căderii părului. 

La această listă de factori trebuie 
adăugată influenţa anotimpului 
asupra părului. Spre exemplu, 
primăvara se poate observa 
o accelerare a căderii părului 
determinată de alimentaţia lipsită 
de aminoacizi, zinc şi  vitamine. 

Identificarea cauzelor - un pas 
spre rezolvarea problemei
Un simplu consult nu este 
întotdeauna suficient pentru 
stabilirea unui tratament 
personalizat. Tocmai de aceea, un 
set de analize poate ajuta medicul 

să vă ofere o soluţie care să trateze 
sau să stopeze agravarea procesului 
de cădere a părului. 

Printre investigaţiile recomandate 
sunt:
• Dozările hormonale; 

• Analiza feritinei serice (o măsură 
a depozitelor de fier), sideremia 
(nivelul sangvin al fierului) şi 
capacitatea totală de legare a 
fierului;

• Dozarea vitaminei D3;

• Ecografia transvaginală pentru 
femei (excluderea ovarelor 
polichistice);

• Efectuarea trichogramei sau a 
dermatoscopiei, pentru bărbaţi – 
investigaţiile servesc doar pentru 
evaluarea agravării procesului. 

Soluţii împotriva căderii părului
Reţetele miraculoase ale bunicii 
nu funcţionează întotdeauna, când 
vine vorba de stoparea căderii 
părului. Câţi dintre noi n-au aplicat 
pe păr săptămâni la rând măşti cu 
gălbenuş de ou sau nu şi-au frecat 
rădăcina părului cu tot felul de 
produse petroliere, aşteptând să se 
întâmple miracolul. Totuşi, dacă 
aveţi o problemă ar fi bine să vă 
adresaţi medicului dermatolog, 
endocrinologului şi nutriţionistului. 
În felul acesta, problema poate 
fi abordată multidisciplinar, 
iar efectele nu se vor lăsa 
aşteptate. Există medicamente 
care pot bloca procesul genetic 
de cădere a părului la bărbaţi, 
susţine dr. Diana Plăcintescu. 
„În cadrul DermaLife se face 
analiza complexă şi personalizată 
a factorilor declanşatori. 
La bărbaţi recomandăm, în 
principiu, minoxidil local (poate 
fi administrat şi sub formă de 
mezoterapie) şi finasterida 
systemic. Şampoanele şi soluțiile 

“În cadrul DermaLife se face analiza complexă şi 
personalizată a factorilor declanşatori. La bărbaţi 
recomandăm, în principiu, minoxidil local (poate 
fi administrat şi sub formă de mezoterapie) şi 

finasterida systemic. Şampoanele şi soluțiile cu 
aminoacizi, ca şi suplimentele nutritive, întăresc 
temporar rădăcina părului, mai ales la femei, dar 

au un efect minor în evoluţia bolii pe termen lung.”

Dr. Diana Plăcintescu, medic primar dermatologie, DermaLife
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Imaginați-vă că intrați într-un hypermarket. Ce vă 
atrage atenția în primul rând? Diversitatea produselor. 
Sute, poate chiar mii de ambalaje sunt așezate strategic 

pe rafturi pentru a ne fi aduse în câmpul vizual și pentru a 
ne ajuta să selectăm ceea ce ne este de folos. Care ar putea 
fi legătura dintre o clinică medicală și un hypermarket? 
Aparent, niciuna. În realitate, legătura este chiar conceptul de 
hyperclinică, creat de MedLife. Așa cum un cumpărător are 
posibilitatea să se plimbe printre rafturi şi să adauge în coş 
orice produs îi foloseşte, la fel un pacient MedLife are acces la 
toate serviciile medicale de care are nevoie, integrate în acelaşi 
loc. Este un concept unic de clinică, dezvoltat în România.  

Programare online sau prin 
telefon 
A trecut mai mult de un an simt 
că ochii mei nu-mi mai arată clar 
imaginile. Ştiam că trebuie să mă 
prezint la medic, dar am evitat 
constant să mă aşez la rând, în faţa 
unui cabinet, fiind conştientă că 
urmează o aşteptare lungă. Luna 
aceasta, în schimb, mama mi-a 
aşezat un card albastru în mână 
şi mi-a întins un telefon. „Fă-ţi o 
programare!”, mi-a spus. Pentru 
mine, nu este cel mai firesc mod de 
a mă prezenta la doctor, dar pentru 

pacienţii MedLife din întreaga ţară, 
procedeul acesta este deja o rutină. 
Fie că intră pe site-ul MedLife, fie 
că sună la unul din numerele de call 
center, finalitatea este aceeaşi: obţin 
o programare.  

Recunosc, de data aceasta, decizia 
de a merge la doctor a avut şi 
o motivaţie ascunsă, aceea de a 
înţelege ce înseamnă o hyperclinică. 
Era pentru prima dată când îmi 
ajungea la urechi o asemenea 
denumire. 

