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Așa-zisa “știință” despre care o să vă vorbesc în această ediție nu se învață 
în școală și nici în facultate. Este știința cu care te naști, pe care o ai sau nu 
o ai. Dacă v-am făcut curioși, este vorba despre capacitatea de a gândi în 
perspectivă, de a fi mereu cu un pas înainte în ceea ce faci și, implicit, de “a da 
tonul” în activitatea celor din jur. Fondatorii MedLife se numără printre acei 
oameni care s-au născut cu această capacitate. În tot ceea ce au gândit și în tot 
ceea ce au făcut, alături de întreaga echipă, au reușit să fie mereu cu un pas 
înainte, în fiecare zi din cei 17 ani de istorie a acestui brand. 
 
MedLife este compania care a introdus pentru prima dată serviciile medicale 
integrate prin intermediul conceptului de “hyperclinică”, a dezvoltat medicina 
de laborator, medicina materno-fetală şi fertilizarea in vitro, a investit în cele 
mai noi tehnologii medicale, a dezvoltat o rețea de spitale în adevăratul sens al 
cuvântului – unele dintre acestea fiind premiere absolute în România, Spitalul 
de Pediatrie și Spitalul de Ortopedie, a realizat intervenții chirurgicale unice în 
medicina privată, din punctul de vedere al complexității, colaborând cu medici 
de prestigiu din străinătate. Altfel spus, Medlife este brandul care inovează 
continuu și dă ora exactă în sectorul medical privat din România.
 
Și pentru că am discutat despre continuitate și consecvență, avem parte din 
nou de o premieră. De această dată, MedLife aduce în atenția românilor un 
centru complex de genetică și biologie moleculară − MedLife Genetics.
 
Puțini sunt cei care știu că ne naştem cu o informaţie stocată la nivelul 
ADN, informaţie care ne determină trăsăturile, precum şi predispoziţia 
către anumite boli. Genetica medicală este specialitatea care te ajută să afli 
informaţiile codificate în genom (totalitatea informaţiei genetice stocate în 
ADN), să te cunoşti şi să preîntâmpini apariţia anumitor probleme de sănătate 
determinate de moştenirea genetică. 
 
Spre exemplu, testele genetice pot identifica riscul tău de a suferi de Alzheimer 
sau de cancer, dacă are rost să iei o aspirină, dacă aceasta își face efectul sau 
dacă tratamentul antiviral este eficient pentru hepatita ta sau nu. Altfel spus, 
testele de genetică introduc noi abordări în medicină. Cea dintâi este cea 
a medicinei predictive, care înseamnă determinarea în avans a riscului de 
predispoziție pentru anumite boli și, în consecință, aplicarea unor măsuri 
preventive care să împiedice sau să întârzie la maximum declanșarea acestor 
boli.  Și, cea de-a doua abordare, care vine în completarea celei dintâi, 
medicina personalizată, care înseamnă terapie potrivită, pentru grupul potrivit 
de pacienți, la momentul potrivit. 
 
Poate vi se par o utopie, însă aceste noi abordări reprezintă viitorul medicinei
care devin, din nou, realitate și datorită MedLife, de profesie vizionar și
deschizător de drumuri în medicina privată românească.
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

Cine nu are un medic de familie să şi-l ia. Ne-am 
îndreptat în această ediţie către o specialitate extrem de 
importantă, medicina de familie. Deşi mulţi dintre noi 
ajung la medicul de familie doar atunci când au nevoie 
de trimiteri, de reţete sau de adeverinţe, medicul de 
familie poate face mult mai multe pentru noi. Cine sunt 
specialiştii de dincolo de formularistică şi cum ne pot 
ajuta aflaţi în reportaj. 

Elena urma să nască al doilea copil, când a bătut la uşa mai 
multor spitale pentru a-i asista naşterea. Dar nimeni nu 
voia să-şi asume riscul unei naşteri atât de dificile. Cei care 
au acceptat să o interneze au pus-o pe Elena să aleagă între 
propria viaţă şi cea a copilului său. Elena suferă de atrofie 
musculară spinală şi cifoscolioză avansată. Singurul loc unde 
a fost primită a fost Life Memorial Hospital, unde Elena a şi 
născut în siguranţă o fetiţă perfect sănătoasă. 

Să fii bronzat e la modă. Dar care sunt riscurile 
expunerii excesive la soare şi legătura acesteia cu 
cancerul de piele aflaţi din articolul dr. Claudia 
Ciobanu, medic specialist dermatologie, Hyperclinica 
MedLife Băneasa şi DermaLife. 

Şi-a dorit să ajungă medic ca să ajute oamenii, să fie 
acolo atunci când cineva are nevoie de ea şi să nu 
trateze cu superficialitate vreun caz. Şi a reuşit! Astăzi, 
dr. Bianca Petcu, medic primar ORL, Hyperclinica 
MedLife Timişoara, este unul dintre cei mai buni 
specialişti din oraş. Despre dr. Bianca Petcu aflaţi citind 
interviul din această ediţie. 

Cum poate fi recunoscută dermatita seboreică la copil 
sau ce se poate face în cazul unui copil cu otite recurente 
aflaţi din răspunsurile specialiştilor MedLife. 
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Centrul este unic în România prin:
• Metoda de analiză a markerilor genetici – secvențiator 
de nouă generaţie de la Illumina - care permite analiza în 
ansamblu a tuturor markerilor de interes cu o acuratețe și 
precizie foarte mari;

• Abordarea predispoziţiei genetice – pentru calcularea 
riscului sunt folosite rezultatele studiilor de ultimă oră 
efectuate de marile consorţii internaţionale; 

• Include pacienţii care-şi fac testele de predispoziţie la 42 
de boli într-un program personalizat de monitorizare şi 
prevenţie;

• Posibilitatea de personalizare a testelor.  

Testele de predispoziţie genetică 
sunt teste de screening care se adresează pacienţilor sănătoşi, 
preocupaţi de starea lor de sănătate. În această categorie se 
înscriu următoarele analize: testul de predispoziţie la 42 de 
boli comune, testul de predispoziţie la cancer ereditar de sân şi 
ovar şi testul de predispoziţie la cancer ereditar de colon. 

Testul de predispoziţie la 42 de boli comune este un test unic 
în România care permite analiza unui număr de 307 markeri 
genetici implicaţi în predispoziţia la boli cardiovasculare, 
boli neurologice, boli metabolice, boli hematologice, anumite 
tipuri de cancer etc. 

Testul se adresează tuturor celor care vor să-şi cunoască 
riscurile genetice şi să intervină activ pentru prevenirea 
bolilor. Recoltările pentru test se pot efectua în toate 
unităţile MedLife. Înainte de efectuarea testului, vă 
recomandăm să vă faceţi o programare la unul dintre 
geneticienii MedLife Genetics, pentru a discuta despre 
nevoile dumneavoastră şi despre testul pe care urmează 
să-l efectuaţi. Rezultatele testului se eliberează în 22 de zile, 
iar interpretarea rezultatelor este făcută de către unul dintre 
specialiştii centrului. Pacienţii din ţară pot discuta online cu 
medicul, după o programare. Preţul testului include cele două 
consultaţii. 

La final, pacienţii pot fi incluşi într-un program de urmărire şi 
prevenţie în cadrul unităţilor MedLife. 

Testul de predispoziţie la cancerul de colon − se analizează 
mutaţiile în genele APC, MUTYH, MLH1, MSH2, MSH6, 
EPCAM, STK11, oferind informaţii despre riscurile pentru 
a dezvolta cancer colorectal la pacienţii cu antecedente în 
familie. 

Testul de predispoziţie la cancerul ereditar de sân şi ovar 
− se analizează mutaţiile în genele BRCA1, BRCA2, CHEK2, 
ATM, BRIP1 şi PALB2. Testul este recomandat pacientelor 
care au avut în familie cazuri de cancer la sân sau ovar. 

Teste de oncogenetică
Sunt o categorie de teste efectuate din ţesut tumoral care oferă 
specialiştilor în oncologie şi hematologie informaţii ce permit 

alegerea terapiei optime pentru pacienţii oncologici. Această 
categorie include teste de identificare a mutaţiilor în tumorile 
solide şi neoplaziile hematologice. 

Teste de farmacogenetică 
Adresate oncologilor, cardiologilor şi neurologilor, testele din 
această categorie permit evaluarea răspunsului la tratament 
al pacienţilor și alegerea regimului şi a dozei optime de 
medicaţie. 

Teste pentru diagnosticul trombofiliilor 
aceste teste permit identificarea de mutaţii responsabile de 
trombofiliile ereditare. 

Teste pentru identificarea mutaţiilor implicate în 
bolile genetice 
Aceste teste permit identificarea mutaţiilor asociate cu bolile 
genetice, ca boala Coreea Huntington, distrofie miotonică, 
distrofie musculară Duchenne/Becker, hematofilia A şi B etc.

Teste pentru diagnosticul prenatal 
- permit identificarea aberaţiilor cromozomiale pentru 
diagnosticul prenatal (analiza cromozomilor din lichid 
amniotic, test rapid FISH din lichid amniotic pentru 
identificarea aneuploidiilor cromozomilor X, Y, 21, 18, 13 etc.)

Teste de infertilitate 
– sunt teste care determină factorii genetici implicaţi în 
infertilitate. 

Teste de paternitate
 – teste prin care se analizează mai mulţi markeri localizaţi la 
nivelul cromozomilor, pentru stabilirea paternităţii.

Teste pentru diagnosticul agenţilor infecţioşi 
– sunt teste care permit determinarea viremiei hepatitei B, C, 
D, a mutaţiilor HBV de rezistenţă la tratament etc. 

MedLife Genetics, Calea Griviţei 365, detalii şi programări, 
la 021 96 46.

MedLife Genetics, 
cel mai complex centru 
de genetică şi biologie 

moleculară din România 

Nu-ţi vei afla destinul citind în stele, 
dar poţi să afli foarte multe despre 
tine şi despre ce ar putea să-ţi 

rezerve viitorul „citind” în gene.  Ne naştem 
cu o informaţie stocată la nivelul ADN, 
informaţie care ne determină trăsăturile, 
precum şi predispoziţia către anumite boli. 
Genetica medicală este specialitatea care te 
ajută să afli informaţiile codificate în genom 
(totalitatea informaţiei genetice stocate 
în ADN), să te cunoşti şi să preîntâmpini 
apariţia anumitor probleme de sănătate 
determinate de moştenirea genetică. 

Din această lună, MedLife Genetics, 
cel mai complex centru de genetică şi 
biologie medicală din România, îţi stă 
la dispoziţie cu o gamă variată de teste 
revoluţionare de genetic, precum: teste de 
predispoziţie genetică, teste de oncogenetică, 
farmacogenetică, teste pentru diagnosticul 
trombofiliilor, teste pentru identificarea 
mutaţiilor implicate în bolile genetice, 
teste pentru diagnosticul prenatal, teste 
de infertilitate, teste de paternitate şi teste 
pentru diagnosticul agenţilor infecţioşi. 
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Oferă-ţi un plus de atenţie vara aceasta şi treci pe la doctor 
pentru a te asigura că eşti bine. Pentru că este mult mai 
bine să descoperi bolile atunci când încă „nu te doare”, 
MedLife s-a gândit la tine şi a creat mai multe pachete de 
servicii medicale, la preţuri speciale. Vino până la 31 august 
în hyperclinicile MedLife din Bucureşti: Băneasa, Favorit, 
Griviţa şi Titan şi alege unul dintre pachetele speciale 
pentru următoarele specialităţi medicale: cardiologie, 
ginecologie, gastroenterologie. Pachetele includ un consult 
şi investigaţii de specialitate. 

