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Lucrurile bune încă se întâmplă în 
spitalele din România. Din fericire, 
încă avem medici pasionați de ceea 
ce fac și care sunt dependenți de a le 
face bine celor care au nevoie de ei. 

Am întâlnit mai mulți 
astfel de medici și de 
pacienți de-a lungul 
timpului, în docu-
mentările mele. De fie-
care dată, totul pornea 
de la implicarea și de la 
priceperea medicului 
care se ocupa de caz, 
dar reușita depin-
dea – mai mult sau 
mai puțin, în funcție 
de caz – și de accesul 
medicului și, implicit, 

al pacientului la aparatura medicală 
performantă. 

De asemenea, în cazurile com-
plexe, complicate, în care nu ajun-
gea priceperea unui medic dintr-o 
singură specialitate, ceea ce a făcut 
diferența a fost spiritul de echipă, 
felul cum toți cei implicați – de la 
medicii din diferite arii de speciali-
tate până la asistenți, infirmieri sau 
chiar șoferi de ambulanțe și portari 
– au conlucrat pentru a salva o viață. 
Am întâlnit și cazuri când curajul și 

onestitatea medicului de a recunoaște 
că un caz îi depășește competența sau 
poate doar posibilitățile de lucru din 
punct de vedere tehnic au schimbat 
traiectoria poveștii.

Am aflat și despre situațiile în care o 
vorbă bună, de încurajare din partea 
medicului, a contribuit, în plus, la 
binele unui pacient. 

După ce am stat de vorbă cu medici 
care au mărturisit deschis care sunt 
contextele ce le-au îmbogățit cel 
mai mult experiența profesională, 
am înțeles și mai bine de ce știința 
medicală devine într-adevăr o artă a 
binefacerii de-abia din momentul în 
care este dublată de trăire autentică și 
de empatie pentru pacient.

Există, încă, români în România care 
au motive să-și trimită gândurile de 
recunoștință către medicii cărora 
le-au fost pacienți. Există, deci, și 
destui foști pacienți mulțumiți de 
actul medical. Există chiar și foști 
pacienți fericiți!

Vă invităm să citiți, și în această 
ediție, despre astfel de cazuri de 
succes.

Lectură plăcută!
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Cele mai importante știri referitoare la ser-
viciile oferite de unitățile MedLife, precum 
și despre premierele medicale.

A. B., în vârstă de 31 de ani, din București, 
este acum fericita mamă a unor gemeni 
sănătoși. A luptat mult pentru a-și câștiga 
dreptul la această fericire, trecând printr-o 
serie de experiențe la limită, care ar fi putut 
avea un cu totul alt deznodământ, dacă 
n-ar fi avut șansa întâlnirii cu medicul la 
care a venit pentru a doua opinie.

Dr. Carmen Negoescu Gândac ne-a 
mărturisit că, dincolo de tot bagajul de 
cunoștințe teoretice, de practica medicală și 
de schimbul de experiență cu colegii, ceea 
ce a ajutat-o să devină un medic mai bun 
și să empatizeze până la capăt cu pacientele 
sale este faptul că a trăit, pe propria piele, 
fenomenul nașterii.

În România, incidența cancerului de piele de 
tip melanom este, de 25 de ani, într-o creștere 
constantă: de la 1,2 la 4,6 cazuri la 100.000 
de locuitori/an, cu o rată anuală a deceselor 
de o treime din cei diagnosticaţi – tardiv, din 
păcate. Însă două măsuri care ne pot salva 
viața sunt protecția solară adecvată și derma-
toscopiile realizate anual.

Puteți citi despre: cât de importantă este 
alimentația în prevenția și în tratamentul 
acneei, care valoare a colesterolului este 
mai importantă în relație cu valoarea 
trigliceridelor, când se recomandă operația 
de colecist în caz de litiază biliară, speranța 
de viață a unei persoane după un infarct 
miocardic.



NOUTĂȚISERVICII

Ne gândim la sănătatea copiilor și, începând cu 
luna aprilie, la Hyperclinica MedLife Galați ve-
nim în întâmpinarea nevoilor lor, încă din 
primele zile de viață, cu o nouă investigație 
nedureroasă, neinvazivă și neiradiantă – ecogra-
fia de șold. Ecografia de șold este o examinare 
importantă pentru depistarea displaziei de dez-
voltare a șoldului și poate fi repetată ori de câte 
ori este nevoie, fără a pune în pericol sănătatea 
copilului. Totodată, efectuarea la timp a ecografiei 
de șold permite aplicarea cât mai rapidă a trata-
mentului ortopedic adecvat.

Hyperclinica MedLife dispune de o dotare teh-
nică optimă și completă pentru oferirea acestui 
serviciu, ecografiile fiind efectuate de dr. Marina 
Gheorghe Lucian, medic specialist ortope-
die-traumatologie.

Dr. Marina Gheorghe Lucian s-a alăturat, de 
curând, echipei de medici pediatri din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Galați, care oferă servicii 
complexe de ambulator atât pentru ramura de 
profilaxie, cât și pentru diagnostic și tratament.

Pentru programări sau informații suplimentare, 
aveți la dispoziție numerele de telefon: 0236 960 
(call center), 0236 495 292 sau 0753 535 322.

De curând, pacientele Hyperclinicii MedLife 
Galați au acces la un nou serviciu pus la dispoziție 
în cadrul specialității de ginecologie: videocol-
poscopia. 

Metodă de investigație non-invazivă și nedure-
roasă, ce permite vizionarea, la o scară mărită, a 
imaginii mucoasei tractului genital inferior (vulvă, 
vagin, col uterin), videocolposcopia este utiliza-
tă pentru depistarea și diagnosticul precoce ale 
unor eventuale leziuni precanceroase de la aceste 
niveluri.

Investigația se realizează cu ajutorul videocol-
poscopului, aparat ce are un sistem optic de 
mărire, imaginea fiind captată și ulterior transmisă 
pe monitor. Astfel, pacienta în cauză poate urmări, 
pe monitor, imagini în timp real, acest lucru 
ajutând-o să înțeleagă problema, să se implice în 
tratament și să urmărească rezultatele acestuia.
Videocolposcopia este, împreună cu examenul 
citologic Babeș-Papanicolau și cu testarea H.P.V. 
(Human Papiloma virus – virusul Papi-
loma uman), o măsură care favorizează 
depistarea în timp util a modificărilor 
de tip precanceros și canceros uterin și 
tratarea acestora, crescând calitatea vieții 
și speranța de viață.

La Hyperclinica MedLife Galați, videocol-
poscopia este efectuată de dr. Ana-Maria Trus, 
medic primar obstetrică-ginecologie, de 
dr. Costache Ioan Botezatu, medic primar 
obstetrică-ginecologie, și de dr. Cristinel 
Andoniu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Programările se pot efectua la 0236.960 

În cadrul unității gălățene, serviciile privind 
creșterea și dezvoltarea copilului încă din perioa-
da de nou-născut cuprind: consilierea în lactație 
și în nutriție, ecografia transfontanelară, ecogra-
fia de șold, ecografia abdominală, continuând 
cu urmărirea curbei ponderale și a dezvoltării 
neuropsihice.

