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A mai trecut o lună și, așa cum se întâmplă de fiecare dată la ședințele de 
sumar, noi, cei din echipa redacțională, suntem  puși din nou  în fața unei  
provocări – să identificăm subiectele care să ne aducă mai aproape de voi, 
cititorii noștri.  

În edițiile anterioare, v-am oferit o serie de materiale privind diverse 
afecțiuni ale pielii, ale sistemului circular, auditiv, digestiv, genital sau renal; 
informații ample cu privire la factori care ar putea favoriza aceste afecțiuni 
sau modalități de prevenție.  În aprilie ne-am propus să schimbăm direcția 
și să vorbim despre metode terapeutice, și nu despre orice metodă, ci despre 
hidrokinetoterapie.

Cunoscută drept gimnastica medicală în apă, hidrokinetoterapia este o 
metodă de utilizare a apei în scop terapeutic, benefică pentru persoane care 
trebuie să facă recuperare medicală, pentru gravide sau proaspete mămici, 
pentru copii în toate stadiile lor de evoluție, dar și în cazul persoanelor 
care nu suferă de probleme medicale, însă doresc să se menţină sănătoase. 
Datorită proprietăților sale fizice, prin factorul termic și cel de presiune, apa 
are o influență benefică asupra organismului, exercitând o acțiune mixtă, de 
tip mecanic și termic. În ce situații se recomandă această metodă terapeutică 
și care sunt avantajele față de metodele terapeutice clasice, aflați la rubrica de 
Dosar Medical.

Tot la capitolul medicină alternativă, vă invităm să descoperiți la rubrica de 
noutăți care sunt noile tehnici terapeutice  disponibile în cadrul Centrului 
MedLife Victoriei, ce este terapia Yumeiho sau antrenamentul TRX (Training 
Resistance Exercises) acvatic, acestea din urmă fiind servicii în premieră 
pentru centrele MedLife, oferite în cadrul Centrului de Fiziokinetotarapie și 
Recuperare Medicală din Calea Griviței.

De asemenea, în ediția din această lună vă recomandăm să faceți o 
incursiune  în atmosfera noii divizii de stomatologie din cadrul Centrului 
MedLife Victoriei; în plus, să îl cunoașteți pe Dr. Alexandru Poll, care și-a 
construit o carieră frumoasă  într-un domeniu greu de parcurs – ortopedia, 
și să descoperiți povestea Mădălinei, care și-a dorit atât de mult să își vadă 
visul cu ochii, încât a ajuns protagonista unei noi premiere medicale în 
România.

Concluzionând, credem că v-am oferit suficiente motive  să răsfoiți această 
ediție. Vă dorim lectură plăcută și … un Paște liniștit!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare 
la serviciile, promoţiile și noii medici MedLife.

Adriana lucrează în vânzări, un domeniu în care 
rezultatele sunt strâns legate de înfățișare și, mai ales, 
de zâmbet. Un eveniment nefericit i-a afectat Adrianei 
imaginea, cu consecințe grave asupra vieții sale 
profesionale și personale. Din fericire, a găsit o soluție în 
cadrul MedLife. Detalii, în reportajul din această ediție.

Viața Marilenei este demnă de un roman. Și-a dorit atât de 
mult să aibă o fetiță, încât, timp de opt ani, a continuat să 
facă demersuri în acest sens. Abia la a treia naștere visul i 
s-a împlinit, iar viața i-a oferit chiar mai mult decât a sperat: 
gemene, născute pe cale naturală, în apă, un eveniment în 
premieră pentru România. Pentru a citi întreaga poveste, 
deschideți la pagina 22.  

Depresia nu e o boală ca toate bolile, motiv pentru care 
nici nu este prea ușor de diagnosticat citind, la nesfârșit, 
articole de pe Internet. Un medic de specialitate, în 
schimb, va ști să facă diferența dintre o stare de tristețe 
și depresie, astfel că va putea să facă cele mai bune 
recomandări. Dr. Vlad Stroescu, medic specialist 
psihiatrie, vine cu o serie de informații în acest sens, la 
rubrica „Utile”.  

Dr. Alexandru Poll s-a îndrăgostit încă din facultate de o 
specialitate medicală pe care mulți medici o evită, pe motiv 
că ar fi dură, uneori brutală. Totuși, a știut să meargă dincolo 
de aparențe și să identifice frumusețea acestui domeniu, iar 
până astăzi a oferit multor pacienți șansa la o viață normală. 
Aflați despre ce specialitate este vorba și care sunt provocările 
acestei profesii în interviul din acest număr. 

Ce dietă ar trebui să adopte persoanele care suferă de 
diabet zaharat de tip I? Cât de periculos este sforăitul 
după vârsta de 50 de ani și ce tratament poate fi urmat 
pentru a trata această problemă? Acestea sunt numai 
câteva întrebări adresate de cititori, la care găsiți 
răspunsuri în ediția de față. 
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MedLife a inaugurat, recent, o divizie de medicină alternativă. În 
spații special amenajate să creeze o atmosferă de calm, echilibru și 
confort, o echipă de terapeuți cu experiență vine în întâmpinarea 
pacienților cu tehnici care să-i ajute în tratamentul anumitor 
afecțiuni, reducerea nivelului de stres și echilibrarea funcțională și 
psihologică a organismului.

În cadrul centrului, pacienții pot beneficia de tratamente prin 
acupunctură și de mai multe tipuri de masaj.

Acupunctura este una dintre cele mai vechi tehnici de tratament 
cu origini orientale și se bazează pe inserția unor ace în anumite 
puncte ale corpului, pentru echilibrarea funcționării organismului 
și vindecarea anumitor boli. 

Acupunctura se recomandă pentru:

• afecțiuni ale sistemului osteoarticular, respirator, digestiv, 
cardiovascular etc.;
• echilibrare și refacere după traumatisme, ca urmare a 
suprasolicitării, oboselii și a stresului;
• întreținere a sănătății;
• optimizare a performanțelor profesionale;
• echilibrare metabolică și tratare a problemelor de fertilitate.

Pentru îmbunătățirea stării de sănătate sunt recomandate cel 
puțin zece ședințe de acupunctură. Acestea se efectuează până în 
momentul în care organismul se reechilibrează.
Tratamentul prin acupunctură nu este dureros, datorită acelor 
speciale foarte subțiri utilizate. Pentru siguranța pacientului, 

tru cele două pachete de naşteri oferite de Maternitatea MedLife 
Bucureşti şi de Maternitatea MedLife Eva din Braşov. 

Seminarii medicale gratuite

În plus față de ofertele speciale pentru pachetele de naștere și 
de posibilitatea de a participa la tombolă, viitoarele mămici au 
oportunitatea de a participa la o serie de workshop-uri interactive 
susţinute de echipa noastră de specialişti. Subiectele workshop-
urilor sunt: naştere, alăptare, gimnastică în sarcină, îngrijirea 
bebeluşului în primul an. 

În perioada 10 – 13 aprilie, MedLife le aşteaptă pe viitoarele 
mămici la Baby Boom Show cu oferte speciale la pachetele de 
naşteri, workshop-uri şi o tombolă cu premii constând în pachete 
de naşteri. Târgul se desfăşoară la Romaero Băneasa. 

Astfel, viitoarele mămici care vor fi prezente la ediţia de primăvară 
a târgului Baby Boom Show vor putea beneficia de pachetele 
de naştere cu preţuri de la 2.600 de lei în maternităţile MedLife. 
Suplimentar, la semnarea unui contract de naştere cu una dintre 
maternităţile MedLife, viitoarele mămici primesc un pachet de 
servicii medicale pentru bebeluş și mămică în valoare de 600 de 
lei. 

OFERTE MEDLIFE dedicate târgului Baby Boom 

Pachet Maternitatea MedLife Bucureşti:
• Naştere naturală – 2.700 de lei (rezervă cu două locuri);
• Naştere prin cezariană – 5.500 de lei (rezervă cu două locuri).
Bonus:
• Pachet de servicii pentru nou-născut în valoare de 600 de lei 
care include: terapie nou-născut, testare otoemisiuni, ecografie 
transfontanelară şi ecocardiografie; 
• Discount 1.000 de lei la pachetul de recoltare/stocare celule stem 
de la Stem Sure. 

Pachet Maternitatea MedLife Eva Braşov:
• Pachetul de naştere unic, atât pentru naşterea naturală, cât şi 
prin cezariană, la 2.600 de lei.
Bonus:
• Pachet baby check&mother support în valoare de 600 de lei, 
care include: baby check - trei consultaţii de pediatrie (10, 30 şi 
60 de zile), mother check o consultaţie ginecologică, consiliere în 
lactaţie;
• Discount 1.000 de lei la pachetul de recoltare/stocare celule stem 
de la Stem Sure. 

Tombolă cu premii valoroase
Viitoarele mămici care semnează pe durata târgului un contract 
de naşteri cu una dintre maternităţile MedLife intră în cursa pen-

Nou: divizie de medicină  
alternativă la MedLife

terapeutul utilizează ace sterile de unică folosință, terapia fiind 
efectuată de dr. Teodor Coldea, medic primar medicină sportivă.

Masajul este un procedeu pe care terapeutul îl efectuează cu 
ajutorul mâinilor sau al unor aparate speciale, capabil să producă 
efecte fiziologice și terapeutice. Tehnica este folosită în tratamen-
tul anumitor afecțiuni, pentru relaxare și crearea unui echilibru. 
În cadrul centrului regăsiți următoarele tehnici: masaj terapeutic, 
masaj de relaxare, masaj sportiv, masaj Shiatzu și Streching, re-
flexoterapie, masaj capilar, drenaj limfatic și masaj special pentru 
femeile însărcinate.

Tratamentele sunt efectuate de Cristina Toma, kinetoterapeut și 
instructor de gimnastică prenatală.

Divizia de medicină alternativă MedLife:
Calea Victoriei nr. 222
Detalii şi programări: 021.9646. 

NOUTĂȚISERVICIINOUTĂȚISERVICII

MedLife te așteaptă la 
Oferte speciale la pachetele de naștere, workshop-uri 
și o tombolă cu premii valoroase:  două nașteri gratuite

Hyperclinica MedLife Grivița oferă un nou serviciu inedit, 
începând cu luna aprilie: TRX (Training Resistance Exercise) 
acvatic. Recomandat, în special, pacienților cu probleme la 
nivelul încheieturilor sau spatelui, care urmează un program de 
recuperare, TRX-ul este o activitate sportivă ce poate fi practicată 
de orice persoană, atât în scopul recuperării medicale, cât și ca 
exercițiu în cadrul unui program de fitness. 

Antrenamentul cu TRX este nou în sălile de fitness din România, 
iar Hyperclinica MedLife Grivița îl introduce, în premieră, în me-
diul acvatic. Acest tip de sport este realizat cu ajutorul unei corzi 
elastice, care funcționează asemenea unui sistem de pârghii între 
gravitație și greutatea corpului. Spre deosebire de alte tipuri de 
antrenament, TRX-ul utilizează numai greutatea propriului corp. 

Pe lângă beneficiile pe care le-a dovedit în recuperarea medicală, 

antrenamentul cu TRX este util și pentru:
• creșterea flexibilității, echilibrului, mobilității;
• dezvoltarea forței musculare;
• antrenarea rezistenței la efort;
• antrenarea tuturor mușchilor corpului;
• reducerea riscului de accidentări;
• întărirea sistemului cardiovascular (antrenament cardio). 