Detalii despre pachetele de screening, în recepţiile 
hyperclinicilor din Bucureşti, la 021 96 46, şi pe 
www.medlife.ro. 

Vă pregătiţi să vă continuaţi viaţa în doi? Aţi stabilit data 
nunţii şi încercaţi să rezolvaţi rapid toate problemele 
organizatorice? Vino în Hyperclinicile MedLife din 
Bucureşti şi poţi beneficia de un set complet de servicii 
medicale pentru completarea şi eliberarea certificatului 
prenupţial, la numai 150 de lei. 

Certificatul se eliberează în 24 de ore după efectuarea 
investigaţiilor recomandate. 

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

Centrul Medical MedLife Victoriei a introdus în lista 
serviciilor medicale cardiologia. 

În cadrul cabinetului de cardiologie al centrului puteţi 
beneficia de consultaţii de specialitate, de monitorizarea 
afecţiunilor sistemului cardiovascular, de prescriere de 
tratamente, dar şi de anumite explorări funcţionale. 

Consultaţiile de specialitate sunt oferite de dr. Dan Victor 
Spătaru, medic primar medicină internă şi cardiologie. 

Trăieşte activ la orice vârstă şi protejează-ţi sănătatea! Dacă 
eşti pensionar, vino la Hyperclinica MedLife Titan sau la 
Hyperclinica MedLife Favorit şi-ţi oferim o reducere de 50% 
din preţul consultaţiilor între orele 12:00 şi 14:00.
Pentru a beneficia de ofertă, te aşteptăm cu talonul de 
pensie de luni până vineri, în hyperclinicile Titan şi Favorit.

Detalii şi programări, la 021 96 46

Verifică-ţi starea de sănătate 
cu pachetele speciale de 

screening!

Pachet pentru certificat 
prenupţial la 150 de lei

Nou: serviciu de cardiologie 
la Centrul Medical MedLife 

Victoriei 

Continuă programul happy 
hour pentru vârstnici, la 

hyperclinicile MedLife Titan 
şi MedLife Favorit

Life Memorial Hospital pune la dispoziţia pacienţilor un 
pachet special pentru intervenţii chirurgicale. În perioada 1 
iunie – 30 septembrie 2013, la preţul de 1.700 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 eventraţiilor;
• Cura chirurgicală a varicocelului (abord clasic sau 
laparoscopic);
• Miomectomie uterină unică/multiplă prin abord clasic;
• Histerectomie abdominală subtotală sau totală (abord 
clasic);
• Cura chistului ovarian (abord clasic sau laparoscopic).

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 
examenului 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 care aduc un 
bilet de trimitere de la medicul de familie.
** Oferta nu se cumulează cu alte oferte sau acorduri 
comerciale.

Eşti în aşteptarea celui mai fericit moment din viaţa ta? 
Maternitatea MedLife Bucureşti ţi-a pregătit o surpriză 
frumoasă şi-ţi oferă în lunile iunie şi august pachetele de
naştere la preţuri speciale. Alege unul dintre medicii 
MedLife şi semnează contractul de naştere până la 31 august 
2013, pentru a putea beneficia de pachetele de naştere care 
încep de la preţul de 2.700 de lei.

Preţul este valabil pentru pacientele care fac dovada 
asigurării în Sistemul Naţional de Sănătate şi care au 
trimitere de la medicul de familie. Promoţia nu se 
cumulează cu alte reduceri.

Pentru mai multe detalii accesați www.medlife.ro

Intervenţii chirurgicale cu numai 1.700 de lei 
în Life Memorial Hospital

Pachete de naştere 
începând cu 2.700 de lei, 
la Maternitatea MedLife 

Bucureşti
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Indiferent de destinaţia ta de vacanţă, la mare, la 
munte sau la bunici, ai grijă de sănătatea ta şi a celor 
dragi! 

Păstrează-ţi vitalitatea şi energia pentru o vară de 
neuitat!

Rețeaua de farmacii Pharmalife Med este locul unde 
găseşti soluţii, indiferent de nevoie, pentru a te putea 
bucura de sănătate şi de frumuseţe, timp îndelungat. 

Profită de promoţiile farmaciilor MeLife, 
PharmaLife Med!

• Ajută bebeluşii să facă primii paşi în siguranţă;
• Este ideal pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 luni;
• Are formă rotundă, iar centrul de activităţi cu jucării din 
material textil dezvoltă simţurile tactile, senzoriale şi auditive 
ale copilului;
• Structura lui permite reglarea pe înălţime (trei nivele), este 
compact, ocupând puţin spaţiu pentru depozitare. Şezutul 
din material textil are un spătar întărit şi foarte înalt, care 
oferă suport mărit pentru spatele copilului; 

• Siguranţa în deplasare 
este dată de opritoarele 
speciale care nu permit 
alunecarea şi răsturnarea 
premergătorului. Are două 
roţi fixe în spate şi două roţi 
pivotante în faţă. 

Protejează-ţi pielea vara 
aceasta şi întreabă de ofertele 

speciale la PharmaLife! 

Premergător Chicco Paint, 
6 luni+

P

Pacienţii cu patologii articulare pot beneficia de o nouă 
explorare imagistică, Artro-CT, la Spitalul de Ortopedie şi 
Traumatologie MedLife. 

Artrografia CT reprezintă o evoluţie a artrografiei clasice 
prin combinarea artrografiei clasice (injectarea de substanță 
de contrast intraarticular) cu tehnicile imagistice moderne 
de evaluare tridimensională (CT), având drept rezultat 
un diagnostic corect pentru o multitudine de patologii ale 
structurilor articulare. 

Artro-CT-ul presupune injectarea intraarticulară a 
unei substanțe de contrast pe bază de iod sub control 
fluoroscopic sau ecografic. Se urmărește injectarea unei 
cantități suficient de mari de substanță de contrast, pentru 
a destinde capsula articulară și pentru a evidenția cât mai 
multe detalii. Reacțiile adverse alergice sunt mult mai 
reduse, în comparație cu injectarea de substanță de contrast 
intravenoasă, dar poate fi ușor dureroasă imediat după 
efectuare, prin distensia capsulei articulare. 
Metoda este indicată într-o varietate mare de patologii 
articulare, punând în evidență leziuni de cartilaj articular în 
condromalacii, leziunile Bankart în luxațiile și instabilitățile 
de umăr, leziunile de labrum glenoidal și de coafă ale 
rotatorilor în patologia umărului, leziunile de labrum 
acetabular în conflictul femuro-acetabular la șold (FAI), 
leziunile de fibro-cartilaj triangular (TFCC) la pumn 
etc. Calitatea informaţiilor este mult mai ridicată faţă de 
investigaţiile native (fără contrast) în cazurile selecționate 
(de exemplu, o coxartroză evidențiată radiologic, cu 
indicație de protezare  a șoldului, nu justifică niciuna dintre 
cele două investigații discutate). 
Indicația investigaţiei se face în funcție de potențialul de 

iradiere (al CT-ului), de timpul de examinare (5 minute la 
CT) şi de eventualele implanturi metalice feromagnetice ale 
pacientului. 

Astfel, un pacient tânăr cu patologie de umăr sau șold va fi 
trimis la Artro-RMN (din cauza iradierii suplimentare pe 
care un CT o face la nivelul toracelui/pelvisului). Un pacient 
vârstnic cu aceeași patologie va merge la CT (dacă este 
incapabil să menţină poziţia impusă de examinarea RMN, 
artefactele de mişcare făcând imposibilă interpretarea 
imaginilor). Totodată, un pacient cu un implant metalic în 
vecinătatea articulaţiei va fi direcţionat către CT. 
Specialiştii Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie 
MedLife pot decide asupra necesităţii efectuării investigaţiei 
Artro-CT sau Artro-RMN, după un consult. În cazul în 
care ortopedul indică explorarea de tip Artro-RMN, aceasta 
poate fi efectuată în cadrul Hyperclinicii MedLife Griviţa.

Artro-CT la Spitalul de Ortopedie 
şi Traumatologie MedLife

Oferă-le părinţilor sau bunicilor tăi grijă şi multă atenţie 
şi ajută-i să-şi menţină starea de bine. Pentru că sănătatea 
lor contează, Spitalul MedLife Genesys a pregătit un pachet 
special de servicii medicale pentru seniori. La preţul de 800 
de lei, puteţi beneficia de următoarele servicii:
• Consultaţii: medicină internă, cardiologie, urologie/
ginecologie, diabet, nutriţie şi boli metabolice;
• Ecografie abdominală;
• Ecografie de cord;
• EKG şi interpretarea acestuia;
• Spirometrie;
• Set de analize de laborator care include: hemoleucograma 
completă, glicemie, uree, creatinină, TGO, TGP, examen 
de urină, HDL, LDL, colesterol total, trigliceride, analiză 
Helicobacter Pylori);
• Spitalizare (cazare şi masă);

• Tratamente perfuzabile, medicaţie.

Avantajele pachetului
• Reducere cu 25% faţă de preţul de listă;
• Efectuarea investigaţiilor în 48 de ore, cazarea fiind 
inclusă;
• Investigaţii şi analize efectuate şi interpretate de o echipă 
medicală specializată;
• Confort şi siguranţă;
• Pacientul trebuie să aducă o singură trimitere de la 
medicul de familie pentru specialitatea medicină internă.

Serviciile medicale şi zilele de cazare suplimentare nu sunt 
incluse în preţul pachetului. 

Detalii şi programări, la 0257 960

Ofertă specială pentru părinţi şi bunici la MedLife Genesys

Hyperclinica MedLife Unirii pune la dispoziţia pacienţilor 
o serie de intervenţii ORL care se efectuează prin 
radiofrecvenţă. Radiofrecvenţa este o metodă modernă 
şi sigură, care oferă pacienţilor un confort ridicat, fără 
sângerare, arderea sau necroza ţesutului, inciziile făcându-se 
fără contact direct cu acesta. 

Avantajele utilizării radiofrecvenţei, faţă de alte metode: 
• poate fi folosită în cabinet, cu anestezie locală; 
• durerea postoperatorie este aproape inexistentă; 
• costuri reduse;
• pacientul poate reveni rapid la activităţile zilnice.
     
În cadrul cabinetului OLR din Hyperclinica MedLife 
Unirii se pot efectua următoarele intervenţii ORL cu 
radiofrecvenţă:
• cauterizarea petei vasculare în caz de sângerare nazală 
recidivantă (la adulţi şi la copii);
• biopsia şi excizia leziunilor cutanate, de cauze diverse;
• biopsia şi excizia leziunilor mucoase, nazale şi 
orofaringiene;
• uvuloveloplastia (chirurgia sforăitului);
• turbinoreducţia (reducerea volumului cornetelor nazale).

Intervenţiile sunt realizate de: 
dr. Dan Baltă, medic primar ORL Hyperclinica MedLife 
Unirii, dr. Iuliana Mizdran, medic specialist ORL 
Hyperclinica MedLife Unirii, dr. Cristina Stoica, medic 
specialist ORL Hyperclinica MedLife Unirii.

