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În ziua de astăzi, mergem la medic 
mai mult pentru a ne fi prescrise 
rețete de medicamente ori pentru a fi 
tratați propriu-zis. Însă adevărul este 
că medicina înseamnă în primul rând 
păstrarea stării de bine și prevenirea 
îmbolnăvirii și de-abia în al doilea 
rând tratarea bolilor. 

În România, stăm prost la capi-
tolul prevenție: atât din punctul de 

vedere al programelor 
naționale, cât și din 
punctul de vedere al 
culturii personale. 
Cei mai mulți dintre 
români merg la doctor 
doar atunci când se 
confruntă cu simptome 
care dau disconfort ori 
durere. Și, din păcate, 
după cum se știe – din 
statisticile privind 
cancerul de col uterin 
ori cancerul de sân, de 

exemplu –, în destul de multe cazuri 
ajung târziu sau prea târziu. 

Prin realizarea periodică a unor 
analize și a unor investigații medicale 
relativ simple, precum: analizele de 
sânge standard, testul Papanicolau, 
screeningul mamar prin ecografie, 
respectiv mamografie, electrocar-
diograma, împreună cu consultațiile 
de specialitate, ne oferim mai multe 
șanse de viață bună și de durată. 
Desigur, poate fi nevoie ca rezultatele 
investigațiilor să fie dublate și de mă-
suri prin care să ne ajustăm stilul de 
viață, dar gândiți-vă ce mare avantaj 
este să știm deja ce avem de făcut. 

Până la urmă, sănătatea este un dar 
prețios, dar, în egală măsură, este și 
o responsabilitate a noastră. Chiar 
studiile au confirmat-o: suntem ceea 
ce suntem doar în proporție de o 
treime expresie genetică, restul fiind 
rezultatul propriei noastre măiestrii 
în a ne trăi viața.

Lectură plăcută!
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Să vizităm medicul de rutină,
nu doar la nevoie

Ana-Maria Nita,˘
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Cele mai importante știri referitoare la ser-
viciile oferite de unitățile MedLife, precum 
și despre premierele medicale.

E. M. se lupta de aproape 12 ani cu efectul 
de „hopa-mitică” al greutății sale corporale, 
când a hotărât să apeleze la chirurgia bari-
atrică (chirurgia obezității). Din fericire, 
după operația de micșorare a stomacului 
(gastric sleeve), se apropie cu pași mici, dar 
siguri, de mult-râvnita greutate ideală.

În cei peste 25 de ani de activitate profe-
sională, medicul primar obstetrică-gineco-
logie Răzvan-Florin Rădulescu-Botică s-a 
confruntat cu situații dintre cele mai di-
verse în evoluția sarcinilor pacientelor sale. 
Pe durata interviului, ne-a împărtășit din 
experiența sa în ceea ce privește importanța 
urmăririi adecvate a evoluției sarcinii, 
precum și a estimării și a gestionării corecte 
ale potențialelor riscuri.

Puteți citi despre: vertebroplastie și în ce 
condiții se recomandă ea, riscul de a dez-
volta un cancer de piele dacă am apelat la 
epilarea definitivă, astigmatismul la copii și 
șansele ca el să se corecteze odată cu vârsta, 
opțiunile terapeutice pentru un hemangiom 
hepatic la o persoană cu hepatită virală B.



NOUTĂȚISERVICII

SPITALUL DE ORTOPEDIE MEDLIFE

HYPERCLINICA MEDLIFE BERCENI

Suferiți de dureri de spate acute sau cronice,
cauzate de statul prelungit la birou și de stres, 
de eforturile exagerate la sălile de fitness, de 
patologia discală operată sau neoperată ori de 
afectări ca scolioza, cifoza, spondiloza?
La Spitalul de Ortopedie MedLife, puteți trata
cauza durerilor de spate cu ajutorul terapiei
Yumeiho, o metodă care îmbină armonios şi
eficient elemente de masaj clasic cu reflexotera-
pie, presopunctură, chiropractică şi osteopatie.
Procedeele terapeutice manuale constau, mai
exact, din: tehnici şi procedee speciale de 
masaj, elemente de stretching, procedee de 
punctoterapie, tehnici de manipulare osteo-ar-
ticulară şi gimnastică mio-articulară pasivă.
Terapia Yumeiho este contraindicată în caz
de afecţiuni acute şi infecţioase, precum și de
osteoporoză avansată.

De luna aceasta, la Hyperclinica MedLife 
Timișoara este disponibil serviciul de psiho-
diagnoză, ce cuprinde o serie de sisteme de 
autocunoaștere în vederea dezvoltării perso-
nale și, implicit, a îmbunătățirii calității vieții. 
Astfel, psihodiagnoza are în vedere stabilirea 
unui program de acțiune și de modelare con-
form înclinațiilor și aspirațiilor conștiente și 
inconștiente ale persoanei beneficiare, în toate 
aspectele vieții: relația de cuplu, relația cu
prietenii și, în general, socializarea, găsirea vo-
cației profesionale și pașii în carieră, raportarea 
la boală și la moarte, ca parte a vieții.
Pentru a obține informații despre structura și
dinamica psihică a unei persoane, precum și 
despre personalitatea ei, psihoterapeutul va 
folosi instrumente de lucru precum: interviul 
clinic, tehnicile proiective, observația com-

În cadrul Hyperclinicii MedLife Titan, în luna
noiembrie puteți beneficia, cu trimitere de la
medicul de familie, de servicii de reumatologie
în regim de spitalizare de zi. Astfel, pacienții
programați la dr. Alina Posea, medic specialist
reumatologie, pot beneficia de consultații, de 
radiografii, de tratamente perfuzabile și injec-
tabile, precum și de infiltrații.

În Hyperclinica MedLife Berceni, pacienții 
pensionari pot beneficia, la un preț promoțio-
nal, de un pachet de servicii de investigații 
cardiologice,
după cum urmează:
• o consultație de specialitate;
• un EKG;
• o ecografie cardiacă.

Până la finalul lunii decembrie, puteți beneficia
de un pachet promoțional pentru managementul
durerilor de spate. Pachetul cuprinde o consul-
tație de specialitate la dr. Nadina Liculescu, med-
ic primar recuperare medicală, doctor în știinţe 
medicale, și trei ședințe de terapie
Yumeiho realizate de kinetoterapeutul Mihai
Dediu.

Adresa Spitalului de Ortopedie şi Chirurgie
Plastică MedLife: bulevardul Ferdinand 
nr. 98-100 • Programări, la numărul de telefon:
021 9646 (call center)

portamentului verbal sau non-verbal și testele 
psihologice.

În consiliere, metodele de psihodiagnostic sunt 
utilizate în examinarea 
stărilor emoționale, a 
relațiilor interper-
sonale, în auto-
cunoașterea și
dezvoltarea 
personalității.

Prețul pachetului de servicii este de 205 lei, iar
promoția se aplică prin prezentarea la recepție 
a talonului de pensie. Promoția este valabilă 
până la 31 decembrie 2016.

MedLife Berceni: șoseaua Olteniței nr. 208
Programări, la: 021 9646 (call center)

Ofertă promoțională
pentru tratarea problemelor
de coloană

Serviciu de diagnostic psihologic
pentru dezvoltare personală

SPITALUL DE ORTOPEDIE MEDLIFE

Spitalizare de zi
pentru servicii de
reumatologie, prin CAS

Pachet cardio promoțional
pentru pensionari

HYPERCLINICA MEDLIFE TIMIȘOARA
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Hyperclinica MedLife Timișoara oferă servicii
și în regim de spitalizare de zi, în relație 
contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Timiș. Spitalizarea de zi se adresează acelor
cazuri ce nu pot fi diagnosticate și monitorizate
în ambulatoriu, pentru că necesită investigații
amănunțite: analize de laborator, explorări
funcționale, tratamente și mici intervenții
chirurgicale. Oferă regim de spitalizare de zi
următoarele secții din cadrul Hyperclinicii
MedLife Timișoara: Gastroenterologie, ORL,
Obstetrică-ginecologie, Medicină internă.

De aceste servicii pot beneficia toți pacienții
asigurați, cu vârste de peste 18 ani, pe baza
biletului de internare de la medicul de familie
sau de la medicul specialist.

Pentru programări, pacienții sunt rugați să
se adreseze direct recepției din Hyperclinica
MedLife.

Adresă Hyperclinica MedLife Timișoara: bd.
Eroilor de la Tisa nr. 28,
Telefon informații: 0753252424

De curând, s-a deschis o hyperclinică la Craio-
va. Noua unitate se întinde pe o suprafață de 
480 de metri pătrați și cuprinde 12 cabinete. 
Pacienții Hyperclinicii MedLife Craiova pot 
beneficia de servicii din ariile a nu mai puțin 
de 24 de specialități medicale, după cum 
urmează: cardiologie, chirurgie pediatrică, der-
matologie, diabet, boli de nutriție și dietetică, 
endocrinologie, gastroenterologie, medicină 
internă, medicină de familie, medicina muncii, 
obstetrică-ginecologie, ORL, oftalmologie, 
ortopedie, neurologie, nefrologie, pediatrie, 
psihologie, psihiatrie, urologie, reumatologie, 
reabilitare medicală, hematologie, ecografie 
2D, 3D și 4D. Echipa medicală căreia pacienții 
se pot adresa pentru specialitățile enumerate 
este alcătuită din 40 de medici.

