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De când nu ați mai fost la medic? Vă întreb pentru că numai în cazul în care 
au trecut ani buni de la ultima voastră vizită mai puteți avea sentimentul de 
teamă.

Fie că este vorba despre cozi infernale, miros specific, zgomot de fond, 
înțepătură, durere, fie despre o eventuală eroare profesională, fiecare găsește o 
explicație pentru ezitarea de a trece pragul cabinetului medical. De aceea, este 
important să vă recunoașteți frica și să identificați cu exactitate ceea ce vă face 
cu adevărat să vă fie teamă.

De altfel, lumea medicală s-a schimbat destul de mult în ultimul timp. Medicii 
au acces la informații de specialitate de ultimă oră și folosesc aparatură 
performantă. Cabinetele nu mai sunt încăperi sumbre, asemănătoare 
camerelor de tortură, ci spații primitoare, decorate în culori vesele și relaxante, 
totodată. Specialiștii fac totul ca noi să ne simțim cu adevărat în vizită la ei, 
atunci când le trecem pragul cabinetelor. Mai mult decât atât, cei mai mulți 
știu să asculte și să ajute pacienții fricoși, așa încât pot transforma tratamentul 
într-o secvență zilnică firească, plăcută, plină de finețe și de amabilitate.

Dacă aveți nevoie de și mai multe motive, vă invităm sa citiți Povestea TA. 
Doamna Marin este doar una dintre pacientele care, din diverse cauze, a 
amânat vizita la medic și, drept urmare, a descoperit tardiv că are o tumoră 
malignă de 10 cm. Norocul ei a fost că și-a învins frica și că a crezut până în 
ultima clipă că se poate face bine.

Tot în ediția din această lună aflați despre noile alternative oferite de MedLife 
pentru pacientele care au probleme legate de incontinența urinară sau pentru 
cei care au nevoie de consiliere pentru a face față bolilor grave, așa cum este 
cancerul.

De asemenea, la rubrica de interviu vă invităm să îl cunoașteți pe prof. dr. Iosif 
Șamotă – unul dintre cei mai solicitați ortopezi din Brașov, nu doar pentru 
calitățile sale profesionale, ci și pentru cele umane – este doctorul care te face 
să uiți de durere…

În final, mi-aș dori să vă umpleți viața cu lucruri frumoase și cu energie 
pozitivă, să trăiți fiecare moment cu multă intensitate și, suplimentar, pentru 
un confort psihic sporit, dar nu numai, să vă faceți un obicei din a vizita un 
vechi prieten – doctorul. Pentru că totul este bine când se termină cu bine.
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

Aproximativ 25% dintre femeile cu vârste cuprinse între 
25 şi 65 de ani suferă de incontinenţă urinară, procentul 
ridicându-se până la 40% pentru cele care depăşesc vârsta 
de 65 de ani. Care sunt cauzele acestei probleme şi cum 
poate fi tratată aflaţi din reportajul realizat în cadrul 
Centrului pentru tratarea tulburărilor de statică pelvină 
la femei, recent inaugurat în spitalul Life Memorial 
Hospital. 

A trecut prin trei operaţii şi un tratament dur de radioterapie 
şi chimioterapie, iar astăzi spune cu zâmbetul pe buze că 
pentru viaţă merită să dai totul. Aflaţi în această ediţie 
povestea unei învingătoare în lupta cu cancerul de colon. 

Interesul crescut pentru calitatea produselor pe care 
le consumăm ne-a făcut să ne îndreptăm tot mai 
mult către rafturile cu produse bio sau magazinele de 
specialitate. Totuşi, ajunşi acolo observăm că multe sunt 
etichetate ca produse eco, bio, organice sau naturale. 
Ce presupune această etichetare şi care sunt diferenţele 
între aceste tipuri de produse aflaţi la pagina 24.

Dacă spui ortopedie în Braşov, n-ai cum să nu pronunţi 
numele prof. dr. Iosif Şamotă. Cine este Iosif Şamotă şi 
cum a ajuns ortoped vă invităm să aflaţi din interviul 
din această lună. 

Care sunt testele ginecologice pe care trebuie să le facă 
orice femeie în fiecare an? Ce este epilarea cu laser şi 
în ce zone este recomandată sau ce se recomandă în 
cazul unui ligament rupt? – sunt întrebările, venite de la 
cititori, la care găsiţi răspunsuri în această ediţie.



Viitoarele mămici vor putea beneficia de programul 
„Naştere cu blândeţe” şi la Maternitatea MedLife Genesys 
din Arad, au anunţat reprezentanţii spitalului, în cadrul 
ediţiei din luna martie a Clubului Viitoarelor Mămici. 
Programul încurajează “întoarcerea” la naștere naturală, 
respectând intimitatea și dorința femeii care urmează să 
treacă prin cea mai miraculoasă experiență a vieții.
“Nașterea cu blândețe” reprezintă un program special 
care a fost introdus în premieră, în urmă cu doi ani, la 
Maternitatea MedLife Eva din Brașov de către dr. Aurel 
Ionel, medic primar obstetrică-ginecologie şi coordonator 
al maternităţii. 

Unic în ţară, programul „Naştere cu blândeţe” promovează 
naşterea naturală, în condiţii de intimitate şi de siguranţă 
pentru mamă şi pentru bebeluş. Mămicile care optează 
pentru un pachet de „Naştere cu blândețe” își pot face un 
„Plan de naştere” (document cu valoare de contract, prin 
care viitoarele mămici îşi exprimă în scris opţiunile în ceea 
ce priveşte modul în care se va desfăşura naşterea, chiar 
de la începerea travaliului şi până la tăierea cordonului 
ombilical, în cazul în care totul decurge normal şi nu apar 
complicații). Întregul personal medical respectă protocolul 
IMBCO (International MotherBaby Childbirth Initiative) şi  
„Planul de naștere” agreat cu viitoarea mămică.

Spitalul Life Memorial Hospital a inaugurat Centrul 
pentru tratarea tulburărilor de statică pelvină la femei, 
oferind cele mai noi soluţii medicale pentru rezolvarea 
disfuncţiilor planşeului pelvin, la femei. Aceste probleme au 
o amploare mare, cea mai cunoscută dintre consecințe fiind 
incontinenţa urinară de efort. Studiile arată că frecvenţa 
incontinenţei urinare la femeile cu vârste cuprinse între 20 
şi 80 de ani este de 40%.

În cadrul noului centru pot fi tratate următoarele 
afecţiuni: incontinenţa urinară, prolapsul utero-vaginal, 
incontinenţa anală şi durerea pelvină. Printre factorii de risc 
determinanţi pentru aceste afecţiuni se numără: naşterea 
pe cale vaginală, vârsta, fumatul, exerciţiile fizice în exces 
şi la intensitate crescută, obezitatea, factori congenitali 

(de exemplu, un metabolism anormal al colagenului – 
sindromul Ehlers-Danlos), intervenţii chirurgicale în zona 
pelvină realizate anterior instalării afecţiunii respective. 

Anatomia pelvisului, prin conformaţia oaselor bazinului, 
complexul musculo-ligamentar şi organele pelvine 
contribuie la o funcţie normală a planşeului pelvin. 
Ligamentele, muşchii şi fascia pelvină constituie un 
sistem musculo-elastic care dă formă şi funcţie organelor 
planşeului pelvin. Funcţionarea normală a organelor 
pelvine depinde de integritatea structurii planşeului pelvin. 
Afectarea ţesutului conjunctiv din ligamentele de susţinere 
şi din fascii poate duce la apariţia mai multor afecţiuni 
specifice. 

Primul pas în evaluarea unei femei cu probleme de statică 
pelvină este consultul la medicul specialist, unde anamneza 
ridică suspiciunea diagnosticului. Urmează examenul  
clinic ce urmăreşte evaluarea tonicităţii planşeului pelvin, a 
poziţiei anatomice a pereţilor vaginali anterior şi posterior, 
a uterului, a stabilităţii joncţiunii uretro-vezicale. Ulterior, 
investigaţiile paraclinice ‒ examen sumar de urină şi 
urocultură, ecografie perineală şi transvaginală ‒ confirmă 
diagnosticul şi orientează asupra alegerii modalităţilor 
terapeutice. 

Tratamentul clasic al tulburărilor de acest tip constă 
în: tehnici de antrenare a vezicii urinare asociate cu 
antrenamentul muşchilor planşeului pelvin prin exerciţii 
Kegel, montarea unor dispozitive vaginale sau uretrale-
pesarele (nu se pot folosi pe termen lung şi pot avea ca 
efecte secundare infecţii urinare şi vaginale sau lezarea 
mucoasei vaginale), medicaţie (pe termen lung pot apărea 
reacţii adverse).

În cadrul noului centru se folosesc cu succes tehnici 
chirurgicale minim invazive care pot  repara ligamentele 
afectate, prin inserţia unor dispozitive speciale, astfel că 
refacerea formei şi a structurii poate conduce la reluarea 
funcţiei normale. Printre avantajele tratamentului 
chirurgical al tulburărilor de statică pelvină se 
numără: spitalizarea de scurtă durată ‒ 48 de ore, 
durerea postoperatorie scăzută, risc de retenţie urinară 
postoperatorie scăzut, revenirea la activitatea obişnuită în 
maximum două săptămâni.
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În curând: 
Naşterea cu blândeţe 
şi la Maternitatea MedLife Genesys din Arad  

Nou: centru pentru tratarea tulburărilor 
de statică pelvină la femei 

în Life Memorial Hospital

NOUTĂȚISERVICII

Hyperclinica MedLife Unirii aşteaptă micii pacienţi cu 
servicii complexe de neurologie pediatrică. 
Neurologia pediatrică este specialitatea medicală care 
se ocupă cu diagnosticarea şi tratarea bolilor sistemului 
nervos central şi periferic și ale sistemului muscular 
la copii. Această specialitate joacă un rol important 
în evaluarea neurologică periodică a copiilor născuţi 
prematur, precum şi a tuturor nou-născuţilor cu risc de a 
dezvolta sechele neurologice, având drept scop depistarea şi 
tratarea precoce a oricărei afectări a sistemului nervos.

Dintre afecţiunile ce pot fi diagnosticate, tratate şi 
monitorizate de către medicul neurolog pediatru, 
amintim: cefaleea şi migrena, traumatismele cranio-
cerebrale,  convulsiile febrile, epilepsia, manifestările 
paroxistice neepileptice (sincopa, atacurile de înfiorare, 
automatismul ambulatoriu nocturn, pavorul nocturn, 
coşmarul, enurezisul nocturn, ticurile, vertijul paroxistic 
benign, torticolisul paroxistic benign etc.), întârzierile 
în dezvoltarea neuropsihomotorie, tulburările de limbaj, 
paraliziile cerebrale, malformaţiile şi tumorile sistemului 
nervos, afecţiunile nervilor cranieni, sindroamele 
neurocutanate, afecţiunile neuromusculare (amiotrofiile 
spinale, distrofiile musculare, miopatiile, neuropatiile, 
miastenia, miozitele, paraliziile de plex brahial etc.), 
tulburările de echilibru, deficitele motorii de cauze variate, 
afecţiunile inflamatorii .