Intervenţii ORL prin radiofrecvenţă 
la Hyperclinica MedLife Unirii
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Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie MedLife 
şi-a început colaborarea cu dr. Ştefan Irimia, 
medic primar ortopedie şi medicină sportivă. 
Noul specialist are 40 de ani de experienţă 
acumulată în instituţii medicale din ţară şi în 
spitale prestigioase din străinătate. Absolvent 
al Universității de Medicină şi Farmacie “Carol 
Davila” din Bucureşti în anul 1972, dr. Irimia 
activează în cadrul Clinicii de ortopedie şi 
traumatologie, Spitalul Clinic de Urgenţă 
Floreasca, iar în anul 1982 merge în Germania, 
unde lucrează ca medic primar ortoped în 
diverse spitale din Hamburg, Essen, Lippstadt, 
Ludwigshafen şi Kamp-Lintfort. 
În 1991 s-a alăturat cabinetului 
„Grünewaldklinik” din Aschaffenburg, iar 

în anul1996 îşi deschide propriul cabinet de 
ortopedie în Bielefeld, efectuând zilnic, în calitate 
de asociat al Centrului Chirurgical TeutoKlinik, 
operaţii în domeniul umărului, genunchiului, 
piciorului şi al încheieturilor mâinii.
Din 2010, dr. Irimia este ortoped la Clinica 
ALTA, în oraşele germane Gütersloh și 
Hamminkeln.
În cadrul Spitalului de Ortopedie MedLife, dr. 
Irimia oferă o gamă complexă de intervenţii 
chirurgicale artroscopice şi de intervenţii 
chirurgicale clasice, precum şi tratamentul 
minim invaziv al herniilor de disc şi al 
afecţiunilor coloanei (infiltraţii peridurale sub 
control CT). 

Dr. Ştefan Irimia, medic primar ortopedie şi medicină sportivă

De luna trecută, psihologul Cristina Haica 
oferă servicii de specialitate şi la Hyperclinica 
MedLife Titan. Cu o experienţă de 16 ani în 
domeniu, Cristina Haica oferă pacienţilor 
servicii de psihoterapie şi psihologie clinică, 
psihologia muncii şi psihologie organizaţională, 
psihoterapie şi consilierea cuplurilor infertile, în 
contextul tratamentului pentru infertilitate. 
Cristina Haica este licenţiată în psihologie 
a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de 
Psihologie, Sociologie, Pedagogie în anul 1997, 
a urmat două masterate, unul în Managementul 
sistemelor educaţionale la Universitatea din 

Bucureşti (2001-2003) şi cel de-al doilea în 
Management organizaţional şi resurse umane la 
Universitatea Spiru Haret (2006-2008). Totodată, 
în perioada 2004-2008 a urmat o formare în 
psihoterapie cognitiv-comportamentală REBT 
la Universitatea Babeş-Bolyai – Institutul 
Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie 
şi Sănătate Mentală Aplicată. Din 2008 
este doctorandă în Psihologie Medicală la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol 
Davila”. A activat ca psiholog în mai multe 
instituţii de profil, iar din 2008 activează în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii. 

Cristina Haica, psiholog şi psihoterapeut

Dr. Rafael Halpern, medic primar chirurgie 
cardiovasculară, a început colaborarea şi cu 
Hyperclinica MedLife Titan. Cu o experienţă 
dobândită în România, la Institutul de Boli 
Cardiovasculare “C.C. Iliescu”, şi în Israel 
–  Sheba Medical Center, Tel Aviv, dr. Halpern 
va efectua, în cadrul MedLife, fleboctomii, 
scleroterapii pentru venectazii, cura chirurgicală 
a varicelor, atât prin metodă clasică, cât şi 
laparoscopic etc. 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

Hyperclinica MedLife Titan mai are un specialist 
în pediatrie în cadrul departamentului dedicat 
copiilor, pe dr. Anca Sandu. Absolventa 
Universității de Medicină şi Farmacie “Gr. T. 
Popa” din Iaşi, promoţia 2005, dr. Anca Sandu 
a activat în perioada 2006-2011 în calitate de 
medic rezident la Spitalul de Urgenţă pentru 

Copii “M.S. Curie”, iar din 2010 colaborează cu 
Spitalul de Pediatrie MedLife. 
Dr. Sandu este membru al Societăţii Române 
de Reumatologie Pediatrică şi este la curent 
cu toate noutăţile din domeniu, participând la 
conferinţele şi la congresele de specialitate. 

Dr. Anca Sandu, medic specialist pediatrie

Recent, Valentin Miu, psiholog clinician şi 
psihoterapeut, s-a alăturat echipei Centrului 
de Psihiatrie şi Psihoterapie “Mindcare”. Noul 
specialist oferă în cadrul Centrului servicii 
de psihoterapie psihanalitică pentru adulţi, 
adolescenţi şi copii. Valentin Miu este psiholog 
clinician cu atestat de liberă practică acordat 
de Colegiul Psihologilor din România şi 
psihoterapeut de orientare psihanalitică cu 
drept de liberă practică acordat de Asociaţia 

Română de Psihoterapie Psihanalitică. Este 
Membru al Asociaţiei Române de Psihoterapie 
Psihanalitică din 2013 şi al Asociaţiei Psihologilor 
din România din 2007 şi are experienţă clinică în 
lucrul cu adulţii, copiii şi adolescenţii. A realizat 
între anii 2008-2012 emisiunea tv “Cine mă 
ascultă?!” la WylTv Ploieşti, iar de la începutul 
acestui an se ocupă de emisiunea “Psihanalitica”, 
la aceeaşi instituţie media. 

Valentin Miu, psiholog clinician, psihoterapeut 

Lidia Dumitru este noul psiholog specializat în 
activitatea cu copiii din Centrul de Psihiatrie 
şi Psihoterapie Mindcare. În cadrul centrului, 
Lidia Dumitru se ocupă de psihodiagnosticul 
şi evaluarea clinică a copiilor, consilierea 
psihologică a acestora, stimularea cognitivă a 
copiilor cu dificultăţi de învăţare. De asemnea, 
psihologul mai observă (evaluează) copii la 
şcoală, intervine la nivelul grupului la şcoală/
grădiniţă, lucrează cu pacienţii diagnosticaţi cu 
ADHD, dar şi copiii cu tulburări de alimentaţie. 
Lidia Dumitru este licenţiată în psihologie 
la Facultatea de Sociologie-Psihologie a 
Universităţii din Bucureşti (2010) şi în 
Kinetoterapie şi Biomecanică (2008). A urmat un 
master în Kinetologie şi biomecanică (2010) şi 
cursuri de formare în cadrul Asociaţiei Române 
de Terapie Comportamentală şi Cognitivă. 

Deţine atestat de liberă practică acordat de 
Colegiul Psihologilor din România şi un atestat 
de liberă practică în kinetoterapie oferit de 
Ministerul Sănătăţii. 
A activează din anul 2007 în calitate de trainer 
în cadrul World Class, având experienţă în 
derularea programelor pentru modelare 
şi imagine corporală, iar din 2010 este 
psiholog în Centrul de Educaţie Emoţională 
şi Comportamentală pentru Copii, „Salvaţi 
Copiii”, Bucureşti, mai este membru al echipei 
în proiectele „Îngrijire de Calitate pentru copii 
- Servicii de Excelenţă în Sănătatea Mintală” şi 
„Şanse egale pentru toţi copiii, într-o societate 
fără discriminare”. Totodată a susţinut  cursuri 
pentru educatori în cadrul programului 
GradiSmartStar.

Lidia Dumitru, psiholog

Dr. Natalia Alina Topor, medic primar 
alergologie şi imunologie clinică, s-a alăturat 
recent echipei Spitalului MedLife Genesys 
din Arad. A activat în calitate de preparator 
universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie 
a Universităţii din Oradea, în perioada 2000-
2007, iar între anii 2011-2013 a fost medic 
specialist în alergologie la Clinica “Sf. Andrei” 

din Bucureşti. 
În perioada 2001-2009 a urmat un program 
doctoral, obținând titlul de doctor în ştiinţe 
medicale. După finalizarea pregătirii în medicină, 
a început studiile în psihoterapie, în cadrul 
Societăţii de Psihoterapie Experienţială Română, 
Institutul SPER. 

Dr. Natalia Alina Topor, medic specialist 
alergologie şi imunologie clinică

NOUTĂȚI˝MEDICI
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Lipsa de timp, teama de ace, de spitale sau de o posibilă 
veste tristă îndepărtează multe persoane de uşa 
cabinetului medical, însă screeningul periodic poate fi, 

de cele mai multe ori, salvator. Vă mai amintiţi când aţi fost 
ultima dată să vă faceţi un set de analize pentru evaluarea 
stării de sănătate?

Controlul medical periodic, de la A la Z

DOSARMEDICAL

Cei mai mulți alegem să mergem 
la doctor doar atunci când „ne 
doare”. Acesta a fost şi cazul 
Adinei, o prietenă care, la 27 de 
ani, a ajuns direct în camera de 
primiri urgenţe a unui spital din 
Bucureşti. Avea dureri foarte 
puternice în zona abdomenului, 
motiv pentru care medicii i-au 
făcut câteva investigaţii de rutină. 
Rezultatul a fost şocant pentru 
Adina. Ecograful arătase o tumoră 
la nivelul rinichiului drept. Ceea ce 
i s-a părut la început o banalitate 
s-a transformat în acea secundă 
într-o luptă pentru viaţă. Nu ţinem 
să fim moralizatori, însă dacă 
Adina ar fi mers măcar o dată pe 
an să-şi facă un control de rutină, 
cu siguranţă n-ar fi ajuns astăzi 
să-şi piardă un rinichi şi o porţiune 
din ficat. Scopul evaluării periodice 
a stării de sănătate este de a depista 
anumite boli, de a stabili care sunt 
factorii de risc ai unei persoane și 
de a beneficia de consiliere privind 
prevenția bolilor”, precizează dr. 
Oana Zărnescu, medic specialist 
medicină generală și medicină de 
familie, în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Titan. 

Care sunt analizele medicale 
uzuale?
Cu toate că recomandările 
medicilor sunt individualizate, 
există un standard de investigații 
precum: analizele de sânge, cele de 
urină și coprocultura (analizarea 
bacteriilor din materiile fecale). 
„În cazul în care rezultatele sunt 
normale, aceste analize se repetă 
anual. Pe lângă analizele de sânge 
și urină, se recomandă câte o 
ecografie abdominală la trei ani, 
iar după împlinirea vârstei de 50 
de ani, o colonoscopie o dată la 
cinci ani. Rolul acesteia este să 
depisteze prezența polipilor și a 
adenoamelor cu potențial malign 
sau chiar cancerul colorectal 
în stadii incipiente”, explică dr. 
Oana Zărnescu, medic specialist 

medicină generală și medicină de 
familie, în cadrul MedLife Titan.

Analizele de sânge au un 
spectru foarte larg şi cu ajutorul 
acestora se pot identifica 
afecțiuni hematologice (prin 
hemoleucogramă), hepatice 
(analiza transaminazelor), renale 
(ureea, creatinina, acidul uric) 
și până la anumite dezechilibre 
metabolice (se pot identifica 
în analiza nivelului glicemiei, 
colesterolului şi trigliceridelor) 
sau inflamaţii (VSH, fibrogen, 
proteina C reactivă). Analizele de 
sânge trebuie completate de analiza 
urinei (examen sumar de urină). 
„În urma rezultatelor acestor 
analize putem diagnostica anumite 
afecțiuni precum anemia, hepatita, 
diabetul zaharat, dislipidemia 
sau infecțiile urinare. În alte 
cazuri, se stabilește nivelul de risc 
pentru diferite boli (diabet, boli 
cardiovasculare) sau se recomandă 
investigații suplimentare”, 
completează dr. Oana Zărnescu. 
În ceea ce privește investigațiile, 
sunt recomandate în prezent o 

serie de proceduri de evaluare 
pentru: hipertensiune arterială 
(măsurarea tensiunii arteriale), 
obezitate (determinarea indicelui 
de masă corporală), dislipidemie 
(determinarea profilului lipidic), 
diabet zaharat (determinarea 
glicemiei), diagnosticarea 
anevrismului de aortă (la bărbații 
peste 65 de ani, fumători), 
osteoporoza (la femeile peste 65 de 
ani), cancerul de sân (mamografie), 
cancerul de col uterin (examen 
citologic vaginal sau testul Babeş 
Papanicolau), cancerul colorectal 
(testul hemocult, rectosigmoidia, 
colonoscopia), boli cu transmitere 
sexuală pentru persoane aflate 
la risc sau femei însărcinate 
(chlamidia, gonoreea, hepatita B, 
sifilisul, virusul imunodeficienței 
umane - HIV), incompatibilitate de 
RH (la femeile gravide) și pentru 
depresie (în rândul adulților). 
„Persoanele care suferă de afecțiuni 
cronice vor stabili  împreună cu 
medicul care sunt analizele și 
investigațiile specifice și intervalul 
la care acestea trebuie efectuate. 
La final, medicul vă recomandă 
tratamentul necesar și intervalul 
la care se va face reevaluarea”, 

explică dr. Oana Zărnescu, medic 
specialist medicină generală și 
medicină de familie, în cadrul 
MedLife Titan. 