Pentru a facilita accesul la servicii medicale cât 
mai adaptate nevoilor specifice ale nou-născutu-
lui, dar și, ulterior, ale copilului și ale adolescen-
tului, au fost create patru tipuri de pachete pentru 
fiecare categorie de vârstă:

Pachetul Monitorizare creștere și dezvol-
tare copii 0-1 an conține șase consultații (în 
primele două săptămâni de viață, la două luni, la 
patru luni, la șase luni, la nouă luni și, respectiv, 

la un an) și două controale (la trei săptămâni, 
respectiv la patru săptămâni).

În cadrul acestui pachet, pacienții vor beneficia 
de o reducere de 20% la o ecografie de abdomen, 
de șold, cardio sau transfontanelară, după cum 
este specificat în ofertă. 

Pachetul Screening imagistică nou-năs-
cut conține o ecografie de șold și o ecografie 
transfontanelară.

Pachetul Pediatrie 1-5 ani conține șase con-
sultații pe an, șase controale pe an și o ecografie 
de abdomen totală.

Pachetul Pediatrie junior 6-18 ani conține 
patru consultații pe an, două controale pe an și o 
ecografie de abdomen totală.

 *La achiziționarea oricăruia dintre cele patru ti-
puri de pachete, beneficiarii au, pe durata valabi-
lității pachetelor, și o reducere de 10% la analizele 
suplimentare indicate de medicul pediatru.
Programările pentru serviciile oferite în cadrul 
pachetelor pot fi făcute la oricare dintre medicii 
pediatri ce fac parte din Hyperclinica MedLife 
Galați.

Nou! Serviciu
de ecografie de șold 

Nou! Videocolposcopia, 
disponibilă în cadrul ser-
viciilor de ginecologie

Pachete avantajoase 
de servicii pediatrice, 
pe categorii de vârstă

HYPERCLINICA MEDLIFE GALAȚI HYPERCLINICA MEDLIFE GALAȚI

HYPERCLINICA MEDLIFE GALAȚI
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Hyperclinica MedLife Galați pune la dispoziția 
pacienților săi un dispozitiv pentru depistarea 
sindromului de apnee în somn: poligraful. 
Procedura cu poligraful presupune ca persoana în 
cauză să fie monitorizată în timpul somnului, pe 
durata unei nopți, datele înregistrate de dispozitiv 
urmând să fie analizate de medicul specialist, care 
va face recomandarea tratamentului.
La MedLife Galați, interpretarea rezultatelor obți-
nute cu poligraful și, apoi, tratamentul sunt oferite 
de dr. Sorin Bivolaru, medic specialist pneumolog, 
organizate în următoarele servicii:
 - poligrafie (diagnostic apnee în somn) și poli-
grafie (diagnostic apnee în somn) + titrare CPAP 
(introducerea în căile nazale a aerului cu presiune 
pozitivă, la același nivel în inspir și în expir)

Ce este apneea în somn
Apneea în somn este o afecțiune a aparatului 
respirator caracterizată prin pauze respiratorii (de 
minimum zece secunde), frecvente în timpul som-
nului. Apneea nocturnă prezintă diferite grade de 

În urmă cu zece ani, echipa MedLife „Eva” pornea 
de la ideea de a schimba ceva în actul naşterii, 
şi anume, abordarea şi atitudinea personalului, 
care să fie una de tip familial, precum şi mediul 
ambiental în care se derulează travaliul şi naşterea. 
Totodată, s-a implementat principiul naşterii mai 
puţin medicalizate, asigurându-se condiţii pentru 
naşterea în poziţii naturale. Astfel, cei zece ani au 
însemnat dotări la standarde europene și implicare 
activă, perseverenţă şi dăruire a întregii echipe, 
astfel încât naşterea să se desfăşoare în condiţii 
de confort şi de siguranţă atât pentru mamă, cât 
și pentru copil. „Clinica Eva a fost a doua unitate 
privată cu paturi din România şi, ca orice început, 
a fost greu şi frumos, în acelaşi timp. Notorietatea 
brandului MedLife Eva a fost clădită în ani, prin 
implicare, perseverenţă şi multă pasiune, prin 
eforturile depuse de către toţi cei care s-au dedicat, 
asumându-și întregul proces al naşterii. Ne dorim 
ca acest moment preţios şi emoţionant să fie unul 
lipsit de griji pentru întreaga familie”, a declarat 
Teodor Sandu, managerul Maternității MedLife 
„Eva”.

gravitate: ușoară, moderată sau severă, în funcție 
de durata și de frecvența episoadelor de întreru-
pere a respirației.

Simptomele ce caracterizează apneea în somn 
sunt: somnolența excesivă ziua, durerile de cap 
matinale, sforăitul zgomotos, somnul neodihnitor, 
pauzele respirației în timpul somnului, senzația de 
sufocare sau gâfâială în somn, vizitele frecvente la 
baie, iritabilitatea, depresia.
Consecințele negative asupra calității vieții apar 
dacă apneea nu este tratată adecvat. Apneea în 
somn netratată, pe lângă accidentele de muncă, 
rutiere sau casnice care apar din cauza oboselii, 
poate duce la complicații ca hipertensiunea arte-
rială, cardiopatia ischemică, tulburările ritmului 
cardiac, accidentele vasculare cerebrale, diabetul 
sau tulburările de concentrare și de memorie.
În ultimii ani, din ce în ce mai multe persoane se 
confruntă cu probleme de somn și, din cauză că 
numărul tinerilor obezi este în creștere, fenomenul 
de apnee în somn este tot mai întâlnit.

S-a născut bebelușul numărul 10.000
Maternitatea MedLife „Eva” a atins un număr 
impresionant de naşteri, de curând fiind adus 
pe lume bebeluşul cu numărul 10.000, o fetiţă 
sănătoasă, Rebeca - Maria, într-un mediu în deplin 
confort şi siguranţă, sub supravegherea unui per-
sonal bine pregătit și dedicat.

Nu în ultimul rând, Maternitatea MedLife „Eva” 
este prima unitate medicală de profil din ţară care 
a beneficiat de consultant expert în alăptare, prin 
promovarea cu obstinaţie a alăptatului la sân, de-
venind una dintre maternităţile cu consum minim 
de lapte praf la nou-născut.

Prezent la aniversarea maternității, dr. Aurel Ionel, 
medic primar obstetrică-ginecologie, membru 
fondator al maternității Eva, a declarat: „Clădim şi 
promovăm un nou concept, premieră în România, 
de spital dedicat femeii, în care orice patologie a 
acesteia să fie rezolvată eficient în cadrul clinicii 
Eva, cu înalt profesionalism, pe baza experienţei 
acumulate de-a lungul timpului”.