În cadrul Hyperclinicilor MedLife, pacientul poate 
beneficia și de o serie de investigații necesare stabilirii 
unui diagnostic precis: ecografie transfontanelară (ETF), 
electroencefalogramă (EEG), computer tomograf (CT) 
sau rezonanță magnetică nucleară (RMN), precum și teste 
de laborator, inclusiv teste genetice. De asemenea, pentru 
sugarii cu întârziere în dezvoltarea motorie sau pentru 
copiii mai mari cu diferite deficite motorii se asigură 
evaluare și tratament de specialitate în cadrul secțiilor de 
Fiziokinetoterapie și Recuperare Medicală din cadrul Life 
Memorial Hospital şi 
Spitalului de Ortopedie.

În cadrul Hyperclinicii 
MedLife Unirii, evaluarea 
neurologică și investigarea 
EEG la copii este efectuată 
de dr. Cristina Moțoescu, 
medic primar neurologie 
pediatrică, și de dr. Oana 
Tabacu, medic specialist 
neurologie pediatrică.

Servicii de neurologie 
pediatrică 

la Hyperclinica MedLife Unirii



Primăvara continuă cu promoţii 
în farmaciile Pharmalife Med!

În luna mai, farmaciile PharmaLife Med te aşteaptă 
cu promoţii între 10% şi 30% la produsele cosmetice, 
dermatocosmetice şi de îngrijire personală.
Pregăteşte-te de sărbătoare alături de Pharmalife Med!
Promoţia este valabilă până la 30 aprilie, în limita stocului 
disponibil.
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Copilul tău are o problemă neurologică? Vrei să afli mai 
multe despre boala sa, despre evoluţia şi posibilitatea 
efectuării unui tratament? La cabinetul de neurologie din 
Hyperclinica MedLife Unirii te aşteptăm cu micuţul tău 
pentru a efectua o electroencefalografie (EEG).

Electroencefalografia (EEG) este un instrument esenţial 
în evaluarea, diagnosticul şi urmărirea afecţiunilor 
neuropediatrice. Electroencefalografia este o metodă 
electrofiziologică de explorare a sistemului nervos central, 
constând în înregistrarea biocurenților câmpurilor 
transcraniene la nivelul tegumentelor și înregistrarea grafică 
a acestora în timp, sub formă de unde. Activitatea electrică 
cerebrală este influenţată de vârstă, de mediul intern şi 
extern al subiectului, variind în cursul perioadei de somn.

Electroencefalografia este o metodă de diagnostic 
neinvazivă, folosită în diagnosticul multor afecţiuni, 
precum: epilepsia, manifestările paroxistice neepileptice 
(spasmul hohotului de plâns, sincopa, vertijul paroxistic 
benign etc.), tulburările de somn, sindromul cefalalgic, 
traumatismele craniene, infecţiile sistemului nervos central, 
tulburările de limbaj, tulburările de învăţare etc. 
Mulţi medici consideră că, odată învăţate principiile 
esenţiale ale citirii EEG şi ale ritmurilor de bază, pot 
interpreta electroencefalograme la pacienţi de orice 
vârstă şi în cadrul oricărei patologii. În realitate, EEG se 
modifică foarte mult cu vârsta, în special la copii, prezintă 
particularităţi nu numai de ritm, ci şi de reactivitate, 
asimetrii etc., care la adult sunt considerate anormale şi din 
acest motiv predispun la erori de diagnostic şi tratament 
în cazul în care persoana care citeşte nu este instruită 
corespunzător. 

Interpretarea unei electroencefalograme trebuie făcută în 
funcţie de gradul de maturitate a creierului. Astfel, un EEG 
la un prematur va fi diferit de un EEG la un nou-născut la 
termen sau de al unui sugar.

Realizarea procedurii
Electroencefalografia se realizează de regulă la un pacient 
aflat cu ochii deschişi, fiind relaxat într-un fotoliu comod 
sau culcat. Electrozii de argint, sub formă de discuri 
de 0,5 cm în diametru, sunt ataşati de scalp cu ajutorul 
unei substanţe adezive, precum colodiul, și al unei paste 
conductive (sau doar pastă conductivă). Prin convenţie, 
electrozii sunt plasaţi la intervale de 10% sau 20% din 
circumferinţa capului. Această metodă este cunoscută ca 
sistemul internaţional 10-20.

Pe lângă înregistrarea electroencefalografiei în repaus se 
utilizează şi câteva proceduri de activare cu scopul de a 
amplifica activitatea electrică corticală sau pentru a genera 
activităţi electrice care nu sunt observate în mod normal în 
timpul repausului. 

• Proba cu hiperventilare. Pacientul este rugat să respire 
profund timp de 3 minute, cu o frecvenţă aproximativă de 
20/min; 

• Proba cu lumină. La o distanţă de 30 cm de ochii 
pacientului este plasată o sursă puternică de lumină 
oscilantă (un stroboscop) şi este pusă să oscileze cu o 
frecvenţă de la 1 la 50 cicluri/s, în timp ce pacientul ţine 
ochii deschişi sau închişi; 

• Proba cu somn. Electroencefalografia este înregistrată 
în timp ce pacientului i se permite să adoarmă singur 
sau cu ajutorul sedativelor. Somnul este extrem de util în 
evidențierea anomaliilor.

Rezultatele ce se aşteaptă de la EEG depind de motivele 
indicaţiei sale. Pentru ca acest examen să fie util 
clinicianului, el trebuie efectuat în condiţii tehnice riguroase 
şi interpretat în funcţie de anamneza bolnavului.

Electroencefalografia (EEG) pediatrică
la Hyperclinica MedLife Unirii  

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.

Nu te lăsa învins de cancer! 
Vino la grupul de suport pentru 
neoplazici din cadrul LMH 

Reduceri de 10% 
pentru artroscopii 

la Spitalul de Ortopedie 
şi Traumatologie MedLife

Suferi de o problemă de 
genunchi, umăr sau şold? 
Medicul ţi-a recomandat 
intervenţia artroscopică 
pentru rezolvarea 
problemei tale? Vino la 
Spitalul de Ortopedie şi 
Traumatologie MedLife, 
iar medicii noştri îţi vor 
efectua intervenţia în cele 
mai sigure condiţii. În plus, 
până la 31 mai beneficiezi de un discount de 10% din preţul 
artroscopiei. 

Artroscopia este o procedură medicală minim invazivă 
utilizată atât pentru diagnosticul, cât şi pentru tratamentul 
leziunilor articulare. Intervenţia se efectuează cu ajutorul 
artroscopului, un instrument subţire, prevăzut cu o cameră 
video miniaturală cu o sursă de lumină care măreşte şi 
luminează structurile din interiorul articulaţiei. Camera 
video transmite pe un monitor imaginile mărite, astfel încât 
medicul să poată vizualiza articulaţia şi ţesuturile acesteia. 

Artroscopia este folosită pentru:
• identificarea problemelor articulaţiilor şi formularea 
diagnosticului;
• prelevarea de mostre de ţesut pentru biopsie; 
• monitorizarea unei afecţiuni şi a eficienţei unui tratament;
• îndepărtarea fragmentelor intraarticulare: fragmente 
osoase, depuneri de calciu sau pinteni osoşi;
• repararea sau excizia părţilor moi ale articulaţiei 
(ligamente, tendoane, cartilagii);
• ligamentoplastie: tăierea sau repararea ligamentelor;
• excizia cicatricilor sau a sinovialei inflamate.

Artroscopia este efectuată în mod frecvent la genunchi 
şi la umăr, mai rar în cazul afecţiunilor şoldului, gleznei, 
pumnului şi cotului.  Fiind o procedură minim invazivă, 
artroscopia prezintă următoarele avantaje faţă de 
intervenţia chirurgicală clasică:
• este mai puţin dureroasă şi traumatizantă;
• permite recuperarea rapidă a pacientului;
• cicatrici minime;
• internare de scurtă durată;
• complicaţii minime.

Detalii şi programări, la 021.642.1273 sau la 021 96 46
Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie MedLife, 
Bulevardul Ferdinand 98-100, sector 2, Bucureşti. 
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Specialiştii MedLife vă aşteaptă în cadrul expoziţiei „The 
Human Body”, de la Muzeul „Grigore Antipa”, la o serie 
de seminarii interactive pe teme medicale. Până la 30 
iunie, puteţi afla de la medicii MedLife informaţii utile 
despre felul în care stilul şi alegerile pe care le facem ne pot 
afecta viaţa şi sănătatea.  Seria de evenimente a început la 
finalul lunii aprilie, cu un seminar având tema „Stresul, 
ca fenomen”, urmând să fie şi alte întâlniri cu subiecte din 
sfera dermatologiei, bolilor infecţioase, endocrinologiei, 
ginecologiei şi psihiatriei. 

Programul seminariilor va fi afişat pe www.medlife.ro, 
accesul publicului fiind gratuit.

Expoziţia „The Human Body” poate fi vizitată până pe data 
de 30 iunie 2013, zilnic, de marţi până duminică inclusiv, 
între orele 10.00 și 20.00. Expoziţia include peste 200 de 
exponate ‒ corpuri umane reale (integrale sau secţiuni) 
care, prin disecţiile la nivelul organelor şi ţesuturilor, oferă 
o perspectivă unică, tridimensională, fidelă asupra a ceea ce 
se află sub piele, asupra miracolului corpului omenesc şi a 
modului în care acesta funcţionează.

Sunteţi în căutarea unui medic de familie în care să aveţi 
încredere şi cu care să vă construiţi o relaţie pe termen lung? 
Aveţi nevoie de un medic care să aibă grijă de sănătatea 
familiei dumneavoastră și care să vă stea la dispoziţie în 
permanenţă? Vă aşteptăm în Centrul Medical MedLife 
Victoriei pentru a vă înscrie pe lista medicului de familie 
dr. Ecaterina Neacşa. 

Cu o pregătire medicală de excepţie, dr. Ecaterina Neacşa 
are o vastă experienţă atât în îngrijirea adulţilor, cât şi a 
copiilor cu vârsta de peste 7 ani. Dr. Neacşu este preocupată 
de pregătirea medicală continuă şi participă în mod constant 
la cursuri, simpozioane şi congrese medicale, fiind interesată 
de patologia cardiovasculară, digestivă, renală etc). Pe lângă 

acestea, dr. Ecaterina Neacşu vă poate oferi consilierea 
necesară pentru a vă lăsa de fumat. 

În acest moment, dr. Neacşa urmează cursurile pentru 
obţinerea competenţelor în ecografie. 

Înscrierea pe lista medicului de familie se face în baza 
următoarelor acte:
• copie act identitate adulți/certificat de naștere copii 
(înscrierea doar a copiilor peste 7 ani);
• adeverință de la locul de muncă sau talon de pensie
Medicul de familie are contract cu CASMB. 

Detalii şi programări, la 021 96 46

Strănuţi, ai nasul înfundat şi-ţi curg ochii, deşi afară este cald 
şi frumos? Dacă ai aceste simptome, nu ezita să-i faci o vizită 
alergologului, fiindcă este foarte posibil să ai o alergie de 
primăvară. Începe prin a afla cauza care-ţi provoacă reacţia 
alergică şi fă-ţi un test cutanat prick. Acesta poate să-ţi spună 
exact dacă alergia ta este provocată de polen sau de alţi 
alergeni, cum ar fi acarienii, mucegaiul, praful etc. Testul se 
face în urma unui consult de specialitate, iar interpretarea 
rezultatului se poate face după 30 de minute. 