 Sunt femeie. Cum trebuie să mă 
investighez?
„Suplimentar analizelor de rutină, 
femeile trebuie să facă anual un 
consult ginecologic, urmat de 
examenul Babeș Papanicolau, în 
scopul diagnosticării leziunilor 
de col uterin cu potențial malign 
sau chiar a cancerului de col 
uterin. După împlinirea vârstei 
de 40 de ani, este recomandat 
să se facă anual ecografii de 
sân, completate, după caz, de 
examenul mamografic. Aceste 
investigații pot detecta leziuni la 

nivelul țesutului mamar (chisturi, 
fibroadenoame, sau pot confirma 
suspiciunea de cancer). Pacientele 
cu vârsta peste 65 de ani (la 
aproximativ 10 ani de la instalarea 
menopauzei) trebuie să efectueze 
un screening pentru osteoporoză, 
prin osteodensitometrie (DEXA)”, 
precizează dr. Oana Zărnescu. 

„O femeie care își dorește un 
copil în viitorul apropiat trebuie 
să facă un set complet de analize, 
înainte de a rămâne însărcinată. 
Neglijarea acestei etape poate 
avea consecinţe precum: avortul 
spontan, moarte fetală, naştere 
prematură, infecţii congenitale, 
incompatibilitate de RH, nașterea 
unui copil cu malformații și 

„O femeie care își dorește un copil în viitorul apropiat trebuie să 
facă un set complet de analize, înainte de a rămâne însărcinată. 
Neglijarea acestei etape poate avea consecinţe precum: avortul 
spontan, moarte fetală, naştere prematură, infecţii congenitale, 
incompatibilitate de RH, nașterea unui copil cu malformații și 

chiar punerea în pericol a vieții mamei. .”

Dr. Monica Negoiță, medic specialist obstetrică-ginecologie, 
Hyperclinica MedLife Grivița

„Scopul evaluării periodice a stării de sănătate 
este de a depista anumite boli, de a stabili care 

sunt factorii de risc ai unei persoane și de a 
beneficia de consiliere privind prevenția bolilor.”

Dr. Oana Zărnescu, medic specialist medicină de familie, 
Hyperclinica MedLife Titan



Cum se realizează recoltarea 
materiilor fecale?
Chiar dacă nu ne face plăcere 
să vorbim despre acest subiect, 
scaunul oferă, la rândul lui, 
informații prețioase despre starea 
de sănătate a organismului nostru. 
Infecţii ale tractului intestinal, 
sângerări la acest nivel, posibile 
tulburări de digestie, iată o 
gamă largă de patologie în care 
examinarea materiilor fecale poate 
oferi chei diagnostice. Analiza 
care pune în evidenţă germenii 
patogeni din materiile fecale este 
coprocultura. 
„Recoltarea materiilor fecale se 
face acasă, în recipiente speciale 
numite coprorecoltoare. Este 
important de ştiut că analiza 

numită coprocultură (simplă 
sau pentru Campylobacter spp) 
necesită recoltarea materiilor 
fecale în coprorecoltor cu mediu 
de transport, recipient procurat 
de la laborator. Materiile fecale 
se recoltează cu linguriţa 
coprorecoltorului (1–2 linguriţe), 
prelevându-se acele porţiuni din 
scaun care au aspect particular 
(mucus, membrane, puroi, striuri 
de sânge, consistenţă şi culoare 
modificate). După introducerea în 
recipient, se amestecă cu mediul 
de transport. Pentru toate celelalte 
examinări din materiile fecale se 
utilizează coprorecoltor simplu, 
fără mediu de transport. Şi în 
această situaţie se recoltează 1–2 
linguriţe de materii fecale din 
zone cu aspect modificat. În toate 
situaţiile menţionate, materiile 
fecale sunt aduse în cel mai scurt 
timp la laborator”, încheie dr. 
Roxana Vasilescu, medic primar 
medicină de laborator, în cadrul 
MedLife Griviţa. 

Teama de doctor nu este un 
argument pentru a evita controalele 
medicale periodice. Suntem la 
jumătatea sezonului de concedii, 
o perioadă care ne permite să ne 
preocupăm de sănătatea noastră şi 
să alocăm chiar și numai un minim 
de timp pentru o consultaţie la 
medicul de familie. De altfel, „paza 
bună trece primejdia rea”. 

Cristina Bobe
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DOSARMEDICAL

chiar punerea în pericol a vieții 
mamei. Dr. Monica Negoiță, medic 
specialist obstetrică-ginecologie, 
în cadrul MedLife Grivița, 
recomandă pacientelor care doresc 
să rămână însărcinate un set 
complet de analize ce cuprinde: 
hemoleucograma, glicemia, 
ureea, acidul uric, sideremie 
(determinarea nivelului de fier 
din sânge), calciu (seric și ionic), 
magneziu, transaminaze, antigenul 
HBs (hepatita B), V.D.R.L. și 
T.P.H.A. (metode de testare pentru 
depistarea sifilisului), testul HIV 
(recomandat și partenerului 
de viață), determinarea 
grupei de sânge și a RH-ului 
(recomandate și partenerului de 
viață), citomegalovirus, Listeria 
(bacterie întâlnită în alimente), 
Rubella, Herpes simplex de tip II, 
toxoplasmoza, examenul Babeş 
Papanicolau, cultură de col, secreţie 
vaginală, ecografie transvaginală, 
ADN şi Chlamydia. ”Obișnuiesc 
să îmi trimit pacientele care 
plănuiesc o sarcină inclusiv la 
investigații menite să le analizeze 
funcția tiroidiană. Mi s-a întâmplat 
o dată să descopăr că una dintre 
pacientele mele, în vârstă de 32 
de ani, avea cancer de tiroidă. De 
aceea este bine să ne cunoaștem 
cât mai bine starea organismului, 
înainte de a da naștere unui copil”, 
explică dr. Monica Negoiță.  

Odată ce rămâneţi însărcinată, 
medicul vă poate recomanda să 
repetaţi anumite analize, cum ar 
fi sumarul de urină şi urocultura 
(o dată pe lună în sarcină) sau 
secreţia vaginală şi cultura de col 
(o dată la câteva luni). Pe de altă 
parte, intervine şi screeningul 
clasic din perioada de sarcină, 
cu recomandări specifice fiecărui 
trimestru. 

Care sunt analizele specifice 
bărbaţilor?
Pe lângă analizele uzuale, după 

împlinirea vârstei de 45 de 
ani, bărbaților li se recomandă 
determinarea nivelului PSA din 
sânge, test ce ridică suspiciunea 
cancerului de prostată. „Este bine 
ca această analiză să fie completată 
cu ecografia prostatei şi tuşeul 
rectal, efectuat de medicul urolog. 
Dacă rezultatele sunt normale, 
aceste investigaţii vor trebui 
repetate anual. Prostata devine 
mult mai sensibilă după această 
vârstă, motiv pentru care trebuie 
monitorizată în permanenţă. În 
cazul bărbaţilor care depăşesc 65 
de ani, se impune efectuarea unei 
ecografii Doppler a aortei, care are 
un rol important în screeningul 
pentru anevrismul de aortă”, spune 
medicul de familie Oana Zărnescu.

În cazul bărbaţilor, vârsta este 
principalul factor de risc pentru 
cancerul colorectal. Odată ce au 
apărut primele celule neoplazice, 
acestea au tendinţa de a se extinde 
foarte rapid în organism. Totuşi, 
dacă după vârsta de 50 de ani aveţi 
grijă să monitorizaţi în permanenţă 
colonul, riscul de a dezvolta 
cancer colorectal devine foarte 
mic. „Investigaţia recomandată în 
acest caz este colonoscopia, care 
trebuie repetată o dată la cinci 
ani. Dacă, în schimb, aveţi rude 
de gradul I cu neoplasm de colon, 
colonoscopia se efectuează cu 10-
15 ani mai devreme faţă de vârsta 
diagnosticării rudei respective”, 
explică dr. Oana Zărnescu.
  
Cum ne pregătim pentru 
analizele medicale periodice?
Analizele medicale trebuie să 
reflecte cu adevărat starea de 
sănătate a organismului nostru, 
dar acest lucru nu depinde doar de 
performanţele laboratorului şi ale 
aparatelor de investigaţie, ci şi de 
modul în care ne pregătim pentru 
analize. 
Recoltarea de sânge este prima 
etapă şi cea mai importantă pentru 

efectuarea analizelor de sânge, fiind 
efectuată dimineaţa, pe nemâncate. 
„În cazul femeilor, se recomandă 
ca acestea să nu fie efectuate în 
perioada de menstruaţie, dar dacă 
acest lucru se întâmplă, pacienta 
are obligaţia de a anunţa personalul 
laboratorului. De asemenea, dacă 
sunteţi în timpul unui tratament 
medicamentos, este recomandat să 
întrebaţi medicul dumneavoastră 
dacă este necesară întreruperea 
medicaţiei sau dacă este suficient 
să înştiinţaţi laboratorul în legătură 
cu tratamentul pe care îl urmaţi. 
Dacă aţi avut gripă, răceală sau alte 
afecţiuni febrile în ultima lună, este 
bine să amânaţi recoltarea, excepţie 
făcând situaţiile în care recoltarea 
se face pentru analize menite să 
lămurească tocmai starea curentă 
de boală”, explică dr. Roxana 
Vasilescu, medic primar medicină 
de laborator, Laboratorul MedLife 
Griviţa. 

Urocultura este o analiză ce pune 
în evidenţă prezenţa bacteriilor 
în urină. „Recoltarea se face 
dimineaţa, pentru a obţine o urină 
mai concentrată. Fiecare recoltare 
este realizată într-un recipient 
steril, numit urocultor. Primul jet 
de urină se lasă să curgă în vasul 

de toaletă. Din jetul mijlociu, se 
recoltează direct în urocultorul 
steril o cantitate de urină de 
aproximativ 1/3 din capacitatea 
recipientului. După ce aţi recoltat, 
nu trebuie să lăsaţi să treacă mai 
mult de o oră până ce veţi ajunge cu 
recipientul la laborator”, explică dr. 
Roxana Vasilescu. 

Examenul sumar de urină oferă 
informații despre densitatea urinei, 
pH-ul acesteia, nivelul de glucoză, 
bilirubină, proteine etc. Această 
analiză se efectuează din prima 
urină de dimineaţă, recoltată după 
toaleta intimă, într-un recipient de 
tip eprubetă. Se aduce în cel mai 
scurt timp la laborator.
Pacienților cu diabet zaharat de 
tip I și II, hipertensiune arterială, 
afecțiuni cardiace, boli vasculare 
generalizate, preeclampsie li se 
mai recomandă un test numit 
microalbuminurie. „Pentru această 
examinare se recoltează un eșantion 
din a doua emisie de urină din ziua 
respectivă. Din vasul inițial în care 
ați colectat această probă, extrageți 
o cantitate mai mică în eprubeta 
obținută de la laborator, similară 
celei pentru sumarul de urină”, 
recomandă dr. Roxana Vasilescu. 