Customer Care
O după-amiază obișnuită la 
MedLife Grivița este, cel mai 
probabil, aglomerată. Sunt unul 
dintre cei 4.700 de pacienți care 
se prezintă zilnic în hyperclinicile 
MedLife și care, încă de la intrare, 
se simt copleșiți de forfota 
din clădire. În holul mare, o 
recepţioneră preia programarea 
mea și mă direcționează către 
cabinetul de oftalmologie. Nici 
nu apuc bine să mă dezmeticesc, 
când un agent de relaţii cu clienţii 
mă ia în primire și mă conduce 
către cabinet. Ștefania Raicu are 
24 de ani, a terminat Facultatea 
de Tehnică Dentară și este agent 
de relaţii cu clienţii în cadrul 
hyperclinicii MedLife Grivița. Rolul 
ei este acela de a prelua pacienții 
de la recepție şi de a-i direcţiona 
către cabinetul de consultații. De 
asemenea, Ştefania trebuie să se 
asigure că pacienții intră la timp la 
consultații, conform programării, 
și să asiste persoanele în vârstă 
sau pe cele cu dizabilități. Încă doi 
tineri politicoși, îmbrăcați elegant 
și zâmbitori, completează echipa: 
Silviu Enache (24 de ani) și Emil 
Rădulescu (21 de ani, student la 
Facultatea de Management Turistic 

și Comercial). Pentru Emil, jobul 
de consilier relații cu clienții este 
un antrenament pentru viață. ”Sunt 
pacienți care primesc un diagnostic 
pentru o boală gravă, iar noi suntem 
primii care trebuie să le sărim în 
ajutor după ce ies din cabinet. Eu 
nu prea știu să îmi stăpânesc bine 
emoțiile și, câteodată, când văd că 
pacienții se schimbă la față, mi se 
întâmplă și mie la fel. Dar este un 
exercițiu pentru noi să fim alături 
de acești oameni cu o vorbă bună.” 
Lui Silviu, în schimb, i se pare 
natural să întâmpine pacienții cu un 
zâmbet, chiar dacă trebuie să facă 
asta chiar și de 50-60 de ori pe zi. 
Aceşti tineri care vă întâmpină la 
intrarea în hyperclinică sunt parte 
a unui serviciu disponibil doar în 
sistemul privat şi numai în cadrul 
hyperclinicilor MedLife.  

Servicii medicale integrate 
într-un singur loc
O simplă plimbare prin clădirea 
MedLife Griviţa mă ajută să 
înțeleg mai bine ce înseamnă o 
hyperclinică. Datorită diversităţii 
specialităților medicale, un pacient 
își poate rezolva, într-o singură zi, 
mai multe probleme medicale, fără 
să se deplaseze în locaţii diferite. 
De la consultaţii, recoltări de probe 
pentru analize la servicii complete 
de imagistică, inclusiv posibilitatea 
de a achiziționa medicamentul 
necesar - paleta de servicii dintr-o 
hyperclinică este una completă. 

 Tratament mai bun prin Centrele 
de Excelenţă 
Plimbându-mă prin clinică, nu am 
rezistat să nu intru în sala cu mingi 

colorate şi muzică antrenantă, unde 
Mihaela Mihăescu, specialistă în 
kinetoterapie, supraveghea de pe 
o minge imensă de culoare verde, 
folosită pe post de scaun, trei 
pacienţi care îşi făceau exerciţiile 
de recuperare. O pacientă îşi 
rotea mâinile, ajutată fiind de 
un asistent, pentru a combate o 
problemă mai veche: scolioza. La 
un metru distanţă, un domn făcea 
exerciţii pentru a se vindeca de 
o discopatie lombară, în timp ce 
la sol, pe o saltea, o altă pacientă 
executa un set de exerciţii pentru 
genunchi. Intrasem în Centrul de 
Fiziokinetoterapie şi Recuperare 
Medicală de la Hyperclinica 
MedLife Griviţa. 

Pe lângă cabinetele care acoperă 
întreaga gamă de specialităţi 

„Un kilogram de sănătate, vă rog!” 
Un reportaj despre reţeaua de hyperclinici MedLife

HYPERCLINICILE MEDLIFE

Unirii Genesys Arad Băneasa

PDR Turnului BrașovPDR Livada Vulturului Brașov 

Grivița Timișoara Titan

Favorit



18 19

REPORTAJ

medicale, hyperclinicile MedLife 
includ o serie de centre de excelenţă 
sau servicii medicale specializate. 
În Hyperclinica MedLife Băneasa 
regăsiţi un Centru de Excelenţă 
în Proctologie şi un Centru 
de Vaccinări Internaţionale, la 
Hyperclinica MedLife Unirii, mai 
există un Centru de Medicina 
Călătoriei şi Boli Infecţioase, 
precum şi unul dedicat 
diagnosticului şi tratamentului 
osteoporozei, obezităţii şi bolilor 
tiroidiene, unde pacienţii au acces 
la un tip de investigaţie paraclinică 
(osteodensitometria DEXA) cu 
ajutorul căreia se poate măsura 
densitatea osoasă. Pacienţii cu 
probleme gastro-intestinale se 
pot adresa Centrului de Excelenţă 
în Gastroenterologie din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit, în 
timp ce cuplurile care îşi doresc 
un copil, dar întâmpină dificultăţi 
la concepţie, pot primi o soluţie 
din partea medicilor de la Centrul 
de Medicină Materno-Fetală 
şi Reproducere Umană de la 
Hyperclinica MedLife Griviţa. Tot 
în Hyperclinica MedLife Griviţa 
există un Centru de Excelenţă în 
Herniologie. 

Pentru pacienţii din Arad, 
Hyperclinica MedLife Genesys a 
inaugurat, anul trecut, un Centru 
de Excelenţă în Patologia Tiroidiană 
din România, unde pot fi efectuate 
investigaţii complexe, analize de 
laborator, intervenţii chirurgicale 
şi tratament complet al afecţiunilor 
endocrine. 

Mai mult timp şi mai multă grijă 
acordate fiecărui pacient 
Programul unei hyperclinici este 
gândit într-o asemenea manieră 
încât să permită unui doctor 
posibilitatea de a acorda mai 
mult timp fiecărui pacient. La fel 
de importantă este şi suprafaţa 
de care dispune o hyperclinică 
şi care permite înfiinţarea unui 
număr mai mare de cabinete, dar 
şi formarea unei echipe medicale 
mai numeroase. Spre exemplu, 
Hyperclinica MedLife Genesys 

din Arad dispune de o suprafaţă 
de peste 1.000 mp – 18 cabinete 
medicale de ambulatoriu şi peste 
100 de medici de prestigiu, care 
acoperă toate specialităţile medicale. 
Hyperclinica MedLife Timişoara 
este cea mai mare clinică privată 
din oraş, dispunând de 1.000 mp, 60 
de medici şi peste 25 de specialităţi 
medicale. 