Mai trebuie să ştiţi că sensibilitatea alergică se poate 
manifesta şi prin alte boli atipice: crize de respiraţie 
şuierătoare, tuse şi apăsare în piept, simptome caracteristice 
astmului, sau dermatită atopică, o eczemă cronică cu 
debut, în cele mai multe cazuri, la vârsta copilăriei. În afara 
patologiei cu caracter sezonier, medicul alergolog va evalua 
toate simptomele şi semnele pacientului ce pot apărea în 
orice moment al anului şi se pot încadra în boli precum 
dermatita de contact alergică (evaluată prin testare cutanată 
patch cu interpretarea rezultatelor la 48 şi 72 de ore), 
urticarie acută sau cronică şi angioedem de diverse cauze, 
alergia la înțepătura de insecte, anafilaxia, o reacţie alergică 
generală severă care poate pune viaţa în pericol, dar și 
hipersensibilitatea la anumite medicamente. 
În urma evaluării amănunţite, medicul te va învăţa cum să 
eviţi anumiţi alergeni şi ce ar trebui să faci pentru a controla 
simptomele. 

Consultaţii şi teste alergologie: 

Arad:
Hyperclinica MedLife Genesys: dr. Alina Bălăceanu, medic 
specialist alergologie şi imunologie clinică, dr. Camelia Ciacli, 
medic specialist alergologie şi imunologie clinică.

Braşov
Hyperclinica MedLife PDR Livada Vulturului: dr. Ecaterina 
Fanciali, medic primar alergologie și imunologie clinică, şi 
dr. Ramona Popa, medic specialist alergologie și imunologie 
clinică.

Bucureşti
Hyperclinica MedLife Băneasa: dr. Oana Savu, medic 
specialist alergologie și imunologie clinică.
Hyperclinica MedLife Griviţa: dr. Adriana Iacomi, medic 
primar alergologie și imunologie clinică, dr. Gabriela David, 
medic specialist alergologie și imunologie clinică.
Hyperclinica MedLife Titan, Unirii şi Favorit: dr. Corina 
Bach, medic specialist alergologie și imunologie clinică.

Timişoara
Hyperclinica MedLife Timişoara: dr. Lizica Igreţ, medic 
specialist alergologie și imunologie clinică, şi dr. Bianca 
Matiş, medic specialist alergologie și imunologie clinică.

Medicii MedLife susțin 
seminarii medicale în 
cadrul expoziţiei 
“The Human Body”

Continuă înscrierile la medicul de familie 
din Centrul Medical MedLife Victoriei

Specialiștii MedLife te ajută să ții în frâu alergiile de primăvară 
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Hyperclinica MedLife Genesys din Arad are, de 
luna trecută, un nou profesionist în medicină 
dentară, dr. Adina-Manuela Hăhăianu, medic 
specialist paradontologie. Noul specialist a finalizat 
Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 

în anul 2008, şi s-a specializat în paradontologie 
în cadrul programului de rezidenţiat al aceleiaşi 
universităţi. Dr. Hăhăianu a acumulat experienţă 
activând la Clinica dentară de implantologie – Vivis 
Dent (2008-2009) şi la Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara (2010-2012). 

Dr. Adina-Manuela Hăhăianu, medic specialist paradontologie

Dr. Lila Martin, medic specialist cardiologie, s-a 
alăturat recent echipei Hyperclinicii MedLife 
Titan. Absolventă a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, promoţia 
2000, dr. Martin s-a specializat în cardiologie în 
cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare “C. C. 
Iliescu”, în perioada 2002-2007, unde si-a însuşit 
metodele moderne de diagnostic şi tratament, 
inclusiv ecocardiografia şi unele tehnici de 
investigaţii cardiologice invazive. Ulterior, şi-a 

dobândit competenţa în Eco-Doppler vascular, 
dar aprofundează continuu cunoştinţele teoretice 
şi îşi perfecţionează aptitudinile practice. Este la 
curent cu noutățile din cardiologie, cu ghidurile 
europene şi americane de diagnostic şi tratament, 
pe care le aplică cu succes zi de zi. Dr. Lila Martin 
tratează fiecare caz cu multă responsabilitate, fiind 
preocupată în permanenţă de starea pacienţilor şi 
de evoluţia acestora sub tratamentele recomandate. 
Menține o legătură de durată cu pacienții.

Dr. Lila Martin, medic specialist cardiologie

Recent, dr. Alin Popescu, medic primar medicină 
sportivă, s-a alăturat echipei Spitalului de Ortopedie 
şi Traumatologie MedLife. Specialistul oferă 
consultaţii şi consiliere în nutriţie pentru sportivi, 
dar şi tratamente cu ESWT, tratamente injectabile 
intra-articulare, eliberează avize medico-sportive, 
consiliere anti-doping etc.

Dr. Alin Popescu este absolventul Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, are studii 
în psiho-sociologie şi competenţe apifitoterapie, 
aromoterapie şi homeopatie. Activează în cadrul 
MedLife din anul 2008 şi este medicul naţionalei 
României de Rugby. 

Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă

NOUTĂȚI˝DOTĂRI NOUTĂȚI˝MEDICI

Laboratorul MedLife Timişoara are, de la începutul acestei 
luni, un nou analizor performant pentru analizele de 
urină, Iricell 2000. Echipamentul permite prelucrarea şi 
procesarea automată a unui număr de 240 de probe pe oră. 
Având la bază două componente, iQ 200 Elite şi iChem 
Velocity, analizorul permite realizarea automată a chimiei 
şi a microscopiei urinare, creşterea vitezei de lucru şi 
eliberarea rapidă a rezultatelor şi arhivarea acestora etc.

iQ200 Elite foloseşte imagini digitale şi un program 
specializat pentru clasificarea particulelor din urină în 
12 categorii şi pentru emiterea de rapoarte cantitative. 
Totodată, acesta scurtează substanţial timpii de lucru 
pentru prepararea şi interpretarea sedimentului, prin 
automatizarea pregătirii probelor analizate.

Astfel, echipamentul Iricell 2000 asigură automatizarea 
completă a analizelor de urină şi permite o maximizare a 
fluxului de lucru în laborator.

Nou:
Analizor Iricell 2000 în laboratorul MedLife Timişoara

 Radiologie GE XR 6000
la Hyperclinica MedLife Titan

Departamentul de imagistică al Hyperclinicii MedLife Titan 
pune la dispoziţia pacienţilor investigaţiile radiologice cu 
echipamentul XR 6000 de la General Electric. Pacienţii 
pot beneficia de radiografii de mare acurateţe pentru orice 
regiune a corpului, cu o iradiere minimă. Aparatul este 
ergonomic şi uşor de manevrat, permiţând şi examinarea 
pacienţilor pe targă sau în scaunul cu rotile. 

Sistemul oferă protecţie pacienţilor prin echipamente 
adecvate de radioprotecţie pentru zonele neexpuse. 

Radiografia este indicată în diagnosticul unor afecţiuni 
traumatice, inflamatorii, infecţioase, tumorale, endocrine 
etc. Pentru efectuarea unei radiografii nu există 
contraindicaţii şi nu este necesară o pregătire prealabilă.

Echipă medicală:
Dr. Gabriela Marin, medic primar radiologie 
şi imagistică medicală;
Dr. Loredana Marina, medic specialist radiologie 
şi imagistică medicală.

• Ideale pentru a proteja pielea sensibilă a bebeluşilor împotriva înţepăturilor ţânţarilor şi ale 
altor insecte în perioada verii;
• Protecţie naturală: ingredientul activ este Liliac de India/Citodiol (extract de Eucalipt);
• Testate dermatologic pentru piele sensibilă;
• Nu conţin alcool şi coloranţi; 
• Nu conţin parabeni; 
• Oferă protecţie atât pe timpul zilei, cât şi noaptea;
• O singură aplicaţie protejează pielea copilului până la 3 ore;
• Recomandate pentru copiii cu vârsta de 0+ luni şi 3+ luni, femei însărcinate şi persoane cu 
piele sensibilă;
• Gama cuprinde: şervețele umede 0+ luni, Creion după înţepături 0+ luni, Gel 3+ luni, Roll-
on 3+ luni şi Spray 3+ luni.

Protejează-ți copilul de insecte cu produsele speciale de la ChiccoP
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O    lume închisă, ca un circuit, în care elementele se 
influenţează reciproc şi îşi pun amprenta asupra 
sănătăţii noastre. Acesta este sistemul endocrin 

din care glanda tiroidă face parte, alături de hipofiză, 
hipotalamus, glandele suprarenale (adrenale), pancreasul 
endocrin, testiculul, ovarul şi epifiza. Toate aceste glande 
secretă hormoni care sunt eliberaţi ulterior în sânge şi care 
coordonează activitatea întregului organism. 

Glanda fluture 
şi efectele ei asupra organismului

DOSARMEDICAL

„Simptomele care determină 
un medic de familie să trimită 
pacientul la un medic specialist 
sunt palpitaţiile, stările de 
nervozitate inexplicabilă, situaţiile 
în care pacientul transpiră şi 
nu are nicio explicaţie pentru 
aceste simptome sau cazurile în 
care simte o stare de disconfort 
la nivelul gâtului”, explică dr. 
Camelia Popa, medic specialist 
endocrinolog în cadrul Centrului 
de Excelenţă în Patologia 
Tiroidiană de la MedLife Genesys 
Arad. 

 Ce este glanda tiroidă
Tiroida este glanda în formă de 
fluture situată la baza gâtului. 
Are doi lobi (drept şi stâng) care 
comunică printr-o porţiune 
comună formată din ţesut 

glandular: istmul. Tiroida este 
cea mai mare glandă a sistemului 
endocrin şi este responsabilă de 
producerea hormonilor tiroxină 
(T4) şi triiodotironină (T3). 

Triiodotironina (T3) are rolul 
de a creşte metabolismul bazal, 
care determină o creştere a 
consumului de oxigen şi de 
energie al organismului. Efectele 
acestui hormon asupra circulaţiei 
şi inimii constă în creşterea 
frecvenţei cardiace şi a forţei de 
contracţie, care, la rândul lor, duc 
la creşterea tensiunii arteriale 
sistolice. La copii, triiodotironina 
ajută la dezvoltarea plămânilor, 
a sistemului nervos central şi la 
creşterea liniară a oaselor. Acest 
hormon este implicat şi în oxidarea 
şi eliminarea colesterolului. 

Tiroxina (T4) are rolul de a creşte 
metabolismul bazal, dar este 
important şi în creşterea celulară şi 
tisulară. 

Controlul glandei tiroide
Diagnosticul unei afecţiuni 
tiroidiene necesită, în primul 
rând, un consult de specialitate, 
ecografie tiroidiană prin care se 
investighează funcţia tiroidiană 
şi structura ei. Ulterior, dacă este 
semnalată prezenţa nodulilor 
tiroidieni, medicul poate efectua 
o puncţie la nivelul acestora 
pentru a identifica la examenul 
histopatologic natura acestora. 
Testarea glandei tiroide este 
recomandată în următoarele 
situaţii, potrivit dr. Anca 
Drăguţescu, medic specialist 
endocrinologie, Hyperclinica 
MedLife Unirii: 
• când pacientul a mai avut 

probleme la nivelul glandei tiroide;
• când există în familie şi alte 
persoane care au suferit sau suferă 
de afecţiuni tiroidiene;
• când pacientul are guşă (tiroida 
se măreşte în volum) sau prezintă 
simptome sugestive pentru 
hipotiroidism sau hipertiroidism;
• când pacientul are un nivel seric 
crescut de anticorpi antitiroidieni 
(ATPO şi/sau ATGL);
• când pacientul suferă de diabet 
zaharat de tip 1 sau de alte boli 
autoimune;
• când pacientul are un istoric 
personal de iradiere (ex. 
radioterapie pentru patologie 
neoplazică) în zona capului şi a 
gâtului;
• în cazul femeilor cu istoric 
personal de avort spontan repetat 
sau naştere prematură;
• în cazul persoanelor care fac 
tratament cu litiu sau amiodaronă, 
la cei cu sindrom Down, la femeile 

peste 50 ani, postpartum etc. 