„Recoltarea de sânge se efectuează dimineaţa, pe nemâncate. 
În cazul femeilor, se recomandă ca acestea să nu fie efectuate 
în perioada de menstruaţie, dar dacă acest lucru se întâmplă, 

pacienta trebuie să anunţe personalul laboratorului. De asemenea, 
dacă sunteţi în timpul unui tratament medicamentos, este 
recomandat să întrebaţi medicul dumneavoastră dacă este 
necesară întreruperea medicaţiei sau dacă este suficient să 

înştiinţaţi laboratorul în legătură cu tratamentul pe care îl urmaţi.”

Dr. Roxana Vasilescu, medic primar medicină de laborator
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Scenariul unei consultații la 
medicul de familie

O consultaţie la medicul de familie 
porneşte, în primul rând, de la o 
discuție despre starea de sănătate 
a pacientului. Aceasta este urmată 
de examenul clinic, în baza căruia 
medicul de familie scrie trimiteri 
către medicii specialiști sau 
eliberează rețete, atunci când este 
cazul. Examenul fizic începe cu o 
discuție între doctor și pacient, care 
urmărește obținerea de informații 

sau actualizarea lor, în ceea ce 
privește regimul alimentar, somnul, 
efortul fizic desfăşurat, unele 
obiceiuri nocive (fumat, consum 
exagerat de alcool), particularităţile 
legate de activitatea la locul de 
muncă, antecedentele personale 
(boli, alergii, medicamente sau 
suplimente alimentare luate) şi 
heredocolaterale (afecţiuni existente 
în familie − la bunici, părinţi, fraţi), 
situaţia imunizărilor (vaccinărilor) 
etc. Cu această ocazie, medicul va 
putea să observe şi starea psihică 
(depresie, coerenţă, tulburări de 

memorie etc.). În continuare, el va 
înregistra greutatea, temperatura, 
tensiunea arterială. Urmează apoi 
examinarea diferitelor zone ale 
corpului, începând cu capul şi 
gâtul (ochi, nas şi sinusuri, faringe 
şi cavitatea bucală, tiroidă, diferite 
grupuri ganglionare). Medicul 
de familie va indica şi unele 
analize medicale nespecifice, care 
dau informaţii generale extrem 
de preţioase asupra sănătăţii 
dumneavoastră. „Am încercat 
întotdeauna să aloc mai mult 
timp consultaţiei şi mai puţin 

birocraţiei pe care medicina de 
familie o presupune”, astfel că, în 
fiecare zi, la finalul programului 
de consultaţii, dr. Elena Surugiu 
începe să completeze registrele 
şi rapoartele care trebuie predate 
către Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate la sfârşitul fiecărei 
luni. De asemenea, noile reţete 
electronice reduc din timpul pe care 
medicii de familie trebuie să îl aloce 
completării de diferite formulare 
specifice profesiei lor. 
Medicina de familie nu este deloc 
o profesie monotonă, chiar dacă 

ne-am obișnuit – poate – ca atunci 
când ne gândim la un astfel de 
medic să proiectăm automat 
imaginea unui personaj înconjurat 
de fișe și registre. În realitate, 
„medicul de familie are ocazia 
să consulte de la nou-născuţi la 
pacienţi nonagenari. Avem parte 
de o foarte mare diversitate de 
cazuri, dar cele mai mari satisfacţii 
le primim întotdeauna de la copii”, 
spune dr. Elena Surugiu, în timp ce 
roteşte în mână o scrisoare colorată, 
primită de la unul dintre pacienţii ei 
micuţi. „Cu copiii avem două tipuri 

de relaţii. Pentru cei care au vârsta 
între 1 şi 2 ani medicul pare cel mai 
mare duşman. Când sunt atât de 
mici, copiii nu vin la doctor decât 
plângând. Situaţia se schimbă atunci 
când depăşesc vârsta de 3 ani. Din 
acel moment, devenim cei mai buni 
prieteni. Le răspund, întotdeauna, 
tuturor întrebărilor pe care mi le 
adresează, pentru că este bine ca 
micuții să fie conştienţi de ceea ce 
li se întâmplă”, povesteşte dr. Elena 
Surugiu. Copiii care vin în cabinetul 
doctorului din Hyperclinica 
MedLife Favorit au ocazia să fie şi ei 

Doctorul care “ne păzeşte” sănătatea: 
medicul de familie 

Nu ştiam, înainte să o cunosc pe dr. Elena Surugiu, 
ce înseamnă să mergi la doctor de plăcere. Eram 
obişnuită cu vizitele la spital sau la policlinică, pe 

care le făceam, întotdeauna, cu inima strânsă, însă n-a fost 
aşa şi de această dată. Într-un cabinet amenajat cu bun-gust 
şi inundat de lumină, m-a întâmpinat un chip calm şi senin, 
care mi-a vorbit cu multă blândeţe şi tact. Nici nu mi-am dat 
seama când trecuse o jumătate de oră. 

Cu o experienţă de 30 de ani în domeniu şi având calităţi 
umane deosebite, dr. Surugiu ştie să-şi fidelizeze şi să-și apropie 
fiecare pacient, iar aceştia revin de fiecare dată pentru a-i cere 
un sfat sau pur şi simplu pentru a verifica dacă sunt bine. 



18 19

REPORTAJ

doctori preţ de câteva minute. Cât 
timp discută cu ei, doamna doctor 
le oferă posibilitatea să folosească 
stetoscopul, să adreseze întrebări 
şi chiar să pună, împreună cu 
doctorul, parafa pe fişă.  

Mai bine să previi decât să tratezi

Pentru mulţi dintre noi medicul 
de familie este, din păcate, un 
personaj abstract. Ne-am obișnuit 
să îl consultăm numai atunci 
când avem nevoie de o adeverință 
sau de trimiteri către medicii 
specialiști. Medicul de familie, în 
schimb, ar trebui să ne fie un om 
apropiat, iar în situații deosebite 
să ne devină mai mult decât un 
prieten. El are șansa să ne cunoască 
încă de la început, cu obiceiurile, 
viciile, preocupările și problemele 
noastre, cu mult timp înainte de 
a ne îmbolnăvi. Tocmai pentru 
că medicul de familie este cel 
care ne cunoaște cel mai bine, 
el trebuie să fie primul înștiințat 
atunci când simțim semnele unei 
boli. Cu toate acestea, doctorul 
nu se ocupă numai de bolnavi. El 
trebuie să supravegheze starea de 
sănătate a fiecărui pacient și să se 
asigure că acesta nu va suferi, în 
viitor, de boli grave. Altfel spus, 
rolul cel mai important pe care îl 
îndeplinește medicul de familie este 
prevenția prin controale medicale 

periodice. ”Din păcate, mulți dintre 
pacienții mei vin la cabinet numai 
atunci când acuză dureri foarte 
mari. Chiar și în aceste condiții, 
am mereu grijă să le explic ce 
înseamnă fiecare durere pe care 
o simt, cum s-ar fi putut schimba 
situația lor dacă veneau la cabinet 
mai devreme. Eu cred că un pacient 
trebuie să-și înțeleagă boala și să o 
accepte, numai în acest mod devine 
responsabil față de sănătatea sa 
și respectă tratamentul pe care îl 
primește”, explică dr. Elena Surugiu. 

Controalele medicale periodice 
previn boli grave prin mijloace 
simple, având avantajul că oferă un 
diagnostic precoce. În cadrul unui 
control periodic, medicul poate 
identifica orice schimbare fizică, 
descoperă modificările patologice 
chiar în absenţa unor simptome 
clinice aparente, trimite pacientul 
către alte investigaţii şi consultaţii 
de specialitate. Dat fiind faptul că 
mulți medici din alte specialități 
pun accentul pe latura curativă, nu 
pe cea preventivă, devine necesar 
ca medicul de familie să includă 
prevenția ca principală măsură de 
menținere a stării de sănătate. 

Cum îmi aleg medicul de familie

Tocmai pentru că îndeplinește 
un rol atât de important în viețile 

noastre, medicul de familie trebuie 
ales cu foarte mare grijă. ”Atunci 
când un pacient își caută un medic 
de familie, trebuie să se îndrepte 
către acel medic care-i inspiră 
încredere şi cu care empatizează 
cel mai bine. În lipsa încrederii și 
a empatiei, pacientul va refuza să 
asculte recomandările medicului, 
iar acest tip de atitudine îi va pune 
în pericol sănătatea”, îmi explică dr. 
Elena Surugiu. 

Doamna doctor este numai un 
exemplu de medic cu care puteți 
construi o relație pe termen lung, 
însă la MedLife vă așteaptă și alți 
doctori care vă stau la dispoziție 
în permanență, astfel că pacienții 
din București pot alege un medic 
din cadrul celei mai apropiate 
hyperclinici: la Centrul Medical 
MedLife Victoriei vă puteţi înscrie 
la dr. Ecaterina Neacșa, la MedLife 
Grivița vă stau la dispoziție mai 
mulți medici de familie, printre 
care: dr. Cristina Gavrilescu, dr. 
Florin Marin, dr. Adina Tatomir. 
Hyperclinica MedLife Unirii le oferă 
pacienților posibilitatea de a se 
înscrie la unul dintre cei doi medici 
de familie din această unitate: dr. 
Diana Răduță și dr. Valeria Ivașcu. 
La Hyperclinica MedLife Titan 
vă așteaptă dr. Oana Zărnescu, în 
timp ce persoanele care locuiesc 
în cartierul Drumul Taberei se pot 

înscrie la dr. Elena Surugiu şi dr. 
Iulia Iordachi, de la Hyperclinica 
MedLife Favorit. Pacienților din 
zona de nord a Bucureștiului 
le stă la dispoziție dr. Simona 
Florentina Frînculescu, în cadrul 
MedLife Băneasa. De asemenea, 
pacienții din Arad au posibilitatea 
de a-și alege un medic de familie 
din cadrul MedLife Genesys (dr. 
Ancuța Grecu). Pentru a beneficia 
de serviciile unui medic de familie 
din cadrul MedLife este suficient să 
vă prezentați cu o copie după actul 
de identitate și cu o adeverință de 
la locul de muncă sau cu talonul 
de pensie. Înscrierea este gratuită, 
iar în baza acestor documente 
şi a colaborării dintre medicii 
de familie de la MedLife şi Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, 
beneficiați de acces gratuit la 
consultații de medicină de familie, 
de bilete de trimitere pentru 
analize, investigații imagistice, 
consultații de specialitate sau 
spitalizare, prescrieri de rețete 
gratuite și compensate, concedii 
medicale.  

Pentru că este important ca starea 
de sănătate a copilului să fie 
monitorizată cu mai multă atenție, 
este recomandat ca micuțul să fie 
urmărit de un medic pediatru. 
După vârsta de 7 ani, copilul poate 
fi înscris la unul dintre medicii de 

familie din cadrul MedLife în baza 
certificatului de naștere 

Pacientul informat dorește un 
medic competent

Controalele medicale periodice şi 
vizita la medicul de familie nu sunt 
un obicei exagerat, ci un semn de 
educație, de civilizație și de prețuire 

a propriei sănătăți, chiar a propriei 
vieți. Aşa cum dr. Elena Surugiu 
consideră că pacientul trebuie 
să îşi înţeleagă boala, pentru a 
acţiona corespunzător, la fel trebuie 
monitorizată starea de sănătate a 
organismului, pentru că a trăi nu 
înseamnă pur şi simplu a fi viu, ci a 
fi sănătos, activ, alert, funcţionând 
perfect. 