Nou! Diagnosticarea apneei în somn cu poligraful 10 ani de activitate şi peste 10.000 de naşteri 

HYPERCLINICA MEDLIFE GALAȚI MEDLIFE „EVA” BRAȘOV 
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De puțin timp, Hyperclinica MedLife Berceni pune 
la dispoziția pacienților săi o metodă de inves-
tigație în exclusivitate pentru sistemul MedLife: 
electroneuromiografia (EMG).
Electromiografia este termenul generic folosit pen-
tru două aspecte ale examenului electrodiagnostic: 
electroneurografia și electromiografia cu ac.

Electroneurografia – studiul conducerii nervoase 
– presupune stimularea electrică a nervilor în 
locurile unde aceștia sunt accesibili și culegerea 
impulsului nervos cu ajutorul unor electrozi apli-
cați la nivelul pielii. Parametrii înregistrați oferă 
investigatorului informații importante privind 
funcționarea nervilor respectivi. După încheierea 
studiilor de conducere nervoasă, se poate trece 
la efectuarea examenului cu ac. Electromiografia 
presupune introducerea unui ac electrod la nive-
lul mușchilor și înregistrarea activității normale 
sau patologice a acestora, oferind astfel informații 
despre suferința nervilor și/sau a mușchilor. 

Se face doar la recomandarea medicului
Examenul electrodiagnostic este o metodă utilă 
în stabilirea unui diagnostic exact în patolo-
gia sistemului nervos periferic – radiculopatii, 
plexopatii, neuropatii –, a patologiei de joncțiune 
neuro-musculară și a patologiei musculare. Fur-
nizează informații importante atât pentru medicii 
neurologi și neurochirurgi, cât și pentru alte 
specialități: boli de nutriție (apreciază impactul 
diabetului asupra sistemului nervos periferic), 
reumatologie (afectarea musculară din anumite 
boli autoimune, de exemplu, polimiozita sau 
dermatomiozita), ortopedie, chirurgie plastică 
și reparatorie (ajută în stabilirea unui diagnos-
tic topografic și estimează extinderea leziunilor 
nervoase care însoțesc fracturi sau alte leziuni 
traumatice ale membrelor) etc.

Protocolul de examinare variază în funcție de 
diagnosticul de prezumție, de aceea se efectuează 
numai la indicația medicului.

Laboratorul de imagistică din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Grivița este dotat cu echipament CT 
de ultimă generație, cu 68 de detectori și cu 128 
de slice-uri, ce oferă condiții pentru efectuarea 
oricărui tip de investigații CT și este prevăzut cu 
soft de reducere a dozei de iradiere cu până la 50%.

„Culege” informațiile în câteva secunde 
Pentru un examen CT de torace sau de abdomen, 
achiziția imaginilor durează 5-6 secunde. Pe lângă 
investigațiile CT de rutină (cerebrale și de masiv 
facial, de regiune cervicală, torace, abdomen și 
pelvis, extremități osoase), cu noul dispozitiv se 
efectuează toate tipurile de examinări angio-CT, 
examinări CT de cord, colonoscopie virtuală 
(indicată în completarea colonoscopiei optice sau 
la pacienții ce nu pot efectua examen endoscopic, 
cât și în cadrul monitorizării postoperatorii sau la 
pacienții cu risc mediu de a dezvolta cancer de co-
lon), bronhoscopie virtuală, urografie CT, entero-
grafie CT, manevre intervenționale ghidate CT.

Angio-CT, neinvaziv și cu riscuri minime
Datorită achiziției rapide a imaginilor cu înaltă 
rezoluție, examinarea angiografică prin tomografie 
computerizată (angio-CT) are abilitatea de a oferi 
informații anatomice, fiziologice și de caracteriza-
re tisulară a vaselor în câteva secunde și permite 
reconstrucții 2D și 3D, facilitând un diagnostic 
rapid, noninvaziv, cu riscuri minime.

Angiografia prin tomografie computerizată repre-
zintă, la ora actuală, o metodă validă de diagnostic 
precoce al afecțiunilor cardiace și vasculare, de 
evaluare a prognosticului acestora, de planificare 
a procedurilor terapeutice vasculare, chirurgicale 
sau minim invazive, cât și de control postproce-
dural.

În acest sens, scorul de calciu este o metodă 
simplă, rapidă și minim iradiantă de evaluare a 
încărcării aterosclerotice (prin plăci calcificate) 
a arterelor coronare, dar se poate aplica și valvei 
aortice.

Angio-CT coronariană este consacrată de valoarea 
predictiv-negativă de 100%.

Principalele indicații ale investigației CT 
de cord și de vase periferice sunt:
• detecția bolii coronariene la pacientul stabil, 

cu risc mediu de eveniment coronarian, 
diagnosticul și clasificarea anomaliilor coro-
nariene;

• excluderea stenozei coronariene premergător 
chirurgiei cardiace non-coronariene;

• evaluarea patentei graftului coronarian și a 
stenturilor mai mari de 3 mm;

• alternativă la angiografia invazivă pentru 
pacienții cu risc sau contraindicații de catete- 
rism;

• caracterizarea plăcii de aterom, evaluarea 
plăcilor vulnerabile;

• evaluarea premergătoare protezării valvei 
aortice pe cale endovasculară (TAVI);

• evaluarea vascularizației cerebrale, a artere-
lor carotide și vertebrale, a aortei, a arterelor 
pulmonare, a arterelor renale și a arterelor 
tubului digestiv;

• diagnosticul și caracterizarea malformațiilor 
vasculare;

• evaluarea extensiei bolii aterosclerotice la ar-
terele membrelor inferioare, piciorul diabetic;

• analiza și mappingul vascular premergător 
chirurgiei oncologice hepatice, renale, de sferă 
ORL și, nu în ultimul rând, în cazul chirurgiei 
plastice.

Nou! Serviciul de electroneuromiografie (EMG), în exclusivitate Computer tomograf de ultimă generație,
cu 64 de detectori și 128 de slice-uri

În Hyperclinica MedLife Favorit, se pot efectua 
tratamente pentru foliculită și pentru hirsutism 
cu IPL (lumină intens pulsată). Tratamentele sunt 
nedureroase, neiradiante și nu prezintă contrain-
dicații. În urma acestor proceduri, sunt îndepăr-
tate permanent firele de păr din zona dorită. 

Procedura se efectuează cu o programare în 
prealabil la dr. Viorica Stanciu, medic specialist 
dermatovenerologie, și la dr. Gilia Oprea, medic 
specialist dermatovenerologie. De comun acord 
cu pacientul, se stabilesc detalii legate de trata-
ment, pregătirea care trebuie făcută, precum și 
numărul de ședințe necesare.

Tratamente dermatologice 
cu lumină intens pulsată
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Echipa coordonată de dr. Şerban Vasile, medic 
primar chirurgie generală, din cadrul Life Me-
morial Hospital, a realizat cu succes o operaţie 
de extragere a unui inel gastric cu termen de 
valabilitate mult depășit, urmată de intervenția 
de micşorare a stomacului prin tehnica Gastric 
Sleeve. În cadrul aceleiași intervenții chirur-

gicale, a fost realizată și o colecistectomie cu 
dificultate ridicată din cauza unor particularități 
anatomice ale veziculei biliare.