Bolile funcţionale ale tiroidei şi 
tratamentul lor 
Fiecare afecţiune a glandei tiroide 
se tratează într-un mod diferit. 
Hipotiroidia apare atunci când 
tiroida nu produce suficienţi 
hormoni. Această problemă este 
cauzată, de multe ori, de tiroidita 
Hashimoto, o afecţiune autoimună 
caracterizată de prezenţa unui titru 
crescut de anticorpi îndreptaţi 
împotriva glandei tiroide, care 
determină, în timp, distrugerea 
progresivă a ţesutului tiroidian, 
precizează dr. Anca Hoisescu, 
medic specialist endocrinolog în 
cadrul Centrului Medical MedLife 
Victoriei. Hipotiroidia se tratează 
medicamentos, cu hormon 
tiroidian de sinteză. Acest hormon 
este identic cu cel natural, iar dacă 
doza este adaptată necesarului 
fiecărui pacient, nu creează 

reacţii adverse. Medicamentele cu 
hormon tiroidian de sinteză sunt 
foarte bine tolerate de organism şi 
nu sunt costisitoare. 

Hipertiroidia apare atunci când 
tiroida produce hormoni în exces. 
Boala Basedow-Graves este cea mai 
frecventă cauză de hipertiroidism. 
În acest caz, se impun mai 
multe modalităţi de tratament. 
Într-o primă fază, pacientul este 
reechilibrat hormonal, de cele mai 
multe ori pe cale medicamentoasă. 
Rolul medicamentelor administrate 
în această situaţie este acela de 
a scădea producţia de hormon 
tiroidian. În funcţie de afecţiune, se 
poate face un tratament îndelungat 
cu medicamente sau se poate 
recurge la alte metode terapeutice, 
precum intervenţia chirurgicală 
ori tratamentul cu iod radioactiv, 
explică dr. Anca Drăguţescu. 



de un tratament medicamentos (în 
cazul nodulilor toxici). 

Tratamentul chirurgical al 
glandei tiroide
Cele mai multe formaţiuni 
tumorale ale glandei tiroide sunt 
benigne, însă destul de multe sunt 
şi maligne. Indiferent de natura 
acestora, în multe cazuri intervenţia 
chirurgicală reprezintă o metodă 
de tratament care nu poate fi 
substituită. 

Hemitiroidectomia sau 
lobectomia

Tiroidectomia este operaţia prin 
care glanda tiroidă este îndepărtată 

parţial sau în totalitate. „În 
prezent, nu se mai fac tiroidectomii 
subtotale, cu abandonarea unui 
rest de ţesut tiroidian, care să 
preia funcţia tiroidei îndepărtate 
de chirurg, pentru că în acel rest 
de ţesut pot să rămână leziuni 
pe care noi nu le vedem şi nici 
imagistica medicală. Acum facem 
tiroidectomie totală chiar și dacă 
numai un lob este afectat”, explică 
dr. Ioan Dragomir, medic primar 
chirurgie generală în cadrul 
MedLife Braşov. 

Cum e viaţa în lipsa tiroidei
„Dacă îndepărtăm întreaga tiroidă, 
organismul este lipsit de hormonul 
tiroidian şi începe să sufere din 
această cauză. Organismul nu 
poate supravieţui fără hormon 
tiroidian şi atunci se face un 
tratament de substituţie cu produse 
asemănătoare sau chiar cu hormon 
tiroidian, care este la ora actuală 
foarte bine pus la punct. Se aplică 
foarte uşor şi pacientul rămâne 
dependent de acest tratament toată 
viaţa. Dacă am îndepărtat doar 
un singur lob al glandei tiroide 
(hemitiroidectomie), atunci nu mai 
este nevoie de niciun tratament 
pentru că lobul tiroidian rămas 
asigură producţia de hormoni 
necesară organismului. Pacientul 
căruia i s-a îndepărtat un singur lob 
trebuie să se investigheze periodic,, 
cel puţin o dată pe an”, menționează 
dr. Ioan Dragomir. 
 
Viaţa pacientului după operaţie este 
la fel ca a unui om sănătos, doar că 
trebuie să îşi ia dimineaţa pastila 
cu un substituent al hormonului 
tiroidian. În rest, poate face sport, 
poate presta orice fel de muncă 
(intelectuală şi fizică), iar femeile 
tinere pot avea copii fără niciun fel 
de pericol. 

Cristina Bobe
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DOSARMEDICAL

Tiroiditele (inflamaţiile glandei 
tiroide) pot avea cauze diferite, mai 
explică dr. Drăguţescu. „Tiroiditele 
acute bacteriene apar în urma unei 
infecţii bacteriene şi se tratează 
cu antibiotic. Tiroiditele subacute 
au origine virală şi se tratează 
cu antiinflamatoare. Acest tip de 
tiroidită cauzează durere în partea 
din faţă a gâtului, febră, senzaţia de 
oboseală, dar si hipertiroidie, adică 
o creştere a secreţiei de hormoni 
tiroidieni. Antiinflamatoarele 
administrate pot fi steroidiene sau 
nesteroidiene. Un alt tip de tiroidită 
este cea cronică autoimună, 
denumită şi Hashimoto, care apare 
atunci când organismul produce 

anticorpi care afectează glanda 
tiroidă”. Tratamentul se face atunci 
când apare hipotiroidia, deşi 
există unele studii care arată că 
tratamentul cu hormon tiroidian, 
chiar şi atunci când funcţia tiroidei 
este normală, poate reduce nivelul 
autoanticorpilor şi poate întârzia 
sau preveni apariţia hipotiroidiei.

Nodulii tiroidieni şi cancerul 
tiroidian
Ecografiile tiroidiene, împreună 
cu sonoelastografia (măsoară 
elasticitatea nodulului – dacă este 
dur, are risc mai mare să fie cancer), 
sunt investigaţiile care evaluează 
nodulii tiroidieni. În funcţie 
de rezultate, medicul vă poate 
recomanda puncţia tiroidiană cu ac 
subţire, medicamente specifice sau 
direct operaţia. 

Recent, a devenit disponibilă 
pentru nodulii tiroidieni şi testarea 
moleculară. Din celulele recoltate 
la puncţia cu ac subţire se extrage 
ADN şi sunt depistate mutaţii 
BRAF, RAS, RET/PTC, PAX8/
PPARγ. Prezenţa acestor mutaţii 

stabileşte diagnosticul de cancer şi 
semnalează, în general, cancere mai 
agresive. 

„Este de preferat să se efectueze 
puncţia tiroidiană deoarece, uneori, 
în ciuda faptului că nodulul arată 
suspect, puncţia poate stabili dacă 
este vorba despre un nodul benign 
(care nu este cancer), care este 
suficient să fie tratat medicamentos 
sau doar urmărit, în funcţie de 
caz”, explică dr. Laura Pârlog, 
medic specialist endocrinologie, 
Hyperclinica MedLife Favorit.  
Tratamentul adjuvant (ex. 
radioiodoterapie sau iradiere 
externă) este o altă cale de a 
vindeca nodulii tiroidieni de natură 
malignă. Unii pacienţi au nevoie şi 

“Tiroiditele (inflamaţiile glandei tiroide) pot avea 
cauze diferite. Tiroiditele acute bacteriene apar 
în urma unei infecţii bacteriene şi se tratează cu 

antibiotic. Tiroiditele subacute au origine virală şi se 
tratează cu antiinflamatoare.”

Dr. Anca Drăguţescu, medic specialist endocrinologie, 
Hyperclinica MedLife Unirii
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REPORTAJ

Fiecare om trăieşte cu fricile sale. Unele dintre ele ne sunt 
bine cunoscute, în timp ce altele sunt dificil de înţeles. 
Sunt frici desprinse din experienţe mult prea personale. 

Marcelei P. îi era frică să bea apă. Temerea ei se transforma 
într-o dilemă care o însoţea pretutindeni: să beau apă, să 
nu beau apă... dacă mi se întâmplă din nou? Pentru un om 
sănătos, această teamă este cel puţin bizară, dar ceea ce i se 
întâmpla Marcelei era – într-adevăr – un lucru neplăcut. 
Întreaga ei viaţă era calculată în funcţie de paharul de pe 
marginea chiuvetei, pe care îl privea, întrebător, zi de zi. 
Alegea să bea apă mai târziu, după cumpărături. 

În anul 2009, Marcela s-a prezentat 
la un control ginecologic, unde 
i-a fost depistată o problemă care 
avea să o urmărească mult timp 
după aceea: ruptură de perineu. 
Medicul care a consultat-o la 
vremea respectivă i-a spus, însă, că 
nu este ceva grav şi că nu are niciun 
motiv să îşi facă griji. Marcela avea 
atunci 62 de ani. Timpul scurs din 
anul 2009 şi până astăzi i-a adus 
multe probleme şi multe piedici 
în încercarea de a trăi o viaţă 
normală. Boala de care suferea 
era, de fapt, incontinenţa urinară, 
ceea ce însemna că avea pierderi 
involuntare de urină. Această 
afecţiune este doar una dintre 

tulburările de statică pelvină cu care 
se confruntă, în special, femeile. 

Cum se face simţită incontinenţa 
urinară?
Pierderea de urină la persoanele 
cu incontinenţă urinară poate 
fi produsă de cele mai obişnuite 
gesturi, cum ar fi tusea, strănutul 
sau râsul. De aceea Marcela evita 
să bea apă. Îi era teamă ca într-o 
situaţie firească să nu i se întâmple 
acel lucru considerat ruşinos. 
Această afecţiune este denumită 
incontinenţă urinară de efort. 

O altă formă de incontinenţă 

este cea prin imperiozitate, când 
pierderea de urină este însoţită sau 
imediat precedată de senzaţia de 
a urina. Acest lucru i se întâmpla 
şi Marcelei, în special noaptea. 
Somnul ei era în permanenţă 
întrerupt de senzaţia că are nevoie 
urgentă să meargă la toaletă, deşi 
odată ajunsă la baie nu reuşea să 
urineze mai mult de câteva picături. 
Drumul repetat de la pat către baie 
este un episod cu care pacienţii care 
suferă de incontinenţă urinară sunt 
obişnuiţi, dar nu şi acomodaţi. Viaţa 
nu mai poate fi numită normală, în 
lipsa odihnei. 

Dacă primele două forme de 
incontinenţă urinară pot coexista, 
aşa cum s-a întâmplat şi în cazul 
Marcelei, următoarele două se 
produc – de regulă – separat. 