Antrenamentul cu TRX este efectuat în piscina din cadrul Hyper-
clinicii MedLife Grivița, sub îndrumarea unei echipe de specialiști 
formată din Mihaela Mihăescu, specialist în fiziokinetoterapie, 
Paul Vasiescu, antrenor de înot, și Adrian Purdilă, specialist 
kinetoterapie. 

Pentru programări și informații, apelați 021. 9646.

NOU: TRX (Training Resistance Exercise) acvatic, la Hyperclinica MedLife Grivița
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NOUTĂȚISERVICII

Hyperclinica MedLife Grivița este singura unitate MedLife în 
care pacienții pot beneficia de un set complet de investigații din 
sfera imagisticii medicale. Fie că se prezintă la MedLife pentru 
monitorizarea sarcinii, fie pentru diagnosticarea a numeroase 
boli (articulare, neurologice, patologia sânului etc.), pacienții au 
acces la o gamă largă de echipamente performante și, totodată, 
au ocazia să efectueze toate investigațiile de care au nevoie, în 
aceeași clinică, fără a mai fi necesar să se deplaseze către un alt 
centru medical. 

Investigațiile imagistice sunt efectuate de o echipă complexă 
formată din 50 de medici specializați pe mai multe domenii 
medicale: obstetrică-ginecologie, gastroenterologie, ecografie, 
neurologie, ortopedie, endoscopie, medicină internă, radiologie, 
reumatologie, oncologie, endocrinologie, medicină de familie 
etc. și includ toate tipurile de:
• ecografii (2D, 3D, 4D, ecografie cu substanță de contrast, o 
metodă ce poate înlocui cu succes tomografia computerizată);
• ecografii efectuate în vederea stabilirii diagnosticului prenatal;
• investigații CT (examinarea angio-CT, uro-CT, urografie);
• endoscopie diagnostică și intervențională;
• mamografii (în sistem analog sau digital);
• radiografii (în sistem analog sau digital);
• IRM 3 Tesla (începând din luna martie, cu posibilitatea de a 
efectua IRM cu anestezie generală). 
Întregul circuit imagistic disponibil la MedLife Grivița este 
completat de o serie de aparate noi achiziționate de MedLife, 
între care 14 ecografe de top (Acuson Siemens, Voluson General 
Electric, Voluson Expert, Voluson BT10 și BT12 etc.), un 
mamograf Mamomat, IRM 3 Tesla, cel mai performant aparat 
de rezonanță magnetică disponibil la MedLife. IRM 3 Tesla este 
de două ori mai puternic decât un aparat obișnuit de rezonanță 

magnetică, imaginile obținute fiind mult mai clare, fapt ce 
permite detectarea unor afecțiuni în stadiu incipient. Datorită 
vitezei mari de scanare, IRM 3 Tesla este recomandat inclusiv 
copiilor și persoanelor claustrofobe, spre deosebire de aparatele 
clasice IRM. Durata scurtă de examinare, de 15-60 de minute, 
asigură un confort sporit pacienților, iar performanțele aparatu-
lui pot limita sau chiar exclude utilizarea substanței de contrast și 
a sedativelor. IRM 3 Tesla vine în sprijinul pacienţilor care suferă 
de afecţiuni cerebrale, ale coloanei vertebrale (hernii de disc, 
patologie vertebrală sau de cordon medular) şi ale sistemului 
musculo-scheletal. Aparatul poate fi utilizat cu succes şi pentru 
depistarea afecţiunilor neurologice, ortopedice, abdominale şi 
pelvine.

Pentru informații și programări, sunați la 021.9646.

Servicii complete de imagistică medicală, la Hyperclinica MedLife Griviţa

Centrul de Fizioterapie și Recuperare Medicală MedLife are 
contract cu CASMB. Pentru a beneficia de serviciile decontate, 
pacienții trebuie să prezinte o trimitere de la un medic de familie 
care are contract cu CASMB și să se programeze la unul dintre 
specialiștii în balneo - fiziokinetoterapie și recuperare medicală 
din cadrul centrului. În funcție de patologia fiecărui pacient, 
medicul specialist va indica tipul de tratament și numărul necesar 
de ședințe pentru vindecare.

Programările se fac în limita plafonului disponibil de la CASMB.

Centrul de Fizioterapie și Recuperare Medicală din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Grivița pune la dispoziția pacienților o bază 
de recuperare modernă, dotată după ultimele standarde ale medi-
cinei de recuperare: piscină acoperită și dotată cu echipamente de 
hidrokinetoterapie, sală de kinetoterapie, sală de electroterapie cu 
aparatură de ultimă generație, masaj terapeutic și reflexoterapie.
Centrul oferă servicii pacienților de toate vârstele, cu afecțiuni or-
topedice, neurologice, posttraumatice sau postoperatorii. Tot aici, 

Serviciile Centrului de Fizioterapie și Recuperare Medicală, decontate de CASMB

puteți beneficia de programe de gimnastică acvatică pediatrică, 
de programe de kinetoterapie și hidrokinetoterapie (aquagym) 
pentru gravide și tinere mame, de programe de kinetoprofilaxie 
pentru copii etc.

Detalii și programări, la 021. 9646.

Centrul de Fiziokinetoterapie 
și Recuperare Medicală a 
introdus, recent, în lista de 
servicii terapia Yumeiho. 
Denumită și metoda de 
îndreptare a oaselor coxale, 
terapia Yumeiho constă în 
aplicarea unui complex de 
procedee terapeutice manuale, 
utilizate în scop profilactic sau 
corectiv, precum: tehnici de 

manipulare osteo-articulare și gimnastică articulară pasivă, proce-
dee de puncto-terapie (similare celor utilizate în presopunctură și 
reflexoterapie), tehnici și procedee speciale de masaj, elemente de 
stretching (întindere), metode de corectare și echilibrare a posturii, 
a mersului și a staturii, exerciții de optimizare a biomecanicii 
aparatului locomotor etc.

Indicațiile terapiei Yumeiho:

• tulburări de statică și de dinamică ale aparatului locomotor, cum 
ar fi: asimetrii de bazin, cifoze, scolioze, hiperlordoze (combinații 
și complicații ale acestora);
• distribuirea incorectă a greutății la nivelul membrelor inferioare, 
tulburări de statică și dinamică, rigiditate ligamentară, tulburări 
de mers etc;
• pregătirea sportivului pentru performanță;
• recuperarea capacității de mișcare și efort la sportivi;
• recuperarea pacienților care au suferit imobilizări prelungite;

• pregătirea gravidei pentru naștere;
• tulburări induse de stres, cum ar fi: insomnii, anxietate, 
agitație, tensiuni musculare dureroase, oboseală cronică psihică 
și fizică. Incapacitatea persoanei de a se relaxa;
• ameliorarea, corectarea și creșterea ventilației pulmonare, 
în cazurile în care se diminuează capacitatea ventilatorie prin 
rigidizarea cutiei toracice (contracturi musculare, artroze verte-
brale toracale etc.) sau printr-o respirație incorectă etc.

Dat fiind faptul că terapia Yumeiho are o abordare holistică 
(tratează întregul, adresându-se cauzei, nu efectului), nu putem 
vorbi despre un număr standard de ședințe. Numărul de ședințe 
necesare diferă de la o persoană la alta, în funcție de gravitatea 
suferinței, de vechimea problemei și de capacitatea de recuperare 
individuală.

Terapia Yumeiho se aplică numai sub supraveghere medicală 
și nu este recomandată în următoarele situații: plăgi, arsuri și 
traumatisme acute, artrite, infecții, flebite, tromboflebite, hiper 
sau hipotensiune în puseu acut, boli canceroase sau autoimune, 
obezitate avansată, cardiopatii, paralizii, osteoporoză etc.

Terapia este efectuată de Mihai Bursuc, terapeut balneofiziotera-
pie.

Centrul de Fiziokinetoterapie și Recuperare Medicală:
Calea Griviței nr. 365

Informații și programări: 021.9646.

Terapia Yumeiho, în Centrul de Fiziokinetoterapie 
și Recuperare Medicală MedLife

Hyperclinica MedLife Favorit își extinde lista de servicii cu 
investigații prin rezonanță magnetică nucleară (IRM) pen-
tru examinarea musculoscheletală a membrelor (genunchi, 
gleznă, picior, mână, încheietura mâinii, antebraț și cot).

Noul serviciu este disponibil din luna aprilie și prezintă 
o serie de avantaje, în special pentru pacienţii care suferă 
de claustrofobie. Echipamentul are o structură deschisă, 
diminuând riscurile de reacţii claustrofobe. Totodată, 
echipamentul nu presupune o limită de greutate, așa cum 
se întâmplă în cazul celorlalte aparate de acest tip. 

Investigația disponibilă la Hyperclinica MedLife Favorit 
este utilă în depistarea afecțiunilor musculoscheletale 
(leziuni meniscale, ligamentare, ale tendoanelor, ale carti-

lajului, ale măduvei osoase, ale mușchilor etc.).

Investigațiile au o durată minimă de 15 minute. În tim-
pul procedurii, pacientului i se cere să mențină poziția 
recomandată de medic și să nu se miște. 

Nu pot efectua acest tip de investigație pacienții care au 
dispozitive medicale implantate (de exemplu, stimulator 
cardiac, implant cohlear și alți biostimulatori), pacienții 
care sunt purtători de proteze articulare/materiale de 
osteosinteză feromagnetice, cei care au proteze cardiace 
valvulare metalice și gravidele în primul trimestru de 
sarcină.

Informații și programări, la 021.9646. 

NOU: investigații IRM musculoscheletale, la Hyperclinica MedLife Favorit
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Înainte de a plăti un abonament la fitness, fiecare 
persoană trebuie să efectueze o evaluare cardiologică 
completă, pentru a-și testa toleranța la efort, pentru a 
afla cum trebuie dozat efortul și, mai ales, care este limita 
maximă la care poate ajunge, astfel încât să nu își pună 
în pericol sănătatea. În sprijinul tuturor persoanelor 
interesate să facă sport în mod responsabil şi fără riscuri 
pentru sănătate, Hyperclinica MedLife Băneasa a pregătit 
două pachete de investigații cardiologice utile înainte de 
a efectua orice program de fitness. În funcție de rezultatul 
analizelor, medicul poate recomanda investigații supli-
mentare sau poate concepe o schemă de efort adaptată 
fiecărui pacient. 

Pachetul Fitness Assessment I include următoarele 
servicii: consult cardiologic, electrocardiogramă (ECG), 
ecografie cardiacă, test ECG de efort – preţ 490 de lei.

Pachetul Fitness Assessment II include: consult car-
diologic, electrocardiogramă (ECG), ecografie cardiacă, 
monitorizarea tensiunii arteriale și monitorizare ECG, 
ambele timp de 24 de ore – preţ 690 de lei.

Investigațiile incluse în pachetele Fitness Assessment sunt 
efectuate de o echipă de medici cardiologi din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Băneasa, printre care dr. Roxana 
Feidoc, dr. Dorin Ianoși, dr. Dochița-Veronica Indrieș și 
dr. Abedini Alireza. 