Pacienta, în vârstă de 63 de ani, avea în antece-
dente o intervenție pentru obezitate, un inel gas-
tric reglabil, montat în urmă cu circa zece ani.
La momentul prezentării la consultație, avea 
indicele de masă corporală 37, 2 (110 kg și 1,72 
m). „Doamna mi s-a adresat pentru recâștigul 
ponderal important și pentru o litiază biliară 
veche simptomatică – practic, colecistul su-
pradimensionat al pacientei se prezenta ca un 
adevărat depozit de <<pietre>>: 10-15 calculi, cu 
dimensiuni de peste un centimetru. Acest colecist 
<<locuit de pietre>>, cum spunem noi, era ca 
o bombă cu ceas, pentru că putea da oricând o 
complicație majoră severă. Prin urmare, in-
tervenția a avut mai multe scopuri: înlăturarea 
colecistului, extragerea inelului gastric – care, 
în mod normal, se scoate după unu-doi ani, 
pentru că lăsat o perioada mai lungă poate genera 
complicații chirurgicale grave – și realizarea unei 
operații de micșorare a stomacului prin tehnica 
Gastric Sleeve”, a spus dr. Șerban Vasile.

Fiecare dintre cele trei operații a decurs fără 
incidente, intervenția chirurgicală durând, cu 
totul, două ore și jumătate. „Disecția și extragerea 
inelului gastric au însemnat mai mult de jumătate 
din durata operației, pentru că inelul a determi-
nat un proces aderențial destul de sever în jurul 
lui. A fost o disecție laborioasă, cu identificarea 
inițială a inelului – migrase la joncțiunea dintre 

esofag și stomac –, tăierea și extragerea acestuia 
din abdomen, după care intervenția a continuat 
cu disecția tubului gastric și cu pregătirea lui 
pentru operația de Gastric Sleeve.
Operația a presupus niște riscuri speciale, de 
complicații chirurgicale de tipul fistulei digestive, 
deoarece în zona unde a staționat inelul, peretele 
gastric era vascularizat precar și fibrozat, drept 
pentru care a fost nevoie de măsuri speciale de 
protecție a stomacului (manșonarea zonei de 
risc cu fragmente de epiploon). Apoi s-a trecut la 
etapa a treia a operației, la colecistectomie, care 
a fost mai dificilă decât intervențiile standard, 
din cauza variantei anatomice de poziționare 
a canalului de evacuare a colecistului. În plus, 
colecistul a fost greu de manevrat, pentru că avea 
mărimea unei vinete, fiind plin de calculi”, a mai 
spus medicul chirurg Șerban Vasile.

Pacienta a fost externată după trei zile de spita-
lizare. La controlul de zece zile după operație, 
pacienta scăzuse deja 10 kg și avea un tonus 
general bun.

Intervenție complexă: extragere de  inel gastric,
Gastric Sleeve și colecistectomie pe  cale laparoscopică

Echipa medicală:
Dr. Șerban Vasile, medic primar chirurgie generală, 
cu competențe în chirurgia laparoscopică și robotică

Dr. Mircea Lică, medic specialist chirurgie generală

Dr. Diana Toma, medic primar anestezie-terapie 
intensivă

PREMIERE

PREMIERĂ ÎN SISTEMUL MEDLIFE
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Medicii ne recomandă să ne 
verificăm periodic vederea, 
chiar dacă nu observăm vreo 
schimbare în acest sens și chiar 
dacă nu semnalăm un simptom 
care pune în pericol acuitatea 
vizuală. Acest lucru ar trebui să 
devină o rutină cu atât mai mult 
dacă desfășurăm zilnic activități 
care ne solicită mult ochii. 
Dincolo de o bună rutină, există 
o serie de manifestări care 
trebuie să ne trimită cât mai 
repede la medic. „Primul semn 
clinic că persoana în cauză 

acoperindu-și celălalt ochi. 
Există situații când un ochi este 
sever afectat, iar acest lucru se 
constată întâmplător, în cadrul 
unui consult de rutină”, spune 
dr. Amalia Micuda, medic pri-
mar oftalmologie, de la Hyper-
clinica MedLife Titan.

Cum decurge un examen 
oftalmologic complet
Ca orice alt examen medical, 
examenul oftalmologic în-
cepe cu anamneza, o discuție 

necesită consult oftalmologic de 
urgență este scăderea vederii, 
dacă aceasta se produce brusc. 
Alte semne pentru care ar fi 
bine să mergem la medic sunt: 
roșeața ochiului, tumefacția 
pleoapelor, durerea, apariția 
unor halouri colorate în jurul 
surselor de lumină, observarea 
unor umbre sau a unor puncte 
care se plimbă în câmpul vizual, 
modificări ale pupilei, căderea 
pleoapei. Este foarte important 
ca orice persoană să-și verifice 
periodic vederea la fiecare ochi, 

de trecere în revistă a tuturor 
acelor potențiali factori de risc 
moșteniți sau favorizați prin 
stilul de viață. După analizarea 
aspectului exterior al ochilor și 
al pleoapelor, medicul veri-
fică motilitatea oculară prin 
solicitări exprese de mișcare a 
ochilor, pentru depistarea unui 
eventual strabism, a unei even-
tuale pareze ori a unei eventuale 
vederi binoculare (capacitatea 
celor doi ochi de a funcționa 
simultan).

Următorul pas este deter-
minarea acuității vizuale prin 
citirea de către pacient a unor 
cifre și litere de pe un panou 
luminos, situat la distanță, apoi 

prin citirea unui text imprimat 
(testarea vederii de aproape). În 
acest moment, dacă este nevoie, 
se prescriu ochelari. 

Măsurarea dioptriilor (autore-
fractometrie) se face cu ajutorul 
unui aparat special, numit 
dioptron. „Poate fi necesară 
repetarea acestei măsurători 
după folosirea unor picături 
(utilizarea picăturilor este utilă 
pentru a determina adevăratele 
dioptrii, înlăturându-se, pentru 
scurt timp, reglajele efectuate de 
musculatura ochiului). În cazul 
copiilor sub 3 ani, se utilizează 
un alt aparat, Plus Optics, ca-
pabil să efectueze măsurătoarea 
de la distanță”, spune dr. Adrian 
Moldoveanu, medic specialist 
oftalmolog de la Hyperclinica 
MedLife Constanța.

O altă etapă este biomicroscopia, 
adică examinarea părții anterioa-
re a globului ocular (cornee, 
iris, cristalin). „Metoda permite 
o mai bună vizualizare a unor 
eventuale răni la nivelul părții 
anterioare a ochiului”, precizează 
dr. Adrian Moldoveanu.

Retina, vasele de sânge și nervul 
optic, adică partea posterioară 
a ochilor, sunt, și ele, observate 
în cadrul examenului de fund 

Cele mai bune 
soluții pentru 

sănătatea ochilor

DOSARMEDICAL

„Primul semn clinic că persoana în cauză necesită 
consult oftalmologic de urgență este scăderea 

vederii, dacă aceasta se produce brusc.”