Incontinenţa urinară prin prea plin 
apare atunci când vezica urinară 
devine mare în volum, iar tonusul 
muşchiului vezicii se slăbeşte 
(detrisor hipoton). Acest muşchi 
este cel prin a cărui contracţie este 
realizat actul micţiunii (urinarea). 
Acest tip de incontinenţă urinară 
afectează, de multe ori, femeile 
care au născut sau care au suferit 
intervenţii chirurgicale în zona 
pelvină. 

O altă formă de incontinenţă 
urinară este “cea continuă”, care 
se manifestă la persoanele cu 
malformaţii congenitale (de 
exemplu, ureterul ectopic) sau 
fistulă. 

Incontinenţa urinară este poate 
cel mai bine cunoscută dintre 

tulburările de statică pelvină, 
dar prolapsul utero-vaginal, 
incontinenţa de materii fecale şi 
durerea pelvină sunt alte câteva 
afecţiuni care ating un număr mare 
de femei. 

Prolapsul constă în căderea uterului 
şi a colului uterin sau a bontului 
vaginal şi/sau a pereţilor vaginali 
anterior şi posterior în canalul 
vaginal (prolaps uterin sau de 
boltă vaginală, cistocel, uretrocel, 
rectocel, enterocel). 

Cine este „doctorul de 
incontinenţă urinară”?
Pacienţii cu incontinenţă urinară 
se lovesc de o problemă importantă 
în încercarea de a se vindeca. Nu 
ştiu cărui medic să se adreseze 

pentru a primi tratamentul adecvat. 
Tulburările de statică pelvină 
sunt abordate atât de medici 
urologi, cât şi de ginecologi, astfel 
că pacienții ajung să fie trimişi 
de la o specialitate la alta, până 
când neputinţa de a înţelege acest 
mecanism îi frustrează şi-i fac să se 
resemneze. 

Cu o situaţie similară s-a confruntat 
Marcela, care a făcut numeroase 
controale între anii 2009 şi 2011, 
la mai mulţi medici. Unul dintre ei 
i-a spus că ar fi infectată cu HPV, 
Virusul Papiloma Uman. Diferită 
de infecţiile vaginale, infecţia cu 
HPV include o serie de tulpini 
diferite, dintre care unele au 
potenţial oncogen (pot declanşa 
cancerul de col uterin). Acest tip de 
infecţie afectează persoanele active 
sexual şi este o cauză importantă de 
mortalitate în rândul femeilor. În 
cazul Marcelei P. nu se mai putea 
discuta despre HPV, deoarece îşi 
încetase activitatea sexuală în urmă 
cu mulţi ani. Totuşi, medicii nu au 
încetat în a o plimba pe Marcela 
de la un cabinet la altul, de la o 
investigaţie la alta, toate incomode 
şi costisitoare, iar pe alocuri inutile. 

Între timp, problemele Marcelei 
se agravau. Viaţa socială îi era 
puternic afectată de această 
problemă de sănătate, care aproape 
că o împiedica să iasă din casă 
pentru lucruri de strictă necesitate: 
cumpărături, plata facturilor etc. De 
fiecare dată când Marcela plănuia 
o ieşire din casă, era nevoită să 
gândească în amănunt itinerariul 
şi timpul. Trebuia să se gândească 
dacă în fiecare loc în care urma 
să meargă există o toaletă şi, mai 
ales, îi era teamă să bea apă. Mai 
chinuitor decât această planificare 
minuţioasă a fiecărei deplasări era 
somnul întrerupt de permanenta 
nevoie de a urina. Un om care se 
trezeşte la fiecare 30 de minute 
pentru a merge la toaletă este privat 
de odihnă şi, implicit, de o viaţă 
normală.

Abia în anul 2013, Marcela l-a 
descoperit pe dr. Isreb Ahmad 

Temerile din spatele unei boli. 
Incontinenţa urinară
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Nayel, medic primar obstetrică-
ginecologie în cadrul Centrului 
pentru Tratarea Tulburărilor de 
Statică Pelvină MedLife. Întâlnirea 
cu domnul doctor i-a readus 
Marcelei liniştea vieţii normale, pe 
care o trăieşte fiecare om sănătos. 
Dar cum a ajuns Marcela să îşi 
redobândească viaţa anterioară bolii 
sale?

Marcela a beneficiat, în primul 
rând, de o diagnosticare ca la 
carte, care îndeplineşte mai 
multe etape: tot setul de întrebări 
în legătură cu simptomele 
resimţite, durata şi frecvenţa 
lor, examinarea clinică pentru 
evaluarea tonicităţii planşeului 
pelvin, a poziţiei anatomice în care 
se află pereţii vaginali anterior şi 
posterior, calendarul micţional 
pentru înregistrarea micţiunilor, 
a pierderilor de urină, dar şi a 

cantităţii de lichide consumate, 
sumarul de urină şi urocultura, 
ecografia perineală şi – bineînţeles 
– testele de urodinamică care 
se efectuează dacă rezultatul 
tratamentului iniţial al incontinenţei 
urinare nu este satisfăcător. 
Există două tipuri de metode care 
se aplică în tratarea tulburărilor 
de statică pelvină şi, implicit, a 
incontinenţei urinare, fiind vorba 
despre metodele conservatoare 
(inserarea dispozitivelor vaginale 
sau uretrale-pesarele, tratamentul 
medicamentos şi tehnicile de 
antrenare a vezicii urinare pentru 
a-şi mări continenţa) şi despre cele 
chirurgicale. 

Marcela era într-un stadiu foarte 
avansat al bolii, astfel că dr. Isreb 
Nayel a decis că tratamentul 
chirurgical este cea mai bună 
soluţie. Marcelei i s-a făcut o 

histerectomie totală pe cale vaginală 
(pentru rezolvarea prolapsului 
genital) şi i-a fost plasată suburetral 
o bandeletă (pentru rezolvarea 
incontinenţei urinare). O operaţie 
de doar 90 de minute, cu două zile 
de spitalizare, a ajutat-o pe Marcela 
să îşi reia viaţa de om sănătos, fără 
nicio contraindicaţie. Şi-a reluat 
alimentaţia normală şi programul 
de mişcare dinainte de a i se stabili 
diagnosticul. „Nu îmi vine să cred 
că am scăpat de o grijă atât de mare! 
Îmi era mereu teamă că, oriunde 
m-aş fi dus, aș fi avut nevoie la 
toaletă, dar acum mă pot duce 
liniştită să fac cumpărături sau să 
rezolv problemele mele de zi cu zi.”

În comparaţie cu metodele 
conservatoare, tratamentul 
chirurgical al tulburărilor de statică 
pelvină este de preferat. Metodele 
clasice de tratament prezintă mai 
multe dezavantaje.
În primul rând, tehnicile de 
antrenare a vezicii urinare oferă 
primele îmbunătăţiri abia după 4-6 
săptămâni, dispozitivele vaginale 
sau uretrale-pesarele nu se pot 
folosi pe termen lung şi, în plus, au 
ca efect secundar apariţia infecţiilor 
urinare şi vaginale sau lezarea 
mucoasei vaginale. De asemenea, 
tratamentul medicamentos nu este 
de mare folos în această boală, 
deoarece încă  n-a fost descoperit 
leacul ideal pentru incontinenţa 
urinară, iar cele existente nu pot fi 
administrate pe termen lung din 
cauza reacţiilor adverse. 

Tratamentul chirurgical modern 
al incontinenţei urinare este unul 
minim invaziv, prin care se repară 
ligamentele afectate. Medicul 
montează, cu ajutorul unor repere 
anatomice precise şi al unor 
dispozitive speciale, bandelete de 
polipropilenă, astfel că refacerea 
formei şi a structurii pot conduce 
la refacerea funcţiei cu probleme. 
Pentru incontinenţa urinară 
de efort se utilizează tehnici de 
montare a bandeletelor în maniera 
“tension-free” ceea ce se traduce 
prin susţinerea uretrei şi nu prin 
fixarea sa într-o poziţie nenaturală. 

Avantajele acestei tehnici sunt 
că cele mai multe femei revin la 
activitatea obişnuită în numai două 
săptămâni, necesită o spitalizare de 
scurtă durată (48 de ore), presupun 
un risc scăzut de retenţie urinară 
postoperatorie. 

Tratamentul chirurgical al 
prolapsului se poate face 
transvaginal sau abdominal, 
folosind meşe din polipropilenă 
cu 4 sau 6 braţe. De regulă, aceste 
operaţii combină mai multe tehnici, 
în funcţie de zona afectată a 
planşeului pelvin. Folosirea meşelor 
sintetice a început să devină din 
ce în ce mai frecventă în tratarea 
prolapsului, pentru că oferă mai 
multă siguranţă decât fascia 
endopelvină şi are o rată de succes 
de 70-85%. 

Centrul pentru Tratarea 
Tulburărilor de Statică Pelvină

Dr. Isreb Nayel şi dr. Mirela 
Popa, medici primari obstetrică–
ginecologie în cadrul MedLife 
Griviţa, sunt fondatorii Centrului 
pentru Tratarea Tulburărilor de 
Statică Pelvină, deschis recent în 
cadrul MedLife. „Sunt mulţi medici 
care ştiu să efectueze intervenţii 
chirurgicale pentru aceste 
probleme, dar un centru dedicat 
incontinenţei urinare este mult 
mai performant în tratarea acestor 
afecţiuni”, explică dr. Isreb Nayel. 
„Un astfel de centru concentrează 
întreaga experienţă a medicilor 
legată de tratarea incontinenţei 
urinare. Performanţele sunt altele 
atunci când medicii operează toată 
ziua acelaşi tip de probleme, în 
comparaţie cu alţi medici care se 
confruntă cu un caz de incontinenţă 
urinară mult mai rar”, completează 
dr. Mirela Popa. 

Ultima perioadă a Marcelei ar fi 
fost cu totul diferită dacă, încă 
din anul 2009, când a aflat pentru 
prima dată că suferă de o afecţiune 
la nivelul zonei pelvine, s-ar fi 
adresat unei echipe specializate în 
tratarea acestei probleme. În situaţia 

Marcelei sunt şi alţi pacienţi cu 
astfel de probleme care se plimbă de 
la un cabinet la altul, între medici 
ginecologi şi urologi, în încercarea 
de a se vindeca de o boală care le 
afectează viaţa personală şi socială. 
De data aceasta, finalul a fost unul 
fericit. Marcela a avut, până la 
urmă, norocul de a întâlni o echipă 
de medici specializaţi în tratarea 
incontinenţei urinare. Acum nu îi 
mai este frică să bea apă. După ce 
mi-a povestit aventura vindecării ei, 
Marcela a plecat pe jos, spre casă, la 
o săptămână după ce s-a operat. 

Cristina Bobe
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Am bănuit că se întâmplă ceva cu mine, dar am negat 
absolut totul până când am văzut că slăbesc pe zi ce trece. 