Pentru informații și programări, sunați la 021.9646.

Evaluare cardiologică 
completă cu pachetul „Fitness 
Assessment”, la Hyperclinica 

MedLife Băneasa
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Maternitatea MedLife București vine în întâmpinarea 
femeilor însărcinate cu reduceri la pachetele de nașteri. 
Promoția se aplică pachetului Silver, astfel că noile prețuri 
sunt de: 2.700 de lei pentru nașterea naturală și 5.500 de lei 
pentru nașterea prin cezariană, oferta fiind valabilă între 1 
martie și 1 mai 2014.  

Pachetul Silver include asistența medicală la naștere, îngri-
jirea bebelușului încă din primele clipe de viață și spitalizarea 
în cameră dublă, toate aceste servicii fiind oferite într-o 
ambianță plăcută, cu o echipă performantă și în condiții de 
maximă igienă și confort. 

Prețurile sunt valabile pentru nașterea cu medic intern 
MedLife, cu trimitere de la medicul de familie și dovada de 
asigurat în sistemul public de sănătate sau card european de 
sănătate. Promoția nu se cumulează cu alte reduceri.

Alege unul dintre medicii MedLife și semnează contractul 
de naștere până la 1 mai 2014, pentru a putea beneficia de 
pachetele de naștere care încep de la prețul de 2.700 de lei!
Detalii, la 021. 9646 și pe pagina Maternității MedLife 
București.

Pachete de naștere începând cu 2.700 de lei, 
la Maternitatea MedLife București

Descoperă promoțiile primăverii în farmaciile Pharma-
Life Med! Te așteptăm cu reduceri între 5 și 15% la toată 
gama de produse dermatocosmetice, cosmetice și îngrijire 
personală.

Vino să sărbătorim împreună luna aprilie cu multe 
surprize aduse de iepuraș!

Chicco susține hrănirea bebelușilor cu lapte matern, motiv 
pentru care a creat noua gamă de biberoane Step Up, 
adaptabilă fiecărei etape de dezvoltare a celui mic. 
Datorită formei anatomice a tetinei, foarte asemănătoare 
cu forma sânului mamei, biberonul Chicco Step Up New 
permite poziționarea în mod corect 
a gâtului nou-născutului în 
timpul hrănirii. Produsul 
este unul ergonomic și, de 
asemenea, previne riscul 
apariției colicilor, sughițului 
și regurgitării, datorită noii 
tetine înclinate. 

Biberonul Chicco Step UP 
New nu conține BPA 
(Bisphenol A). 
www.chicco.ro 

Primăvara a venit și la 
PharmaLife Med!

Chicco Step Up New, 
singurul biberon care știe 
cum crește bebelușul

P

Maternitatea MedLife Eva Brașov sărbătoreşte 7 ani de activitate şi 
un număr de 7.000 de nașteri. Înfiinţată în anul 2007, Materni-
tatea Eva este cea mai mare maternitate privată din centrul ţării, 
fiind integrată în Sistemul Medical MedLife la finalul anului 
2011. Aceasta reuneşte o echipă formată din 52 de specialişti care 
depun toate eforturile pentru a asigura mămicilor şi bebeluşilor 
servicii medicale profesionale, în condiţii impecabile de siguranţă 
şi confort.

Aceasta dispune de ambulatoriu de specialitate; trei săli de naştere, 
adaptate tipului de naştere (naturală, prin cezariană şi în mediul 
acvatic); secţie de neonatologie dotată cu incubatoare staţionare, 
incubator de transport, sistem de monitorizare cardiorespiratorie 
continuă; bloc operator cu două săli de operaţie, departament de 
anestezie şi terapie intensivă, departament de pediatrie, precum şi 
16 rezerve a câte unu şi două paturi.

Maternitatea MedLife Eva este singura maternitate din România 
acreditată ca Spital Prieten al Naşterii de către comisia IMBCI 
România, oferind viitoarelor mămici posibilitatea de a naşte con-
form planului de naştere (un document cu valoare de contract, 
prin care viitoarele mămici îşi exprimă în scris opţiunile în ceea ce 
priveşte modul în care se va desfăşura naşterea).

Maternitatea MedLife Eva are contract cu Casa de Asigurări de 
Sănătate pentru anumite servicii. Recent, maternitatea a lansat un 
pachet de naştere la 2.600 de lei, indiferent dacă viitoarea mămică 
naşte pe cale naturală sau cezariană. Detalii despre pachetele de 
naştere disponibile în cadrul Maternităţii MedLife Eva, pe www.
medlife.ro.

Maternitatea MedLife Eva Brașov: Str. Păltiniș nr. 15, Brașov.

Maternitatea MedLife Eva Braşov 
împlineşte 7 ani
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Recent, Cristina Toma, kinetoterapeut, s-a 
alăturat Diviziei de medicină alternativă 
MedLife din Piața Victoriei. Cristina Toma 
a absolvit Facultatea de Educație Fizică și 
Sport de la Universitatea „Spiru Haret”, 
secția „Kinetoterapie și motricitate specială”, 
continuându-și pregătirea profesională cu 

studii masterale în domeniul „Nutriție și 
remodelare corporală”, în cadrul Academiei 
Naționale de Educație Fizică și Sport din 
București. Cristina Toma deține competențe 
în gimnastică medicală, hidrokinetoterapie, 
fizioterapie, masaj, iar în cadrul MedLife 
efectuează mai multe tipuri de masaj.

Cristina Toma, kinetoterapeut

Din luna aprilie, în cadrul Diviziei de 
stomatologie MedLife Victoriei, va începe 
consultațiile dr. Vlad Toma, medic specialist 
stomatologie. Absolvent al Universității de 
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara, Facultatea de Medicină Dentară, 
dr. Vlad Toma și-a continuat activitatea 
profesională în Timișoara, în cadrul unei clinici 

de stomatologie, și, ulterior, la București. Pentru 
a fi la curent cu cele mai noi tehnici în domeniul 
său, dr. Toma a participat la numeroase 
cursuri și congrese de specialitate, printre care 
„Congresul Internațional de Medicină Dentară 
– Tehnici de vârf în medicina dentară” (2008), 
curs de endodonție FKG S-Apex Ni-TI (2009), 
„Conferința Națională de Parodontologie” etc. 

Dr. Vlad Toma, medic specialist stomatologie

Divizia de medicină alternativă MedLife 
colaborează, din martie, cu dr. Teodor Coldea, 
medic primar medicină sportivă. Licențiat 
în psihologie și sociologie, cu competențe 
în acupunctură, medicină ayurvedică și 
biorezonanță, dr. Coldea efectuează la MedLife 
tratamente prin acupunctură. Absolvent al 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” din București, dr. Teodor Coldea s-a 
format în domeniul acupuncturii sub îndrumarea 
dr. Ioan Ladea și a avut ocazia să cunoască mai 
bine principiile sistemului chinezesc de cultivare 
a sănătății de la maestrul chinez Qigong (Chi 
Kung).

Dr. Teodor Coldea, medic primar medicină sportivă

Dr. Ioan Oprea, medic primar pediatrie, 
cu o experienţă de peste 39 de ani în 
neonatologie și pediatrie, coordonează Secţia 
de Neonatologie a Maternităţii MedLife Eva 
Brașov. Absolvent al Universităţii de Medicină 
și Farmacie din Târgu Mureș (promoţia 1975), 
dr. Ioan Oprea a lucrat timp de 21 de ani în 
cadrul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie 

„Dr. I. A. Sbârcea” Brașov și 12 ani în cadrul 
Spitalului de Pediatrie Bacău. Totodată, a 
acumulat o bogată experienţă atât în mediul 
privat, cât și în cel de stat, participând, în 
același timp, la numeroase cursuri, conferinţe 
și congrese internaţionale de specialitate. Dr. 
Ioan Oprea este membru al Societăţii Române 
de Pediatrie din România. 

Dr. Ioan Oprea, medic primar pediatrie

Dr. Gabriela Partene, medic specialist 
cardiologie, și-a început activitatea în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Timișoara. Absolventă 
a Universităţii de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș” din Timișoara, dr. Partene s-a 
specializat în cardiologie în anul 2013. Până 
în prezent a lucrat în cadrul Institutului de 
Boli Cardiovasculare din Timișoara, unde s-a 

specializat și în ecocardiografie transtoracică. 
Dr. Gabriela Partene a participat la o serie de 
evenimente medicale, printre care „CardioMet 
– afectarea cardiovasculară în bolile metabolice”, 
„Electrocardiograma în anumite afecţiuni 
cardiovasculare”, „Decizii dificile în tratamentul 
insuficienţei cardiace” etc., și este membră a 
Societăţii Române de Cardiologie.

Dr. Gabriela Partene, medic specialist cardiologie

MedLife Brașov începe, în aprilie, colaborarea 
cu dr. Monica-Georgeta Pătru, medic 
specialist neurologie, cu o bogată experiență 
profesională acumulată atât în România, cât 
și în Germania. Dr. Monica Pătru a absolvit 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” din Cluj-Napoca, continuându-și 
cariera în calitate de medic rezident în cadrul 
Clinicii de Neurologie din Cluj-Napoca și 
al mai multor spitale din Germania: Spitalul 
„St. Josef Moers”, Spitalul Johanna-Etienne 
(Neuss), Spitalul Köningshof (Krefeld), 

Clinica de recuperare neurologică, geriatrică 
și ortopedică „Klinik am Stein” din Olsberg. 
Dr. Monica-Georgeta Pătru a obținut titlul de 
medic specialist în neurologie în Germania, 
la Düsseldorf. Preocupată de noutățile 
din medicină, dr. Pătru a participat la o 
serie de cursuri și congrese de specialitate: 
„Electromyography, Nerv Conduction Studies 
& Evoked Potentials“, „Aspecte clinice 
generale în epilepsie“, curs de neuroradiologie 
în cadrul Clinicii Universitare de Neurologie 
din Essen (Germania) etc.

Dr. Monica-Georgeta Pătru, medic specialist neurologie

NOUTĂȚISERVICII

Începând cu luna martie, pacienții care efectuează investigații 
imagistice prin rezonanță magnetică au posibilitatea de a opta 
pentru anestezie generală. Pentru a beneficia de acest serviciu, 
este necesar ca pacienții să le menționeze operatorilor call-
center opțiunea pentru anestezie generală, în momentul în care 
realizează programarea telefonică. 

Investigațiile imagistice prin rezonanță magnetică, cu anestezie 
generală, pot fi efectuate numai în zilele de luni, în intervalul 
orar 08.00 – 15.00 (numai pentru copii), marți şi joi, 08.00 – 
15.00 (numai pentru adulți).
 
Costul anesteziei totale este de 390 de lei și include consultul 
preanestezic. 

Înainte de a se prezenta la clinică pentru efectuarea investigației 
imagistice prin rezonanță magnetică, este necesar ca fiecare pa-
cient să se pregătească în mod corespunzător. Atât adulții, cât și 
copiii nu trebuie să mănânce cu patru ore înainte de investigație, 
iar în cazul adulților se impune efectuarea prealabilă a unor 
analize precum ureea, creatinina și examenul EKG. Toți pacienții 
care au optat pentru anestezie generală trebuie să se prezinte la 

clinică mai devreme cu 40 de minute înainte de ora la care au 
fost programați pentru IRM.