Nu în ultimul rând, Hyperclinica MedLife
Craiova dispune de toate echipamentele nece-
sare investigațiilor diagnostice sau de moni-
torizare. 

Hyperclinica MedLife Craiova: str. Unirii nr. 1
Programul de lucru:
luni - vineri, 8:00-20:00
sâmbătă, 8:00-14:00
Informații și programări: 0251 410 041

Până pe 31 decembrie, gravidele care aleg să încheie 
un contract de naștere cu Spitalul MedLife Genesys 
beneficiază de un discount de 250 de lei din prețul 
nașterii și primesc cadou o pernă-cornuleț 3 în 1, 
personalizată cu logo-ul MedLife. Perna-cornuleț 
este concepută special pentru gravidă, facilitând atât 
somnul femeii în ultimul trimestru de sarcină, cât 
și alăptarea nou-născutului, făcându-i poziția mai 
comodă lui și, respectiv, mamei.

În luna noiembrie, în cadrul Departamentului de gastro-
enterologie MedLife Titan, puteți beneficia de servicii în 
regim de spitalizare de zi, în contract CAS, la următorii 
medici: dr. Alina Bondoc, medic primar gastroenterologie, 
și dr. Alexandru Popescu, medic specialist gastroenterolo-
gie. Procedurile endoscopice se pot efectua la cerere, sub 
sedare profundă, având suport din partea serviciului de 
anestezie-terapie intensivă, prin dr. Călin Ciontu, medic 
specialist ATI și medic primar medicină de urgență. Pot 
beneficia de aceste servicii atât pacienții din București, 
cât și cei din celelalte județe, pe baza biletelor de 
trimitere de la CASMB, precum și de la OPSNAJ.

Spitalizare de zi,
în contract cu CAS

O nouă hyperclinică
în Craiova Ofertă specială

la pachetele de naștere

Spitalizare de zi 
pentru servicii de 
gastroenterologie, prin CAS

HYPERCLINICA MEDLIFE TIMIȘOARA

MEDLIFE CRAIOVA MEDLIFE GENESYS ARAD

HYPERCLINICA MEDLIFE TITAN

NOUTĂȚISERVICII
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În lunile reci, farmaciile PharmaLife au în
vedere nevoia de protejare a organismului de
virozele respiratorii de sezon, prin campanii și
oferte speciale la produsele de susținere și de
îmbunătățire a imunității. Astfel, veți beneficia
de reduceri la siropurile, preparatele pe bază de
vitamine și de minerale și la ceaiurile pentru
întărirea imunității, precum și la medicamen-
tele pentru tratarea virozelor, guturaiului și
gripei. Ofertele sunt valabile în toate farmaciile
PharmaLife din București, Arad, Brașov și
Constanța. Vă așteptăm!

MedLife a deschis un centru pentru recoltarea
probelor de laborator în orașul Târgu Lăpuș, 
din Maramureș. Programul de recoltare este de 
luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 15:30.
Adresa: Piața Eroilor nr. 22

Pentru informații, vă rugăm să ne scrieți la
office.targulapus@medlife.ro

Începând cu luna noiembrie, în cadrul Hyper-
clinicii MedLife Genesys, pacienții pot
beneficia, pe baza biletului de trimitere de la
medicul de familie, de servicii medicale de
pneumologie. Medicii pneumologi în contract
cu CAS sunt dr. Cristina Haș, medic specialist
pneumologie, și dr. Erika Șimon Repolski,
medic specialist pneumologie.

Românii au ales MedLife ca reprezentant al 
calității în sistemul medical privat, conform 
studiului QUDAL – QUalitymeDAL efectuat în 
România, în aprilie 2016. Astfel, MedLife a primit 
medalia de aur Qudal – TOP Quality medal, cu 
maximul de 5 stele pentru calitate.

Cercetarea studiului QUDAL a fost efectuată 
de către organizația elvețiană ICERTIAS – 
International Certification Association 
GmbH – pentru a evalua 
experiența și satisfacția 
cetățenilor în ceea ce 
privește calitatea 
produselor și 
serviciilor de pe 
piață. Proiectul 
QUDAL 
cercetează 
şi premiază 
companiile și 
persoanele care 
se înscriu la cel 
mai înalt nivel de 
calitate, dintr-un 
anumit teritoriu.

Sondajul s-a făcut 
online și prin metoda 
CAWI - DEEPMA (Interviu 
Web Asistat de Calculator – 
Conștientizare Profundă) și a acoperit 
întreaga țară. La acest studiu au luat parte 1.200 
de persoane, utilizatori de internet, cu vârste de 

peste 15 ani, fiind analizate în total 36 de categorii, 
printre care sănătate, FMCG, vânzări, energie, 
telecomunicații, financiar-bancar și multe altele. 

Întrebați ce spital privat din România pot 
menționa când se gândesc la cel mai înalt nivel al 
calității, potrivit experienței și opiniei personale, 
românii au răspuns „MedLife“, asociind serviciile 
oferite de spitalele MedLife cu profesionalismul, 

calitatea și cu excelența. 

Studiul QUDAL – 
QUalitymeDAL este 

efectuat în conformitate 
cu prevederile 

„Codului 
Internațional 
pentru Cercetare 
Socială și de 
Piață”, adoptat 
de Camera 
de Comerț  
Internațională 
(ICC) și de 

Asociația 
Mondială de 

Experți în Cercetare 
(ESOMAR).

QUDAL – 
QUalitymeDAL (www.

qudal.com ) este un proiect 
al casei elvețiene ICERTIAS - 

International Certification Association GmbH 
(www.icertias.com ). 

Oferte speciale
pentru o imunitate de fier

Nou centru de recoltare
la Târgu Lăpuș

Servicii de pneumologie
în contract cu CAS MedLife, operatorul medical numărul 1

la capitolul calitate

PHARMALIFE

MARAMUREȘ

MEDLIFE GENESYS ARAD STUDIU QUDAL: 

NOUTĂȚISERVICII
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NOUTĂȚIMEDICI

Dr. Dana Bucur
medic primar gastroenterologie

De curând, s-a alăturat echipei de medici din cadrul Hy-
perclinicii MedLife Băneasa dr. Dana Bucur, medic primar 
gastroenterologie, absolventă a Facultății de Medicină din 
cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” 
din Iași. Medicul gastroenterolog Dana Bucur are compe-
tențe în endoscopie digestivă diagnostic și în ultrasonogra-
fie generală.

Dr. Robert Eugen Bordea
medic specialist ortopedie-traumatologie

Medicul ortoped Robert Eugen Bordea face parte din 
echipa Spitalului MedLife Genesys din Arad. Absolvent al 
Facultății de Medicină din cadrul Universității de Vest „Va-
sile Goldiș” din Arad, el și-a făcut rezidențiatul la Spitalul 
Județean de Urgență Timișoara - Clinica I Ortopedie, unde 
a mai profesat mulți ani după aceea (până în 2015) și unde 
activează și în prezent. De asemenea, începând cu anul 
2013, activează și la Spitalul Municipal de Urgență din Ca-
ransebeș. Dr. Robert Eugen Bordea are competență în chi-
rurgie artroscopică și a absolvit, printre altele, numeroase 
cursuri de pregătire în artroscopia genunchiului.

Dr. Ana Maria Vladoianu
medic specialist cardiologie

De curând, s-a alăturat echipei MedLife Genesys din Arad 
medicul specialist cardiolog Ana Maria Vladoianu. Este 
absolventă a Facultății de Medicină Gene-rală din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoa-ra și a făcut rezidențiatul în cadrul Centrului Cli-
nic de Urgență de Boli Cardiovasculare „Acad. Vasile 
Cândea” din București, în secția Cardiologie intervențio-
nală și perioperatorie. Are competență în ecocardiografie 
și a urmat stagii de pregătire în cardiologie preventivă și în 
recuperare, în terapie intensivă cardiologie, în chirurgie car-
diovasculară, în cardiologie clinică și explorări neinvazive, 
în cardiologie invazivă etc.

Valentina Băjan
psiholog clinician și psihoterapeut

Echipa MedLife Galați s-a extins prin alăturarea recentă a 
psihologului Valentina Băjan. Ea este absolventă a Facultății 
de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Petre 
Andrei” din Iași, având competențe în psihoterapie integra-
tivă și în psihologie clinică. Printre serviciile oferite de psi-
hologul Valentina Băjan se numără evaluarea personalității 
adulților, consilierea adulților și a adolescenților, dezvolta-
rea abilităților emoționale, comportamentale și cognitive la 
copii, psihoterapia de cuplu, psihoterapia adolescenților și a
adulților.