Era mijlocul lui august, când am mers 
să-mi fac o ecografie abdominală. 
Totul era perfect şi m-am bucurat tare 
mult când am văzut că ficatul este 
bine. M-am liniştit câteva zile, până 
când, întâmplător, am făcut un control 
ginecologic de rutină. La acesta, medicul 
a simţit ceva, aşa că m-a trimis de 
urgenţă să fac o colonoscopie. N-am mai 
stat pe gânduri, în aceeaşi seară m-am şi 
programat pentru investigaţie. Am simţit 
că mor după ce am înghiţit Fortrans-ul, 
medicamentul care se administrează 
pentru pregătirea colonului. Simţeam 
că totul este blocat şi aveam nişte 
dureri abdominale înfiorătoare. Am 
reuşit cu mare greutate să mă pregătesc 
de colonoscopie, aşa că a doua zi 
dimineaţa m-am prezentat la doctor 
pentru procedură. N-am mai putut să 
o fac, pentru că sonda colonoscopului 
nu reuşea să avanseze. Ceva bloca o 
porţiune din colon. Deşi n-a vrut să mă 
sperie, doctorul gastroenterolog mi-a 
spus că am, mai mult ca sigur, o tumoră, 
iar la prima vedere pare a fi malignă. 
Am încercat să neg, dar erau prea multe 
lucruri care se potriveau celor spuse de 
domnul doctor, aşa că în acea dimineaţă 
am mers să fac o examinare computer 
tomografică. Rezultatul nu m-a surprins 
deloc. Aveam o tumoră localizată la 
nivelul rectului, de aproximativ 10 cm, şi 
metastaze la nivelul uterului. 
Ajunsă acasă, m-am aşezat în faţa 
calculatorului şi am început să caut 

mai multe despre acest tip de tumoră. 
Aşa am dat de blogul dr. Gabriel Matei, 
medic chirurg la MedLife. Am citit 
mai multe articole de acolo şi mi-a 
inspirat încredere. Pentru că la secţiunea 
Contact de pe blogul domnului doctor  
era indicat un număr de telefon, l-am 
sunat chiar atunci. M-a surprins că 
a răspuns imediat şi am stabilit să ne 
vedem chiar a doua zi dimineaţa. Am 
discutat cu domnul doctor, s-a uitat 
peste rezultatul examenului la computer 
tomograf şi, chiar dacă nu aveam încă 
rezultatul biopsiei, mi-a recomandat 
să încep tratamentul standard, adică 
chimioterapia şi radioterapia. 
La câteva zile după prima întâlnire cu 
domnul doctor, l-am sunat din nou. 
Intrasem în ocluzie intestinală. Chiar 
dacă era duminică, domnul doctor a 
venit la spital şi m-a operat de urgenţă, 
punându-mi o stomă pentru degajare. 
După operaţie am reuşit din nou să 
mănânc normal şi am început şedinţele 
de radioterapie la Clinica Amethist, 
parteneră MedLife. Am avut un mare 
noroc pentru că la această clinică 
se afla cel mai performant aparat de 
radioterapie din ţară. Iradierea dura în 
jur de 2 minute şi jumătate, adică 180 de 
secunde, aşa cum număram eu de fiecare 
dată când mergeam acolo. Am făcut 28 
de şedințe de radioterapie, iar oncologul, 
dr. Vremeş de la MedLife, mi-a mai 
recomandat tratamentul cu Xeloda. 
Cred că trăiesc astăzi şi datorită 

bâlbâielilor de care au dat dovadă cei din 
sistemul public de sănătate, împingându-
mă să merg spre privat, deşi tratamentele 
sunt destul de costisitoare. În momentul 
în care trebuia să încep radioterapia am 
vrut să merg la un spital de stat. Aveam 
nevoie de trimitere de la medicul de 
familie, dar ca sa mă înscriu la unul îmi 
trebuia adeverinţa de angajat. Eu sunt 
persoană fizică autorizată, pentru că 
lucrez ca traducător. Mi-am plătit toate 
contribuţiile la stat, figurez în baza de 
date a Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate, dar nu-mi pot elibera 
adeverinţă de angajat, ca să beneficiez 
de serviciile publice. Într-un final, am 
fost la Elias, poate că aş fi plătit şi acolo 
radioterapia, însă mi s-a spus că mă pot 
programa abia în luna martie 2013, iar 
noi eram în septembrie 2012. Cred că 
până când mă ajungea şi pe mine rândul 
ori eram invadată de metastaze, ori 
n-aş mai fi fost. Aşa că am plătit. Pentru 
familia mea a fost un efort financiar 
extraordinar. Nimeni nu este pregătit 
pentru aşa ceva, iar combinaţia cancer-
sărăcie înseamnă moarte. 

Pe 28 decembrie am terminat 
tratamentul, însă mai trebuia să treacă 
2-3 săptămâni până la operaţia pentru 
extragerea tumorei. Radioterapia 
acţionează şi după ce procedurile se 
încheie. Mie şi acum, după 3 luni, îmi 
mai apar pete pe corp. 
Pe 22 ianuarie, am revenit la MedLife 
pentru cea de-a doua intervenţie, 
rezecţie rectală, histerectomie şi 
anexetomie totală. 

Am avut operaţia şi m-am simţit relativ 
bine după o astfel de intervenţie. Pe 
lângă dr. Matei şi dr. Mitroi, aş vrea 
să vă spun că mi-a mai plăcut mult 
anestezista, doamna dr. Emilia Drăgulin. 
Nu mi-a fost atât de frică de operaţie, 
cât de anestezie, eu fiind din vechea 
generaţie, iar pe vremea mea anestezia 
era o problemă. 

După operaţie, rezultatele analizelor 
anatomo-patologice au fost 
îmbucurătoare. Nu mai aveam nevoie de 
chimioterapie sau de radioterapie, aşa că 
puteam să rezolv şi problema stomei. 
După o lună, adică la mijlocul lui 
februarie, a urmat ultima operaţie. Dr. 
Matei a restabilit tranzitul intestinal şi 
pot să spun că pot merge mai departe.

Am reuşit şi datorită oamenilor de lângă 
mine. M-au sunat foarte mulţi oameni 
care şi-au îndreptat gândurile bune 
către mine, însă cel care m-a susţinut 
cel mai mult a fost soţul meu, care a stat 
lângă mine în fiecare secundă. Mi-a fost 
sprijin, m-a spălat, mi-a dat de mâncare 
şi, dacă a fost nevoie, m-a încheiat la 
pantofi. 

 Aşa cum am mai spus, boala a însemnat 
şi un efort financiar. Nimeni nu este 
pregătit pentru aşa ceva. Din păcate, în 
România diferenţa dintre stat şi privat 
este ca de la cer la pământ. Nu neapărat 
prin servicii şi pregătirea medicilor, ci 
prin mediul în care eşti. Nu pot uita 
experienţa de la Elias. Am stat să aştept 
într-un subsol sordid, cu foarte mulţi 
oameni, toţi bolnavi de cancer. Mă 
dureau picioarele, nu existau scaune 
suficiente. Pe cele care erau, stăteau 
câţiva oameni care arătau mult mai rău 
decât mine. Cât am stat acolo, m-am 
gândit că aşa voi ajunge şi eu. Deci, din 
start moralul îţi este zero. Te duci într-
un spital de stat unde poate tratamentul 
şi experienţa sunt de zece ori deasupra, 
nu neg, dar mediul în care intri te 
termină. 

Eu mi-am revenit având o tumoră aflată 
în gradul III şi am învăţat că pentru viaţă 
merită să-ţi vinzi casa, deoarece vei trăi 
şi-ţi vei face alta sau vei sta cu chirie, aşa 
cum stau toţi occidentalii. N-aş fi avut 
curajul să spun asta înainte. N-aş fi putut 
să-mi las copiii fără casă, dar acum am 
curajul s-o spun pentru că se poate şi 
aşa. Trebuie doar să ai încredere!

„Pentru viaţă merită să-ţi vinzi casa, 
pentru că vei trăi şi-ţi vei face alta”

În luna august, pacienta a avut o scădere 
ponderală importantă într-un timp scurt, stări 
de constipaţie şi diaree. În consecință, s-a 
adresat unui medic gastroenterolog pentru 
a efectua un examen  colonoscopic, ce a 
arătat prezenţa unei tumori rectale. Ulterior, 
a efectuat  examenul CT, care a  evidenţiat  
tumora.

Ulterior, pacienta a căutat mai multe 
informaţii pe Internet, aşa încât a ajuns la 
mine pentru consultaţie  (dr. Gabriel Matei 
– n.r.) cu sindrom subocluziv, adică tumora 
era stenozantă, în acea zonă nemaiputând 
trece materialele fecale. După câteva zile s-a 
intervenit chirurgical de urgenţă pentru a 
instala o colostomă de degajare (pe partea 
dreaptă a colonului transvers) şi i-am 
recomandat să meargă la un medic oncolog 
pentru a face radioterapie şi chimioterapie. 
Rezultatul tratamentului a fost foarte bun, 
aşa încât pe 22 ianuarie a avut loc intervenţia 
chirurgicală cu viză oncologică radicală. 
Examinarea CT efectuată preoperator arăta 
o tumoră de rect care invada şi uterul şi 
avea ganglionii iliaci şi obturatorii măriţi. La 
intervenţie a participat şi dr. Gabriel Mitroi, 

medic specialist ginecologie, şi s-a practicat  
rezecţie rectală şi excizie totală de mezorect cu 
anastomoză colo-rectală mecanică, histerectomie 
cu anexectomie bilaterală, linfadenectomie iliacă 
şi obturatorie. Pacienta s-a externat după 5 zile 
cu stare generală bună, tranzit intestinal reluat 
pe colostomă. Ca metodă de precauţie pentru 
anastomoza colo-rectală joasă, am lăsat stoma 
pentru o perioadă de două săptămâni.

După 20 de zile, rezultatul histopatologic a arătat 
că pacienta nu mai avea nevoie de chimioterapie 
sau radioterapie, iar ganglionii care i-au fost scoşi 
nu erau invadaţi tumoral. 

După o lună de la această operaţie, pacienta 
s-a întors pentru intervenţia chirurgicală de 
desfiinţare a colostomei şi reintegrare a tractului 
intestinal şi va urma în continuare protocolul 
standard de urmărire postoperatorie.

Echipa medicală:
Dr. Gabriel Matei, medic specialist chirurgie generală
Dr. Gabriel Mitroi, medic specialist obstetrică-
ginecologie
Dr. Emilia Drăgulin, medic primar ATI
Dr. Geta Vremeş, medic primar oncologie

Opinia specialistului
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Întâmplător sau nu, prima intervenţie 
chirurgicală la care participa tânărul 
student Iosif Şamotă era pentru o 
infecţie osoasă. La un moment dat, 
chirurgul care opera l-a rugat să-i dea 
o daltă specială. Când l-a văzut cum a 
luat obiectul de pe masă, chirurgul s-a 
oprit din lucru şi l-a întrebat: “Ai făcut 
sculptură?”; “Da!”, i-a răspuns studentul 
care, peste câţiva ani, avea să înlocuiască 
pentru totdeauna atelierul de sculptură 
cu sala de operaţie. 

Devenirea
Prof. dr. Iosif Şamotă avea să ajungă 
unul dintre cei mai buni ortopezi din 
Braşov, fără să ştie că în clasa a treia, 
atunci când a început să ia cursuri 
de sculptură, avea să se pregătească 
indirect pentru ceea ce avea să facă 
cu multă pasiune şi succes mai târziu. 
Oltean născut la Arad, dar cu o 
copilărie şi tinereţe legate de Craiova, 
prof. Şamotă a dat la medicină pentru 
că fusese intrigat de poveştile surorii 
sale care era deja studentă la Facultatea 
de Medicină din Timişoara şi care la un 

moment dat i-a explicat că “medicina 
nu este doar pentru oameni capabili, 
ci și pentru cei care vor”, punându-i 
oarecum întrebarea: oare tu eşti în 
stare să dai examenul de admitere şi 
să faci medicină?! Şi s-a ambiţionat, 
intrând printre primii la Universitatea 
de Medicină din Craiova, pe care avea 
să o finalizeze în anul marelui cutremur, 
1977. După absolvirea facultăţii, avea să 
fie repartizat ca medic generalist într-un 
sat din Gorj. Avea să stea acolo un an 
şi încă alţi doi la dispensarul minei 
Vulcan din Hunedoara, după care-şi 
dă examenul de specialitate şi începe 
să facă ceea ce-şi dorea cu adevărat, de 
data asta în Braşov.