Atât anestezia generală, cât și consultul preanestezic sunt efectu-
ate de o echipă formată din medici specialiști de anestezie și 
terapie intensivă, din cadrul Life Memorial Hospital, cu o bogată 
experiență în domeniu. 

Pentru informații și programări, apelați 021.9646.

NOU: IRM cu anestezie generală, la Hyperclinica MedLife Grivița
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Practicată din cele mai vechi timpuri, hidrokinetoterapia 
este o metodă de tratament utilizată cu mult succes şi 
astăzi. Pe parcursul anilor, au fost create o multitudine 

de tehnici terapeutice prin care sunt tratate un număr mare de 
probleme de sănătate. 

Hidrokinetoterapia, 
când sportul şi medicina se întâlnesc în apă

DOSARMEDICAL

Hidrokinetoterapia sau gimnastica 
medicală în apă este o metodă de 
utilizare a apei în scop terapeutic, 
benefică pentru persoane care trebuie 
să facă recuperare medicală, pentru 
gravide sau proaspete mămici, pentru 
copii în toate stadiile lor de evoluție, 
dar și în cazul persoanelor care nu 
suferă de probleme medicale, însă 
doresc să se menţină sănătoase. 
Datorită proprietăților sale fizice, 
prin factorul termic și cel de presiune 
(presiunea hidrostatică și descărcarea 
în apă), apa are o influență benefică 
asupra organismului, exercitând o 
acțiune mixtă, de tip mecanic și termic. 

Recuperare medicală în apă
Hidrokinetoterapia este recomandată, 
în primul rând, persoanelor care 
trebuie să facă recuperare medicală. 
Indicațiile terapeutice ale gimnasticii 
în apă sunt multiple. Terapia este 
„recomandată pacienților cu sechele 

posttraumatice (fracturi și intervenții 
chirurgicale de rahis, structură osoasă 
care se întinde de la baza craniului, 
la bazin, precum și de membre 
inferioare, entorse, traumatisme 
musculare și tendinoase), în suferințele 
ortopedice precum distrofiile de 
creștere, în cazul scoliozelor, cifozelor, 
epifizitelor, după anumite intervenții 
chirurgicale (de exemplu, hernia 
de disc), în reumatologie (leziuni 
articulare degenerative sau suferințe 
reumatismale inflamatorii), în 
cazul suferințelor discale și disco-
vertebrale, manifestate prin lombalgie, 
lombosciatalgie sau nevralgia cervico-
brahială, în suferințele neurologice 
(poliomielita, poliradiculonevrita, 
polinevrita, paraplegie, tetraplegie, 
traumatisme craniene, hemiplegie, 
scleroză în plăci), miopatii, dar 
și în afecțiuni cardiologice sau 
pneumologice”, spune Mihaela 
Mihăescu, fiziokinetoterapeut în 

cadrul Centrului de Fiziokinetoterapie 
şi Recuperare Medicală, Hyperclinica 
MedLife Grivița. 

„Exercițiile folosite în programele de 
hidrokinetoterapie sunt similare cu cele 
executate în aer liber sau în sală, dar, 
în acest caz, ele sunt urmate ținându-
se cont de principiile și avantajele pe 
care le oferă mediul acvatic. Pacienții 
care optează pentru acest tip de terapie 
au la dispoziție două modalități de 
recuperare prin hidrokinetoterapie: 
recuperare parțială (se lucrează pe un 
singur membru al corpului sau chiar 
la nivelul unui segment de membru) și 
recuperare generală (se lucrează asupra 
întregului corp). 
Odată ce v-ați decis să urmați un 
program de hidrokinetoterapie, 
aveți posibilitatea de a beneficia de 
avantajele gimnasticii medicale în 
apă, iar acestea nu sunt deloc de 
neglijat: „Redobândirea mobilității 
articulare, ameliorarea funcționalității 
organismului, redobândirea/
dobândirea coordonării, creșterea 
forței musculare, scăderea spasticității 
(apa caldă are efect antispastic), 
corectarea deformărilor de la nivelul 
coloanei vertebrale, îmbunătățirea 

funcției respiratorii”, informează dr. 
Nadina Liculescu, medic primar 
recuperare medicală în cadrul 
Spitalului de Ortopedie și Chirurgie 
Plastică MedLife.  
„Cele mai multe exerciții cu persoanele 
care vin la noi pentru recuperare 
medicală le facem în apă. La noi la 
piscină vin persoane de toate vârstele, 
de la copii cu ADHD, autism sau 
sindrom Down, până la persoane 
în vârstă, cu probleme articulare. În 
oricare dintre aceste situații, pentru 
a putea urma programele noastre, 
este necesar biletul de trimitere de 
la medicul specialist în recuperare 
medicală”, explică Mihaela Mihăescu, 
fiziokinetoterapeut. 

Gimnastica acvatică în sarcină și 
după naștere
O categorie specială de paciente care 
optează pentru hidrokinetoterapie o 
reprezintă femeile însărcinate. „Acestea 
au posibilitatea să vină la noi până și 
cu o zi înainte de a naște. Mișcarea în 
apă, sub îndrumarea specialistului, le 

ajută să își îmbunătățească mobilitatea 
și elasticitatea, urmând să aibă o 
naștere mai ușoară, în special dacă ne 
referim la femeile care aleg nașterea 
naturală”, spune Mihaela Mihăescu, 
fiziokinetoterapeut. Programele 
prenatale de hidrokinetoterapie 
constau în proceduri kinetoterapeutice 
și se fac la recomandarea ginecologului. 
Ele sunt destinate femeilor cu 
modificări cardiovasculare, insuficiență 
respiratorie, dureri lombare, constipație 
și depresie și sunt personalizate în 
funcție de fiecare pacientă. 
Dacă sunteți deja însărcinată și v-ați 
decis să căutați din timp un program 
de hidrokinetoterapie pentru perioada 
de după naștere, este bine să știți că în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Grivița 
aveți posibilitatea de a urma programul 
„Școala părinților”, ocazie cu care 
specialiștii în fiziokinetoterapie vă 
vor vorbi despre gimnastica în apă şi 
despre avantajele acesteia. 
Hidrokinetoterapia este la fel de 
recomandată în cazul proaspetelor 
mămici sau femeilor în perioada de 

lehuzie, pe care gimnastica medicală 
în apă le ajută să își intre din nou 
în formă și în forme. Programele 
postnatale de gimnastică acvatică au 
ca scop refacerea rapidă a mamei după 
suprasolicitările din timpul sarcinii și 
nașterii. Programul poate începe la 3-4 
săptămâni după nașterea naturală. În 
cazul cezarienelor, ginecologul este cel 
care decide momentul potrivit pentru 
începerea recuperării.

TRX acvatic, alternativa 
ideală pentru combaterea 
sedentarismului
Nu trebuie să ai neapărat o suferință 
sau să fii însărcinată pentru a veni 
la piscina din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Grivița. Începând din aprilie, 
orice persoană care dorește să fie în 
formă, să combată sedentarismul sau, 
pur și simplu, să încerce o altă cale de 
petrecere a timpului liber poate urma 
un program oferit, în premieră, de 
MedLife: TRX acvatic. 

TRX-ul (Training Resistance Exercises) 
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este un tip de antrenament modern de 
forță, adoptat recent în sălile de fitness 
din România. Acest tip de sport este 
adjuvantul ideal în curele de slăbire, 
contribuind la tonifierea integrală a 
corpului. Avantajul, în acest caz, este 
că pentru a practica TRX-ul nu trebuie 
folosită decât greutatea propriului corp 
și cele două corzi cu care se lucrează, la 
care se adaugă efortul de a realiza toate 
aceste exerciții în apă, fiind o metodă 
complexă de antrenare generală a 
organismului. 

„Am gândit acest program ca o 
soluție pentru angajații companiilor 
multinaționale sau pentru persoanele 
sedentare, care sunt predispuse 
patologiei musculo-articulare, dar și 
multor alte boli. TRX-ul acvatic este 
alternativa ideală pentru mersul la 
sală. Practic, acest program este unul 
de profilaxie”, explică Adrian Purdilă, 
kinetoterapeut.

Bebelușii care învață să înoate au 
un echilibru mai bun
Pe lângă adulți, piscina este destinată și 
copiilor. În cazul celor mici, programele 
de înot sunt împărțite în două categorii 
mari: cele pentru copiii sănătoși, care 
vor să beneficieze doar de avantajele 
înotului ca sport, și cele pentru copiii 
cu probleme de sănătate, care au ca 
recomandare medicală recuperarea 
prin hidrokinetoterapie. Deși poate fi 
învățat la orice vârstă, e bine ca înotul 
să fie început încă din copilărie. Fiecare 
grupă de vârstă (bebeluși; 4-6 ani, 
6-10 ani) beneficiază de antrenament 
personalizat, cu efecte diferite asupra 
dezvoltării copilului. 
Înotul este sportul cu efectele benefice 

cele mai complexe asupra organismului, 
indiferent de vârstă. La copilul mic, 
activitățile acvatice contribuie la 
activarea și stimularea reflexelor de 
conducere a mișcărilor, dar contribuie 
și la creșterea încrederii de sine și a 
independenței copilului. Totodată, 
aceste activități au efecte stimulatoare 
asupra creșterii și dezvoltării fizice, 
dezvoltării psihomotorii, măririi 
capacității de concentrare, imunității și 
rezistenței la acțiunea factorilor fizici 
din atmosferă, precum și la creșterea 
rezistenței și funcționalității aparatului 
cardiovascular.

Vârsta cea mai mică a copiilor care 
vin la piscina din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Grivița este cea de șase luni. 
„Este mult spus că bebelușii, la această 
vârstă, chiar înoată, pentru că ei nu știu 

să facă mișcări tehnice, ci reacționează 
în baza instinctelor pe care deja le au 
formate. La vârsta lor se simt mai bine 
în apă decât pe uscat. Contează foarte 
mult, pentru un copil, primul său an 
din viață, pentru că așa cum pleacă la 
drum, așa se va purta toată viața”, spune 
Mihaela Mihăescu, fiziokinetoterapeut. 
„Cu toate că nu are cum să știe să înoate 
tehnic, noi încercăm să captăm atenția 
bebelușului prin diferite mijloace, dar 
în special prin joc, și astfel îl atragem 
să execute mișcările pe care dorim ca el 
să le facă. Totul este să le lași impresia 
celor mici că fac ceea ce ei își doresc 
și le place, chiar dacă, în felul acesta, îi 
convingi să execute mișcările corecte, 
care îi vor ajuta mai târziu să se dezvolte 
armonios, iar un bebeluș, cu cât e 
mai mic și cu cât e stimulat mai mult 
fizic și psihic, cu atât se dezvoltă mai 
frumos”, completează Paul Vasiescu, 
antrenor de înot în cadrul Centrului 
de Fiziokinetoterapie şi Recuperare 
Medicală.  

Copiilor cu vârstele cuprinse între 
4 și 6 ani le este recomandat înotul 
pentru crearea  musculaturii.  „înotul, 
ca activitate fizică, este unul dintre 

„Nicio mișcare pe care cei mici o fac în piscină nu 
este lipsită de un scop.”