Hyperclinica MedLife Griviţa se 
întinde pe o suprafaţă de 3.500 
mp şi reuneşte 35 de specialităţi 
medicale, acoperite de peste 200 de 
medici. „Avem o echipă de medici 
foarte bine pregătiţi care excelează 
în domeniul în care sunt specializaţi 
şi sunt adaptaţi mediului privat. 
Sunt comunicativi, răbdători şi au 
disponibilitatea de a asculta nevoile 
pacienţilor şi de a le explica paşii 
pe care trebuie să-i urmeze într-un 
diagnostic sau tratament”, explică 
dr. Ligia Muşat, director medical 
în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Griviţa. 

Aparatură modernă şi specializată 
Ceasul îmi arăta că este timpul 
să merg la consultul oftalmologic 
pentru care mă programasem 
iniţial, astfel încât m-am îndreptat 
către cabinetul dr. Cristina 
Păunescu...

După ce am discutat despre 
problema pe care o aveam, dr. 
Păunescu mi-a făcut mai multe 
investigaţii la tot felul de aparate 
care păreau desprinse din viitor.
Trebuie să ştiţi că dotările din 

cabinetul de oftalmologie nu sunt 
singulare în MedLife. Fiecare 
hyperclinică beneficiază de 
aparatură modernă, care permite 
pacienţilor să-şi monitorizeze 
starea de sănătate la cele mai înalte 
standarde. Pe lângă echipamentele 
de bază cum ar fi: aparatele de 
ecografie, endoscopie, fibroscopie, 
colposcopie etc., care se regăsesc 
în toate hyperclinicile MedLife, 
anumite unităţi dispun de dotări 
care permit şi efectuarea anumitor 
investigaţii şi tratamente speciale. 
Hyperclinica MedLife Griviţa 
este renumită pentru tehnologia 
în imagistica medicală (RMN 
3T), unică în România. Tot aici, 
pacienţii beneficiază de experiența 
internaţională în Embriologie. 
La Hyperclinica MedLife Favorit, 
pacienţii pot beneficia de 
investigaţiile cu videocapsula sau 
cele cu Fibroscan-ul (un echipament 
care permite depistarea şi evaluarea 
non-invazivă şi nedureroasă a 
fibrozei hepatice). Tot aici, pacienţii 
vor regăsi unul dintre cele mai 
performante ecografe disponibile 
în MedLife, dar şi tratamentele cu 
undele de şoc ESWT pentru tratarea 
durerilor de călcâi, genunchi, şold, 
spate, umăr. Dacă aveţi nevoie de 
măsurarea densităţii osoase, trebuie 
să ştiţi că în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Unirii din Bucureşti şi 
PDR Vulturului din Braşov regăsiţi 
aparate DEXA. 
Tot la Hyperclinica MedLife Unirii, 
veţi putea scăpa de calculii renali 
fără intervenţie chirurgicală. 
Clinica dispune de un aparat pentru 

litotriţie (fragmentarea calculilor 
renali prin ESWT). Dacă aveţi o 
problemă din sfera proctologiei, 
trebuie să ştiţi că în Hyperclinica 
MedLife Băneasa regăsiţi tehnologia 
specifică pentru stabilirea 
diagnosticului şi tratamentului 
problemelor medicale din această 
sferă. 

În plus, majoritatea hyperclinicilor 
dispun de aparate de radiologie. 
Astfel, dacă aveţi nevoie de 
această investigaţie și sunteți din 
București puteţi merge în una dintre 
hyperclinicile MedLife din Griviţa, 
Favorit sau Titan, iar dacă sunteţi 
din ţară puteți accesa acest serviciu 
la Hyperclinicile MedLife din Arad, 
Braşov sau Timişoara. 

Farmacia din clinică 
Pentru a simplifica efortul 
pacientului, hyperclinicile 
integrează inclusiv farmacii, 
localizate, de regulă, la intrarea 
în unităţile medicale. Lanţul de 
farmacii PharmaLife Med eliberează 
medicamente în regim compensat 
şi gratuit. 

Poate că sănătatea nu se obţine la 
fel de uşor cum achiziţionăm un 
produs de la hypermarket. Totuşi, 
conceptul de hyperclinică este 
un pas înainte în încercarea de a 
simplifica efortul depus de pacient 
pentru a se însănătoşi. 

Cristina Bobe
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Povestea de iubire dintre mine şi soţul meu a început pe 7 
octombrie 2008. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut şi am decis 
să rămânem împreună. Aşa am devenit un cuplu. Apoi 

am început să ne facem planuri legate de carieră, de căsătorie, de 
vacanţe, de copil. Pentru noi, cifra 7 este una magică, şi faptul că în 
data de 7 mai i-am trimis un mesaj soţului meu prin care îi ziceam 
“s-ar putea să îţi dau o veste minunată” îmi întăreşte convingerea 
că în viaţa noastră se vor întâmpla lucruri frumoase pe data de 7. 
Ca femeie, am simţit că se petrece ceva cu mine. Nu ştiam ce vreau 
să spun cu acel mesaj, însă aveam să aflu în câteva zile. 