Cristina Bobe
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Elena m-a întâmpinat în rezerva sa, cu nou-născutul în braţe. 
Mânuţele copilului se prindeau cu toată forţa de trupul unei 
mame mult prea slăbite, dar fericite. Aveam ocazia să asist 

la un moment de linişte părintească, în care mama îşi mângâia, 
cu ochii închişi, bebeluşul, iar proaspătul tătic îşi ţinea cu tandreţe 
de mână soţia. La cei 28 de ani săi, Elena are un soţ iubitor şi doi 
copii sănătoşi. Până în acest punct pare o femeie împlinită, care se 
îngrijeşte de familia sa.

Privind femeia plăpândă din faţa mea, 
aveam senzaţia că nimic din ceea ce 
vedeam nu era ieşit din comun, până 
când mi-am coborât privirea şi am 
observat picioarele extrem de subţiri 
ale Elenei, două oase care de mulţi ani 
nu se mai pot întinde. Deşi îşi trăieşte 
viaţa în scaunul cu rotile, Elena şi-a 
dorit dintotdeauna o familie, iar visul 
ei s-a împlinit pentru a doua oară zilele 
trecute, când a născut-o pe Alesia, 
cea de-a doua fetiţă a sa, printr-o 
operaţie care s-a desfăşurat în condiţii 
excepţionale. Elena suferă de o boală 
neuromusculară ereditară, care o ţine 
imobilizată în scaunul cu rotile, încă de 
la o vârstă fragedă. Dată fiind condiţia 
sa, naşterea Alesiei a reprezentat un 
subiect tabu în spitalele de stat din ţară. 
Refuzată peste tot, Elena a reuşit să dea 
naştere fetiţei la MedLife, fiind ajutată să 
nască prin operaţie cezariană de conf. dr. 
Alexandru Florin Anca, medic primar 
obstetrică–ginecologie, doctor în științe 
medicale, şi de dr. Florin Costandache, 
medic anestezie şi terapie intensivă în 
cadrul Life Memorial Hospital. Naşterea 
celor doi copii de către o persoană cu 
atrofie musculară spinală este un caz 

unic în România şi al doilea caz din 
Europa. 

Elena cântăreşte numai 48 kg şi suferă 
de atrofie musculară spinală de tip II. 
Este o boală neuromusculară progresivă, 
care se caracterizează prin slăbiciune 
musculară şi atrofie. Pacienţii cu această 
boală au risc crescut de deces încă de 
la o vârstă fragedă. De altfel, Elena a 
mai avut două surori cu aceeaşi boală, 
care au murit la 2 şi, respectiv, la 12 ani. 
Decesul surorii mai mari a afectat-o 
profund pe Elena, acela fiind un moment 
în care starea ei de sănătate s-a agravat. 
Menstruaţia i s-a declanşat brusc, iar de 
atunci, pentru mulţi ani, Elena a început 
să scadă constant în greutate, din cauza 
sângerărilor prelungite cauzate de 
menstruaţie. În scurt timp, a dezvoltat 
şi o cifoscolioză, boală care i-a deformat 
coloana vertebrală şi i-a blocat oasele 
în anumite poziţii. De atunci, nu şi-a 
mai putut întinde niciodată picioarele. 
Pentru a-şi îndrepta coloana vertebrală, 
Elena, împreună cu familia ei, a călătorit 
în Germania unde a făcut două operaţii. 
Prima intervenţie a fost realizată cu 
scopul de a rearanja organele, deoarece, 

din cauza coloanei deformate, acestea 
s-au retras pe o singură parte a corpului. 
În cadrul celei de-a doua intervenţii, 
Elenei i-a fost introdusă o tijă pentru 
susţinerea coloanei vertebrale. N-au 
fost singurele operaţii la care Elena 
a fost supusă. Părinţii ei au făcut 
eforturi enorme pentru a-i prelungi 
viaţa. Cu toţii au petrecut zeci de 
ore documentându-se pe Internet în 
legătură cu atrofia musculară şi căutând 
informaţii pe care medicii la care au 
apelat nu au ştiut să le ofere. În lupta 
pentru supravieţuire, familia Elenei s-a 
lovit de indiferenţa şi de slaba pregătire 
a medicilor în ceea ce priveşte boala sa. 
De multe ori i s-au recomandat soluţii 
medicale nepotrivite, care i-au făcut 
mai mult rău decât bine. Însă niciun 
gest dispreţuitor adresat Elenei nu i-a 
descurajat pe părinţii şi pe soţul ei să 
lupte pentru o viaţă mai bună, chiar şi 
dacă a trebuit să fie vehemenţi în faţa 
unor importanţi oameni politici, pentru 
o serie de drepturi pe care persoanele cu 
handicap ar trebui să le aibă. Cercetările 
întreprinse pe Internet i-au trimis adesea 
în ţări străine. O situaţie deosebită a fost 
şi aceea când Elena, însoţită de părinţi, 
a ajuns în Coreea de Sud, pentru un 
transplant de miofibrile (de muşchi). 
Pentru că nu dispunea de întreaga sumă 
necesară acestei operaţii (150.000 de 
dolari), familia Elenei a fost găzduită 
de o mănăstire ortodoxă de lângă 
Seul, cu care au ajuns şi la o înţelegere. 
Mănăstirea urma să completeze suma 
de bani neacoperită, însă familia trebuia 
să ajute la treburile din obşte, inclusiv la 
construirea unui drum. 

Înainte să ajungă la MedLife, Elena 
a fost internată în mai multe spitale 
din Bucureşti, timp de două luni. 
Pentru că a fost supusă unui număr 
foarte mare de operaţii înaintea acestei 
naşteri, medicii anestezişti fie s-au ferit 
să preia cazul ei, fie au pus familia în 
situaţia de a alege între a ţine în viaţă 
nou-născutul sau mama. Mai mult, la 
jumătatea sarcinii, Elena s-a îmbolnăvit 
de pneumonie, motiv pentru care 
situaţia ei a fost complicată şi mai mult. 
Deşi avea promisiunea unor medici 
că va putea naşte la stat, cu două zile 
înainte de naştere spitalul în care a fost 
internată Elena a decis că operaţia ei nu 
va mai fi realizată acolo. Din fericire, 
medicul anestezist care a asistat-o şi la 
prima naştere, dr. Florin Costandache, 
a fost de acord să o ajute pe Elena din 
nou, de această dată în cadrul Life 
Memorial Hospital. Operaţia nu a 
fost deloc uşoară, însă experienţa şi 
profesionalismul prof. Florin Anca în 
echipă cu dr. Florin Costandache au 
salvat, de această dată, două vieţi: pe cea 
a copilului şi pe cea a mamei. Prezent la 
intervenţie a fost şi Marius, soţul Elenei, 
care şi-a aşezat soţia pe masa de operaţie 
şi a asistat-o pe toată durata intervenţiei. 
În prezent, Marius poartă grija întregii 
familii. El o ajută pe soţia sa în aproape 
toate activităţile: mersul la toaletă, duşul 
zilnic, gătitul, creşterea copiilor. La 
rândul ei, Elena îi oferă multă iubire, 
un suflet curat şi o minte sclipitoare, 
fiind vorbitoare de patru limbi străine 
şi absolventă a Huston University, 
Facultatea de Greacă Veche şi Biblică. 

Povestea Elenei și a lui Marius poate fi 
privită din mai multe perspective. Pe 
de o parte, este povestea unei familii 
care a reușit să obțină mult mai multe 
bucurii din lucruri simple. Faptul că 
Elena trăiește, că este mamă a doi copii, 
că are un soț care o iubește și o minte 
care îi uimește pe cei care o cunosc 
sunt realizări uimitoare. O singură 
tristețe trăiește această familie. Din 
păcate, România încă nu este pregătită 
să întâmpine un caz precum al lor. Țara 
noastră îi împiedică pe Marius și pe 
Elena să trăiască o viață normală, în 
care munca să fie răsplătită așa cum se 
vine, iar handicapul fizic să nu fie ca o 
condamnare la moarte, ci o provocare pe 
care viața ne-o oferă și o modalitate de 
a-i descoperi noi și noi sensuri. 

Mamă în scaunul cu rotile
Povestea unei nașteri unice în România

Atrofia musculară spinală de tip II este o afecțiune rar întâlnită, fiind o boală ereditară ce 
conduce, încă de la o vârstă fragedă, la deces. Familia pacientei de față a realizat eforturi 
importante pentru a-și menține fiica în viață, până la această vârstă. Acest caz prezintă 
foarte multe particularități, una dintre ele fiind aceea că sarcina s-a dezvoltat în situația 
în care organismul nu era pregătit să o susțină. Posibilitatea de a menține o sarcină, în 
condiții de reabsorbție a masei musculare, este extrem de scăzută. În cazul pacientei pe 
care am monitorizat-o, sarcina a presupus o solicitare foarte mare pentru organism, fiind 
expusă la numeroase riscuri: riscul de infectare, riscul de dezvoltare a intoleranței la glucoză 
și a diabetului gestațional, risc de valori tensionale crescute. Însă, prin efortul comun al 
medicilor, pacienta a fost capabilă să dea naștere unui copil sănătos, chiar dacă intervenția 
a fost efectuată în a 37-a săptămână de sarcină. Operația cezariană la care pacienta a fost 
supusă a fost una extrem de delicată, din punct de vedere tehnic, din cauza poziției pe 
care a avut-o. Picioarele sale fiind imobile, nu am avut posibilitatea de a opera în poziția 
clasică. Efortul medicilor a constat, de asemenea, în supravegherea dezvoltării fătului în 
uter, în evitarea unor posibile complicații, precum insuficiența placentară, supravegherea 
organismului mamei, astfel încât acesta să nu se deterioreze. O altă atribuție a medicilor 
a fost aceea de a decide momentul potrivit pentru nașterea copilului, astfel încât acesta 
să fie suficient de dezvoltat, dar având grijă și de sănătatea mamei. Un motiv deosebit de 
important pentru care această intervenție a fost dificil de condus constă în faptul că pacienta 
a dezvoltat o pneumonie la jumătatea sarcinii. Din această cauză, capacitatea ei pulmonară 
a fost cu mult redusă și a îngreunat activitatea medicului anestezist, în cazul de față, a dr. 
Florin Costandache. 