Paul Vasiescu, antrenor de înot, Centrul de Fiziokietoterapie 
și Recuperare Medicală  MedLife Grivița

este foarte important și modul în 
care părinții lor se raportează la 
înot. „Atunci când un bebeluș intră 
în bazin alături de mama sa, iar 
aceasta se teme de apă, te aștepți ca 
și cel mic să simtă la fel, cu toate că 
bebelușii nu cunosc frica, fiind un 
sentiment inoculat de cei din jur. La 
ei, teama se manifestă prin plâns. 
De asemenea, părinții trebuie să 
înțeleagă că fiecare copil are ritmul 
său de dezvoltare. Unii vor învăța să 
înoate mai repede, alții mai lent, dar 
evoluția îi este specifică fiecăruia, iar 
dacă există continuitate, înotul are 
inclusiv acțiune profilactică, astfel că 
aceia care fac acest gen de mișcare 
nu vor suferi de scolioză, cifoză, 
tulburări de creștere etc.”, explică Paul 
Vasiescu, antrenor de înot. În plus, 
prin prezența la piscină, părinții au 
ocazia să petreacă mai mult timp în 
compania copilului lor, să își închege 
mai bine legăturile de familie (în 
special în cazul celor care lucrează 
în companii multinaționale) și să 
comunice mai bine cu cel mic. „Aici 
se lucrează foarte mult cu mintea 

părintelui”, completează și Mihaela 
Mihăescu. 

Copiii care solicită accesul la cursurile 
de înot trebuie să efectueze, în 
prealabil, un consult medical pediatric. 

Piscina MedLife, un centru de 
hidrokinetoterapie la standarde 
înalte
Odată ce ai înțeles beneficiile 
hidrokinetoterapiei, nu îți mai rămâne 
decât să cauți un centru potrivit. 
Chiar dacă locuiești în București sau 
în țară, un astfel de centru, care să 
beneficieze de personal specializat 
în fiziokinetoterapie, sport, dar care 
să includă și expertiza medicală, 
este foarte greu de găsit. Un bazin la 
standarde înalte, unde apa filtrată îți 
oferă un maximum de siguranță și 
unde o echipă de profesioniști se ocupă 
de tine cu toată grija, poate fi găsită însă 
în cadrul Hyperclinicii MedLife Grivița 
din București. „Aici apa nu conține 
clor deloc și este chiar mai curată decât 
cea îmbuteliată, pe care o cumpărăm 
pentru băut. Apa din piscina noastră 
conține doar săruri, pentru electroliză. 
De asemenea, în dotarea piscinei există 
materiale de unică folosință necesare 
fiecărui pacient”, precizează Mihaela 
Mihăescu, fiziokinetoterapeut. 

Piscina din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Grivița este singura din 
București care beneficiază de expertiză 
medicală și printre puținele în care apa 
este încălzită (între 30 și 35 de grade 
Celsius), fapt care le permite pacienților 
cu probleme articulare sau celor care 
au suferit intervenții chirurgicale să 
intre în apă și să înceapă programul 
de recuperare. Însă ceea ce rețin multe 
persoane care pleacă de la piscina din 
cadrul Hyperclinicii MedLife Grivița e 
că aceasta este singurul loc în care vin 
de plăcere „la doctor”. 

Cristina Bobe

sporturile care cuprinde mișcările 
cele mai complexe. El antrenează 
toți mușchii corpului, contribuind 
la tonifierea musculară, asuplizarea 
organismului, îmbunătățirea capacității 
respiratorii, dezvoltarea capacităților 
motrice. De asemenea, un copil care 
crește în apă ajunge să fie mai sigur pe 
el, se simte mai bine în corpul lui și este 
capabil să facă lucruri deosebite de la 
o vârstă mică. Cu toate că tot ceea ce 
facem noi este să ne jucăm cu copiii în 
apă, activitatea noastră este, de fapt, o 
joacă foarte serioasă, pentru că nicio 
mișcare pe care cei mici o fac în piscină 
nu este lipsită de un scop”, spune Paul 
Vasiescu. 
„Abia între 6 și 10 ani copilul învață 
să înoate corect din punct de vedere 
tehnic, lucru care îl ajută și în 
corectarea tulburărilor de creștere 
specifice acestei perioade de vârstă. 
În definitiv, a înota corect este de fapt 
un exercițiu medical”, explică Mihaela 
Mihăescu. 

Pentru ca micuții să obțină 
performanțe cât mai bune la piscină, 

„Abia între 6 și 10 ani copilul învață să înoate 
corect din punct de vedere tehnic, lucru care îl 
ajută și în corectarea tulburărilor de creștere.”

Mihaela Mihăescu, fiziokinetoterapeut, Centrului de Fiziokinetoterapie 
și Recuperare Medicală, Hyperclinica MedLife Grivița
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În urmă cu câteva luni, în timpul 
unei plimbări cu bicicleta, un șofer 
care intra pe bulevard dintr-o 
stradă laterală nu s-a asigurat și a 
lovit-o pe Adriana. Accidentul nu a 
fost unul deosebit de grav, dar una 
dintre consecințele lui a afectat-o 
foarte mult pentru că s-a trezit brusc 
schimbată şi cu anumite probleme 
în relaţionare. Din cauza impactului, 
Adriana a pierdut mai mulți dinți, 
fiindu-i mult afectată imaginea. 
„Nu mă puteam prezenta, așa cum 
arătam atunci, în fața clienților 
mei. Primul lucru care m-a durut 
a fost teama de a-mi pierde locul 
de muncă. Restul problemelor, ca 
alimentaţia sau durerea, parcă nici 
nu mi se mai păreau atât de impor-
tante”, spune Adriana. 

Întâmplarea a fost cu atât mai 
importantă cu cât Adriana a recu-
noscut că are o fobie față de cabine-
tele stomatologice, astfel că, după 
momentul accidentului, în loc să 
meargă la medic, ea s-a întors acasă, 
gândindu-se la cum putea să în-
frunte situația care o chinuia. Inițial, 
s-a limitat să se ocupe de sarcinile 
care puteau fi rezolvate la birou, 
fără a mai fi nevoie să se deplaseze 

pe teren. Situația aceasta nu putea 
dura prea mult, însă, pentru că i-ar 
fi fost imposibil să își îndeplinească 
targetul. Frica avea să o înfrângă în 
această etapă. 

Explicată prin senzația de durere și 
reacția de apărare la stimuli nocivi 
(zgomotul produs de freză, faptul 
de a vedea instrumentarul), .frica de 
dentist este principala barieră care 
împiedică pacientul să apeleze la 
tratamentul stomatologic. Adriana 
se confrunta cu o situaţie mult mai 
gravă, pe lângă frica de stomatolog 
ea trebuia să urmeze un tratament 
complex şi de durată. 

Familia a convins-o să meargă la 
dentist şi a programat-o la un con-
sult stomatologic în cadrul noii di-
vizii de stomatologie MedLife, aflată 
în centrul Bucureştiului (Calea Vic-
toriei 222).  Adriana a venit prima 
dată la doctor însoţită de soţul său. 
Când au ajuns în sala de aşteptare, 
crisparea Adrianei s-a diminuat. Lo-
cul plin de culoare, tablourile de pe 
pereţi, curăţenia spaţiului i-au oferit 
un sentiment de familiaritate. Frica 
nu îi dispăruse de tot, dar simțea 
că prinde curaj. A aşteptat câteva 

minute până când asistentele au dez-
infectat cabinetul cu lampa specială 
pe bază de ultraviolete care distruge 
microbii din cabinet, de pe aparate, 
mobilier etc. Odată încheiată această 
acțiune, pacienții sunt invitați să 
intre în cabinet. Adriana încă făcea 
tot posibilul pentru a trage de timp. 
În final, i-a venit rândul, conform 
programării. 

Dr. Ana Maria Răducu a întâmp-
inat-o pe Adriana cu un zâmbet 
larg, la fel cum și ea proceda atunci 
când își întâlnea clienții. Dintr-o 
singură privire a scrutat cabinetul: 
curat, cu mobilierul alb, impeca-
bil, echipamente noi, o lampă de 
dezinfecție a aerului, un ecran LCD 
pe care putea urmări programe TV 
în timpul consultației. „Nu are cum 
să mă doară, când e atâta tehnică 
în jurul meu”, și-a spus Adriana, 
iar intuiția ei a fost una bună. 
Cabinetele din cadrul Diviziei de 
stomatologie MedLife sunt dotate 
cu echipamente de ultimă generație 
și asigură pacienților atât siguranță, 
cât și confort. Scaunul stomatologic 
este unul ergonomic, poate fi rabatat 
oricât este necesar, astfel încât pa-
cientul să nu simtă vreun disconfort, 

Zâmbetul este important la orice vârstă şi în orice profesie. În cazul 
Adrianei, 35 de ani, a zâmbi frumos clienților săi este cu atât mai 
important cu cât ea lucrează în domeniul vânzărilor, la o cunoscută 

companie de telefonie. Vânzările pe care reuşeşte să le facă depind, într-o 
măsură destul de mare, de modul în care se prezintă în fața clienților ei.

Puterea zâmbetului
Un reportaj despre Divizia de stomatologie MedLife
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și nici nu vibrează. Cu toate acestea, 
scaunul pe care se așază pacienții 
este martorul a numeroase povești 
și diagnostice: unele grave, altele 
mai puțin grave. Adriana a fost 
consultată întâi cu ajutorul unei 
camere intraorale, care analizează 
fiecare dinte și care ajută medicul 
să realizeze un plan de tratament, 
însoțit de un cost estimativ. În 
baza acestui plan, pacientul va ști 
cu precizie ce are de făcut și câte 
ședințe sunt necesare pentru a-și 
rezolva problema medicală. În cazul 
anumitor pacienți, la fel ca și în cel 
al Adrianei, este necesară efectuarea 
unor investigații radiologice, iar 
Diviza de stomatologie MedLife dis-
pune de aparatura necesară (se pot 
realiza radiografii retroalveolare re-
troarticulare), astfel încât pacientul 
să nu mai fie nevoit să se deplaseze 

la o altă clinică pentru a-și întregi 
lista de investigaţii. 

Având toate datele necesare, dr. 
Ana-Maria Răducu a putut sta-
bili schema de tratament adecvată 
Adrianei. „Fiecare pacient trebuie 
să facă, înainte de toate, o igienizare 
a danturii, care include și detartra-
jul”, spune dr. Ana-Maria Răducu. 
În cadrul Diviziei de stomatologie 
MedLife există inclusiv posibilitatea 
de a recurge la proceduri de albire 
a dinților, fie cu ajutorul lămpii de 
albire, fie prin intermediul trata-
mentului AirFlow. Albirea dinților 
prin metoda AirFlow-ului este un 
mod eficient de curățare a petelor 
de pe dantură, fără ca dentistul 
să intervină asupra dinților, și cu 
rezultate imediate. Metoda constă 

în pulverizarea, cu presiune mare, 
a unui jet de aer, cristale speciale 
de bicarbonat de sodiu cu diverse 
arome și apă, fiind astfel îndepărtați 
coloranții de pe smalțul dinților 
și placa bacteriană. Albirea este 
recomandată după efectuarea în 
prealabil a unui detartraj. În cazul 
Adrianei, igienizarea a fost urmată 
de extracția rădăcinilor dinților 
afectați și, ulterior, de implant.
Pentru etapele următoare ale trata-
mentului, Adriana a decis că soluția 
cea mai bună în cazul ei ar fi să-și ia 
concediu de la serviciu și să urmeze 
sfatul medicului ei stomatolog, astfel 
că în perioada următoare problema 
avea să fie rezolvată. Avantajul de a 
efectua un tratament în cadrul unei 
clinici asemenea Diviziei de stoma-
tologie MedLife constă în faptul că 

aici medicii formează o echipă unită. 
Chiar dacă Adriana a fost preluată 
de dr. Dimo Petrovski, unul dintre 
medicii specialiști în implantologie, 
alături de dr. Mihai Rudescu, dr. 
Vlad Toma și de dr. Nichita Ștefan, 
cazul ei a continuat să fie urmărit și 
de dr. Ana Maria Răducu. 