Dr. Raluca Popescu
medic primar dermatologie

Din luna octombrie, s-a alăturat echipei de medici a 
Hyperclinicii MedLife Favorit dr. Raluca Popescu, medic
primar dermatologie și doctor în științe medicale. 
Este medic primar din anul 1998, deține competențe 
în dermatoscopie și, respectiv, în utilizarea laserului 
în dermatologie. Dintre experiențele ei profesionale, 
menționăm stagiile de pregătire în dermatopediatrie și 
în dermatochirurgie din centre din Marea Britanie și din 
Belgia. Dr. Raluca Popescu este asistent universitar la 
Clinica I Dermatologie aparținând Spitalului Colentina, 
din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila”.

Dr. Mădălina Mușat
medic primar endocrinologie

Echipa Clinicii DermaLife s-a extins prin alăturarea re-
centă a dr. Mădălina Mușat, medic primar endocrinologie.
Absolventă a Facultății de Medicină Generală din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
din București, dr. Mușat a făcut rezidențiatul în medicină 
internă în cadrul Spitalului Universitar de Urgență 
București. De asemenea, are dublă specializare, fiind me-
dic specialist în diabet, boli de nutriție și metabolism, pre-
cum și în endocrinologie. Între 2007 și 2013, dr. Mădălina 
Mușat a fost membru al Comisiei CNAS pentru tratarea 
tumorilor endocrine. Nu în ultimul rând, dr. Mușat des-
fășoară, în paralel, activitate didactică universitară, fiind 
șef de lucrări la Catedra de endocrinologie a Universității 
de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

PREMIERE

O echipă medicală coordonată de dr. Alexandru 
Ulici, medic primar ortopedie-traumatologie pe-
diatrică, a realizat cu succes, în cadrul Spitalului 
de Pediatrie MedLife, o reconstrucție de femur 
la un copil afectat de maladia Lobstein („boala 
oaselor de sticlă”). Este vorba despre o intervenție 
de osteotomie etajată Sofield și de armare cu tijă 
telescopică tip Fassier Duval la nivelul femuru-
lui unei paciente în vârstă de 12 ani, care avea 
numeroase fracturi din cauza bolii de care suferă. 
Intervenția chirurgicală asupra femurului a fost 
– după cea de la nivelul tibiei, realizată în urmă 
cu șase luni –, a doua din seria de patru operații 
necesare, ambele reprezentând premiere pentru 
sistemul medical MedLife.

Originară din Republica Moldova, fetița prezintă 
fragilitate osoasă foarte mare și a suferit nu-
meroase fracturi și deformări, în special la nivelul 
membrelor inferioare. „A fost nevoie de armarea 
femurului cu o tijă telescopică, pentru a evita, 
pe de o parte, apariția altor fracturi și, pe de altă 
parte, pentru a susține încercarea de ridicare a 
copilului, care nu a mai mers din anul 2009. Ar-
marea femurului este o operație foarte laborioasă 
în sine, complicată de faptul că tratamentul a fost 

neglijat o lungă perioadă și, prin urmare, osul era 
foarte deformat. Au fost necesare cinci osteoto-
mii de femur. Practic, s-au înșirat fragmentele de 
os ca mărgelele pe ață. În principiu, nu vor mai 
trebui schimbate tijele introduse pentru susține-
rea osului, pentru că, fiind telescopice, ele se vor 
prelungi în ritmul procesului de creștere a copi-
lului. Operația a decurs normal, fără incidente și 
fără accidente”, a spus medicul chirurg ortoped 
Alexandru Ulici.
Pentru că reconstrucția de femur este o inter-
venție chirurgicală de dificultate ridicată, solici-
tantă și din punctul de vedere al anesteziei-tera-
pie intensivă, se face rar în sistemul medical 
privat. „Subliniez că nu se încumetă multe clinici 
private să facă managementul unei astfel de inter-
venții chirurgicale, pentru că presupune pierdere 
de sânge și pentru că este nevoie de o echipă și de 
dotări de anestezie-terapie intensivă performan-
te”, a mai spus dr. Alexandru Ulici.

Potrivit estimărilor, în România se nasc anual 
nouă-zece copii care suferă de „boala oaselor de 
sticlă”. De-a lungul carierei sale, conf. dr. 
Alexandru Ulici a operat peste 40 de copii cu 
maladia Lobstein.

Osteotomie etajată Sofield și armare de femur cu tijă 
telescopică tip Fassier Duval în maladia Lobstein

PREMIERĂ ÎN SISTEMUL MEDLIFE

Echipa medicală:
Conf. dr. Alexandru Ulici, medic primar ortope-
die-traumatologie pediatrică
Dr. Gabriel Sterian, medic rezident an IV ortope-
die pediatrică
Dr. Mihai Barbu, medic rezident an V ortopedie 
pediatrică
Dr. Mădălina Carp, medic rezident an IV ortope-
die pediatrică 
Dr. Adriana Fodor, medic specialist ATI
Dr. Mihaela Cristina Agache, medic specialist ATI
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Cu cât sunt mai tinere celulele 
stem, cu atât abilitatea lor de a 
se înmulți și de a se diferenția în 
diferite tipuri de celule speciali-
zate este mai mare, conform 
cercetărilor. Cele mai tinere 
dintre celulele stem sunt cele 
embrionare, însă, în cazul lor, 
se ridică o serie de probleme 
de etică, dat fiind că ele pot fi 
recoltate din structurile unor 
embrioni în formare. În schimb, 

recoltarea unor celule stem 
tinere din cordonul ombilical, 
în primele momente de după 
naștere, înainte de a fi aruncat 
împreună cu placenta care 
a adăpostit fătul, nu ridică 
probleme de etică și reprezintă 
o șansă unică pentru copilul 
în cauză, cu potențialul de a-i 
schimba acestuia parcursul 
medical.

De altfel, celulele stem (adulte), 
cu ajutorul cărora organismul 
se poate reface de-a lungul 
vieții, se găsesc și în alte struc-
turi-cheie, precum măduva 
osoasă ori sângele periferic, însă 
acțiunea lor de regenerare este 
strict locală, spre deosebire de 
acțiunea celulelor stem tinere 
(ombilicale), care pot „repara” 
aproape orice zonă din orga-
nism.

Cordonul ombilical, 
cordonul vieții
În timpul celor nouă luni de 
sarcină, cordonul ombilical 
este – prin vasele de sânge care 
îl străbat: o venă și două artere 
– canalul prin care nutrienții 
și oxigenul din sângele mamei 
ajung în sângele fătului. Putem 
spune, așadar, că este un fel de 
cordon al vieții. Ei bine, el își 
continuă „misiunea” vitală încă 

Numite și celule sușă, celulele 
stem sunt celule primordi-
ale, adică acele celule care au 
capacitatea de a se divide și de 
a se transforma, la nevoie, în 
celule specializate, cu forme 
și cu funcții specifice (celu-
le sangvine, celule nervoase, 
celule cardiace, celule ale pielii, 
inclusiv celule ale sistemului 
imunitar). 

o vreme după naștere, când 
oferă resurse de viață pentru 
mai departe – celule stem. Ast-
fel, după naştere, nou-născutul 
va fi preluat de medicul neo-
natolog sau de moaşă şi i se va 
acorda îngrijirea necesară. Ulte-
rior, după spălarea cu ser fizio-
logic şi după pulverizarea unei 
substanţe dezinfectante, vena 
ombilicală va fi puncţionată 
pentru ca sângele să fie colectat. 
Se recoltează două tipuri de 
celule: celule stem hematopo-
ietice (extrase din sângele 
obținut din vena ombilicală) 
și celule stem mezenchimale 
(extrase din peretele gelatinos 
al cordonului ombilical, din 
gelatina Wharton).

Obiectivul: o rezervă cât mai 
mare
Recoltarea de celule stem 
ombilico-placentare durează de 
la câteva zeci de secunde până 
la câteva minute și nu prezintă 
niciun pericol ori disconfort 
pentru mamă sau pentru copil. 
Obiectivul recoltării este acce-
sarea unei cantități cât se poate 
de mare de sânge ombilico-pla-
centar, lucru posibil doar dacă 
recoltarea se efectuează imediat 
după naștere. Cu cât cantitatea 
de sânge ombilical recoltată este 
mai mare, cu atât cresc șansele 

Prin capacitatea lor extraordinară de regenerare și „de 
reparare” a țesuturilor – dovedită științific –, celulele stem 
sunt o resursă extrem de valoroasă pentru sănătate și 
„o poliță de asigurare”, în situația în care ar fi necesar un 
transplant. Se înțelege, deci, de ce accesul simplu și puțin 
costisitor care există, imediat după nașterea unui copil, 
la celulele stem reprezintă o oportunitate ce nu trebuie 
nicidecum ratată.

Celulele stem, 
garanția sănătății

Sângele din cordonul ombilical şi 
gelatina Wharton sunt singurele surse 

din care celulele stem se pot colecta prin 
metode non-invazive.

DOSARMEDICAL
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Tratament în peste 
70 de boli
În urma studiilor, s-a constatat 
că în sângele ombilical sunt 
de zece ori mai multe celule 
producătoare de celule sangvine 

ca doza de celule stem obținută 
să fie mai mare. Or, o rezervă de 
celule stem mai mare înseamnă, 
desigur, mai multe șanse de 
însănătoșire.