Întâmplările şi rostul lor
Când a fost vorba să aleagă, n-a stat pe 
gânduri, ci a mers ferm către ortopedie. 
“Primul meu contact cu spitalul a fost 
în cadrul secţiei de ortopedie, acolo 
unde am şi făcut primul stagiu. În 
plus, la această decizie a contribuit 
pasiunea mea pentru sculptură. Din 

clasa a III-a până în anul VI de facultate 
am făcut sculptură în lemn”, spune 
prof. dr. Şamotă. S-a lăsat atunci când 
a trebuit să se mute după finalizarea 
facultăţii de medicină, dar a luat 
cu el ceea ce l-a învăţat maestrul în 
atelierul de sculptură. De acolo i se 
trage dexteritatea cu care mânuieşte 
instrumentele chirurgicale şi nu numai. 
A mai avut ceva care l-a ajutat să 
exceleze în domeniul său: simţul clinic 
şi orientarea în spaţiu. 
“Pentru a fi un bun specialist, trebuie să 
mai ai un bun simţ clinic, să descoperi 
ceea ce are pacientul şi, chiar dacă 
uneori este extrem de evident, ar mai 
trebui să înţelegi de ce şi cum i s-a 
întâmplat ceva, or, asta face diferenţa 
între un meseriaş şi un doctor excelent. 
La operaţii mai am nevoie de o calitate, 
orientarea în spaţiu. Şi pot spune că 
am această calitate. În liceu, nu mi 
s-a întâmplat să am o problemă de 
geometrie pe care să n-o pot face după 
prima lectură. E o calitate care mă ajută 
foarte mult în ceea ce fac”. 

În Braşov este de mai bine de 30 de 
ani şi a prins rădăcini în oraşul de la 
poalele Tâmpei. A început ca simplu 
ortoped şi a ajuns să conducă secţia 
de ortopedie a celui mai mare spital 

din oraş, iar pentru o scurtă perioadă, 
întregul spital. De la începutul anilor ‘90 
este şi formator pentru viitorii ortopezi, 
activând ca profesor în cadrul Facultăţii 
de Medicină din Braşov. Crede că 
Braşovul are o şcoală foarte bună de 
ortopedie, iar în sezonul rece spune că 
gărzile de pe secţie erau istovitoare, din 
cauza numărului mare de accidentaţi 
care sunt aduşi de pe munte sau a celor 
care vin cu traumatisme ca urmare a 
accidentelor rutiere. Dar s-a descurcat 
şi a salvat mulţi pacienţi care se mai 
întâmplă să-l sune şi astăzi dacă mai au 
o problemă. 
“Înainte de ’89, medicina românească 
era la un nivel foarte jos. Chirurg 
fiind, trebuia să alegi metoda cea mai 
simplă pentru a evita, pe cât posibil, 
riscurile. Nu aveam antibioticele 
de astăzi, bisturiul era cel mai bun 
antibiotic în chirurgia osteoarticulară, 
aşa cum spunea prof. Agripa Ionescu 
de la chirurgie plastică. Trebuia să 
îndepărtăm ceea ce nu era bun, pentru 
ca organismul să se regenereze. În plus, 
înainte de ’89, pentru că Braşovul era 
un oraş industrializat, aveam multe 
accidente de muncă. În gărzile de luni 
veneau câte 3-5 accidente şi trebuia să 
ne descurcăm”. 

A avut mii de cazuri, unele foarte grave, 
pe care a reuşit să le rezolve. Pe altele, 
nu. Au fost pacienţi care se plimbaseră 
în ambulanţă câteva ore pe la unităţile 
de primiri urgenţe din zona Braşovului 
şi cărora li s-a spus că unica soluţie este 
amputarea, însă dr. Şamotă a reuşit să 
menţină acel picior sau acea mână, iar 
după luni de recuperare, pacientul să-şi 
poată folosi acel membru. 
Îi place să aibă sentimentul că a reuşit 
să vindece un om, deşi adeseori 
pacienţii nu conştientizează efortul 
care stă în spatele unui act medical şi 
poate nici norocul de a da peste un bun 
specialist. “Satisfacţia este cea mai mare 
recompensă, chiar dacă am avut situaţii 
în care-mi venea să vomit de oboseală 
după 5-6 operaţii, iar dacă mai era adus 
cineva în urgenţă intram în sală”. 
Îşi aminteşte clar cea mai grea gardă. 
“Eram într-o vineri din aprilie 1986, 
la câteva zile după explozia de la 
Cernobâl. Am intrat în sala de operaţii 
la ora 15:00 şi am ieşit a doua zi 
dimineaţa. Nu are nicio legătură cu 
ceea ce se întâmpla în Ucraina, dar 
pentru mine a rămas memorabilă acea 
după-amiază urmată de o noapte cu 
accidente”, spune ortopedul. 
Lucrurile s-au schimbat astăzi. “Avem 

antibiotice de bună calitate, anestezişti 
buni şi condiţii tehnice incomparabile. 
Astăzi nu prea poţi face chirurgie fără 
aparatură. Nu mai tăiem genunchiul 
ca să scoatem meniscul. Problema 
se rezolvă cu artroscopul. Și se fac 
nişte incizii de doar un centimetru. În 
plus, ortopedia este o specialitate în 
continuă dezvoltare. Ceea ce am învăţat 
eu în urmă cu 30 de ani azi nu se mai 
potriveşte, iar acest fapt ne obligă să 
învăţăm încontinuu. Şi nu-i un lucru 
rău”. 

Ortopedia, „un joc de echipă”
Despre ortopezi prof. dr. Şamotă 
spune că sunt oameni cu simţ practic. 
Ei trebuie să înţeleagă cum s-a 
produs traumatismul, să înţeleagă 
capacitatea de reacţie şi de colaborare 
a pacientului. “Pentru că fiecărui 
pacient i se face o intervenţie care i se 
potriveşte caracterului şi patologiei, iar 
ortopedul trebuie să intuiască aceste 
lucruri. În consecinţă, un ortoped 
bun, profesionist, nu lucrează după un 
şablon. La un anumit tip de fractură, 
nu faci operaţia aia că doar pe aia o ştii. 
Și mai trebuie să ştii unde să te opreşti. 
Toţi avem nişte limite, tocmai de aceea 
trebuie să ştii când să te opreşti. Aici 
intervine rolul echipei. Nu poţi face 
chirurgie ortopedică one man show, ai 
nevoie de o întreagă orchestră în spate. 
Eu datorez multe reuşite echipei cu care 
am lucrat şi spun asta deschis”. 

Prof. Şamotă este la Spitalul MedLife 
Braşov de șapte luni. Şi-a dorit să 
continue ceea ce a început la spitalul 
public, iar ideile sale au început să 
prindă contur. „Mi-am dorit să fac un 
nucleu de ortopedie în acest spital şi 
acum cred că am reuşit. Am inaugurat 
Centrul de Permanenţă de Zi pentru 
afecţiunile osteoarticulare, iar pacienţii 
au la dispoziţie, zilnic, specialişti, 
investigaţii şi intervenţii la cele mai 
înalte standarde. Pare relativ simplu, dar 
este un efort cumulat atât al ortopezilor, 
al celor de la imagistică, al anesteziştilor 
cât şi al celor de alte specialităţi. Suntem 
într-un sistem şi ne dorim să venim 
în întâmpinarea nevoilor atât ale 
braşovenilor, cât şi ale turiştilor care ne 
vizitează oraşul”. 

Interviu de Victoria Donos

Dacă spui “ortopedie în Braşov”, n-ai cum să nu pronunţi numele prof. 
dr. Iosif Şamotă. Dar cine este Iosif Şamotă şi cum a ajuns ortoped vă 
invităm să aflaţi din interviul de mai jos. 

„Nu poţi face chirurgie 
ortopedică one man show” 
Interviu cu prof. dr. Iosif Şamotă
medic primar ortopedie, Spitalul MedLife Braşov
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dar care nu şi-au certificat produsele. 
Să cumperi de la aceşti producători 
este o decizie de încredere, dacă îi 
cunoşti şi ştii că produc în condiţii 
bune. Doar că aceste produse nu 
pot fi comercializate cu denumirea 
„organic”, „bio” sau „ecologic”. 
Pentru unii producători, certificarea 
înseamnă doar birocraţie, acte şi 
cheltuieli. 

De fiecare dată când este utilizată 
pe un produs, sigla ecologică a UE 
este însoțită de numărul de cod al 
organismului sau al autorității de 
control de care depinde operatorul 
care a efectuat cea mai recentă 
operație de producție sau de 
preparare.

Formatul general al numărului de 
cod este AB-CDE-999, unde AB este 
codul ISO al țării în care se efectuează 
controlul, CDE este un termen care 
face legătura cu producția ecologică, 
precum „bio” sau org” ori „eco”, iar 
999 este un număr de referință.
Statele membre atribuie un număr 
de cod fiecărui organism şi fiecărei 
autorități de control al produselor 
ecologice, care au primit aprobarea 
de a-şi desfăşura activitatea pe 
teritoriul lor. Acest număr de cod 
ar trebui să se regăsească pe fiecare 
etichetă a unui produs ecologic. 
Codul este un semn că produsul pe 
care îl cumpăraţi a fost inspectat de 
organismul sau autoritatea de control, 
care garantează că a fost produs sau 
procesat în concordanţă cu cerinţele 
Regulamentului UE privind producţia 
ecologică.

Unul dintre aspectele definitorii ale 
alimentelor bio este trasabilitatea 
(capacitatea de revizualizare a 
drumului parcurs de un produs pe 
procese de fabricaţie, flux tehnologic 
etc.). Trasabilitatea presupune 
respectarea unor reguli stricte în 
ceea ce privește înregistrarea și 
păstrarea unor evidențe clare și 
verificabile pe tot lanțul de producție: 
de la producerea materiei prime, la 
procesare, la transport și comerț, 
adică până la ajungerea produsului 
la consumator. În acest fel se oferă 

Alimentele certificate ecologic, bio/
ecologic sau organic sunt similare, 
pentru că aceşti termeni sunt 
sinonimi. Folosirea lor depinde de 
conceptul impus într-o anumită zonă 
geografică - de exemplu, în spațiul 
anglo-saxon se folosește termenul de 
organic (inclusiv în S.U.A şi Canada), 
în spațiul german se folosește oficial 
termenul ökologisch („ecologic”), 
iar în spațiul italian termenul folosit 
este cel de bio. Aceste produse pot fi 
caracterizate și sunt individualizate 
prin intermediul unor norme de 
producție și procesare codificate 
legislativ la nivel național sau, în cazul 
Uniunii Europene și S.U.A., la nivel 
comunitar.