Ziua de 12 mai 2012 a fost pentru noi 
cu totul şi cu totul specială. Ne-am 
trezit cu gândul că vom participa la un 
eveniment special din viaţa prietenei 
mele, şi anume ziua în care ea spune 
DA în faţa altarului. Însă, tot în acea zi 
aveam să aflăm o veste care ne-a umplut 
ochii cu lacrimi de bucurie. Pentru că 
aveam o bănuială, înainte de a pleca am 
făcut un test de sarcină. După minutele 
de aşteptare care ni s-au părut ore, am 
văzut cele 2 liniuţe magice ce indicau 
sarcina. A urmat un moment de linişte 
în îmbrăţişarea caldă a soţului meu şi 
lacrimi de fericire. Sarcina mea nu a fost 
planificată, eram în momentul în care 
ne gândeam să începem organizarea 
nunţii şi să terminăm renovările la noua 
noastră casă. Însă chiar dacă micuțul 
nu a fost o prioritate, atunci a devenit. 
Nu ne-am făcut griji la aflarea acestei 
veşti, pentru că amândoi ne purtăm unul 
altuia o iubire mare sinceră şi devotată şi 
vorbeam des despre venirea unui îngeraş 
în viaţa noastră. Nu planificasem exact 
momentul, doar ne doream un mic prinţ 
care să ne facă viaţa și mai frumoasă.

Săptămâna următoare, sarcina mi-a 
fost confirmată atât de cel de-al doilea 

test, cât şi de medicul meu. Am simţit 
în fiecare zi cum omuleţul din mine 
creşte şi devenim din ce în ce mai 
apropiaţi. Viaţa mea s-a schimbat, am 
simţit că este plină. I-am mulţumit 
copilului meu înainte să îl ating. Pentru 
că el a adus împlinirea mea ca femeie, 
pentru că relaţia dintre mamă şi copil 
se construieşte încă de când apare un 
mic punct pe ecografie. Pe măsură ce 
acel punct de pe ecografie creşte pe 
parcursul celor nouă luni, mama începe 
să afle mai multe despre bebe, iar bebele 
începe să simtă iubirea şi grija mamei 
lui. Apoi, după naştere, viaţa “lui mami” 
este pentru totdeauna legată de bebe. Şi 
este atât de magică relaţia lor, încât nici 
cercetătorii nu-şi pot explica de ce o 
mamă poate simţi când copilul său, aflat 
la mii de kilometric, nu se simte bine.

Până atunci credeam că rotunjimea cea 
mai frumoasă o are luna plină de pe 
cerul nopţilor de vară. Însă acum ştiu 
că rotunjimea perfectă o are burtica 
mămicii ce ascunde o nouă viaţă.

Fiind o persoană organizată de felul 
meu, căreia îi place să fie informată din 
timp despre ce urmează să se întâmple, 

am vizitat cele două clinici private 
din Arad, fiind atentă la serviciile şi 
pachetele oferite (ştiam multe despre 
serviciile din sistemul de stat şi eram 
convinsă că nu vreau să am parte de 
ele). Deşi ambele clinici private se 
ridică la standardele din străinătate, am 
optat pentru Spitalul MedLife Genesys 
pentru: calitatea şi profesionalismul 
echipei medicale despre care ştiam 
dinainte să rămân însărcinată, servicii 
de îngrijire excelente, aparatură de 
ultimă generaţie. Medicul care-mi 
urmărea sarcina lucra la această clinică 
şi tare mult m-am bucurat să aflu că pot 
face toate investigaţiile, consultaţiile, 
analizele şi controalele în acelaşi loc. 
Toate acestea mi-au adus liniştea. Şi 
când sunt întâmpinată cu un zâmbet 
încă de la recepţie, de ce să aleg altceva? 
Mi-a plăcut foarte mult oferta specială 
de preţ de la pachetul de naştere şi faptul 
că ofereau consultanţă pentru viitoarele 
mămici. Şi lista de motive ar putea 
continua. Nu pot să nu remarc proiectul 
“Clubul viitoarelor mămici”. Încă de la 
prima întâlnire, am primit informaţii 
utile şi mi-am făcut prietene printre 
viitoarele mămici. Aceste întâlniri mi-au 
întărit într-un fel relaţia cu medicii şi 
clinica pe care o alesesem să nasc, este 
extrem de important ca viitoarea mamă 
să se simtă bine în locul în care va naşte.

Pe parcursul sarcinii, am aşteptat cu 
nerăbdare momentul. Îmi doream să 
îmi văd copilaşul şi să ştiu că e bine. 
Medicul mi-a oferit toate informaţiile 
de care aveam nevoie ca să stau liniştită 
până la următorul control. La mijlocul 
lunii august, am aflat ca vom avea un 
băieţel. A fost un moment emoţionant 
atât pentru mine, cât şi pentru soţul 

meu şi ne-am bucurat să aflăm că 
urmează să avem un băieţel sănătos. 
Lunile s-au scurs încet până la finalul 
“călătoriei” noastre. Luna decembrie 
a fost una specială, deoarece 7 dintre 
prietenele mele au născut şi ştiam că 
voi încheia anul minunat cu bebe în 
burtică şi simţeam că voi naşte în prima 
săptămână a noului an. Aşa a şi fost. În 
magica zi de 3 Ianuarie 2013 am născut 
la termen, după un travaliu de câteva 
ore, un băieţel sănătos, de 51 cm şi 
3.250 de grame. Şi l-am născut natural, 
sunt mândră de mine, iar copilul este 
norocos, pentru că a fost naşterea cu 
numărul 1.000 în clinică. Prin urmare, 
totul a fost gratuit, primind şi multe 
cadouri. “Cât de binecuvântaţi suntem!”, 
mi-am zis. Nu am cuvinte să mulţumesc 
personalului prezent la naştere. Un 
comportament impecabil, ce m-a ajutat 
să nasc natural, păstrându-mi calmul şi 
concentrarea. Am simţit susţinere din 

partea lui, am primit sfaturi şi consiliere. 
Naşterea n-a fost nici prea uşoară, dar 
nici foarte grea şi, datorită cuvintelor 
corecte spuse la momentul potrivit, 
am reuşit!!! Şi mi-am văzut copilul 
la nici două ore după ce am ajuns în 
maternitate. Cele două zile petrecute 
au trecut destul de repede, timp în care 
am fost tratată foarte bine. Poate pentru 
mulţi pare exagerat, însă chiar nu am 
ce să le reproşez. M-am bucurat mult 
să găsesc aici personal deschis spre 
alăptarea naturală, care mi-a arătat cum 
să alăptez corect, cum să am grijă de 
copil etc. Condiţiile au fost cele pe care 
le aşteptam, iar la final am plecat liniştită 
cu un bagaj de informaţii utile şi cu un 
copil sănătos. 