La Stem Cells Bank, banca de 
celule stem asociată MedLife, 
criteriile minime cantitative de 
stocare asigură grefe suficiente 
pentru tratarea cel puțin a unui 
copil. Totuși, multe dintre grefe-
le stocate la Stem Cells Bank 
pot fi de ajuns și pentru tratarea 
unor adulți. Însă chiar dacă 
grefa va trebui completată, în 
cazul unui adult, este extrem de 
important că există deja stocată 
acea grefă compatibilă.

În condițiile în care unul din 

decât în sângele obișnuit și, de 
asemenea, sângele ombilical ar 
avea o mai bună abilitate de a 
genera celule sangvine decât 
măduva osoasă. Poate și din 
aceste motive, celulele stem sunt 
folosite, deocamdată, mai ales 
pentru tratarea bolilor de sânge: 
cancere ale sângelui (leucemie 
acută limfoblastică sau mie-
loblastică, leucemie limfoidă 
sau mieloidă cronică), cancere 
limfatice (limfom Hodgkin și 
non-Hodgkin), forme severe 
de anemie (siclemie, talasemie 
majoră, anemie Fanconi), he-
moglobinopatii, boli metabolice 
rare și altele. În total, sunt peste 
70 de boli pentru care trans-
plantul de celule stem este un 
tratament de rutină. 
Se fac, însă, cercetări pentru uti-
lizarea celulelor stem în tratarea 
altor 80 de boli grave, printre 
care: boli autoimune (diabet, 
scleroză multiplă sau maladia 
Parkinson), cardiace sau boli ale 
ficatului (inclusiv ciroză).
Până la ora actuală, în întrea-
ga lume s-au înregistrat peste 
un milion de transplanturi 
care au folosit orice formă 
de celule stem (provenite din 
sângele ombilico-placentar, 

doi oameni care au nevoie de 
un transplant de celule stem nu 
găsește nicio grefă compatibilă, 
prin stocările de celule stem se 
oferă posibilitatea accesării ime-
diate a unei grefe 100% com-
patibile (transplant autolog). De 
asemenea, există o probabilitate 
de 25% ca respectiva grefă să 
fie 100% compatibilă și pentru 
frații din aceiași părinți bio-
logici (transplant alogen). În 
plus, experiența a arătat că în 
cazul transplanturilor cu celule 
stem hematopoietice, efectul 
de „grefă contra gazdă” (adică 
de respingere a transplantului) 
este mult redus dacă se transferă 
şi celule stem mezenchimale 
recoltate din ţesutul cordonului 
ombilical.

Celule stem 
din sângele periferic

Sângele este alcătuit din-
tr-o parte lichidă, plasma 

sangvină, în care plutesc o 
serie de celule specifice sânge-

lui. Celulele stem din sânge 
sunt precursoarele celulelor 

sangvine care transportă oxi-
genul, care ajută organismul 

să lupte împotriva infecțiilor și 
care contribuie la coagularea 

sângelui.
Sângele periferic nu abundă în 
celule stem, motiv pentru care, 
înaintea unei donări de sânge 

periferic în scopul colectării 
de celule stem, se fac, timp de 

patru zile, tratamente speciale 
pentru stimularea formării de 

celule stem de la acel nivel.
Însă, chiar și așa, procedura 
pentru extragerea de celule 

stem din sângele periferic 
este mai puțin complicată și 

creează mai puțin disconfort 
ulterior decât cea de recoltare 

a celulelor stem din măduva 
osoasă. În plus, bolnavul 

poate beneficia mai repede 
de celulele stem recoltate din 
sângele periferic, comparativ 
cu cele prelevate din măduva 

osoasă.
Prin comparație cu fiecare 

dintre celelalte două moda-
lități de colectare a celulelor 

stem, extragerea din sângele 
ombilico-placentar este cea 

mai avantajoasă din toate 
punctele de vedere: nu creează 

durere și niciun pic de discon-
fort, nu necesită tratamente 

care pot da efecte secundare 
destul de neplăcute și se face 

în timp scurt.

Grefele de celule stem din sângele 
ombilico-placentar sunt 100% compatibile 
în cazul unui transplant la aceeași 
persoană, iar efectul de respingere de către 
organism este mult redus, în comparație cu 
transplantul de celule stem din alte zone.

Ce este măduva osoasă

Măduva osoasă este diferită 
de măduva spinării, care 
este adăpostită de structu-
rile coloanei vertebrale și 
care face parte din sistemul 
nervos. Măduva osoasă, după 
cum sugerează și numele ei, 
provine din interiorul oase-
lor – oasele mari și late ale 
scheletului. Această măduvă 
reprezintă aproximativ 4% 
din totalul greutății corporale 
(cam 2,8 kg la un individ adult 
normal, cu greutate de 70 kg) 
și, printre altele, are rolul de 
a împiedica fluxul invers al 
limfei, constituind o parte im-
portantă a sistemului limfatic. 
Ea este un organ indispensabil 
supravieţuirii, ce conține o 
multitudine de celule stem he-
matopoietice aflate în diverse 
stadii de dezvoltare. Studiile 
au arătat că aceste celule stem 
hematopoietice se pot dezvol-
ta nu numai ca hematocite 
(celule sangvine), ci, în funcție 
de zona unde sunt transplan-
tate, și ca osteocite (celule 
osoase), condrocite (celule car-
tilaginoase, ale cartilajului), 
celule fibroase, miocite (celule 
musculare), celule hepatice și 
celule nervoase. 
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dozei recoltate către laborator, 
unde Stem Cells Bank va efectua 
procesarea sângelui primit, 
urmată de controlul calitativ și 
cantitativ al grefei rezultate. În 
termen de două-trei săptămâni 
de la naștere, părinții vor fi înști-
ințați cu privire la caracteristicile 
rezervei procesate și stocate. 

Așadar, contractul cu Stem Cells 
Bank acoperă toate aspectele 

din sângele periferic ori din 
măduva osoasă). Dintre cele 
un milion de transplanturi, 
peste 30.000 s-au făcut cu celule 
stem recoltate la naștere. Însă 
metoda recoltării celulelor stem 
la naștere este folosită din ce 
în ce mai mult, pentru că este 
non-invazivă și pentru că dă 
cele mai bune rezultate.

«Vrem o rezervă 
pentru puiul nostru»
Dacă sunteți interesați să faceți 
un astfel de contract pentru 
copilul pe care îl așteptați, pașii 
sunt oarecum standard: o primă 
întâlnire informativă cu un 
consultant Stem Cells Bank, 
urmată, eventual, de semnarea 
contractului și de înmânarea 

legate de transportul, procesarea 
și stocarea celulelor stem. 

6 motive să alegeți 
Stem Cells Bank

1. Banca de celule stem aso-
ciată MedLife este singura 

care are laborator în România 
și procesează grefele cu 
sistemul automat Sepax 2, care 
este standardul de aur la nivel 
mondial. Modul de procesare 
a sângelui ombilico-placentar 
este cel mai important aspect în 
funcție de care se alege o bancă 
de celule stem, iar Stem Cells 
Bank a decis să investească în 
cel mai modern sistem de pro-
cesare disponibil la ora actuală. 
Sistemul Sepax 2 este automat 

kitului de recoltare. Consultantul 
cu care veți încheia contractul vă 
va preciza că este foarte impor-
tant ca, la sosirea în maternitate, 
să predați kitul echipei medicale 
care va efectua recoltarea. Așa că 
țineți minte să puneți în bagajul 
pentru maternitate și acest kit. 
De asemenea, imediat după 
naștere, cineva din familie tre-
buie să notifice Stem Cells Bank, 
pentru a efectua transportul 

și închis, oferind cele mai 
bune rezultate pentru fiecare 
grefă, fără niciun risc de eroare 
umană sau de contaminare în 
laborator. Sepax 2 procesează 
separat fiecare unitate de sânge 
ombilico-placentar, o singură 
unitate de sânge la un moment 
dat. Automatizarea sistemului 
este esențială nu doar pentru 
asigurarea securității în cursul 
procedurii de separare celulară, 
ci și pentru impactul direct pe 
care-l are asupra numărului 
de celule stem recuperate și 
depozitate.

Prin urmare, Stem Cells Bank 
a creat toate condițiile necesare 
și oferă toate premisele pentru 
ca probabilitatea de succes a 
transplanturilor realizate să 
fie maximă. De altfel, sistemul 
Sepax 2 este singura tehnolo-
gie automatizată din lume ce a 
procesat peste 2.000 de unități 
de sânge ombilico-placentar 
care, ulterior, au fost utilizate 
în transplant, iar datele semni-
ficative în ceea ce privește re-
zultatele transplanturilor sunt 
un indicator clar de eficiență și 
de calitate ale acestui sistem.

Peste 1.000.000 de proceduri au 
fost efectuate până acum folo-
sind sistemul Sepax 2 în cadrul 
laboratoarelor de procesare a 
sângelui ombilico-placentar și 
în cadrul spitalelor din peste 40 
de țări.

2. Toate rezervele stocate la 
Stem Cells Bank sunt ținute 

în recipiente cu două comparti-
mente, pentru a exista posibili-
tatea de a accesa de două ori 
materialul stocat.

3. Laboratorul Stem Cells 
Bank funcționează 365 de 

zile pe an (chiar și în weekendu-
ri și în zilele de sărbători legale), 
pentru a da în fiecare zi posibili-
tatea stocării de celule stem.