Dr. Amalia Micuda, medic primar oftalmologie, 
Hyperclinica MedLife Titan

Ce etape cuprinde un examen 
oftalmologic complet? Care sunt cele 

mai întâlnite probleme oftalmologice și 
cum se poate trata fiecare dintre ele? 
Ce măsuri de precauție putem adopta 

pentru a ne păstra vederea bună? Sunt 
doar câteva dintre întrebările la care 

vom răspunde cu ajutorul specialiștilor 
din cadrul Hyperclinicilor MedLife.
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de ochi. „Ideal ar fi ca fundul de 
ochi să se efectueze de fiecare 
dată după dilatarea pupilei 
(după utilizarea picăturilor 
care modifică vederea). Efectul 
picăturilor durează câteva ore, 
timp în care nu este indicat să 
conduceți și ar fi bine să purtați 
ochelari de soare”, spune me-
dicul Adrian Moldoveanu.

De altfel, după cum explică 
medicul primar oftalmolog 
Amalia Micuda, de la Hypercli-
nica MedLife Titan, „examenul 
fundului de ochi permite și 
stadializarea afectării oculare în 
cadrul unor boli generale (di-
abet zaharat, hipertensiune arte-
rială), depistarea unor boli ale 
nervului optic (inflamații, atrofii 
- distrugere de fibre nervoase, 
edem - acumulare de lichid 
la nivelul nervului optic, care 
apare în cazuri de hipertensiune 
intracraniană). Prin această 
metodă, se pot diagnostica și tu-

mori intraoculare (melanomul, 
de exemplu)”.

Vicii de refracție
care afectează vederea

Miopia este determinată, în 
aproape 90% din cazuri, de 
factori ereditari. În mai puține 
cazuri, ea poate fi asociată cu 
patologii precum toxoplasmoza 
(determinată de un parazit) sau 
sindromul Marfan (boală gene-
tică prin care este afectat țesutul 
conjunctiv). 

Viciu de refracție – în care 
focarul razelor paralele de la 
infinit se află în fața retinei, 
motiv pentru care miopii au 
tendința să apropie obiectele 
pentru a vedea bine –, mio-
pia se poate prezenta cel mai 
adesea într-o formă simplă, în 
care globul ocular este normal, 
sau într-o formă degenerativă, 

caracterizată prin afectarea 
structurilor oculare. Medicul 
specialist oftalmolog Larisa 
Nesterovski explică dinamica în 
urma căreia poate rezulta mi-
opia: „Analizatorul vizual este 
imatur la naștere, este într-o 
continuă dezvoltare în perioada 
copilăriei, iar refracția, care, la 
naștere, corespunde fiziolo-
gic hipermetropiei, din cauza 
dimensiunilor mai mici și a 
puterii de refracție mai slabe, se 
diminuează treptat. În varianta 

ideală, ajunge la emetropie către 
vârsta de 7 ani. Însă și după 
această vârstă se pot observa 
modificări ale refracției, iar 
în cazul miopiei progresia se 
accentuează în perioada de ado-
lescență și se stabilizează către 
vârsta de 25 de ani.

Soluțiile terapeutice pentru 
miopie constau în purtarea 
de ochelari sau în corectarea 
dioptriilor cu ajutorul laserului 
cu excimeri prin două metode 

Primele controale 
oftalmologice 

„Prima inspecție 
oftalmologică este realizată 

de medicul neonatolog, 
imediat după naștere. Copiii 

născuți prematur trebuie 
consultați de către medicul 

oftalmolog la vârsta de 4 
săptămâni, pentru depistarea 

precoce a retinopatiei de 
prematuritate. Copiii născuți 
la termen, cu masa corporală 

normală, care n-au fost 
supuși terapiei cu oxigen vor 

face primul consult la 3-6 
luni, apoi la vârsta de un an, 
la 3 ani și, respectiv, la 5 ani, 

cu verificări anuale ulterioare 
în perioada școlară, dacă 

aparatul vizual este normal 
conform vârstei. 

În cazul depistării viciilor de 
refracție sau al patologiei 

oculare, medicul oftalmolog 
vă recomandă tratamentul 

necesar și un alt program 
de vizite”,  spune dr. Larisa 

Nesterovski, medic specialist 
oftalmolog, Hyperclinica 

MedLife Grivița.

„Ochiul leneș”, tratabil 
până la 6-7 ani

Ambliopia, așa-numitul 
„ochiul leneș”, se tratează 
dacă este depistată la 
timp și dacă se începe 
imediat tratamentul 
de dezambliopizare. 
„Tratamentul presupune 
corecția optică adecvată, 
ocluzia ochiului bun sau 
penalizarea lui – folosirea 
picăturilor cicloplegice, 
pentru încețoșarea vederii 
ochiului cu acuitate 
vizuală bună. Ocluzia 
poate fi făcută cu plasture 
pe tegumente, cu ocluzor 
pe ochelari și, mai nou, au 
apărut ochelarii electronici 
care au lentile cu dioptrii 
și care se închid automat 
în funcție de programul 
selectat și de programele 
de calculator pentru 
dezambliopizare. Oricum, 
cea mai eficientă este 
ocluzia clasică. 
După vârsta de 6-7 ani, 
recuperarea vederii la 
ochiul ambliop nu mai 
este posibilă, pentru 
că creierul renunță la 
imaginea neclară pe 
care i-o furnizează ochiul 
cu viciul mai mare de 
refracție”, explică dr. Larisa 
Nesterovski.

„Tehnicile laser se bazează pe proprietatea 
epiteliului corneei de a se regenera în mod natural 
și constau în îndepărtarea parțială a acestui strat. 

Ulterior, corneea se remodelează, obținându-se 
corectarea dioptriilor.”

Dr. Adrian Moldoveanu, medic specialist oftalmolog, 
Hyperclinica MedLife Constanța
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sferocilindrice, dar și în inter-
venție laser”, spune dr. Adrian 
Moldoveanu.

În cazul copiilor, astigmatismele 
sunt relativ mai stabile. „Este 
foarte importantă perioada 
între 6 luni și un an, în care se 
dezvoltă vederea binoculară. 
Dacă nu există o aliniere corectă 
a ochilor, nu există o cores-
pondență ideală între retinele 
ambilor ochi, nu se vor crea 
legăturile neuro-senzoriale între 
ochi și centrii vizuali corticali, 
care să dea senzația de vedere 
stereoscopică. Acestea nu se mai 
pot recupera mai târziu. Putem 
avea vedere perfectă la fiecare 
dintre ochi, însă lipsa unei 
bune stereoscopii ne va limita 
posibilitățile de a desfășura unele 
activități profesionale. De aceea, 
este greșită ideea de a face con-
trolul copilului abia la 3 ani, din 
cauză că până atunci este prea 
mic și „nu colaborează”, mai ales 
că există multe metode de testare 
a acuității vizuale și a vederii 
stereoscopice la copiii preverbali.
Cataracta este o tulburare 
de transparență a cristalinului, 

exprimată prin opacifierea lui. 
Cauzele pentru care apare sunt 
multiple: cea mai frecventă 
cauză este vârsta, dar pot fi 
implicate şi probleme precum: 
traumatismele oculare, expu-
nerea prelungită la ultraviolete 
naturale (raze solare) sau arti-
ficiale, unele afecţiuni generale 
(diabetul) sau oculare, inflama-
torii (uveite), dar şi unele trat-
amente sistemice (corticoste-
roizii). „Când vederea scade şi 
apar dificultăţi în desfăşurarea 
activităţilor curente, este indi-
cată intervenţia chirurgicală cu 
implant de cristalin artificial. În 
unele cazuri, se operează urgent 
- în cataracta traumatică, de e-
xemplu”, spune medicul primar 
oftalmolog Amalia Micuda, de 
la Hyperclinica MedLife Titan.