Conf. univ. dr. Alexandru Florin Anca, medic primar obstetrică-ginecologie, 
doctor în științe medicale
Dr. Florin Constandache, medic primar anestezie și terapie intensivă
Dr. Gheorghe Gică, medic specialist obstetrică−ginecologie

Opinia specialistului

Echipa medicală:
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INTERVIU

Şi s-a ţinut de cuvânt: a mers la 
Universitatea de Medicină din 
Timişoara, iar după anul obligatoriu 
de stagiu s-a îndreptat către 
specialitatea pe care şi-o dorise, ORL. 
„Aveam aşteptări foarte mari atunci 
când am început rezidenţiatul, dar 
s-au temperat într-un timp foarte 
scurt. Am avut un mare noroc că 
am ajuns să lucrez în privat și, chiar 
dacă paleta serviciilor pe care le 
poate face un ORL-ist în ambulatoriu 
este destul de limitată, am ajuns la 
concluzia că trebuie să faci foarte 
bine ceea ce faci, iar pacientul să 
plece mulţumit, cu un diagnostic 
corect şi cu un tratament. Asta 
este ceea ce contează cel mai mult”. 
Deşi dr. Petcu regretă că nu face 
intervenţii chirurgicale, astfel încât 
să poată rezolva complet fiecare 
caz, spune că pacienţii care vin în 
cabinetul ORL din Hyperclinica 
MedLife Timişoara au avantajul de 

a pleca cu un diagnostic precis. „În 
patologia ORL, sunt foarte multe 
diagnostice diferenţiale şi pacienţii 
au nevoie să-şi facă anumite analize, 
investigaţii sau să fie consultaţi la 
alte specialităţi medicale. Elimini 
fiecare presupoziţie pas cu pas şi 
ajungi să descoperi problema reală 
a pacientului fără a-l trimite în nu 
ştiu câte clinici.” Deşi pentru un 
necunoscător este greu să înţeleagă 
specialitatea ORL, aceasta este una 
extrem de complexă şi de interesantă, 
lucru pe care-l poate confirma şi 
dr. Bianca Petcu. „Trebuie să fii 
foarte meticulos şi răbdător, pentru 
că tot timpul eşti provocat la ceva. 
Niciodată nu poţi şti ce ascunde un 
complex de organe precum nasul, 
urechea şi gâtul. Continuă dr. Petcu: 
“Recent, am avut un pacient tânăr 
care, după un an de umblat pe la 
doctori, a ajuns în clinica noastră. 
Avea o simptomatologie total diferită 

de ceea ce aveam să descopăr. Venise 
pentru o rinoree posterioară, avea 
nişte secreţii pe peretele posterior 
al faringelui care coborau până în 
hipofaringe. Deşi fusese văzut de 
foarte mulţi colegi şi avea un dosar 
complex, am început să-l investighez 
de la început şi am observat că avea 
vocea un pic modificată, motiv 
pentru care i-am examinat cu atenţie 
nasul, gâtul şi urechile, pentru 
că între cele trei organe există o 
legătură. Am descoperit secreţiile, 
aşa că prima recomandare a fost să 
le dreneze. Când a venit la control 
se simţea mai bine, erau anumite 
modificări, dar nu foarte mari, 
însă tot vocea mi-a atras atenţia. În 
ORL ca să pui un diagnostic corect, 
trebuie “să ai un pic de ureche 
muzicală”, pentru că fiecare patologie 
sună într-un anume fel. Există nişte 
tonalităţi pe care eu, ca medic ORL, 
am învăţat să le recunosc. Uitându-
mă cu atenţie în laringe, am observat 
o coardă vocală fixată, deci era vorba 
despre o pareză recurenţială. Acest 
lucru înseamnă că pacientul avea 
o obstrucţie, o compresiune care 
presa nervul recurent şi nu-i lăsa 

coarda vocală să se mişte, lucru pe 
care nu-l observase nimeni timp 
de un an, deşi pacientul fusese la 
foarte mulţi medici. Pentru că aveam 
această pistă, l-am trimis către alte 
specialităţi medicale pentru a găsi 
de unde vine acea obstrucţie. La 
computer-tomografie s-a descoperit 
că acel pacient avea o tumoră de 
timus care-i comprima nervul 
recurent şi apărea acea pareză. 
Acest pacient a venit la mine cu 
efectul unei probleme, iar eu a 
trebuit să investighez cauza. Acum, 
pacientul se află în secţia de chirurgie 
toracică, unde urmează să i se rezolve 
pe deplin problema”, povesteşte dr. 
Bianca Petcu. 
Astfel de cazuri ajung destul de 
frecvent să fie văzute de către dr. 
Petcu, însă asta nu înseamnă că 
acordă o importanţă mai mică unor 
patologii frecvente, pe care unii le 
consideră banale. “Toate cazurile 
sunt la fel de importante, dacă le 
pui un diagnostic corect şi oferi 
un tratament pentru o anumită 
afecţiune, iar pacientul vine la 
control şi se simte bine. Şi cea mai 
banală otită este un succes, atâta timp 

cât pacientul s-a vindecat”.

Pentru că vine din Sibiu, dr. Bianca 
Petcu recunoaşte ca a adus cu sine şi 
rigoarea germanilor pe lângă care a 
crescut, lucru care o face să se plieze 
foarte bine pe cerinţele sistemului 
medical privat. “Mi se potriveşte 
foarte bine activitatea într-o astfel 
de clinică pentru că-mi place să aloc 
timpul necesar fiecărui pacient, sunt 
foarte meticuloasă şi nu-mi place să 
tratez cu superficialitate lucrurile, iar 
asta se vede în feedbackul pacienţilor 
mei”. 

Relaţia medic-pacient contează foarte 
mult în succesul terapeutic, spune dr. 
Bianca Petcu, care crede că un bun 
doctor trebuie să ştie în primul rând 
să asculte, să-i transmită încredere 
pacientului şi să-l ajute în problema 
pe care o are. În plus, atunci când are 
anumite suspiciuni în privinţa unui 
diagnostic, să aibă puterea de a cere a 
doua opinie. “Eu cred că orgoliile în 
medicină nu sunt benefice, în special 
pentru pacient”. 

Interviu de Victoria Donos

Ar fi fost astăzi un economist de succes sau, de ce nu, un inginer, aşa cum sunt 
majoritatea colegilor ei, însă a existat un moment tragic care i-a determinat 
destinul, făcând-o să aleagă un alt drum. Era în clasa a IX-a a unui liceu cu profil 

matematică-fizică din Sibiu, atunci când bunicul său a murit pe patul de spital din cauza 
unei sângerări nazale, epistaxis, aşa cum îi spune doctorul de azi. „Atunci a fost momentul 
în care am zis că voi da la medicină şi mă voi face ORL-ist. Eram foarte apropiată de 
bunicul meu şi mi-am propus să încerc să fac ceva pentru binele oamenilor”, povesteşte dr. 
Bianca Petcu, medic primar ORL Hyperclinica MedLife Timişoara. 

“Un bun doctor trebuie să ştie să asculte, să-i transmită 
încredere pacientului şi să-l ajute în problema pe care o are”
Interviu cu dr. Bianca Petcu, medic primar ORL, Hyperclinica MedLife Timişoara
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musculare, osoase, având un caracter 
intens mutilant.

Carcinoamele spinocelulare se 
formează prin înmulţirea celulelor 
spinoase, ale epidermului, şi, spre 
deosebire de carcinomul bazocelular, 
au o rată de creştere mult mai rapidă, 
cu invazitate locală şi cu capacitate de 
metastazare apreciabilă, mai ales pe cale 
limfatică. 
Se pot dezvolta atât la nivelul pielii, 
cât şi la nivelul mucoaselor şi 
semimucoaselor şi se prezintă sub forma 
unei plăgi roşietice sau a unui nodul, 
deseori ulcerat, acoperit de o crustă 
sangvinolentă, cu margini neregulate, 
fără tendinţa spontană de vindecare.
Principalul factor de risc rămâne 
expunerea cronică la radiaţiile UV. 
Leziunile se localizează frecvent 
pe tegumente modificate – ulcere 
cronice, traumatisme repetate, cicatrici 
după arsuri – sau în boli inflamatorii 
dermatologice. Este bine-cunoscută 
posibilitatea de transformare malignă 
a leziunilor de lichen schelioatrofic la 
nivel genital sau lichen hiperpigmentat 
localizat pe faţa anterioară a gambelor. 
Mai rar, aceste leziuni pot apărea pe 
pielea sănătoasă. 
Persoanele care fumează sunt predispuse 
să dezvolte carcinoame la nivelul buzelor 
şi al cavităţii bucale.
Pentru identificarea precisă a tipului 
de carcinoma, este necesar examenul 
histopatologic. Acest lucru constă 
în efectuarea unei biopsii, aspectul 
microscopic fiind caracteristic atât 
pentru carcinomul bazocelular, cât şi 
pentru cel spinocelular. 
Tratamentul constă în excizia 
chirurgicală a carcinomului cu o 
margine de siguranţă. 
În funcţie de tipul leziunii, de 
dimensiuni, de localizare, de vârsta 
pacientului şi, bineînţeles, de experienţa 
medicului, se pot alege alte metode 
terapeutice, precum electrochirurgia, 
fotocoagularea cu laser, aplicarea 
locală a unor substanţe citotoxice şi 
antitumorale, radioterapia. Dezavantajul 
acestor metode mai puţin invazive 
constă în faptul că leziunea nu este 
îndepărtată în totalitate, pot rămâne 
resturi tumorale în ţesuturile profunde 
ale pielii, crescând riscul recidivelor 
locale care au o evoluţie mai agresivă 
decât prima tumoră. 
Chiar şi după excizia iniţială, pacientul 

Ce este cancerul de piele?

Cancerul de piele apare în urma 
transformării unei celule aparent 
normale (de exemplu, o iritaţie, aluniţă, 
o excrescenţă etc.), sub influenţa mai 
multor factori. Modificarea determină 
multiplicarea necontrolată a acestor 
celule cu capacitate de extindere locală 
sau prin intermediul unor vase de sânge 
sau al vaselor limfatice, ceea ce duce la 
crearea metastazelor. Chiar dacă până 
aici lucrurile nu arată bine deloc, avem 
şi o veste bună – tumorile cutanate sau 
modificările care apar la nivelul pielii 
pot fi văzute, astfel încât identificarea 
timpurie şi corectă a acestora face ca rata 
de vindecare să fie destul de ridicată. 
Zonele expuse la soare sunt cele mai 
afectate de cancerele de piele, motiv 
pentru care trebuie să fiţi mai atenţi la 
modificările care apar pe nas, gât, spate, 
piept şi umeri şi piept.

Nu neglijaţi schimbările care se petrec 
şi în zone mai puţin accesibile, întrucât 
cancerul de piele poate porni şi de la o 
formaţiune aflată la nivelul pielii capului, 

trebuie să fie monitorizat de medic, la cel 
puţin șase luni.

Melanomul – reprezintă cea mai 
agresivă formă de cancer cutanat, ce se 
dezvoltă de la nivelul melanocitelor – al 
celulelor producătoare de pigment. Poate 
apărea în orice zonă, inclusiv la nivelul 
mucoaselor, chiar şi la nivelul organelor 
interne. 
Deşi a fost demonstrată predispoziţia 
genetică în această formă de cancer, 
expunerea la radiaţiile UV rămâne 
principalul factor favorizant în 
dezvoltarea melanomului. 
Chiar şi un bronz uşor indică faptul că 
razele UV au modificat ADN-ul celular, 
crescând riscul unei mutaţii şi apariţia 
celulelor atipice şi apoi a celulelor 
cancerigene.

Melanomul apare atât pe pielea aparent 
sănătoasă – aşa-numitul melanom “de 
novo”, înregistrat în 75% din cazuri 
– cât și prin evoluţia malignă a unui 
nev preexistent. De aceea, controlul 
periodic al pielii prin autoexaminare 
şi cel puţin o dată pe an verificarea de 
către dermatolog a aluniţelor active 
sau displazice mai vechi sau a altora 
nou apărute cresc semnificativ şansele 
pacientului. 
La ora actuală, dermatoscopia 
computerizată este cea mai performantă 
metodă de monitorizare a aluniţelor şi 
de identificare a melanomului. Nevii 
sunt marcaţi, fotografiaţi, iar imaginea 
microscopică este stocată în computer. 
Cu ajutorul unui soft se face o analiză 
digitală a imaginilor, din punctul de 
vedere al culorilor, suprafeţei, simetriei, 
conturului, precum și a dispunerii 
globulelor de pigment şi a reţelei de 

în dosul mâinilor, pe palme, degete, 
unghii, coate, axile, ceafă, fese, dosul 
picioarelor, tălpi, călcâie sau organe 
genitale. 

Principalele tipuri de cancer de 
piele sunt: carcinomul bazocelular, 
carcinomul spinocelular – aşa-numitele 
tumori non-melanocitare, pentru că 
originea lor este la nivelul celulelor 
epidermice – şi melanomul, tumora 
melanocitară, care are origine în celule 
producătoare de pigment.

Studiile au arătat că principalii factori 
care determină apariţia cancerului 
de piele sunt expunerea la razele 
ultraviolete şi predispoziţia genetică. 