4. Echipa Stem Cells Bank 
este multinațională, membrii 

ei având studii de specialitate 
și experiență bogată în dome-
niu, ceea ce garantează cel mai 
bun tratament pentru mostrele 
stocate.

5. Stem Cells Bank a obținut 
acreditarea Agenției Națio-

nale de Transplant și pe cea a 
Ministerului Sănătății. Aceste 
acreditări au la bază legislația 
națională și directivele Comisiei 
Europene privitoare la operarea 
băncilor de țesuturi și de celule. 
Inspecția și acreditarea Agenției 
Naționale de Transplant și a 
Ministerului Sănătății sunt mult 
mai complexe decât orice altă 
certificare ISO 9001:2008. 

6. Stem Cells Bank oferă 
siguranța parteneriatului cu 

grupul medical MedLife, aspect 
extrem de important pentru 
stocarea celulelor stem în anii 
care vin.

De altfel, Stem Cells Bank oferă 
și o garanție de 50.000 de euro, 
prin care îi asigură pe clienții 
săi că grefele nu vor fi deterio-
rate, pe durata contractului, din 
culpa băncii.

Articolul a fost realizat cu 
ajutorul specialiștilor de la Stem 

Cells Bank România.

Din 2010 până în prezent, Stem Cells 
Bank are stocate în România peste 3.000 
de rezerve de celule stem.
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«De când am slăbit,
simt că îmi recapăt viața»

E. M. se lupta de aproape 12 ani cu efectul de 
„hopa-mitică” al greutății sale corporale, 
când a hotărât să apeleze la chirurgia 

bariatrică (chirurgia obezității). Din fericire, 
după operația de micșorare a stomacului (gastric 
sleeve), se apropie cu pași mici, dar siguri, 
de mult-râvnita greutate ideală.
De când se știe, E. M., în 
vârstă de 28 de ani, din 
București, a fost la cură de 
slăbire. De altfel, ea și spune, 
glumind, că a ține dietă este a 
doua ei ocupație.

„Totul a început cu o problemă 
medicală, o dereglare hor-
monală apărută după o dietă 
ținută la vârsta de 16 ani, în 
urma căreia am slăbit de la 
68 la 55 de kilograme. Pentru 
a-mi putea reface echilibrul 
hormonal, a fost nevoie de un 
tratament cu hormoni, care a 
declanșat luarea în greutate. 
Pe fondul efectului acelui 
tratament, la care s-au adăugat 
depresia și frustrarea, luarea 
în greutate s-a accentuat și am 
ajuns la aproximativ 100 kg în 

numai câteva luni. De atunci, 
greutatea mea a tot fluctuat: 
slăbeam – am slăbit și 40 kg 
într-o vară –, mă îngrășam la 
loc sau mai mult decât înainte 
și tot așa. Cel mai bun rezultat 
l-am avut în iulie 2015, când 
cântăream 59,5 kg. Însă, pe 
fondul mâncatului emoțional 
și al stresului (ca urmare a 
schimbării jobului), am ajuns 
la 75 kg, am scăzut la 65 kg 
și, apoi, am ajuns la 89 kg (la 
înălțimea de 1,63 m), când am 
și decis să mă operez”, po-
vestește E.M.

«Consideram că am pierdut 
ceva prețios»
Deși nu este genul sedentar, ci, 
dimpotrivă, a făcut mulți ani 

sport cu regularitate – chiar și 
de șase ori pe săptămână, în-
tr-o anumită perioadă – și deși 
o ținuse numai într-o dietă, de 
la cele pe cont propriu până la 
cele din cadrul unor programe 
organizate de nutriționiști, nu 
a reușit să fie în grafic cu greu-
tatea decât pentru perioade 
scurte. Decepționată din cauza 
situației sale, E. M. alegea, în 
cele mai multe situații, să se 
izoleze. „Este foarte greu să 
mai vezi luminița de la capătul 
tunelului după ce ani întregi 
te-ai chinuit în zadar. Ajungi 
să te resemnezi și să te închizi 
în tine fără să-ți mai pese de 
ceva sau de cineva. Nu mă 
simțeam bine în pielea mea, 
nu voiam să ies în oraș, să mă 
plimb ori să fiu implicată în 

activități sociale. Îmi doream 
să ajung acasă, singură, să nu 
mai fiu nevoită să văd cum mă 
privește lumea, să mă întreb 
oare ce gândesc ceilalți. Unde-
va, în subconștient, consi-
deram că am avut ceva prețios 
(o greutate ideală pentru mine 
– 55 kg), pe care l-am pierdut 
și că, indiferent de eforturi, 
nu voi recupera niciodată acel 
lucru”, mărturisește E. M.

La un pas de greutatea 
ideală 
Au trecut șase luni de când 
echipa coordonată de dr. 
Șerban Vasile, medic primar 
chirurgie generală, din cadrul 
Life Memorial Hospital, a 
operat-o pe E. M. În prezent, 
ea cântărește 61 kg și doar șase 
kilograme o mai despart de 
obiectivul propus – 55 kg. 

„Deocamdată, am ajuns în 
intervalul de greutate cu care 
corpul a fost obișnuit mai 
toată viața și cu care, se pare, 
se simte confortabil și în sigu-
ranță. Mi s-a spus că ar exista 
o memorie a organismului, de 
aceea, de la acest prag, pro-
cesul de slăbire este mai lent”, 
spune E. M.

Cu 28 de kilograme mai 
ușoară acum, E. M. mărturi-
sește: „Mă simt mult mai bine, 
mai împăcată cu mine, am 
poftă de viață, de a face tot 
felul de activități: excursii, va-
canțe, plimbări, ieșiri, social-
izare. De când am slăbit, simt 
că îmi recapăt viața”.

POVESTEATA

Echipa medicală:

Opinia specialistului
Pacienta prezenta o obezitate 
moderată spre severă, cu o 
greutate de 89 kg la o înălțime 
de 1,63 m și cu IMC (indicele de 
masă corporală) de 35.

În cazurile lipsite de succes în 
urma regimurilor alimentare, 
singura soluție viabilă este cea 
chirurgicală. Cred că, în cazul 
unui tânăr, un exces ponderal 
pentru care nu găsești o soluție 
devine o problemă psihologică 
și, implicit, socială. 

La pacienții cu obezitate 
moderată spre severă și în 
anumite condiții anatomice, se 

poate face, pe cale ombilicală, 
intervenția numită SILS (Single 
Incision Laparoscopic Surgery – 
intervenție chirurgicală laparo-
scopică printr-o singură incizie). 
SILS este esența chirurgiei 
laparoscopice, pentru că reduce 
la maximum agresiunea asupra 
peretelui abdominal și even-
tualele complicații. Avantajele 
sunt nete: aspect estetic optim și 
recuperare mult mai rapidă.

Operația a decurs bine, fără 
complicații. Pacienta a fost 
externată după trei zile, pentru 
a intra în rutina dietei pe care a 
trebuit s-o urmeze.

Dr. Șerban Vasile, medic primar chirurgie generală, cu com-
petențe în chirurgia laparoscopică și robotică
Dr. Mircea Lică, medic specialist chirurgie generală
Dr. Diana Toma, medic primar anestezie-terapie intensivă
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„Simt admirație față de felul cum a fost 
făcută femeia de Dumnezeu”

Interviu cu dr. Răzvan-Florin Rădulescu-Botică, medic primar
obstetrică-ginecologie, Hyperclinica MedLife Grivița 

INTERVIU

Dați-ne, vă rog, câte-
va repere din CV-ul 
dumneavoastră.
Din 1994, când am început 
rezidențiatul, până în 2009, am 
profesat la Spitalul Filantropia, 
unde mi-am luat și examenul de 
specialitate, și primariatul. Din 
2009, am venit la MedLife. 
Grosso modo, sunt medic primar 
obstetrică-ginecologie, cu com-
petențele de rigoare: în medicină 
materno-fetală, în ecografie 
obstetricală și ginecologică. De 

În ce constă urmărirea 
unei sarcini normale, fără 
risc?
În cazul unei sarcini normale, 
există trei direcții de urmărire: 
consultații, analize și ecografii. 
Consultațiile au importanța lor: 
la începutul sarcinii, pentru diag-
nosticul de sarcină, și apoi, mai 
ales în trimestrul al treilea, când 
sarcina se apropie de termen, ca 

asemenea, am competențe în 
histeroscopie și în laparoscopie. 
Fiind un domeniu complex, 
există multe subdomenii pentru 
care a fost nevoie de pregătire 
suplimentară și continuă.

În cadrul MedLife, ce fel 
de servicii de obstetri-
că-ginecologie oferiți?
În linii mari, este vorba de 
urmărirea sarcinilor și de nașteri, 
de diagnostic și de tratament în 
patologiile ginecologice – inter-

să se știe care este situația locală 
(col, uter). Desigur, dacă între 
timp apare o sângerare sau vreun 
alt simptom, gravida trebuie să 
vină la consultație.