Glaucomul este o afecțiune 
asociată cu creșterea tensiunii 
intraoculare (TIO), ce are drept 
consecință atrofia nervului optic 
și alterarea câmpului vizual.
Tensiunea oculară se măsoară 
cu precădere la persoanele 
trecute de 35 de ani, la persoan-
ele cu antecedente familiale de 

glaucom ori la cele cu aspect 
particular al papilei nervului 
optic. Valorile normale ale TIO 
sunt cuprinse între 10 şi 21 mm 
Hg şi se corelează cu grosimea 
corneei. „Măsurarea tensiunii 
oculare permite depistarea glau-
comului, afecțiune care poate 
duce la orbire. Ea se poate face 
în două moduri: prin metoda 
non-contact, cu ajutorul unui 
jet de aer), sau prin metoda 
contact, cu atingere, care este 
mai precisă și presupune ad-
ministrarea înainte a unor pică-
turi de anestezie (care, însă, nu 
modifică deloc vederea)”, spune 
medicul oftalmolog Adrian 
Moldoveanu, de la Hyperclinica 
MedLife Constanța.

„Pentru un diagnostic corect şi 
un tratament adecvat, va-
loarea tensiunii oculare trebuie 
întotdeauna corelată cu alte 
investigaţii paraclinice. Dacă 
se constată că nervul optic 
nu este afectat, nu este vorba 
de glaucom şi nu este, deci, 
nevoie de tratament, ci doar 
de o supraveghere atentă din 
partea medicului oftalmolog. 
Dacă, dimpotrivă, sunt semne 
de suferinţă a nervului, adică se 
confirmă glaucomul, se admi-
nistrează tratament local, cu rol 
de a scădea tensiunea oculară”, 
mai spune dr. Amalia Micuda. 
Glaucomul poate fi tratat cu 
rezultate bune prin terapie cu 
laser (laser trabeculoplastia) ori 
prin tratament chirurgical. 

 A. N.

asemănătoare: tehnica Laseksau 
PRK. „Tehnicile laser se bazează 
pe proprietatea epiteliului corn-
eei (primul strat al corneei) de 
a se regenera în mod natural și 
constau în îndepărtarea parțială 
a acestui strat. Ulterior, corn-
eea se remodelează cu ajutorul 
laserului, astfel obținându-se 
corectarea dioptriilor. Diferența 
dintre cele două tehnici este că, 
în cazul LASEK, epiteliul înde-
părtat se repoziționează după 
tratamentul laser, fiind înlocuit 
treptat de epiteliul nou”, explică 
medicul specialist oftalmolog 
Adrian Moldoveanu.

Hipermetropia este o tulbura-
re de refracție în care focarul 
razelor paralele de la infinit 
se situează în spatele retinei. 
„Pacienții cu hipermetropie au 
acuitatea vizuală scăzută atât 
la distanță, cât și de aproape și 
acuză cefalee, vedere încețoșată, 
oboseală oculară. Tratamentul 
corect al hipermetropiei constă 
în corecția optică cu lentile con-
vergente, notate cu (+). Lentilele 
pot fi aeriene sau de contact. 
Hipermetropia se poate corecta, 
de asemenea, prin intervenție 
laser”, spune dr. Adrian Moldo-
veanu.

Astigmatismul este o tulbu-
rare de refracție în care focarul 
razelor paralele de la infinit nu 
este punctiform, rezultând focare 
regulate sau neregulate, alcătuite 
din mai multe puncte. „Astig-
matismul este cauzat de cicatrice 
posttraumatice sau postinflama-
torii, de tumori orbitare, de tu-
mori ale pleoapei superioare etc.
Tratamentul constă în corecție 
optică cu lentile cilindrice sau 

„Copiii născuți la termen, cu masa corporală 
normală, care n-au fost supuși terapiei cu oxigen 
vor face primul consult la 3-6 luni, apoi la vârsta 
de 1 an, la 3 ani și, respectiv, la 5 ani, cu verificări 

anuale ulterioare în perioada școlară.” 

Dr. Larisa Nesterovski, medic specialist oftalmolog, 
Hyperclinica MedLife Grivița
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POVESTEATA

«S-au lipit de mine și s-au 
liniștit. Fericire la pătrat!»

A. B., în vârstă de 31 de ani, din București, este 
acum fericita mamă a unor gemeni sănătoși. 
A luptat mult pentru a-și câștiga dreptul la 

această fericire, trecând printr-o serie de experiențe 
la limită, care ar fi putut avea un cu totul alt 
deznodământ, dacă n-ar fi avut șansa întâlnirii cu 
medicul la care a venit pentru a doua opinie.
În urmă cu un an și cinci luni, 
A. B. aducea pe lume doi băieți 
gemeni identici. Obținuse sarci-
na prin fertilizare in vitro: „Pri-
ma încercare, și primul succes!”. 
Problemele aveau să apară ceva 
mai târziu, începând cu luna a 
treia de sarcină: „Am ajuns la 
domnul doctor Rădulescu-Boti-
că în momentul în care sarci-
na era în 12 săptămâni. Până 
atunci, mă monitorizase un alt 
medic, care mi-a spus, în urma 
a ceea ce observase la ecografie, 
că unul dintre feți suferă de 
sindrom Down. Pentru că ge-

menii erau în aceeași placentă, 
asta ar fi însemnat că amândoi 
sunt suspecți de sindrom Down. 
Numai eu știu ce-a fost în 
sufletul meu în acele momente. 
Nu m-am lăsat doborâtă, însă, 
și am hotărât să cer a doua 
opinie. Așa am ajuns la domnul 
doctor Rădulescu-Botică. După 
o ecografie de o oră, în care a 
analizat fiecare părticică din cei 
doi feți, dl. dr. Rădulescu-Botică 
mi-a spus că el nu crede că este 
vorba de sindrom Down. Iar 
biopsia de placentă a confirmat 
opinia dumnealui.