Devenind mamă, mi s-a schimbat 
viaţa radical. Sentimentele mele au fost 
puternice încă de când am aflat că voi 
avea un copil. Însă în momentul în care 

am auzit primul plânset şi i-am văzut 
angelicul chip, cu părul lung şi ochişorii 
mari, şi, mai mult, când l-am simţit şi 
ţinut în braţe, am ştiut că am un rost 
în viaţă şi că totul prinde un frumos 
contur. Sunt momente pe care nu le pot 
exprima în câteva propoziţii. Îţi vezi 
copilul sănătos, îţi vezi soţul cu ochii în 
lacrimi de fericire, şi tu ca mamă simţi 
bucuria aceea… de a fi mamă. Mamele 
care citesc aceste rânduri ştiu despre 
ce vorbesc. Să dai viaţă este un lucru 
minunat şi îi mulţumesc lui Dumnezeu 
în fiecare zi pentru minunea mică sosită 
în viaţa noastră.

Vreau să mulţumesc întregii echipe de la 
MedLife Genesys Arad! Totul a fost mai 
uşor, cu oamenii bine pregătiţi.
Povestea continuă… acasă.

Lidia Georgiu Flutur

Bucuria de a fi mamă
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Crescut într-o familie de arhitecţi, cu 
un tată de o mare fineţe intelectuală, 
pasionat de fotbal (pentru cei care 
cunosc istoria fotbalului românesc, 
numele lui Emil (Mac) Popescu spune 
ceva), contrar aşteptărilor, Dragoş 
Popescu decide să dea admiterea la 
medicină, în timpul facultăţii merge la 
un stagiu în Barcelona, se îndrăgosteşte 
de oraş, se întoarce acolo şi se 
specializează în ortopedie. Astfel, dr. 
Dragoş Popescu ajunge să profeseze  în 
„Oraşul Extratereştrilor”, specializându-
se în chirurgia genunchiului.
 „Nu eram prea talentat la fotbal, 
mai jucam în curtea şcolii, dar ştiam 
care-mi era nivelul. În ceea ce priveşte 
arhitectura, recunosc că am fost tentat 
să merg spre acest domeniu deoarece 
tatăl, mama, sora şi soţia mea sunt 
arhitecţi, dar am preferat să fac scheme 
şi proiecte pe articulaţia genunchiului”, 
povesteşte dr. Dragoş Popescu 
referindu-se la devenirea sa. Ortopedia 
este un domeniu apropiat într-un 

anume fel de arhitectură, „pentru că 
este o chestiune practică şi concretă”, 
dar şi de fotbal, deoarece este specializat 
în chirurgia genunchiului, iar fotbaliştii 
sunt foarte expuşi accidentelor mai 
ales în această zonă, adaugă dr. Dragoş 
Popescu. 
De mai bine de zece ani, dr. Popescu 
este chirurg ortoped în Spania, în 
cadrul Hospital Clinic Barcelona, 
fiind specializat exclusiv în patologia 
genunchiului, în special chirurgia 
artroscopică şi protetica genunchiului, 
şi spune că este un mare noroc că a 
ajuns într-un spital unde să poată 
practica pe această zonă ortopedică. “În 
Spania, la fel ca în multe dintre ţările 
din Vest, ortopezii se specializează 
fie pe o anumită articulaţie, fie pe o 
zonă, dar în niciun caz nu fac toate 
articulaţiile. Lucrez într-un spital care 
este dedicat patologiei genunchiului şi 
acest lucru este foarte important atât 
pentru mine ca doctor, cât şi pentru 
pacienţi”. Şi-ar fi dorit să rămână în 

ţară, dar nu avea condiţiile necesare ca 
să poată performa. Colaborarea pe care 
a început-o cu Spitalul de Ortopedie 
MedLife îi dă speranţe că în România 
lucrurile au început să se schimbe, iar 
dacă vor continua, spune că există şanse 
chiar să revină şi adaugă, zâmbind, 
că nu se vede pensionându-se în 
Barcelona. 
 

Împlinirea prin ortopedie
I-a plăcut foarte mult ortopedia, acesta 
a fost şi motivul pentru care în anul 
1997, după absolvirea Universităţii de 
Medicină “Carol Davila” din Bucureşti, 
dr. Popescu a aplicat pentru un program 
de rezidenţiat la Barcelona. Drumul 
spre ortopedie n-a fost prea uşor, însă a 
reuşit să-l parcurgă cu brio, astfel încât 
se simte împlinit în ceea ce face. “Am 
aplicat de două ori pentru rezidenţiat. 
Prima oară n-am luat ortopedia, ci o 
altă specializare medicală, însă după 
un an mi-am dat seama că nu este 
drumul meu. Să fiu doctor ortoped 
pentru mine este o împlinire. Dacă 
n-ar fi fost asta, nu cred că astăzi mai 
eram doctor. Contează mult să ştii ce 
vrei, să-ţi dai seama că asta e ceea ce 
vrei şi în acel moment să porneşti pe 

acel drum”, afirmă doctorul Dragoş 
Popescu. Profesionalismul şi pasiunea 
cu care-şi face meseria au fost apreciate 
nu doar de pacienţii săi, dar şi de foruri 
medicale de prestigiu. Numai anul 
trecut a câştigat premiul “European 
Arthroscopy Travel fellowship”, iar 
în 2010 a fost câştigătorul Premiului 
“Jacques Dupac” pentru cel mai bun 
poster al Congresului European de 
Ortopedie. 
Deşi este un medic tânăr, ortopedul 
român este responsabil şi de formarea 
studenţilor Facultăţii de Medicină a 