Analizele de sânge, de urină și 
cele ginecologice se fac, și ele, 
conform unor norme stabilite 
prin protocoale, nici mai des, nici 
mai rar. În mod normal, se fac tri-

venții chirurgicale sau tratament 
medicamentos, în funcție de 
problemă. 

În fiecare etapă a sarcinii, 
acordăm consiliere și îngriji-
re adecvate, inclusiv pentru 
evenimentul nașterii. Nașterea, 
ca atare, este arta obstetricii. 
Pentru ca ea să decurgă bine, 
este nevoie ca, de la diagnosticul 
de sarcină și până la momentul 
nașterii, mama și fătul (sau feții) 
să fie în condiția optimă, cea mai 
bună posibil. În acest sens, din 
momentul punerii diagnosticului 
de sarcină, culegem informații 
despre mamă și despre făt, care 
ne ajută să ne încadrăm într-una 
dintre următoarele categorii: 
de sarcină normală – căreia îi 
acordăm o atenție obișnuită, 
într-un ritm firesc de urmărire, 
după protocoale – și de sarcină cu 
risc crescut – căreia îi acordăm o 
atenție sporită.

mestrial. Desigur, dacă iese ceva 
modificat, se fac și mai des.

Ecografiile reprezintă cea mai 
directă și mai amplă culegere 
de informații despre sarcină și 
despre gravidă. Prima ecografie, 
între șase și nouă săptămâni, 
care se numește diagnostic de 
sarcină, se face transvaginal și îi 
arată medicului, în primul rând, 
că este vorba de o sarcină, apoi 
dacă sarcina este în uter sau este 
extrauterină, dacă este în evoluție, 
câte săptămâni are și altele. Dacă 
totul este bine, acesta este punctul 
de plecare pentru programările 
în perioadele optime – și uneori 
numai atunci se pot face – ale 
celorlalte ecografii, consultații 
și analize care vor urma. Alteori 
sunt particularități de implantare 
în uter (în col, spre trompe sau 
în cicatricea postcezariană) ori 
de număr de embrioni (sarcini 
gemelare, multiple), care asociază 
cu riscuri crescute de complicații 
și care trebuie cunoscute.

După această ecografie, se face 
a doua ecografie – a doua în 
sarcină, dar prima cu impor-
tanță din punctul de vedere al 
medicinei materno-fetale–, între 
11 și 14 săptămâni de la ultima 
menstruație. De altfel, numai în 
această perioadă putem să aflăm 
patru lucruri foarte importante: 
vârsta sarcinii și termenul nașterii 
cel mai precis evaluate (dacă nu 
știi precis care sunt acestea, când 
apar diferențe de creștere mai târ-
ziu, nu poți să-ți dai seama dacă 
dezvoltarea fătului este conformă 
cu vârsta lui și poate fi dificil să se 
ia o decizie în cazul unei proble-
me); dacă există ori nu anomalii 
morfologice majore – cele majore 

În cei peste 25 de ani de activitate profesională, 
medicul primar obstetrică-ginecologie Răz-
van-Florin Rădulescu-Botică s-a confruntat cu 

situații dintre cele mai diverse în evoluția sar-
cinilor pacientelor sale. Pe durata interviului, ne-a 
împărtășit din experiența sa în ceea ce privește 
importanța urmăririi adecvate a evoluției sarcinii, 
precum și a estimării și a gestionării corecte a 
potențialelor riscuri.

„În toate țările civilizate, culegerea informațiilor în 
sarcină se face după principiul piramidei inversate – 
maximum de informații în primele luni –, în așa fel 
încât să cunoaștem riscurile care ar putea apărea și 
să acționăm precoce.”
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sunt, în general, incompatibile cu 
viața –, care este riscul pentru cele 
mai importante și mai frecvente 
afecțiuni genetice (sindromul 
Down sau trisomia 21, trisomia 
18 și trisomia 13), cu 97% rată de 
detecție și care este riscul unor 
complicații care pot apărea mai 
târziu în sarcină. 

Cum se calculează riscurile 
unei sarcini?
Riscurile se calculează integrând 
datele personale (vârstă, rasă, 
greutate, dacă este fumătoare, 
istoric familial, alte sarcini cu 
probleme etc.) cu măsurătorile 
ecografice ale unor elemente fe-
tale și cu o analiză de sânge care, 
și ea, măsoară niște produși ai 
placentei care se găsesc în sângele 
matern și care sunt diferiți la feții 
cu probleme de genul acesta. 
Integrându-le pe toate și plecând 
de la riscul grupei de vârstă, cu 
ajutorul unui program special, se 
obține riscul specific al sarcinii. 
Acestea sunt riscuri pe care le 
calculăm, însă nu e vorba de o 
metodă diagnostică. Se consideră 
risc mare oricare valoare mai 
mare de 1 la 100. 

Între 11-14 săptămâni, putem afla 
care sunt riscurile unei femei cu 
o sarcină normală de a face unele 
complicații, care sunt mult mai 
frecvente decât sindromul Down 
și restul sindroamelor. Unul din-
tre aceste riscuri este preeclamp-
sia – creștere a tensiunii arteriale 
în sarcină, cu edeme, analize 
modificate – care poate duce la 
naștere prematură și care poate 
inclusiv să-i pună viața în pericol 
gravidei, dacă devine eclampsie, 
adică asociază convulsii. Alt risc 
este acela de restricție de creștere 

fi rezolvate prin tratament înainte 
de naștere și prin intervenții pe 
nou-născut după naștere.

Ce fel de probleme? Dați 
un exemplu, vă rog.
În cazul unei sarcini de 20-21 
de săptămâni, poate apărea o 
problemă la nivelul duodenului: 
există posibilitatea să nu co-
munice stomacul cu intestinul 
subțire. Deci, dacă acolo este 
atrezie, adică e închis, stomacul se 
tot mărește pentru că fătul înghite 
lichid amniotic, care nu are unde 
să se verse.

Lipsa de consiliere adecvată sau 
lipsa diagnosticului, pentru că nu 
face o ecografie, poate să ducă la 
o întrerupere de sarcină nefon-
dată. Neurmărirea într-o astfel 
de problemă poate să însemne 
o naștere prematură, pentru că 
se pot rupe membranele din 
cauza unei cantități prea mari de 
lichid amniotic. Am avut recent 
un caz de genul acesta, și, prin 
amnioreducție, prin scoaterea 
lichidului amniotic regulat, astfel 
încât să nu se ajungă la ruperea 
membranelor și la naștere pre-
matură și datorită diagnosticării 
ecografice, nașterea a avut loc la 
38 de săptămâni, nou-născutul 
a fost îngrijit aici, pentru că 
neonatologii fuseseră informați. 
În astfel de situații, echipa, în 
sensul de programabilitate, este 
fundamentală, căci nu numai că 
este important ca neonatologii să 
fie informați în prealabil, dar acel 
copil va trebui să și ajungă la un 
chirurg pediatru. După șapte zile, 
cu tot cu operație, pentru că i s-a 
scos zona aceea de obstrucție și i 
s-a cusut la loc intestinul, copilul 
a fost dus acasă, mănâncă și este 

fetală , adică un copil cu creștere 
încetinită, cu greutate mică sau 
foarte mică pe parcursul trimes-
trului al treilea ori la naștere.

Un risc este și cel de a naște pre-
matur – 10% din femei, chiar și în 
cele mai bune sisteme de sănătate, 
nasc prematur, ceea ce asociază 
cea mai mare morbiditate fetală. 

Așadar, avem șansa de a afla cu 
o precizie foarte mare și foarte 
devreme riscul de complicații al 
unei sarcini, drept pentru care 
putem începe să luăm măsuri de 
profilaxie sau de tratament.

Ce investigații se reco-
mandă în cazurile cu risc 
ridicat?
Dacă riscurile genetice indicate 
sunt mari, se recomandă aflarea 
cariotipului fetal prin biopsie 
de placentă, care este o investi-
gație diagnostică de certitudine 
ce se face în intervalul 11-14 
săptămâni, la sfârșitul primului 
trimestru de sarcină. Cariotipul 
fetal se poate afla și mai târziu, la 
17 săptămâni, prin amniocenteză, 
adică prin extragerea de lichid 
amniotic. Cu cât aflăm, însă, mai 
devreme de o eventuală prob-
lemă genetică gravă și, deci, cu 

foarte bine. În lipsa unui screen-
ing și fără ca sarcina să fi fost 
urmărită, exista o probabili-
tate foarte mare ca acel copil să 
nu mai existe. Deci așa ajută, pe 
scurt, ecografia de morfologie 
fetală.

Cum se ia decizia dacă va 
fi o naștere pe cale naturală 
sau prin cezariană?

Este foarte important ca urmări-
rea în sarcină să fie făcută de 
același medic, ca să nu se piardă 
informații. În funcție de datele 
adunate de-a lungul sarcinii, 
se poate lua decizia în privința 
modalității de naștere, astfel încât 
riscurile să fie minime. 

Punem în balanță avantajele și 
dezavantajele nașterii naturale și, 
respectiv, cezariene, atâtea câte se 
știu. Ținem cont și de opțiunea 
gravidei, pentru că, până la urmă, 
ea este cea care va naște. 