„Aveam burta de două ori mai 
mare”
Problemele nu se sfârșiseră însă, 
pentru că translucența nucală 
mai mare constatată la unul din-
tre feți, care ridicase suspiciuni 
de sindrom Down, era cauzată 
de sindromul transfuzor-trans-
fuzat. „Fătul cel mare acumulase 
foarte mult lichid, iar fătul cel 
mic de-abia mai avea spațiu să se 
dezvolte. Aveam burta de două 
ori mai mare decât ar fi trebuit 
să o am chiar și pentru gemeni. 
Mi s-a spus că este nevoie de 
operația de separare de placentă, 
pentru a salva fătul mai puțin 
dezvoltat. Trimisă prin recoman-
dare de dl. dr. Rădulescu-Botică 
la un mare spital din Marea 
Britanie, am făcut operația când 
sarcina avea 24 de săptămâni, 
pe 13 august 2015. Am reve-
nit în țară după operație, fiind 

urmărită îndeaproape de dl. dr. 
Rădulescu-Botică, prezentân-
du-mă la control la fiecare trei 
săptămâni.

„Liniștiți-vă, acum sunt bine”
Am născut prin cezariană, la 35 
de săptămâni, într-o noapte de 
duminică, pe 8 noiembrie 2015, 
în intervalul orar 22.39 - 22.40. 
Primul a fost scos Nicolas – 
1,890 kg, apoi a urmat Cristian 
– 2,540 kg. A doua zi, când l-am 
văzut pe Nicolas atât de mic, 
m-am albit la față. Din fericire, 
medicul neonatolog care s-a 
ocupat de copii, o doamnă foarte 
cu picioarele pe pământ, dr. Ga-
briela Olteanu, m-a îmbărbătat, 
mi-a spus: <<Sunt bine! Liniștiți-
vă, acum sunt bine>>”.

Am stat opt zile în maternitate. 
Copiii au făcut icter, însă medicii 
și asistentele de la neonatolo-
gie au avut foarte multă grijă 
de ei. De-abia în a treia zi am 
putut să-i țin în brațe. A fost 
un sentiment de nedescris în 
cuvinte: nu-mi venea să cred că 
sunt sănătoși, că sunt amândoi. 
S-au lipit de mine și s-au liniștit. 
Fericire la pătrat!”.

Echipa medicală:

Opinia specialistului

Pacienta a venit la mine când 
sarcina gemelară avea 12 
săptămâni, pentru second- 
opinion, deoarece mai avusese 
o evaluare ecografică la care, 
observându-se o translu-
cență nucală crescută la unul 
dintre feți, s-a concluzionat că 
respectivul făt are o anomalie 
genetică. Am reevaluat sarcina 
ecografic și, prin calculul de 
risc pentru anomalii gene-
tice, am constatat: o sarcină 
gemelară la care feții împart 
aceeași placentă – sarcină 
monocorială, dar au fiecare 
sac amniotic – sarcină biam-
niotică. Unul dintre ei avea 
o translucență nucală mai 
mare, restul măsurătorilor fiind 
normale. Această translucență 
putea fi cauzată de sindromul 
transfuzat-transfuzor, care 
apare frecvent la sarcinile 
gemelare monocoriale. Pentru 
a exclude anomalia genetică 
ce ar fi putut fi prezentă la 

ambii feți (aceștia fiind identici 
genetic), am recomandat și am 
efectuat biopsie din placentă, 
iar rezultatul, diagnostic, a fost 
de cariotip normal. Deci, nu se 
punea problema întreruperii 
sarcinii, ci de a monitoriza și 
trata sindromul transfuzat 
- transfuzor (TTTS) cu debut 
precoce. La 20 de săptămâni, 
am constatat discrepanța de 
creștere dintre feți. Procedura 
de ablație laser recomandată 
a fost efectuată la Londra, 
în Kings College Hospital, de 
prof. Nicolaides. Am urmărit în 
continuare sarcina, constatând 
ameliorarea semnificativă și 
dispariția unor semne ale TTTS.

Am decis nașterea prin operație 
cezariană la 35 de săptămâni. 
Feții s-au născut cu stare bună, 
doar cu o diferență de greutate 
între ei, și au avut o evoluție 
normală până la externare și 
după aceea.

Dr. Răzvan-Florin 
Rădulescu-Botică, medic 
primar obstetrică-gine-
cologie

Dr. Perseida Boscan, 
medic specialist ATI 

Dr. Raluca-Gabriela 
Olteanu, medic neonatolog
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„Responsabilitatea cea mai mare
este să-i spui pacientei că totul este bine” 

Interviu cu dr. Carmen Negoescu Gândac, medic specialist 

obstetrică-ginecologie, Hyperclinica și Spitalul MedLife Titan

INTERVIU

Vă rog, prezentați-vă, pe 
scurt, potențialelor paci-
ente.
Sunt medic specialist – încă, 
pentru puțin timp, în curând 
trebuie să-mi dau primariatul – 
în obstetrică-ginecologie. Până 
acum, am asimilat toate compe-
tențele necesare în domeniul de 
obstetrică-ginecologie, cea mai 
recentă fiind cea de medicină 
materno-fetală, care este o 
preocupare de-a mea mai veche 
și constantă, pentru care am 
investit mult timp și pasiune.

Însă preocuparea mea con-
stantă este urmărirea sar-
cinilor– nașterea având loc tot 
în Spitalul MedLife din Grivița 
–, indiferent că este naturală sau 
cezariană. 

Femeile zilelor noastre 
devin mame tot mai târ-

Celelalte competențe ale mele 
sunt cele clasice: în ecografie 
ginecologică, obstetricală și 
senologică, în colposcopie, în 
histeroscopie, în laparoscopie 
și în planning familial. De 
asemenea, lucrez la asimilarea 
competenței de fertilizare in 
vitro, pentru a rezolva partea de 
infertilitate.

Pentru ce tipuri de ser-
vicii vi se pot adresa paci-
entele în cadrul Hypercli-
nicii MedLife Titan?

ziu. Care sunt provocările 
pe care le presupune 
urmărirea sarcinii și 
nașterea la o femeie de 
peste 35 de ani, chiar de 
peste 40 de ani?
La femeile de peste 35 de ani, 
chiar la cele de peste 40 de ani, 
este nevoie să aprofundăm ana-

Pentru consultații, pentru 
ecografii – atât pe partea de 
ginecologie, cât și pe partea de 
obstetrică, inclusiv ecografii 
de morfologie pentru trimes-
trele întâi și al treilea, cel puțin 
deocamdată. Pot fi solicitată și 
pentru intervenții care implică 
internarea pentru o zi – având 
în vedere că aveam oportu-
nitatea vecinătății imediate 
cu Spitalul MedLife Titan. În 
cadrul acestor intervenții, se 
oferă și serviciul de anestezie, 
pentru un confort cât mai bun. 
Dispunem și de un histeroscop 
foarte bun, de ultimă generație, 
cu care am executat deja o serie 
de proceduri. 

De asemenea, putem efectua 
intervenții pe colul uterin, în 
caz de patologie incipientă, sau 
intervenții mai laborioase, pe 
care le rezolvăm în Spitalul din 
Grivița (n.e. – Life Memorial 
Hospital): mioectomii, histerec-
tomii, tumorectomii mamare și 
altele.

lizele ceva mai mult, sub toate 
aspectele: cele fiziologice și cele 
posibil patologice. 