Universităţii din Barcelona, activând 
şi ca profesor clinic în cadrul acestei 
universităţi. Predă cursul de chirurgie 
artroscopică, ţine câteva seminarii şi se 
ocupă de studenţii care vin în stagii la 
Hospital Clinic Barcelona. 

Reţeta vecinului nu tratează şi 
bolile de care suferă locatarii scării
Deşi dr. Dragoş Popescu activează 
mai mult în Spania, pacienţii spanioli 
sunt foarte apropiaţi de cei români 
atunci când vine vorba despre anumite 
percepţii în legătură cu bolile şi cu 

relaţia medic-pacient. “Există situaţii 
când vin pacienţi care-şi doresc să le fac 
o anumită intervenţie pentru că au fost 
trimişi de cineva care avea cam aceleaşi 
simptome. Mai rău decât atât, mi s-a 
întâmplat să am pacienţi care veneau 
la mine că vecinului i s-a făcut ceva şi 
a mers foarte bine”, spune dr. Dragoş 
Popescu. Pornind de la aceste situaţii, 
dr. Popescu este de părere că este foarte 
important să fii corect în ceea ce faci. 
“Trebuie să convingi pacientul de ce are 
nevoie să facă şi de ce nu, chiar dacă 
este un proces dificil, care adeseori 
durează mai mult decât o operaţie. Nu 
trebuie să faci compromisuri”. 

Sportivii, pacienţi speciali
Datorită specializării sale, printre 
pacienţii doctorului Popescu se regăsesc 
adeseori sportivii. Or, această categorie 
de pacienţi este una specială datorită 
faptului că de condiţia lor fizică şi de 
recuperare poate depinde cariera lor. 
“Sunt pacienţi care ar face orice ca să 
se vindece, însă atunci când trebuie 
să încetineşti puţin recuperarea sau 
evoluţia, aceștia acceptă destul de greu. 
Pentru un pacient obişnuit, o lună 
de recuperare în plus nu este la fel de 
importantă ca pentru un sportiv care 
poate pierde un sezon întreg”.
Chiar şi aşa, nu există pacienţi ideali, 
spune ortopedul. “Este foarte important 
să ştii să asculţi şi să înţelegi ce-ţi 
spune pacientul. Nu tratăm radiografii 
sau RMN-uri, ci oameni cu anumite 
simptome. Contează mult ce spune şi 
ce simte un pacient”, concluzionează dr. 
Popescu. 

În afara timpului petrecut în spital 
sau la universitate, doctorului Dragoş 
Popescu îi place să facă mult sport, 
fiind pasionat de kitesurf, un sport care 
presupune utilizarea unui zmeu foarte 
puternic, care să tragă un surfboard sau 
un wakeboard. Condiţiile din Barcelona 
permit practicarea acestui sport pe tot 
parcursul anului. Totuşi, în ultimii doi 
ani n-a fost prea activ în acest sport, 
pentru că ironia sorţii a făcut să se 
accidenteze la un... genunchi. 
Chiar şi aşa, nu are timp să se 
plictisească, deoarece cele două fetiţe pe 
care le crește împreună cu soţia îl ţin în 
permanenţă ocupat. 

Interviu de Victoria Donos

Ce legătură poate fi între un chirurg ortoped din Spania, arhitectură, 
Sportul Studenţesc, Gică Hagi sau Club A? Aparent, niciuna. Nu este 
şi cazul dr. Dragoş Popescu, pentru care toate acestea fac parte din 

copilărie şi tinereţe şi-l ţin cu gândul foarte aproape de ţară şi de cei dragi. 

Maestrul care repară genunchiul
Interviu cu dr. Dragoş Popescu, chirurg ortoped, Spitalul de Ortopedie MedLife
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computerizată). Dacă pacientul are 
multe aluniţe, dintre care unele active, 
medicul specialist îi va propune 
efectuarea unei hărţi dermatoscopice 
- adică va fotografia toate zonele 
corpului, va marca aluniţele riscante, 
va ataşa fotografiile dermatoscopice 
şi va stabili un interval de urmărire. 
De asemenea, îl va instrui să se 
autoexamineze corect. La control va 
face noi fotografii şi le va compara cu 
cele vechi, stabilind astfel dinamica 
leziunilor. Pentru nevii al căror scor de 
risc este în creştere îi va recomanda, 
probabil, excizia.

Cei cu multe aluniţe este bine să facă 
măcar un control pe an, de regulă 
înainte de sezonul de vară, pentru a 
nu se expune la soare fără să ştie că au 
leziuni periculoase.

Fotoprotecţia este esenţială - stăm la 
umbră, purtăm pălării, ochelari, haine 
cu mânecă lungă, folosim creme de 
protecţie solară cu indice mare, de 
preferat peste 30.

Care este adevărul?
În orice caz, nu în prima frază. 
Principiul oncologic fundamental 
este să reduci masa tumorală, ca să îi 
dai o şansă organismului în lupta cu 
boala, deci dacă acea pată brună chiar 
este un cancer, tot e mai bine dacă îl 
excizezi corect.