„După ce pacienta a fost pregătită 
pentru implant, am efectuat o incizie 

în gingie pentru a expune osul de 
dedesubt. Cu ajutorul unor instru-
mente speciale, am creat o cavitate 
în os în care am introdus implantul. 
În final, gingia a fost suturată, după 
care a urmat perioada de vindecare. 
În tot acest timp, implantul s-a 
sudat de os, astfel că s-a creat o bază 
puternică pentru dintele înlocuitor”, 
a explicat dr. Dimo Petrovski, medic 
specialist chirurgie dento-alveolară 

în cadrul Diviziei de stomatolo-
gie MedLife. După ce implantul 
dentar a fost integrat în os, Adrianei 
i-au fost atașați trei dinți artifi-
ciali, meniți să îi înlocuiască pe cei 
pierduți în accident. 

Cu toate că tratamentul aplicat 
de dr. Dimo Petrovski a fost unul 
eficient, Adriana a continuat să se 
prezinte și la dr. Ana Maria Răducu, 
pentru consultații și întreținerea 
implantului. „Noii dinți trebuie 
întreținuți corespunzător. Lipsa igie-
nei poate scurta semnificativ durata 
de viață a implantului dentar, dar 
poate afecta și sănătatea țesuturilor 
din vecinătate, de aceea noi le 
recomandăm tuturor pacienților să 
respecte cu strictețe igiena orală, 
care constă în perierea dinților, 
perierea interdentară (cu ajutorul 
periuțelor interdentare), utiliza-
rea aței dentare și a apei de gură”, 
explică dr. Ana Maria Răducu. 
Întâlnirea cu medicii din cadrul 
Diviziei de stomatologie MedLife 
a avut asupra Adrianei mai multe 
consecințe benefice. Cea mai 
importantă este faptul că a șters ur-
mele accidentului pe care l-a suferit 
și a putut reveni, încrezătoare, la 
serviciu. Totodată, ambianța plăcută 
pe care a găsit-o la MedLife și 
profesionalismul medicilor care au 
tratat-o au ajutat-o să treacă peste 
teama de stomatolog, care risca să îi 
afecteze, în timp, sănătatea. „În fie-
care zi trăiesc o bucurie, în timp ce 
mă îndrept spre serviciu, gândindu-
mă la cât de frumos împodobește 
zâmbetul chipul unui om și la ce 
puteam pierde dacă nu veneam, 
cât mai repede, la MedLife”, încheie 
Adriana. 

Cristina Bobe
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Viața Marilenei este demnă de un roman. În atmosfera 
tihnită dintr-un oraş mic, cu greu îți poți imagina cât 
freamăt se ascunde după zidurile unor anumite case şi ce 

poveşti de viață le pot fi descoperite celor care le caută. Puține familii 
mai acceptă astăzi să crească mai mult de un copil, însă Marilena 
este una dintre mămicile din Roşiorii de Vede care are o poveste de 
spus şi care, la 37 de ani, îngrijeşte, cu bucurie, patru suflete mici. 

În urmă cu opt ani, Marilena dădea 
naștere primului ei copil. Folosindu-
se de Internet pentru a se documenta, 
a găsit un medic cu care a știut din 
prima clipă că și-ar dori să nască. 
Era primul și singurul medic din țară 
care accepta, la momentul respectiv, 
să asiste nașteri în apă, iar aceasta era 
dorința cea mai mare a Marilenei. 
Pentru a-și împlini visul, Marilena 
a acceptat chiar să facă naveta 
între Roșiorii de Vede și județul 
Brașov, acolo unde dr. Cristian 
Baiulescu, medic primar obstetrică-
ginecologie, oferea consultații. Pe 
măsură ce sarcina avansa, Marilena 
se entuziasma tot mai mult la 

gândul că ar putea naște așa cum își 
dorea. Însă planul ei nu a coincis cu 
evenimentele care au urmat. Cada 
în care trebuia să aibă loc nașterea 
s-a defectat, astfel că Marilena a fost 
nevoită să nască primul ei copil, un 
băiețel sănătos, așa cum nasc toate 
mamele... Au mai trecut trei ani, timp 
în care Marilena și soțul ei nu au 
încetat să se gândească la cum ar fi 
viața lor dacă ar avea și o fetiță. Și-au 
dorit atât de mult ca acest lucru să 
se întâmple încât, în final, au fost pe 
punctul de a-și vedea visul împlinit. 
Marilena era din nou însărcinată, 
însă, și de această dată, avea să aducă 
pe lume tot un băiețel, cel de-al doilea 

copil. Cu toate că au apelat la același 
medic, în speranța că de această dată 
nașterea va putea fi făcută în apă, 
evenimente neprevăzute au făcut ca 
Marilenei să nu-i reușească ceea ce-și 
propusese. 

Multe cupluri ar considera că doi 
copii pot împlini o familie. În 
cazul Marilenei și al soțului ei, 
situația a fost cu totul diferită. Încă 
se gândeau la cele două dorințe 
rămase, pentru ei, neîmplinite: să 
aibă o fetiță și să nască în apă. „Eu 
sunt de principiul că e mai bine să 
regreți că ai făcut ceva, decât că nu 
ai făcut și ai continuat, toată viața, 
să îți dorești”, îmi spune Marilena. E 
mândră de cei doi băieți ai săi, dar 
ea și soțul au decis să mai încerce 
o dată să joace la loteria vieții, iar 
de data aceasta au câștigat chiar 
mai mult decât și-au dorit. La 
scurt timp, Marilena a rămas din 
nou însărcinată. De această dată, 
urma să nască gemene și să devină 

Eram nerăbdătoare să îmi văd fetițele. 
Erau reale, oare?

personajul unei premiere naționale: 
prima naștere gemelară pe cale 
naturală, în mediu acvatic, din 
România.

Cei doi soți au reînceput naveta 
între județele Teleorman și Brașov. 
Sarcina avea să evolueze bine, iar în 
săptămâna a 35-a Marilena a aflat 
deja că poate naște în apă. Pentru 
a primi acest accept, trebuia să 
îndeplinească o serie de condiții, 
iar poziționarea fetițelor în uterul 
mamei era esențială. În săptămâna 
a 37-a de sarcină, Marilena a născut 
două fetițe sănătoase, la distanță 
de cinci minute. „La ora 3.00, 
noaptea, ajunsesem la Maternitatea 
MedLife Eva din Brașov. Travaliul 
începuse, iar asistentele mi-au 
sărit în ajutor, pentru a mă pregăti 
de naștere, astfel că în scurt timp 
eram deja așezată în cadă. Am 
fost supravegheată și îngrijită în 
permanență de personalul medical. 
Poate și pentru că eram la a treia 
naștere, iar mușchii mei erau deja 
antrenați, am avut parte de o naștere 

foarte ușoară”, povestește Marilena. 
În amintirea experienței plăcute 
pe care a trăit-o la maternitate, 
dar și pentru a marca un moment 
important din viața ei, acela în care 
a devenit o femeie împlinită, și-a 
numit una dintre fetițe Eva Maria, 
iar pe cealaltă Antonia Mihaela. 

În mod cert, aceasta a fost cea mai 
frumoasă naștere a Marilenei. „Am 
așteptat cu nerăbdare și cu multă 
emoție acest moment. De fapt, a fost 
un amestec de sentimente, printre 
care și curiozitatea de a vedea cum 
arată fetițele noastre, oare erau reale? 
Nu ne venea să credem. După ce 
s-au născut, asistentele mi le-au adus 
imediat pe micuțe la piept, lucru care 
nu mi s-a mai întâmplat la nașterile 
precedente. De regulă, bebelușii sunt 
luați imediat, sunt măsurați, cântăriți, 
iar mamele nu ajung să-și vadă copiii 
decât peste câteva ore. Tot ce am 
trăit la MedLife a fost deosebit. Nicio 
nevoie pe care am avut-o nu a rămas 
nesatisfăcută. Salonul era foarte 
curat și dotat cu baie, pat confortabil, 

masă pentru control. Sunt bucuroasă 
că există la noi în țară un loc 
precum acesta”, spune, cu încântare, 
Marilena. De altfel, Maternitatea 
MedLife Eva din Brașov este prima 
maternitate privată din România care 
a introdus nașterile în mediu acvatic.
Recuperarea după naștere a fost 
foarte scurtă, în cazul Marilenei, 
astfel că după trei ore de la 
intervenție, era deja pregătită să își 
revadă fetițele și să le alăpteze. Cu 
toate acestea, ea a ales să mai rămână 
în clinică pentru câteva zile, timp în 
care a avut ocazia să interacționeze 
cu mămici din toate colțurile țării, 
care, la fel ca ea, au venit special la 
Brașov, pentru a naște la MedLife 
Eva. 

În momentul de față, Marilena este 
din nou acasă, în Roșiorii de Vede. 
Cu casa plină de copii, se simte 
cel mai fericit om. „Cei doi băieți 
ai noștri sunt foarte încântați de 
surioarele lor și le privesc ca pe niște 
păpuși. Fiecare dintre ei are în grijă 
câte o fetiță și chiar au senzația că pot 
face pentru ele mai mult decât îi este 
permis unui copil. Ne-am dorit din 
tot sufletul o fetiță și ni s-au oferit 
două, pentru a echilibra balanța. Am 
ajuns la starea de echilibru pe care 
am visat-o”, încheie Marilena. 

Cristina Bobe

Dr. Cristian Baiulescu, medic primar obstetrică-ginecologie
Dr. Liliana Mitrea, medic primar anestezie şi terapie intensivă
Dr. Andreea Muşat-Soare, medic specialist pediatrie

Echipa medicală:
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INTERVIU

Dr. Alexandru Poll profesează ca medic 
din 1996, iar din 2003 parcursul său 
profesional este legat de ortopedie. Nu 
a avut posibilitatea să o cunoască de la 
început în amănunt, astfel că, înainte 
de a se specializa în acest domeniu, dr. 
Poll a urmat un rezidențiat în medicină 
legală. „După ce am terminat facultatea, 
am căutat să fac tot posibilul pentru a 
profesa ca medic ortoped. Dragostea 
pentru această specialitate m-a 
determinat deopotrivă să o urmez și să 
abandonez, în același timp, medicina 
legală”, povestește dr. Alexandru Poll, 
medic primar ortopedie-traumatologie. 