Se recomandă cezariană după 
o cezariană în antecedente, ca 
să se evite ruptura uterină – o 
gravidă din două sute care au 
avut o cicatrice pe uter poate să 
aibă ruptură de uter și să piardă 
și copilul, și uterul. Dacă alege 
nașterea naturală după ce a 
făcut o cezariană, trebuie să fie 
informată asupra acestor lucruri 
și să-și asume riscurile. Dacă fătul 
se blochează în canalul nașterii, 
a face o cezariană de urgență nu 
mai e chiar lipsit de riscuri pentru 
copil și pentru mamă.

Este intrarea femeii în ca-
tegoria de vârstă de 40 de 
ani un impediment pentru 
nașterea unui prim copil?

cât sarcina este mai mică, cu atât 
rezolvarea poate fi mai mult în 
beneficiul gravidei.

În toate țările civilizate, culegerea 
informațiilor în sarcină se face 
după principiul piramidei inver-
sate – maximum de informații în 
primele luni –, în așa fel încât să 
cunoaștem riscurile care ar putea 
apărea și să acționăm precoce 
pentru a le reduce sau pentru a 
trata fătul sau nou-născutul.

De câte ecografii este 
nevoie într-o sarcină care 
decurge normal?
Ecografiile de urmărire a sarcinii, 
dacă le numărăm, sunt patru, 
nici mai multe, nici mai puține. 
Cam o dată la două luni se fac 
aceste ecografii, pentru a urmări 
evoluția dezvoltării fătului.

Ideal este ca a treia ecografie, 
numită de morfologie fetală, la 
20-24 de săptămâni, precum și 
cea de evaluare a stării intrauter-
ine fetale din trimestrul al treilea, 
la 28-32 de săptămâni, la fel ca 
ecografia de la 11-14 săptămâni 
să fie de tip screening. Dacă 
toate sarcinile ar fi urmărite prin 
screening, ar putea fi depistate 
precoce acele probleme care pot 

Odată cu înaintarea în vârstă, 
apare un continuum de creștere a 
riscurilor: plecând de la infertili-
tate și până la problemele din 
sfera anomaliilor genetice. De 
exemplu, la vârsta de 40 de ani, o 
gravidă din 80 are un copil afectat 
din punct de vedere genetic (sin-
drom Down). 

De ce ați ales să deveniți 
medic? De ce obste-
trică-ginecologie?
Fără a avea trufia diferențierii 
față de alte ocupații, a fi medic e 
o stare de a fi, care presupune și 
plăcerea de a cunoaște, și efortul 
de a te perfecționa. Medicina 
înseamnă vocație, la fel ca preoția 
sau călugăria.
Specialitatea de obstetrică-gine-
cologie mi s-a părut mai provo-
catoare pentru că e mai amplă, 
presupunând a cunoaște și inte-
gra chirurgia cu medicina 
internă, cu endocrinologia, imag-
istica și cu neonatologia.

Cum vi s-a schimbat per-
cepția despre femeie, după 
ce ați asistat la primele 
nașteri?
Mi s-a adăugat o doză mare de 
respect și de admirație pentru fe-
meie, respectiv pentru corpul ei – 
care este fenomenal: ce capacitate 
colosală de refacere, de regenerare 
dovedește după nașterea naturală! 
Apoi, când o vezi cu copilul în 
brațe, este deja transpusă spiritual 
în altă parte. Simt admirație față 
de felul cum a fost făcută femeia 
de Dumnezeu, nu doar biologic, 
ci și față de calitatea ei de a fi 
mamă. 

Interviu de Ana-Maria Niță

La vârsta de 40 de ani,
o gravidă din 80 are un copil
cu trisomie 21 (sindrom Down).

INTERVIU
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UTILE

PREVENȚIA
cel mai bun tratament

pentru sănătate

O bună stare de sănătate este o binecu-
vântare, dar și o responsabilitate pe care 
trebuie să ne-o asumăm cu prioritate, dacă 

vrem ca ea să dureze cât mai mult. Iar obiceiul de 
a ne adresa unui medic și de a ne verifica periodic 
starea de sănătate, chiar și în lipsa unor simp-
tome, este o parte importantă a unui stil de viață 
responsabil.

A tot dovedit-o timpul: este 
mult mai simplu, mai eficient 
și chiar și mai ieftin să ne 
verificăm periodic starea de 
funcționare a organismului 
decât să ajungem în situația de 
a ne trata propriu-zis. Se poate 
spune, deci, pe bună drep-
tate, că investiția în analize 
și în investigații realizate la 
timp reprezintă cea mai bună 
asigurare pe care o putem face 
pentru sănătatea noastră.
Pachetele de analize și de 
investigații medicale ce au fost 
alcătuite plecând de la nevoile 

specifice ale fiecărui gen și 
ale fiecărei categorii de vârstă 
reprezintă, din mai multe 
puncte de vedere, o soluție 
optimă pentru monitorizarea 
stării de sănătate. În acest 
sens, Hyperclinica MedLife 
Unirii pune la dispoziție noile 
pachete VIP Health Assess-
ment, care oferă posibilitatea 
efectuării tuturor analizelor 
necesare într-o singură zi, 
fără a pierde timp. De altfel, 
pentru ca vizita la Hyperclinica 
MedLife Unirii să decurgă 
foarte bine, eficientizând tim-

pul petrecut în incinta unității, 
este asigurată asistență prin-
tr-o persoană dedicată.
La finalul sesiunii de analize 
și de investigații medicale, un 
medic specialist va integra 
toate rezultatele și va face un 
raport cu concluzii privind 
starea de sănătate a per-
soanelor în cauză. De aseme-
nea, pe lângă interpretarea re-
zultatelor și concluzii, medicul 
specialist va oferi și o serie de 
recomandări medicale și de 
stil de viață, desigur, adaptate 
de la caz la caz. Nu în ultimul 
rând, în cadrul oricărui tip de 
pachet achiziționat din catego-
rie se oferă o reducere de 20% 
la consultația realizată de un 
medic de excelență.

Iată, așadar, care sunt vari-
antele de pachete VIP Health 
Assessment disponibile în 
cadrul Hyperclinicii MedLife 
Unirii din București:

Adresa Hyperclinicii MedLife Unirii: strada Hans Christian Andersen nr. 1, București
Programări, la numerele de telefon: 0214 084 000 (recepție) sau 021 9646 (call center)

JUNIOR

LADY

ACTIVE

SENIOR

Copilul tău este plin de energie: aleargă tot timpul, este curios și evoluează 
de la o zi la alta. De aceea, monitorizarea stării sale de sănătate nu este numai 
o recomandare, ci și o necesitate. Pachetul medical Junior pentru evaluarea 
sănătății copilului tău include:

Tinerețea nu este numai o bucurie, ci și o provocare permanentă: job, familie, 
responsabilități, hobby-uri. Pentru a face față cu succes unei vieți solicitante 
și dinamice, este important să te menții mereu în formă. Fă-ți un checking 
complet cu pachetul medical Lady:

Activitățile și responsabilitățile zilnice îți epuizează uneori energia și îți afec-
tează implicit starea de sănătate. Nu neglija semnalele transmise de corpul 
tău. Vino și preîntâmpină orice problemă care ar putea apărea, cu pachetul 
medical Active (-50 ani) care include:

Rămâi mereu tânăr! Protejează-ți sănătatea cu pachetul medical Senior 
(+ 50 ani):

• set analize standard (coprocultură și sumar de urină)
• consult ORL
• consult OFTALMOLOGIE
• consult CHIRURGIE PEDIATRICĂ
• ecografie PEDIATRICĂ

• set analize standard
• consult NUTRIȚIE / ENDOCRINOLOGIE
• consult GINECOLOGIE (test PAPANICOLAU)
• consult GASTROENTEROLOGIE
• consult PROCTOLOGIE
• ecografie sân
• ecografie tiroidă

• set analize standard
• consult OFTALMOLOGIE
• consult CARDIOLOGIE (+ECG)
• consult NUTRIȚIE / ENDOCRINOLOGIE
• consult GINECOLOGIE / UROLOGIE
• consult GASTROENTEROLOGIE
• ecografie abdominală

• set analize standard
• consult OFTALMOLOGIE
• consult ORL
• consult CARDIOLOGIE (+ECG)
• consult NUTRIȚIE / ENDOCRINOLOGIE
• consult GINECOLOGIE / UROLOGIE (PSA și free PSA)
• consult GASTROENTEROLOGIE (COLONOSCOPIE / ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ 

SUPERIOARĂ)
• ecografie abdominală

26 27noiembrie 2016



ÎNTREBĂRILETALE

În același timp, dacă este vorba de o 
fractură pe fond de osteoporoză, pacien-
tul ar trebui să se adreseze și unui medic 
endocrinolog, pentru prescrierea unui 
tratament corespunzător, care să prevină 
apariția unor noi fracturi, la nivelul altor 
corpuri vertebrale.

Adriana T.
Aș dori să vă întreb dacă există riscul 
de a dezvolta cancer de piele în urma 
epilării definitive cu laser. Din câte am 
reușit să găsesc pe internet, se pare că 
nu există studii concludente în acest 
sens. Ce credeți dumneavoastră, dacă 
astfel de studii nu există înseamnă 
că e în totalitate sigură o asemenea 
procedură sau doar că încă nu s-au 
făcut cercetările necesare? Nu există 
contraindicație nici pentru persoanele 
care au avut cazuri de melanom în 
familie?