Ce trebuie să știm?
Aluniţele se numesc în termeni 
medicali nevi. Pot fi nevi pigmentari, 
dar şi de culoarea pielii (mult mai 
puţin periculoşi, de regulă). Pot fi 
proeminenţi sau plani. Cel mai des, 
pacienţii se neliniştesc din cauza 
aluniţelor ieşite în relief, pe care 
le asociază cu ideea de tumoră, 
dar realitatea este că, statistic, cele 
care arată ca o pată sunt mult mai 
periculoase.
Cancerul derivat din celule 

Scopul vacanţelor nu ar trebui să fie 
bronzul, ci distracţia! Deşi foarte 
plăcut la culoare, bronzul este, de 
fapt, o formă de arsură. Orice arsură 
activează celulele pigmentare din piele 
şi le dă un impuls către multiplicare, 
uneori necontrolată.

Solarul... sub nicio formă! În multe 
state americane, deţinătorii de aparate 
de bronzat sunt obligaţi să scrie, ca 
pe pachetele de ţigări, avertismente 
despre riscul de a muri de cancer de 
piele, generat de excesul de radiaţii 
ultraviolete.

Accesul minorilor la solar nu este 
permis. Aceste măsuri sunt acum 
discutate şi în Uniunea Europeană.
Primul pas către protecţie este 
cunoaşterea, bazată pe o informaţie 
corectă şi o atitudine echilibrată, 
fără excese. Nici nu scoatem toate 
aluniţele, nici nu refuzăm indicaţia 
medicului de excizie.

Revenind la fraza iniţială cu care 

pigmentare se numeşte melanom. El 
arată la început ca o aluniţă banală, 
pentru ca, ulterior, să ajungă să 
capete un aspect caracteristic - o pată 
policromă, cel mai adesea mai închisă 
la culoare decât celelalte, cu formă 
asimetrică şi margini neregulate. 
Asimetria este caracteristica cea mai 
importantă care trebuie să ne atragă 
atenţia (nu poţi împărţi pata în 
două jumătăţi egale); urmează apoi 
criteriul evolutiv (o aluniţă care şi-a 
modificat aspectul sau o aluniţă nou-
apărută la un adult). Există o formulă 
de memorare a criteriilor de risc, 
numită ABCDE (în engleză: asimetry, 
borders, colours, dimensions, 
evolution).

Melanomul este un cancer potenţial 
agresiv, poate fi mortal în câteva 
luni, dar, pe de altă parte, dacă este 
identificat la timp şi excizat corect, 

am deschis articolul, m-am întrebat 
adesea de unde vine această credinţă. 
Mi-o explic astfel: au fost vremuri 
în care nu se ştia mare lucru despre 
propagarea melanomului către alte 
organe vitale. Medicii ardeau cu 
electrocauterul şi laserul sau tăiau 
fragmente din petele colorate de pe 
piele, fără să studieze în prealabil 
structura acestora cu dermatoscopul. 
Dacă era vorba de un melanom, aceste 
manevre conduceau la diseminarea 
celulelor canceroase.

De aceea, diagnosticul precoce şi 
competent este cea mai bună soluţie. 
O urmărire atentă sau excizia la 
momentul oportun vă poate salva 
viaţa!

Dr. Diana Plăcintescu, medic primar 
dermato-venerologie, Clinica de 
Dermatologie Estetică – DermaLife
Articol de pe www.infomaterna.ro

cu margine de siguranţă, această 
intervenţie poate fi suficientă pentru 
vindecare.

Ce mai este important de ştiut?
Au risc mai mare persoanele cu pielea 
şi ochii de culoare deschisă, care se 
ard uşor la soare, cele care au aluniţe 
numeroase (câteva zeci), cele care 
au suferit arsuri solare, cele care s-au 
expus excesiv la solar sau cele care au 
antecedente de melanom (personale 
sau familiale).

Ce putem face? 
Câteva reguli simple:
Orice modificare a aspectului 
aluniţelor vechi, apariţia unora noi sau 
numărul mare al acestora trebuie să ne 
conducă la medicul dermatolog. Acesta 
va efectua un consult dermatoscopic, 
computerizat sau nu, şi va stabili 
riscurile fiecărei pete colorate de 
pe piele. Tehnologia avansată de 
examinare uşurează diagnosticul, dar 
experienţa medicului este decisivă (nu 
este permisă diagnosticarea exclusiv 

Poţi să mori, dacă îţi scoţi o aluniţă. Mai bine nu umblăm la ea” este 
replica pe care o primesc cel mai frecvent, când propun cuiva să îşi 
excizeze o leziune pigmentară. De multe ori, aud și opusul ei: „Vreau 

să îmi scot toate aluniţele de pe corp, ca să nu mor din asta”.

„

Alunițele sunt periculoase?
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Răspunde dr. Ioana Mihalache, medic 
primar pediatrie, cu competenţe în nefrologie 
pediatrică, Hyperclinica MedLife Unirii

Litiaza renală la copii nu este neobişnuită. 
Însă dacă apare la o vârstă atât de mică, vă 
recomand să identificaţi cauzele metabolice 

şi disfuncţiile tubilor renali care pot provoca 
apariţia litiazei. Ar trebui să începeţi 
prin câteva investigaţii şi analize pentru 
metabolismul fosfocalcic, metabolismul 
acidobazic şi funcţia renală. Tratamentul se va 
stabili în funcţie de rezultatele obţinute.

Mara, 38 de ani
Am doi copii de doi şi cinci ani, ambii diagnosticaţi cu pietre la rinichi în urma ecografiilor 
efectuate. Ni s-a recomandat să bea multe lichide ca să le elimine, întrucât sunt micuţe. 
Aş vrea să ştiu cum pot face pietre la rinichi la o vârstă atât de fragedă? Eu nu am această 
problemă, în schimb la ei a apărut. Copilul cel mic mai are o problemă. Din când în când, 
în urina acestuia apar hematii, iar doctorul spune că atunci sunt eliminaţi calculi. Nu am 
primit niciun alt tratament, ce putem face? Este normal să fie aşa?