Ortopedia într-un spital privat

Puține alegeri făcute cu sufletul ne 
pot conduce în direcții greșite, fapt 
confirmat și de dr. Alexandru Poll, 
care și-a construit o frumoasă carieră 

în domeniul pe care și l-a dorit și 
într-un spital în care a avut ocazia să 
interacționeze cu medici renumiți 
ai ortopediei: Spitalul Foișor din 
București. În prezent, este directorul 
medical al Spitalului de Ortopedie și 
Chirurgie Plastică MedLife, în care își 
investește toată energia și experiența 
acumulate până acum. „Acest spital 
este unul foarte bine cotat și cunoscut 
pentru faptul că oferă servicii de 
cea mai bună calitate. Planul meu 
este să mențin aceste standarde, iar 
în calitate de director medical mă 
simt, în permanență, provocat să mă 
autodepășesc. Încerc să atrag aici cei 
mai buni medici, atât din România, 
cât și din străinătate, să îmbunătățesc 
calitatea serviciilor și a aparaturii 
medicale”, explică dr. Alexandru Poll. 

Ortopedia este un domeniu care capătă 

tot mai multă amploare, deși această 
ascensiune presupune, în același 
timp, acceptarea unui adevăr puțin 
îmbucurător: ideea că tot mai multe 
persoane suferă de afecțiuni ce țin de 
această specialitate. „Sedentarismul, 
faptul că oamenii lucrează preponderent 
la birou, că exercițiile fizice ajung să 
fie făcute din ce în ce mai rar creează o 
societate în care avem din ce în ce mai 
mulți pacienți cu dureri de spate, dureri 
articulare (mai frecvent, articulația 
genunchiului și a șoldului), afecțiuni 
ale coloanei vertebrale etc. Recomand 
tuturor să se adreseze medicului atunci 
când simt vreo durere, dar, mai ales, 
să facă mai multă mișcare. O simplă 
plimbare în parc înseamnă mult 
pentru articulațiile noastre”, spune dr. 
Alexandru Poll. În același timp, s-a 
înmulțit numărul de accidente rutiere, 
astfel că tot mai mulți pacienți ajung la 
medicul ortoped. 

Din fericire, medicina dispune astăzi de 
tehnici avansate de tratament, cu care 
poate veni în sprijinul celor cu suferințe 
ortopedice. „La începutul carierei mele 
în ortopedie nu erau atât de multe 
posibilități de tratament al afecțiunilor, 
iar aici mă refer, de exemplu, la proteza 
de șold. Înainte, se foloseau protezele 
cimentate. Un alt procedeu care a 
evoluat mult din 2003 până acum este 

Nicio specialitate medicală nu este uşoară, dar ortopedia e 
cu atât mai dificilă, cu cât tot mai mulți medici se feresc 
de ea. Asemuită cu o persoană, ar putea fi imaginată ca 

o femeie dură, tăioasă, dintr-o bucată, dar cu multe subtilități 
şi finețuri. Dr. Alexandru Poll, directorul medical al Spitalului 
de Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife, a văzut toate aceste 
detalii care îi conferă frumusețe ortopediei şi a decis că trebuie să 
o urmeze. A fost dragoste la prima vedere. 

„Frumusețea meseriei mele nu constă în ceva 
palpabil, ci în ceva net superior”

Interviu cu dr. Alexandru Poll, medic primar ortopedie–traumatologie şi director medical al 
Spitalului de Ortopedie și Chirurgie Plastică MedLife

artroscopia”, spune dr. Alexandru Poll. 
Calitatea serviciilor de care beneficiază 
pacientul este mai bună, când ne referim 
la un spital privat. „Ca medic la un 
spital de stat, am simțit că, deși aveam 
cunoștințele și dorința necesare pentru 
a trata pacienții așa cum meritau, mă 
aflam în imposibilitatea de a face acest 
lucru. Or, nu este dezamăgire mai mare 
pentru un cadru medical decât aceea de 
a ști că ar putea oferi servicii excelente, 
dacă ar avea unde și cum. De când 
lucrez în cadrul Spitalului de Ortopedie 
și Chirurgie Plastică MedLife, deci în 
sistemul privat, am observat o mare 
diferență legată de modul în care sunt 
abordate chiar și unele afecțiuni minore 
cu care pacienții se prezintă, fiind tratate 
cu maximă responsabilitate, seriozitate 
și comunicare, fără a neglija faptul că 
pacienții nu au cunoștințele medicilor. 
Orice întrebare pe care pacientul o are 
este ascultată cu răbdare și cu interes, 
în comparație cu spitalele de stat, unde 

temerile normale ale unui pacient sunt, 
de cele mai multe ori, desconsiderate și 
tratate superficial”, explică dr. Alexandru 
Poll. 

„Soluția cu cele mai puține riscuri 
nu este întotdeauna cea mai 
bună”

Și în sistemul de stat, și în cel privat, 
doctorul ortoped Alexandru Poll a fost 
pus în faţa a numeroase situaţii, unele 
chiar limită. Fiecare experiență l-a 
îmbogățit cu noi cunoștințe, atât despre 
oameni, cât și despre el însuși. „Îmi 
amintesc o întâmplare din vremea când 
eram rezident. Într-o zi, se prezentase la 
spital un bărbat cu osteomielită a tibiei 
(infecția osului) apărută în urma unui 
accident. Medicii care l-au consultat 
înaintea mea i-au recomandat să își 
amputeze piciorul. Deși eram încă la 
început, nu am putut să accept acest 
lucru, așa că am apelat la medicul care 

mă coordona în acea perioadă și, cu 
ajutorul dumnealui, am reușit să îi 
acordăm o a doua șansă acestui om, 
care era aproape de vârsta mea. Poate 
că nu este o întâmplare chiar atât de 
însemnată, dar pe mine m-a determinat 
să încerc să mă autodepășesc, să arăt că 
nu soluția cea mai simplă și care implică 
cele mai puține riscuri este întotdeauna 
răspunsul. Încerc să îmi reamintesc 
acest lucru cât pot de des.” 

Tentația străinătății

Asemenea oricărui medic bun, dr. 
Alexandru Poll a fost „curtat” de 
diferiți angajatori, cu propunerea de a 
lucra ca medic în străinătate. „Am fost 
tentat să plec, dar am considerat că un 
lucru de calitate se poate face oriunde, 
câtă vreme există inițiativă și dorință. 
Încă din perioada rezidențiatului am 
sperat că pot face acest lucru și aici, 
în România, venind în sprijinul celor 
neajutorați. Deși serviciile oferite de 
spitalul de stat m-au dezamăgit, de când 
lucrez la MedLife am avut bucuria să 
constat că standardele înalte și calitatea 
serviciilor din afară se regăsesc, în 
egală măsură, și la un spital privat din 
România.”

Indiferent de circumstanțe, dr. 
Alexandru Poll rămâne fidel medicinei 
și primei lui iubiri: ortopedia. Printre 
momentele de suferință ale pacienților 
săi, la care este martor în fiecare zi, dr. 
Poll întrevede frumusețea profesiei pe 
care și-a ales-o. „Oricâte dezamăgiri 
și oricâtă boală aș vedea zi de zi, 
toate sunt depășite de satisfacția unui 
zâmbet plin de recunoștință sau a unui 
<<Mulțumesc!>> spus din tot sufletul. 
Frumusețea meseriei mele nu constă în 
ceva palpabil, ci în ceva net superior. E 
vorba de fericirea și de speranța pe care 
le ofer unui om atunci când, în urma 
eforturilor mele, primește o a doua 
șansă la o viață normală, o viață fără 
durere și suferință”, concluzionează dr. 
Alexandru Poll.  

Interviu de Cristina Bobe
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UTILE

Ce este depresia
Depresia este o etichetă foarte largă, 
care acoperă un spectru mai mare 
de tulburări, printre care și depresia 
post-partum (care se instalează 
după naștere). Elementul comun 
al acestora este „episodul depresiv 
major”, cum este el cunoscut în 
clasificările internaționale.
Ca să putem spune că avem de-a 
face cu un episod depresiv major, 
trebuie să fie prezente, timp de cel 
puțin două săptămâni, măcar una 
dintre următoarele stări: „dispoziție 
depresivă”, „anhedonie”, dar și 
alte câteva din următoarele, în 
total cel puțin cinci: tulburări de 
somn (dormit prea mult sau prea 
puțin), tulburări alimentare (cu 

creștere sau scădere în kilograme), 
oboseală importantă, o încetinire, 
lentoare a întregii activități 
motorii, sentimente exagerate de 
vină și dispreț de sine, probleme 
de concentrare sau de decizie și 
gânduri despre moarte, care tot 
revin și care pot merge până la 
gândul de a-ți lua viața.
Nu e suficient să bifăm cinci 
elemente dintr-o listă cu toate cele 
de mai sus. E nevoie, ca să putem 
vorbi despre depresie, ca aceste 
lucruri să împiedice omul să-și ducă 
viața normală, adică fie să sufere 
foarte mult, fie să nu mai fie în stare 
să meargă la serviciu, să se ocupe de 
familie și prieteni, de el însuși.
Înainte de a dezvolta mai mult 

acest subiect, voi explica ce 
înseamnă „dispoziție depresivă” și 
„anhedonie”, cele mai importante 
elemente definitorii ale depresiei, 
prezente în această listă. 

Ce este dispoziţia depresivă
Dispoziția depresivă este o stare 
afectivă negativă (rea, supărătoare). 
Ea nu e o simplă tristețe, nici măcar 
o tristețe mare, cum e aceea pe care 
o ai, de exemplu, atunci când ți-a 
murit cineva drag. Tristețea este 
un sentiment omenesc firesc și are 
rolul ei în viața noastră. Dispoziția 
depresivă este diferită calitativ, are 
o altă textură. Este o mohorâre 
copleșitoare și inexplicabilă, 
nefirească. E prezentă mai tot 
timpul, din momentul în care te 
trezești și până când adormi, dacă 
poți să dormi. Cei din jur observă 
imediat că nu ești bine, starea asta 
nu e caracteristică personalității, 
felului tău de a fi. În mod tipic, 
dimineața e cel mai rău, dar în unele 
forme poate fi mai rău seara, deci 
nu trebuie să ne luăm doar după 
asta.

Ce este anhedonia
„Anhedonia” înseamnă pierderea 
oricărui interes sau plăcere pe care 
o aveai pentru lucrurile, activitățile 

Depresia, ca orice diagnostic psihiatric, nu e o boală 
ca toate bolile, cu o cauză bine delimitată. Doar 
dumneavoastră puteți să ştiți cel mai bine cum vă 

simțiți, iar acest lucru nu îl veți afla, niciodată, citind un text 
dintr-o revistă sau de pe Internet, deoarece în niciuna dintre 
aceste surse nu veți găsi semnele „patognomonice” (semnele 
care vă sugerează în mod clar că suferiți de o anumită boală) 
care se aplică în cazul dumneavoastră. Prin urmare, niciun 
text pe care îl citiți online sau offline nu va înlocui sfatul oferit 
de medic, astfel că fiecare persoană care îşi pune în mod serios 
întrebarea din titlul acestui articol ar trebui să se adreseze, în 
primul rând, medicului. 