Răspunde dr. Nectara Mitroi, 
medic specialist dermato-
venerologie la DermaLife și la 
Hyperclinica MedLife Băneasa:

Într-adevăr, nu există date, în publicațiile 
de specialitate, care să indice că epilarea de-
finitivă crește riscul de cancer de piele. Însă 
având în vedere că e o metodă folosită pe 
scară largă, de foarte mulți ani, și că există 

ochiul acesta se va lenevi și va pierde din 
vedere.

Hipermetropia, pe de altă parte, scade 
odată cu creșterea copilului. Depinde 
foarte mult de valorile dioptriilor cu care 
a fost diagnosticată.

Andreea
Aș dori să știu care sunt opțiunile 
terapeutice pentru un hemangiom 
hepatic de aproximativ 6/9 cm, având 
în vedere că pacientul are o hepa-
tită cronică cu VHB, actualmente în 
tratament cu entecavir și cu viremie 
nedetectabilă? Am fost sfătuiți să su-
praveghem evoluția hemangiomului, 
care prezintă un risc mare de fibroză, 
din cauza dimensiunilor.

Răspunde dr. Radu Dumitru, 
medic primar radiologie 
intervențională, Centrul de 
Cardiologie și Radiologie 
Intervențională AngioLife:

În primul rând, trebuie să fim siguri de 
diagnosticul de hemangiom hepatic, având 
în vedere asocierea virusului hepatic B în 
antecedente. Dacă diagnosticul este sigur și 
pacientul nu prezintă simptome (în special, 
durere importantă abdominală, ce uneori 
poate ajunge să iradieze până la nivelul 
umărului drept), aș recomanda doar supra-
veghere imagistică (IRM sau CT). Dacă pa-
cientul este simptomatic, o soluție ar putea 
fi și embolizarea, ce va duce la reducerea 
dimensiunilor hemangiomului și, implicit, 
a efectului său de masă. Evident, pentru o 
soluție optimă, vă aștept la un consult. 

Nicoleta
În ce constă vertebroplastia și cum 
știu că ar trebui să recurg la această 
procedură?

Răspunde dr. Bogdan Dorobăț, 
medic primar radiologie 
intervențională,  Centrul de 
Cardiologie și Radiologie 
Intervențională AngioLife:

Vertebroplastia este o intervenție min-
im invazivă, ce constă în injectarea unei 
cantități de ciment într-un corp vertebral 
fracturat sau tasat. În general, pacientul are 
dureri importante la nivelul vertebrei core-
spunzătoare, ce nu cedează la tratamentul 
antialgic (contra durerii). Uneori, durerile 
sunt atât de importante, încât pacientul nu 
se poate mobiliza.

Cimentul are rolul de a consolida și de a 
stabiliza vertebra.
Intervenția se face cu anestezie locală 
și durează în jur de 20-30 de minute. În 
cadrul unei operații, se poate interveni la 
trei-patru vertebre.

Pacientul trebuie să stea la pat două-trei 
ore după intervenție, până ce se întărește 
cimentul și, în multe cazuri, poate fi exter-
nat în aceeași zi. Nu are contraindicații sau 
restricții în perioada următoare externării.

un număr foarte mare de pacienți tratați la 
care nu s-a semnalat o creștere a riscului, 
putem spune că este o metodă sigură.

Melanomul are o componentă genetică, 
dar și una legată de expunerea la soare 
sau la radiații ionizante. Aparatura 
IPL/laser folosită în epilarea definitivă 
nu emite în spectrul acestor tipuri de 
radiații. Persoanele cu un melanom în 
familie au risc crescut de a dezvolta can-
cer de piele din cauza fondului genetic, 
acest risc nefiind influențat de IPL sau 
de laser.

Bianca
Am o fetiță în vârstă de 4 ani, diag-
nosticată cu astigmatism și cu hiper-
metropie la ochiul stâng (0,8), pentru 
care i s-au prescris ochelari. Există 
șanse ca ochiul stâng să se corec-
teze în totalitate? Astigmatismul se 
vindecă odată cu creșterea globului 
ocular? 

Răspunde dr. Mărioara Pop, 
medic specialist oftalmologie 
pediatrică, Spitalul de Pedia-
trie MedLife București:

Astigmatismul este un viciu de refracție 
care nu se modifică foarte mult odată cu 
creșterea globului ocular. Sunt astig-
matisme mici, de 0,75 – 1 dioptrie, care 
sunt bine tolerate, în general, și care nu 
necesită neapărat corecție.

Dacă fiica dumneavoastră are defectul de 
vedere doar la ochiul stâng, cu siguranță 
trebuie purtată corecție. În caz contrar, 

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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Arad
Hyperclinica MedLife-Genesys
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

Spitalul MedLife-Genesys
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

Centrul de Exelenţă
în Chirurgie Ginecologică
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad

Laboratorul MedLife Genesys
Arad
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3,
Tel. 0257 960

PharmaLife Med Arad
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad,
în incinta Spitalului MedLife -
Genesys

Brașov
Hyperclinica 
MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod
500366, Brașov
Telefon: 0268 960

Hyperclinica 
MedLife PDR raşov
Str. Turnului nr. 5A, cod 500152,
Brașov • Telefon: 0268 960

Spitalul MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 5A, Braşov
Call Center: 0268 960

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

Spitalul de Obstetrică şi
Ginecologie MedLife-Eva Braşov
Str. Păltiniş nr. 15, Braşov
Tel: 0268 333 777, 0733 00 73 43

Centrul de Excelență în
Patologia Tiroidiană
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel: 0257 960

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

București
Hyperclinica MedLife Băneasa
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 
1, București • Programări: 021 9646

Hyperclinica Medlife Berceni
Şos. Olteniţei 208
Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Favorit
Drumul Taberei nr. 24, sector 6,
Bucureşti • Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Griviţa
Calea Griviței nr. 365, sector 1,
Bucureşti Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3,
Bucureşti • Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Unirii
Str. Hans Christian Andersen nr. 1,
sector 4, Bucureşti
Programări: 021 9646

Centrul Medical 
MedLife Floreasca
Șos. Pipera nr. 43 (în incinta
Floreasca Park),
Programări: 021 96 46

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

Life Memorial Hospital
Calea Griviței nr. 365 sector 1,
Bucureşti Telefon: 021 209 40 31
sau 021 9647 (24/24 ore)

Spitalul MedLife Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8
Programări: 021 9646

Spitalul de Ortopedie și
Chirurgie Plastică 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

DentaLife
Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1
Programări: 021 9646

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
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 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

Centrul de Chirurgie
Oncoplastică
Bulevardul Ferdinand 98-100,
sector 2, București

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

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

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

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)

Chișineu-Criș
Centrul Medical Chișineu Criș
Piața Avram Iancu nr. 4A, Chișineu
Criș • Programări: 0257 960

Cluj-Napoca
Hyperclinica MedLife Cluj
Str. Moților nr. 32
Telefon: 0264 960

Laboratorul MedLife Cluj
Str. Bucegi nr. 13-15, Complex
Union • Telefon: 0364 800 122

Craiova
Hyperclinica MedLife Craiova
Str. Înfrățirii nr. 5A
Tel: 0251 960

Constanța
Hyperclinica MedLife Constanța
Bd. Tomis nr. 79-81, Constanța
Tel: 0241 960

Făgăraș
Centrul Medical MedLife Făgăraş
Bulevardul Unirii nr.7, Făgăraş
Programări: 0268 960

Galați
Hyperclinica MedLife Galați
Str. Iacob Lahovary nr. 4-6
Programări: 0236 960

Iași
Hyperclinica MedLife Iași
Str. Vasile Lupu nr. 78
Programări: 0232 960

Ploiești
Hyperclinica MedLife Iași
Bulevardul Republicii nr. 15-17
Programări: 0244960

Sfântu Gheorghe
Centrul Medical MedLife
Sf. Gheorghe
Bulevardul General Grigore
Bălan nr.18 Telefon: 0267310410,
0722638722

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

Târgu Mureș
Centrul Medical MedLife Târgu
Mureș
Str. Gheorghe Marinescu nr. 60
Tel: 0733 008 394

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

Hyperlinica MedLife Timişoara
Bd. Eroilor de la Tisa nr. 28,
Timişoara
Programări: 0256 960
sau 0256 206 000
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Ei au început,
noi continuăm.

Call Center: 021 9646  |  www.medlife.ro

De 20 de ani facem România bine

Ioan Cantacuzino
a inventat vaccinul 
anti-holeră, punând 
capăt epidemiei 
mondiale.

Dr. Gheorghe 
Marinescu a fondat  
prima școală 
românească de 
neuroștiințe.

Thoma Ionescu a pus bazele 
școlii de chirurgie și a operat 
primele cazuri de cancer în 
România.

La începutul 
secolului trecut, ia 
naștere marea 
școală de medicină 
românească.

Astăzi, medicii 
MedLife continuă 
să rezolve cazuri 
aproape imposibile 
și să salveze vieți.