Modificarea pielii produse de către 
lumină este ireversibilă. De aceea, 
expunerea excesivă încă din copilărie sau 
adolescenţă, mai ales la persoanele cu 
fototip deschis – blonde cu ochi albaştri, 
roşcate, care nu au o cantitate mare 
de pigment care să le apere de razele 
ultraviolete, face ca acestea să aibă un 
risc mult mai mare de a avea o tumoră 

pigment, cu posibilitatea de identificare 
a modificărilor subtile, cu mult înainte 
ca ele să fie vizibile cu ochiul liber.
Dermatoscopia computerizată permite 
monitorizarea evoluţiei aluniţelor prin 
compararea imaginilor dermatoscopice 
de la o examinare la alta. Transformarea 
malignă a unui nev şi evoluţia acestuia în 
melanom se poate produce rapid, motiv 
pentru care este utilă monitorizarea 
dermatoscopică şi clinică a persoanelor 
cu predispoziţie. Depistarea în stadii 
incipiente a melanomului şi excizia 
acestuia pot fi salvatoare. 
După excizie, prognosticul este evaluat 
în urma examenului histopatologic, care 
în acelaşi timp confirmă diagnosticul 
şi măsoară grosimea tumorii în plan 
vertical. 
În prezent, tratamentul melanomului 
constă în excizia chirurgicală cu margine 
de siguranţă corespunzătoare extinderii 
în profunzime a leziunii. În stadiile 
avansate se adaugă tratamentul per os cu 
efect antitumoral. 
Radioterapia şi chimioterapia nu cresc 
semnificativ şansele de supravieţuire. 
Se pot folosi cu efect paliativ, în cazul 
metastazelor, însă nu sunt utilizate 
în stadiul incipient al bolii deoarece 
chimioterapia, de exemplu, duce la 
slăbirea sistemului imunitar, ceea ce 
poate conduce la o evoluţie mult mai 
rapidă a melanomului. Apariţia unor 
leziuni recente la nivelul pielii sau 
modificarea celor existente trebuie să vă 
îndrume către dermatolog, de această 
atitudine depinzând prognosticul final.

Dr. Claudia Ciobanu, medic specialist 
dermatologie Hyperclinica MedLife 
Băneasa şi Clinica de Dermatologie 
Estetică “DermaLife”

cutanată în următorii ani. Prin acest 
efect cumulativ, boala poate sa apară 
chiar în absenţa expunerii pe o perioadă 
lungă la soare.

Epiteliomul bazocelular este cea mai 
frecventă formă de cancer cutanat, 
întâlnită în 80% din cazuri. Acesta 
are o agresivitate mai mică, aproape 
niciodată nu creează metastaze, însă 
are o capacitate mare de invazie locală, 
de unde vine şi caracterul malign al 
epiteliomului bazocelular.  

Apare cu preponderenţă la bărbaţi, în 
jurul vârstei de 50-70 de ani, localizarea 
frecventă este la nivelul extremităţii 
cefalice, în zone fotoexpuse şi, de obicei, 
în zone greu de abordat chirurgical – 
vârful nasului, lobul urechii sau vârful 
intern al ochiului.

Evoluţia epiteliomului bazocelular este 
lentă, dezvoltându-se pe parcursul 
mai multor ani. De multe ori, pacienţii 
confundă leziunile iniţiale cu un coş 
sau cu o eczemă, sau cu o veziculă, care 
sângerează din când în când, care se 
acoperă de o crustă sangvinolentă şi care 
nu are tendinţa spontană de vindecare.
Pacienţii se prezintă la medic atunci 
când formaţiunea devine nodulară, 
bine delimitată, de culoare roz sau cu 
uşor pigment, cu suprafaţă translucidă 
şi cu vase de sânge care uneori se văd 
macroscopic. Netratate, aceste leziuni 
pot ajunge la dimensiuni importante, 
având tendinţa de ulcerare spontană, 
cu invazia celulelor tumorale la nivelul 
structurilor adiacente – nervoase, 

Să fii bronzat este la modă, iar sezonul estival oferă 
condiţii excelente pentru bronzul la care visează 
fiecare. Cu toate acestea, sunt puţini cei care înţeleg 

că soarele și bronzul în exces reprezintă principalii factori 
care determină apariţia cancerului de piele. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii înregistrează anual între 80.000 şi 
130.000 de noi pacienţi cu o formă de cancer cutanat, iar 
unul din trei pacienţi care a fost diagnosticat cu o formă de 
cancer are cancer de piele. 

Soarele şi pericolul razelor pentru piele
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Răspunde dr. Oana Constantinescu, medic 
specialist ORL, Hyperclinica MedLife Titan:

Otita medie supurată cu perforaţie de 
timpan este destul de întâlnită în patologia 
otică a copilului mic, însă în cazul copilului 
dumneavoastră episoadele sunt prea dese 
într-un interval prea scurt. Din acest motiv, 
vă recomandăm un control amănunţit şi un 
set suplimentar de analize. Cred că ar trebui 
să începeţi prin a discuta cu un ORL-ist, dacă 
este o problemă legată de polipi sau dacă 
urechea este afectată mai tare. Tratamentele 
precum aerosolii la salină, mersul la mare 

sau la munte sunt colaterale şi-i pot ameliora 
problema pe termen scurt. 

După otitele supurate repetate cu perforaţie 
de timpan există riscul ca băieţelul să înceapă 
să aibă probleme cu auzul, cicatrici pe timpan 
care să îi dăuneze pe mai departe.
Auzul copilului la această vârstă este mai mult 
decât important, el îl ajută să se orienteze şi 
să înceapă să acumuleze vocabularul adecvat. 
Dacă copilul face otite constant, auzul acestuia 
este afectat, nu percepe corect cuvintele şi nici 
nu le va putea pronunţa corect. 

Răspunde: Cătălina Dumitrescu, psiholog Life 
Memorial Hospital, coordonatoarea grupului 
de suport pentru pacienţii neoplazici:

Diagnosticul de neoplasm afectează întreaga 
familie (este o boală a întregii familii), 
aşadar grupul este deschis participării 
oricărui membru al familiei care necesită 
suport şi informaţii suplimentare. Pe lângă 
membrul familiei care a fost diagnosticat, şi 
restul familiei necesită consiliere şi suport 
psihologic. De multe ori, familia are un 
sentiment de vină pentru că nu a fost suficient 
de atentă la nevoile persoanei diagnosticate 
şi poate că n-a insistat să meargă către medic 
atunci când acesta avea anumite probleme pe 
care le-a tratat cu superficialitate.

Pe lângă faptul că familia trebuie să ofere 
suport persoanei afectate, membrii acesteia 
au nevoie să facă faţă unor sentimente şi 

întrebări precum “cum de s-a putut întâmpla 
aşa ceva cuiva apropiat mie?”, “ce rău am 
facut?”.

După parcurgerea acestor etape, de cele mai 
multe ori familia îşi reorganizează resursele 
şi începe lupta cu boala, asta însemnând 
investigaţiile necesare, tratamentul în sine, 
pronosticul bolii. Toate aceste aspecte uzează 
resursele psihice şi tocmai de aceea este 
recomandat suportul din partea cadrelor 
medicale, a specialiştilor. Pentru a putea 
accepta acest diagnostic, este important să 
cunoaştem cât mai multe informaţii despre 
boală şi ce înseamnă aceasta, despre tratament 
şi despre efectele acestuia, şi să înţelegem 
că există anumite tipuri de cancer care sunt 
curabile.

Diagnosticul de cancer nu înseamnă neapărat 
finalitatea vieţii.

Răspunde dr. Irina Cuzino, medic primar 
neonatologie, Maternitatea MedLife Bucureşti:

În cazul în care mama are mameloane 
ombilicate, alăptarea se poate face cu un 
consum mai mare de timp şi de energie şi cu 
ajutorul unei persoane răbdătoare şi dedicate 

care să vă sprijine în primele zile la iniţierea 
alăptării. Un copil sănătos cu o conformaţie 
normală a mandibulei şi a cavităţii bucale 
poate suge eficient chiar dacă mama are 
mameloane ombilicate. Poziţia optimă de 
alăptare trebuie adaptată pentru fiecare 
mamă.

Rodica
Băieţelul meu, cu vârsta de 7 luni, face otită cu timpan perforat la fiecare răceală. Până 
acum i-a spart odată la dreapta şi de două ori la stanga la intervale foarte scurte, respectiv 
o săptămână jumătate sau două. De fiecare dată am tratat problema cu diferite antibiotice: 
augmentin, cefaclor, ciprofloxacin, aerosoli cu flixotide şi ser fiziologic, bixtonim picături, 
dexametazonă, gentamicină. Nu mai ştim ce tratament am putea să-i mai facem, dacă se 
mai îmbolnăveşte o dată. Vreau să vă întreb ce putem face, există şi alte soluţii în afară de 
scoaterea polipilor sau introducerea acelor tuburi auriculare provizorii? În ce măsură îl pot 
ajuta salina, aerosolii de la mare sau aerul de munte? Dacă i se perforează timpanul, există 
şanse să rămână cu deficienţe de auz? Ce putem face pentru prevenirea otitei?

Mihai
Am aflat recent că în clinica dumneavoastră din Griviţa funcţionează un grup de suport 
pentru pacienţii neoplazici. Ce ne puteţi spune despre consilierea familiei, pentru că, din 
experienţă, un astfel de diagnostic poate avea un impact major şi asupra familiei?

Sarah
Vă rog să-mi spuneţi cum se poate face alăptarea în cazul în care mama are mameloanele 
ombilicate/înfundate?

Răspunde: dr. Claudia Covaciu, medic primar 
dermatovenerologie, Hyperclinica MedLife 
Titan:

Din descrierea furnizată de dumneavoastră, 
copilul poate avea dermatită seboreică 
(scuame grase pe un fond eritematos) sau 
dermatită atopică. Cele două boli sunt 
diferite. Dacă dermatita seboreică reprezintă 
un răspuns inflamator la Pitirosporum ovale, 
apare îndeosebi pe o piele mai grasă şi poate 
fi generată de trecerea hormonilor materni 
la copil, rezolvându-se după câteva luni de 
la naştere în cele mai frecvente cazuri, în 

timp ce dermatita atopică este o afecţiune 
genetică care se manifestă prin probleme 
la nivelul pielii şi la nivelul sistemului 
imunitar. În concluzie, un copil cu dermatită 
atopică va fi predispus la numeroase alergii 
şi iritaţii. În ambele cazuri pielea trebuie 
hidratată, dar în dermatita atopică la fel de 
importantă este evitarea alergenilor sau a 
substanţelor iritante. De cele mai multe ori 
este necesară şi administrarea unor substanţe 
medicamentoase sistemice sau topice pentru 
controlul simptomatologiei. Totuşi, pentru 
precizarea diagnosticului şi stabilirea unui 
plan therapeutic, vă aştept la o consultaţie.

Alexandra
Am un bebe de 2 luni, iar de o lună ne confruntăm cu o problemă - dermatita seboreică. 
Diagnosticul a fost stabilit de către medicul pediatru. Copilul are pete roşii pe faţă, gât, piept 
şi pe spate, n-a făcut cruste pe cap, însă a avut şi acolo pete roşii. L-am dat cu Physiogel galben 
şi roşu, dar nu văd vreo îmbunătăţire. În apa din baie îi punem Emolium, îl spălăm cu gel 
Abcderma şi îi facem masaj cu lapte de corp Abcderma. Nu ştiu ce produse să mai încerc, pentru 
că nimic nu are rezultat. Dacă aş putea primi un sfat, aş fi foarte recunoscătoare. 

Aveţi nevoie de un sfat sau de un răspuns competent 
referitor la problemele dumneavoastră de sănătate? 

Trimiteţi-ne întrebările  la  pr@medlife.ro, 
iar specialiştii MedLife  vă vor răspunde.
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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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