Cum îți dai seama dacă suferi de depresie

și oamenii din viața ta. E o pierdere 
a gustului pentru viață și, mai mult 
decât atât, e o pierdere a capacității 
de a avea sentimente firești. Un fel 
de amorțire. Paradoxal, chiar dacă 
ai dispoziție depresivă, poți să nu 
mai fii în stare să simți nici măcar 
tristețea normală. Unii pacienți 
spun că nu sunt în stare să mai 
plângă, de exemplu. Când primesc 
vești proaste, aceste persoane nu 
mai au puterea să reacționeze, iar 
despre bucurii nici nu mai este 
cazul să discutăm. 

Când se poate instala gândul 
sinuciderii
Adesea, gândurile unei persoane 
deprimate se îndreaptă către 
moarte. E foarte important atunci ca 
acea persoană să vorbească despre 
gândurile care îi trec prin cap. Nu e 
doar un moft, gândurile de moarte 
sunt mult mai periculoase atunci 
când sunt ascunse și, bineînțeles, 
dacă le ai, e obligatoriu să mergi 
la un psihiatru. Nu, nu pentru că 
„ai luat-o razna”, nu pentru că ai fi 
„nebun(ă)”, ci pentru că e treaba lui 
să te ajute în aceste cazuri. Pentru 

astfel de probleme există medicul, 
chiar dacă familia și prietenii 
au, de asemenea, o importanță 
semnificativă, însă cei apropiați 
sunt, de multe ori, depășiți de 
situație și nu mai știu ce să facă.
Uneori, cei din jur pot să-și explice 
oarecum lucrurile, pentru că ele au 
fost declanșate de ceva rău ce s-a 
petrecut în viața omului deprimat. 
Alteori, nu există vreo explicație și 
asta e cu atât mai chinuitor pentru 
toată lumea, pentru că toți căutăm 
un sens în fiecare lucru pe care îl 
trăim, e o nevoie fundamentală 
a oamenilor și nu întotdeauna e 
satisfăcută.

Când știm că s-a declanșat 
depresia
Un episod depresiv adevărat e 
destul de bine delimitat în timp. 
Pacientul sau familia lui poate 
spune de obicei cu precizie în ce 
lună și în ce an lucrurile au început 
să meargă rău. Există cazuri însă în 
care o persoană are o depresie foarte 
îndelungată. Nici ea nu-și amintește 
când a început, trăiește cu ea mai 
tot timpul, de multă vreme. O duce 

pe picioare, poate să se ocupe de 
serviciu, însă de viața personală mai 
puțin: nu mai rămân resurse și chef 
pentru așa ceva. Aceasta e o altă 
tulburare: distimie.

Nu pretind că am epuizat subiectul 
recunoașterii depresiei. Toți suntem 
unici, de aceea profesia pe care 
mi-am ales-o nu este niciodată 
plictisitoare. E foarte posibil să nu 
vă recunoașteți în descrierile de 
mai sus și totuși să nu vă simțiți 
bine. Dacă așa stau lucrurile sau 
dacă, mai rău, nu mai faceți față 
vieții de zi cu zi din cauza aceasta, 
vă reamintesc un singur lucru: nu 
ezitați să mergeți la un psihiatru!

Dr. Vlad Stroescu, medic specialist 
psihiatrie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa

Articol publicat şi pe 
www.infomaterna.ro
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ÎNTREBĂRILETALE

Cornel
Am 58 de ani și mă confrunt cu problema sforăitului încă din tinerețe, însă atunci mi se 
întâmpla numai dacă dormeam pe spate. De aproximativ doi-trei ani, în orice poziție aș 
dormi, ajung să sforăi. Care este explicația? De un an și jumătate am descoperit că sufăr de 
astm bronșic, pentru care am primit tratament.  De șase luni nu mai pot dormi deloc pe 
spate, întrucât mă sufoc. Cât de periculos este sforăitul la această vârstă și, mai ales, există 
vreun tratament pentru mine? 

Răspunde dr. Armand Agache, medic primar 
ORL, Hyperclinica MedLife Grivița:

Sigur că există un tratament pentru 
dumneavoastră, iar acesta poate avea mai 
multe direcții. Una dintre ele o reprezintă 
regimul de viață (obiceiurile alimentare, 
consumul de alcool, fumat, medicație 
antidepresivă, antianxioasă). O altă direcție o 
reprezintă o igienă a somnului (ore regulate 

de culcare, timp suficient de odihnă, poziția 
în timpul somnului, mediu propice acestuia). 
Există și tratament chirurgical, care se 
adresează celor cu patologie obstructivă 
la nivelul căilor aeriene superioare. De 
asemenea, există terapia cu CPAP, care 
este reprezentată de un aparat de respirat 
ce menține un flux respirator cu presiune 
pozitivă constantă la nivelul căilor aeriene 
superioare.

Răspunde dr. Dan Șuiaga, medic specialist 
neurochirurgie, Life Memorial Hospital 
MedLife:

La vârsta de 36 de ani nu este frecventă 
apariția AVC-urilor (accident vascular 
cerebral). Probabil că acestea au apărut 
în contextul bolii autoimune, care este 
posibil să întrețină o vasculită cerebrală. 
De aceea tratamentul cu Sintrom este 
bine-venit pentru a împiedica coagularea 
sângelui și producerea unor noi AVC-uri. 
Boala autoimună trebuie să fie urmărită 
de medicul dumneavoastră și ținută sub 
control. Chisturile de plex choroid sunt 
niște leziuni benigne, cu atât mai mult 

pentru că sunt calcificate. Nu ar trebui să 
vă îngrijoreze. Legat de neurinomul de pe 
partea dreaptă, pentru acesta ar trebui să 
vă faceți o audiogramă, pentru a verifica 
funcționalitatea nervului cohlear. Dacă nu 
există nicio afectare a nervului cohlear, 
facial și vestibular, atunci ne putem 
permite să facem un control imagistic prin 
RMN cu substanță de contrast, la șase luni 
de la primul RMN cerebral, iar dacă totul 
este stabil, atunci următorul RMN poate 
fi efectuat la un an. Din acel moment, 
puteți repeta investigația din doi în doi 
ani. Ar fi bine să consultați și un medic 
neurochirurg în legătură cu neurinomul 
dumneavoastră.

Cristina
Sufăr de mai multe afecțiuni  la nivelul creierului: multiple leziuni ischemice, apărute în urma 
celor patru  AVC-uri (petrecute în ultimele opt luni), chisturi de plex coroidal cu aspect calcefiat 
și, mai nou, un mic neurinom vestibular, apărut pe partea dreaptă. Am 36 de ani, iar istoricul meu 
medical include și două boli autoimune (sindrom antifosfolipidic și boala celiacă asimptomată), 
două mutații genetice pe genele MTHFR și PAI1. Tratamentul meu actual include Sintrom cu 
menținerea INR-ului între 2-3 și respectarea unei diete alimentare ce exclude glutenul. Este corect 
acest tratament?

Răspunde dr. Rodica Cibea, medic specialist 
diabet, nutriție şi boli metabolice, Hyperclinica 
MedLife Unirii:

În momentul în care o persoană este 
diagnosticată cu diabet zaharat de tip I, 
există foarte multe lucruri noi de învățat 
și de integrat. De aceea, într-o primă fază, 
eu recomand o dietă în care numărul de 
carbohidrați să fie limitat și aproximativ 
constant de la o zi la alta. După ce persoana 
respectivă a acumulat suficiente informații și 

experiență, ajunge să se cunoască destul de 
bine, știe să aprecieze câți carbohidrați se află 
într-o farfurie și cam ce efect are o anumită 
doză de insulină într-un anumit moment al 
zilei, se poate trece la o dietă mai flexibilă. 
În cazul dumneavoastră, vă recomand să 
urmați un curs de educație terapeutică (dacă 
nu ați făcut-o deja) și peste un interval de 
măcar câteva luni să discutați cu medicul 
dumneavoastră curant despre posibilitatea 
unui program mai flexibil al meselor și 
dozelor de insulină.

Răspunde dr. Halpern Rafael, medic primar 
chirurgie vasculară în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Unirii:

În principiu, pentru orice dilataţie venoasă 
vizibilă de la nivelul membrelor inferioare 
(varice), principalul tratament este 
intervenţia chirurgicală. 
 
Acesta se practică atât pentru rezolvarea 
simptomelor (dispariţia durerilor și a umflării 
piciorului), cât și pentru prevenirea unor 
complicaţii care pot apărea: tromboflebită 
superficială (formarea unor cheaguri la 
nivelul varicozităţilor), dermită de stază 
(îngroșarea și colorarea spre maroniu a pielii 
de la nivelul gambei afectate de varice) și 

ulcerul venos (o rană care nu se mai vindecă 
și care este localizată în zona gleznei).
 
Tratamentul chirurgical se poate realiza prin 
mai multe metode, în funcţie de anatomia 
fiecărui pacient, de opţiunile lui, cât și în 
funcţie de experienţa și de dotarea centrului 
în care se face intervenţia (stripping, laser 
endovenos, radiofrecvenţă, scleroterapie).
 
Pacientul poate sta internat în centrul de 
tratament de la câteva ore până la o noapte, în 
funcţie de tipul intervenţiei, și își poate relua 
activitatea după 2-4 zile (inclusiv condus pe 
distanţe mici, până la 30 de minute).
unui program mai flexibil al meselor și 
dozelor de insulină.

Mihaela
Tocmai am fost diagnosticată cu diabet zaharat de tip I, iar doctorul mi-a recomandat o dietă cât 
mai săracă în carbohidrați. Mi s-a recomandat, de asemenea, să evit pâinea, fasolea, mazărea. 
Totuși, pe diferite forumuri am citit că s-a renunțat de mult la această concepție și că medicii 
mai buni recomandă o dietă în care poți mânca orice fel de carbohidrați, atât timp cât respecți 
o schemă a meselor, a numărului de carbohidrați și calculezi unitățile de insulină în funcție de 
cantități, de felul carbohidraților și de nivelul glicemiei din momentul respectiv. Dumneavoastră 
ce recomandați?

Margit
 Am 55 de ani și lucrez în domeniul reţelelor de apă. În perioada 2009-2011 am avut o lucrare mai 
dificilă și a trebuit să petrec 14-15 ore pe zi în faţa computerului. Am observat că pe piciorul stâng 
mi-au apărut varice. În afara aspectului, nu m-au deranjat până în prezent, dar acum au început 
să mă doară. Ce tratament îmi recomandaţi?

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, sec-
tor 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

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

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

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

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

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 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

Laboratoare

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

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

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

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

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

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

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

Farmacii

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

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

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

PharmaLife Med Grivița
Calea Griviței nr. 365, sector 1, 
Bucureşti

PharmaLife Med Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Hyperclinicii 
MedLife Titan)

PharmaLife Med Unirii
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, 
sector 4, Bucureşti

PharmaLife Med Zăgazului
Strada Zăgazului nr. 7, sector 1, 
București (în incinta Spitalului 
de Pediatrie MedLife)

REȚEAUA MEDLIFE

Medicii noștri sunt pregătiți să te ajute cu o gamă complexă de
intervenții osteoarticulare:

Ţine pasul cu viaţa!

Artroscopii

Reconstrucție LIA

2.700 lei*

4.500 lei*

7.000 lei**

8.000 lei**

Proteză șold

Proteză genunchi

de la

  * preț valabil cu bilet de trimitere, include 2 zile de spitalizare
** preț valabil cu bilet de trimitere, include costul protezei standard, 3 zile de spitalizare, medicație, kinetoterapie pe perioada spitalizării
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