Răspunde dr. Florentina Chiţac-Pashalidis, 
medic primar oftalmologie, Hyperclinica 
MedLife Griviţa

Pterigionul este o afecţiune degenerativă 
conjunctivală care creşte treptat în 
dimensiuni, avansând sub forma unei 
membrane fibrovasculare pe cornee.
Dacă pterigionul este extins pe suprafaţa 

corneei (spre centrul ochiului), este necesară 
intervenţia chirurgicală de excizie şi înlocuire 
a defectului restant cu grefa conjunctivală 
recoltată de la acelaşi ochi. Cu cât operaţia 
se realizează mai repede, recuperarea 
postoperatorie va fi mai rapidă şi acuitatea 
vizuală mai bună, îndepărtându-se cauza 
eventualului astigmatism preoperator (prin 
eliminarea membranei fibrovasculare).

Mihai, 51 de ani
În urmă cu vreo doi ani mi-a apărut pe ochi o pată roşie. De câteva luni, am observat că pata s-a 
întins spre mijlocul ochiului şi s-a mai umflat. Am fost la o consultaţie la oftalmolog şi mi s-a 
pus diagnosticul pterigion. Medicul mi-a recomandat operaţia. Ce mă sfătuiţi să fac?

Răspunde dr. Claudia Ciobanu, medic 
specialist dermatologie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa

Cheloidul este rezultatul unui proces de 
proliferare în exces a fibrelor de colagen. 
Tratamentul nu are scop curativ sau preventiv, 
deci boala nu poate fi tratată în proporţie 
de 100%. Opţiunile terapeutice depind de 
localizare şi de simptomele asociate (prurit, 
durere). Acestea includ injecţiile cu corticoizi, 

în combinaţie cu substanţe anti-proliferative, 
tratamente laser.

Nu se raportează o incidenţă crescută a 
cancerelor de piele în cazul persoanelor 
cu predispoziţia de a dezvolta cicatrici 
cheloide, faţă de populaţia generală. Totuşi, 
evitaţi traumatismele pe zonele respective şi 
vizitaţi anual medicul dermatolog, pentru o 
examinare atentă a suprafeţei leziunilor.

Ada, 53 de ani
De 36 de ani am probleme cu nişte cheloide spontane. Pe unele le-am tratat cu Diprofos 
(1985-1989), dar nu au dispărut în totalitate. Între timp, mi-au apărut altele pe spate. Aş 
vrea să vă întreb:
1. La ora actuală se poate trata 100 % această boală de piele?
2. Există riscul să fac cancer de piele ?

Răspunde dr. Alina Păcurari, medic specialist 
medicină internă, Hyperclinica MedLife 
Timişoara

În condiţiile în care probele de laborator 
standard sunt în limite normale, aş 
recomanda efectuarea unui examen fizic 
complet, cu măsurarea tensiunii arteriale; 
hipotensiunea arterială fiind o posibilă cauză 

de vertij. În plus, s-ar impune ca plan de 
investigaţii un consult ORL (pentru a elimina 
un vertij datorat unei patologii a urechii 
interne), o radiografie de coloană cervicală 
(pentru a diagnostica o posibilă spondiloză 
cervicală) şi un consult neurologic (pentru 
a ne asigura că nu este un vertij de cauză 
centrală şi a depista eventuale simptome 
neurologice asociate). 

Alina, 27 ani
De mai bine de jumătate de an, dimineaţa am stări de ameţeală urmate de greaţă. Mi se 
întâmplă când sunt în transportul în comun, în drum spre serviciu. Iniţial, am dat vina 
pe aglomeraţie, dar stările se repetă cam o dată, de două ori pe săptămână, ulterior m-am 
gândit că este din cauza pastilelor anticoncepţionale. Am discutat cu ginecologul meu, 
am efectuat un set de analize generale de sânge, de coagulare şi ceva analize hormonale, 
însă n-am reuşit să aflu cauza, pentru că toate au ieşit perfecte. Ce mă sfătuiţi să fac? Cărui 
specialist să mă adresez?

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.

Petras, 48 de ani
Hipertrofia de prostată poate pune în pericol viaţa pacientului ? Care sunt analizele 
sunt recomandate pentru a stabili stadiul acesteia şi în ce măsură se poate trata fără 
intervenţie chirurgicală ? Menţionez că în urmă cu un an şi jumătate am făcut testul 
PSA, iar valoarea a fost 1,74 .

Răspunde dr. Şerban Bancu, medic primar 
urologie, Hyperclinica MedLife Griviţa

În fazele avansate HBP poate duce la apariţia 
retenţiei de urină care neglijată conduce 
la dezvoltarea insuficienţei renale. Aceasta 
poate pune viaţa pacientului în pericol. 
Alte complicaţii redutabile cu impact major 
asupra sănătăţii sunt infecţiile urinare grave-
urosepsisul sau hematuria (sânge în urină).
Investigaţiile de rutină precum hemograma, 

uree, creatinina ( eventual ionograma-Na, 
K), urocultura şi sumarul de urină clarifica 
adesea stadiul bolii, alături de ecografia 
aparatului urinar.
În principiu adenomul de prostată se tratează 
medical, chirurgia fiind rezervată cazurilor 
care nu răspund la tratament, dar şi acele 
cazuri care au deja complicaţii. PSA trebuie 
repetat anual alături de tuşeul rectal şi 
ecografie.
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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)

REȚEAUA MEDLIFE