În Uniunea Europeană, standardele 
produselor agricole bio sunt stabilite 
prin lege şi este interzisă utilizarea 

consumatorului un grad ridicat 
de siguranță și transparență la 
achiziționarea unui produs ecologic 
certificat, iar în cazul constatării 
unei nereguli se poate reface ușor 
filiera de procesare și producție și 
se poate identifica modul în care a 
fost denaturat sau infestat produsul 
certificat ecologic și se pot lua măsuri 
pentru înlăturarea factorului negativ. 
Astfel de cazuri sunt rare datorită 
controlului și inspecției la care este 
supus fiecare operator din sistemul 
ecologic certificat. De altfel, spre 
deosebire de industria alimentară 
convențională, domeniul ecologic 
este cunoscut pentru intransigența în 
rezolvarea unor astfel de probleme și 
pentru lipsa de toleranță care duce la 
eliminarea din sistem a celor vinovați. 
Explicația se găsește în caracteristicile 
deosebite ale acestui domeniu, 
precum și în faptul că trasabilitatea 
și puritatea produselor certificate 
ecologic sunt cel mai puternic 
argument de marketing al branșei, iar 
abaterile nu sunt tolerate pentru că 
sectorul ar avea de suferit foarte mult. 
Între produsele naturale și produsele 
bio-organice diferența o reprezintă 
tocmai acești pași menționați în 
producție. Produsele denumite 
generic naturale sunt bazate pe plante. 

Reguli de obținere 
a produselor bio:

1. Produsele bio nu au suferit 
tratamente chimice şi sunt obţinute 
din plante ale căror seminţe sunt 
nemodificate genetic;
2. În producţia de alimente conservate 
bio se folosesc conservanţi naturali, 
obţinuţi pe cale ecologică;
3. Terenurile pe care cresc plantele 
nu au fost tratate cu îngrăşăminte 
chimice;
4. La prelucrarea recoltei nu se 
foloseşte vreun procedeu chimic;
5. Produsele finite nu au conservanţi 
chimici;
6. Aceste alimente asigură un 
nivel nutriţional echilibrat şi oferă 
necesarul de substanţe hrănitoare şi 
de vitamine;
7. Termenul de garanţie în cazul 

abuzivă a cuvintelor „organic”, „bio” 
sau „ecologic”. Pentru produsele 
certificate bio au fost stabilite sigle 
distincte, uşor de recunoscut de către 
consumatori. Printre aceste sigle 
naţionale se numără:

Organismele de certificare trebuie să 
se asigure că producătorii respectă 
regulile impuse privind certificarea. 
Unele dintre aceste organizaţii, cum 
ar fi Soil Association, au reglementări 
mai stricte chiar decât cele ale 
guvernului. În fiecare țară există 

produselor conservate natural este de 
multe ori mai mic, dar nu afectează 
consumatorul în niciun fel;
8. Solul pentru cultivarea acestor 
produse este pregătit timp de 2-3 ani. 

Produsele certificate BIO au 
minimum 95% ingrediente naturale, 
dintre care minimum 95% ingrediente 
BIO din totalul celor vegetale şi 
maximum 10% alte ingrediente. 

Produsele certificate ECO au 
minimum 95% ingrediente naturale, 
din care minimum 50% ingrediente 
BIO din totalul celor vegetale 
și maximum 5% alte tipuri de 
indrediente. 

În prezent, încă se discută despre 
cât de mult contează pentru sănătate 
consumul de produse organice. 
Conform unui raport controversat, 
realizat pe baza studiilor publicate în 
Anuarul de Medicină Internă de la 
Universitatea Stanford, cercetătorii 
au ajuns la concluzia că alimentele 
BIO nu conţin neapărat mai multe 
elemente nutritive decât cele non-
organice. Cei care aleg produse 
ecologice sunt mai puţin expuşi 
consumului de substanţe chimice, 
pesticide sau antibiotice, se arată în 
studiul citat de Associated Press.

Dr. Luana Sebestyen, medic specialist 
diabet, nutriţie şi boli metabolice, 
Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie 
MindCare

organisme de certificare, controlate 
de o autoritate guvernamentală 
(departamente din Ministerul 
Agriculturii, agenţii etc.). În ţări 
precum Marea Britanie sau Franţa, 
genul acesta de organizaţii de control 
există de 25-50 de ani. 
Sistemul de certificare n-a fost văzut 
cu ochi buni de multă lume, printre 
critici fiind chiar şi promotori ai 
produselor bio, care reclamă faptul 
că, din cauza costurilor ridicate ale 
certificării, micii producători riscă să 

fie scoşi de pe piaţă. 

Există şi produse naturale 
necertificate, dar care legal nu pot fi 
numite bio. Discutăm de produsele 
micilor fermieri care procesează 
alimente naturale, fără chimicale, 

În ultimii ani, se vorbeşte tot mai mult despre produsele bio sau organice. 
Din dorinţa noastră de a consuma alimente cât mai sănătoase, ne 
îndreptăm către rafturile cu aceste produse şi rămânem derutaţi în faţa 

etichetelor: bio, organice sau ecologice. Care dintre aceste produse sunt totuşi 
ceea ce ne dorim? Există vreo diferenţă între acestea?

Bio, organic sau natural? 
Cum distingem produsele etichetate astfel 
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Răspunde dr. Nicoleta Vlădescu, medic 
specialist obstetrică-ginecologie, Hyperclinica 
MedLife Titan

Dată fiind vârsta dumneavoastră, se impune 
efectuarea unui examen ginecologic, examen 
pelvin, examen mamar prin autoexaminare 
lunară şi examen mamar la medicul specialist 
la un interval de 2-3 ani, în condiţiile în 
care nu sunt alţi factori de risc personali sau 
familiali.

Mai este recomandat screeningul bolilor 
infecţioase cu transmitere sexuală, care de 
cele mai multe ori sunt asimptomatice – 
aici mă refer la culturi pentru chlamydia, 
mycoplasma, ureaplasma, gonoree. 
Screeningul patologiei cervicale se realizează 
prin examenul citologic Babeş Papanicolau, 
care identifică leziuni cervicale precanceroase. 
În funcţie de rezultat, se pot adăuga alte 
teste diagnostic, precum: genotiparea HPV, 
colposcopia, biopsia.

Dorina, 27 de ani
Dacă am o viaţă sexuală activă, la vârsta de 27 de ani, ce analize ar trebui să îmi fac? 
Este suficient controlul clasic şi testul Papanicolau? Ce ar putea să iasă la acest test?

Răspunde dr. Mihai Râşcu, medic specialist 
ortopedie, Spitalul de Ortopedie şi 
Traumatologie MedLife

Este important să ştim cât sunt de întinse 
ligamentele (ce fel de ruptură de ligament 
încrucişat anterior este, dat fiind că o ruptură 
a peste 50% din fibre poate da o instabilitate 
de genunchi). Gimnastica medicală tonifică 
musculatura şi asigură o stabilitate în plus 
a genunchiului fără a suplini ligamentul 

încrucişat. Durerile constante pe care le aveţi 
pot fi determinate de leziunea de menisc 
(contează gradul rupturii apărut evidenţiat pe 
RMN).

La prima vedere,  sunteţi o posibilă candidată 
pentru artroscopie. Un consult la care să 
veniţi cu documentaţia medicală pe care o 
aveţi în momentul actual ne-ar putea ajuta în 
stabilirea unui diagnostic şi a tratamentului 
ulterior. 

Oana, 33 de ani
Bună ziua, de ceva timp mă confrunt cu următoarea problemă: iarna aceasta am mers la schi, 
fără a avea o pregătire fizică adecvată, iar acum am dureri de genunchi destul de mari. 
În urma diverselor controale pe care le-am făcut, inclusiv RMN, am descoperit că am 
ligamentele întinse foarte mult, meniscul median afectat şi o uşoară deplasare de rotulă. Am 
fost la mai mulţi medici şi fiecare mi-a dat o versiune proprie de tratament. Cert e că aproape 
toți s-au pus de acord în privinţa unui lucru – să practic înotul, pentru a-mi întări musculatura, 
după care să revin la control, fiind convinşi că asta-mi va rezolva problema. Mi s-a mai spus să 
nu fac alte exerciţii sau mişcări greşite, pentru că există riscul să-mi agravez problema. 
După orele petrecute la înot, medicii nu s-au mai pus de acord. Unul mă aşteaptă să-mi fac 
operaţie clasică, altul mă îndrumă spre artroscopie, iar cel de-al treilea-mi zice că nu am nevoie 
de operaţie. Încotro să o iau?

Ţin să precizez că am dureri în mod constant, nu mari, dar destul de deranjante, în special 
atunci când stau mult la birou sau cobor şi urc scările. 

Răspunde dr. Diana Plăcintescu, medic primar 
dermatologie, DermaLife

Epilarea laser este contraindicată în zonele 
cu iritaţii, răni sau alte boli de piele. De 
asemenea, nu este recomandată persoanelor 
cu pielea bronzată, celor care iau un tratament 
fotosensibilizant (cu anumite antibiotice sau 

extracte de sunătoare), dar şi pacienţilor care 
suferă de epilepsie sau de alte boli declanşate 
sau agravate de lumină. 
Se recomandă epilarea în cabinete medicale, 
pentru ca medicul să poată aprecia toate 
aceste detalii şi să decidă asupra modului în 
care se poate efectua procedura. 

Denisa, 25 de ani
Ştiu că epilarea cu laser nu este “definitivă”. Încă nu s-a inventat metoda prin care să scăpăm 
pentru totdeauna de părul din anumite zone. 
Întrebările mele sunt: 
1. Care sunt zonele corpului unde nu este voie să se facă epilarea cu laser?
2. Ce aţi recomanda: epilarea la un cabinet sau la un salon de cosmetică?
Mulţumesc anticipat şi o zi plăcută în continuare!

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.

Angela, 35 de ani
Copilul meu, în vârstă de doi ani şi jumătate, îşi suge, frecvent, degetul. Aş vrea să-l 
dezvăţ de acest obicei, dar nu ştiu cum să procedez. Ce mă sfătuiţi să fac?

Răspunde Cristiana Haica, psiholog, 
Hyperclinica MedLife Unirii 

Mămicile încearcă să-şi dezobişnuiască 
copilul de acest obicei prin procedee ca: 
înfăşuratul degețelului într-un deget de 
mănuşă, ungerea cu diferite substanţe cu gust 
dezagreabil – însă acestea nu funcţionează 
întotdeauna, în consecinţă riscăm să ajungem 
la o accentuare a comportamentului respectiv 
sau la creşterea ostilităţii copilului.

Puteţi începe prin a monitoriza perioadele şi 
momentele zilei când copilul îşi suge degetul 
- mai ales cât timp, ce face în acel moment, cu 

cine este, ce scop are suptul (de liniştire, când 
îi e foame, de exemplu). Dacă micuțul își 
suge degetul numai seara, la culcare, încercaţi 
să îl lăsaţi până când aproape e adormit şi să 
trageţi uşurel mânuţa din gură, încât să nu 
adoarmă sugând degetul. Staţi lângă el până 
adoarme şi mângâiaţi-i mânuţa cu pricina, 
vorbiţi şoptit cu degețelele lui, până îl ia 
somnul. Dacă suge degetul şi în timpul zilei, 
este cazul să îl implicaţi în activităţi manuale 
cât mai mult - pictat, desenat, modelaj, jocuri 
de construcţie şi să nu-l lăsaţi deloc singur 
în faţa televizorului sau la calculator, astfel 
încât să nu aibă prilejul de a pune degeţelul 
în gură.



28

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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