De cele mai multe ori, viitoarele 
mame sunt precaute și vin să-și 
facă analize înainte de a rămâne 
însărcinate sau vin la un consult 
obișnuit și ne declară că in-
tenționează să rămână însărci-
nate. Este mult mai precaut să-și 
facă analize înainte de sarcină. 
În acest context, aprofundăm și 
analizele de posibile patologii 
care ar putea afecta fătul, ținând 
cont de vârsta mamei. În acest 
sens, avem o gamă mai largă 
de analize, ce se pot efectua 
atât pentru mamă, cât și pentru 
copil. De asemenea, nașterea 
efectivă poate fi, într-o anu-
mită măsură, influențată și de 
vârsta femeii: toate țesuturile 
și tot organismul reacționează 
într-un fel până în 30 de ani, 
iar după 30 și, respectiv, 35 de 
ani, reacționează altfel atât la 
sarcină, cât și la naștere. Cu atât 
mai mult, după vârsta de 40 de 
ani.

Povestiți-ne despre câteva 
cazuri deosebite pe care 
le-ați avut în urmări-
re aici, la Hyperclinica 
MedLife Titan.
Am avut cazuri de femei care nu 
reușeau să rămână însărcinate, 
după o perioadă îndelungată. 
Au venit la mine, au aprofundat 
analizele, le-am făcut și unele 
investigații sau chiar unele pro-
ceduri, inclusiv histeroscopii. 
Cu sau fără tratament hormo-
nal, au reușit să rămână însăr-
cinate.

Dr. Carmen Negoescu Gândac își va susține, 
în scurt timp, examenul de primariat în 
obstetrică-ginecologie, o specialitate care o 

pasionează din mai multe motive, pe care ni le-a 
spus în cadrul interviului. Ne-a mărtusit și că, 
dincolo de tot bagajul de cunoștințe teoretice, de 
practica medicală și de schimbul de experiență cu 
colegii, ceea ce a ajutat-o să devină un medic mai 
bun și să empatizeze până la capăt cu pacientele sale 
este faptul că a trăit, pe propria piele, fenomenul 
nașterii .

„Au indicație pentru histeroscopie pacientele care 
nu reușesc să rămână însărcinate – și care au făcut 
celelalte investigații– sau pacientele care prezintă 

sângerări anormale, fără o cauză strict hormonală, 
infecțioasă sau organică.” 
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Un caz deosebit a fost cel al unei 
paciente cu sarcină gemelară, 
obținută spontan (n.e. – pe 
cale naturală), care a trebuit 
să-și asume măsuri de precauție 
extremă, pentru că tot timpul, 
aproape de la început, a existat 
un risc de a pierde sarcina 
din cauza unor probleme de 
coagulare și unei patologii de 
col. Iar sarcina gemelară ridică 
niște aspecte particulare și 
este o sarcină cu un risc un pic 
crescut. În final, s-a ajuns la 
treizeci și ceva de săptămâni, 
adică la o perioadă relativ sigură 
pentru copii. Nașterea a decurs 
prin cezariană, pentru că așa au 
permis-o condițiile locale, dar 
a fost foarte bine și părinții au 
plecat fericiți acasă cu încă doi 
copii, două fetițe (mai aveau o 
fetiță). 

Alte situații au fost când am 
avut paciente care, deși au 
început cu stângul, au continu-
at doar cu dreptul. Mai exact, 
s-au prezentat inițial la mine 
însărcinate, dar cu sarcini care 
s-au oprit din evoluție în primul 
trimestru. Ulterior situației, am 
aprofundat analizele și investi-
gațiile și, în cele din urmă, s-a 
depistat problema care exista și, 
cu ajutorul unei echipe mul-
tidisciplinare, completată de 
medicul endocrinolog, au reușit 
să rămână din nou însărcinate.

Să vorbim despre inves-
tigațiile ginecologice. Ce 
este histeroscopia și când 
se recomandă?

Histeroscopia este o procedură 
minim invazivă care se face, de 

ate înainte şi analize genitale, 
inclusiv culturi din colul uterin, 
Chlamydia şi altele. Histerosco-
pia se face, în mod normal, 
după ce au fost efectuate aceste 
analize.

Colposcopia se face de 
rutină sau tot în situaţii 
specifice?
Colposcopia nu este o investigație 
invazivă și nu produce mai mult 
disconfort decât o consultație 
obișnuită. Este indicată pentru 
a descoperi posibile leziuni pe 
col sau vaginale – se aplică două 

substanțe pe colul uterin și se 
vizualizează din afară cu un 
aparat prevăzut cu lupă. Dacă 
facem colposcopie completă, 
facem și vaginoscopie, adică 
vizualizăm și pereții vaginali, iar 
unele leziuni sunt la acest nivel. 
Ele pot da modificări ale examen-
ului Papanicolau, iar colul să fie 
sănătos.
Protocoalele vechi o prevedeau 
ca investigaţie de rutină şi era un 
lucru bun. În prezent, se face în 
situații specifice. De exemplu, 
după ce efectuăm un examen 
complet ginecologic, testul 
Papanicolau şi, eventual, analize 
suplimentare, pentru depistarea 
HPV-ului, care ies pozitive.
Din experiența personală sau 
din experiența altor colegi, 
împărtășită în cadrul unor sim-

preferat, cu sedare, pentru că 
poate fi ușor dureroasă. Investi-
gația constă în vizualizarea ute-
rului – deci a pereților cavității 
uterine și a canalului cervical – 
cu ajutorul unei camere video. 
Au indicație pentru histerosco-
pie pacientele care nu reușesc 
să rămână însărcinate – și care 
au făcut celelalte investigații sau 
măcar o parte dintre ele – sau 
pacientele care prezintă sângerări 
anormale (între menstruații sau 
când menstruațiile sunt pre-
lungite) și nu se poate găsi, prin 
celelalte investigații (ecografie, 
analize de sânge sau de secreții 
genitale), o cauză strict hormo-
nală, infecțioasă sau organică. 

O categorie de paciente care se 
prezintă pentru că nu mai pot 
rămâne însărcinate sau pentru 
că au unele probleme genitale 
(dureri, sângerări anormale, în 
cantitate mai mică sau mai mare) 
o reprezintă cele cu sinechii, 
adică pereții colului sau ai uteru-
lui alipiți, din cauza unor infecții 
incomplet sau incorect tratate 
sau din cauza unor chiuretaje 
mai abrazive, care au lăsat oare-
care sechele. 
Indicație pentru histeroscopie au 
și pacientele care au, în antece-
dentele personale sau familiale, 
îngroșarea endometrului, adică 
o mucoasă uterină mai groasă 
decât este normal sau mai 
neregulată, cu anumite aspecte 
ecografice care pot da de înțeles 
că acolo pot exista și polipi.

Prin histeroscopie putem 
vedea care este cauza proble-
melor ginecologice și, în cadrul 
aceleiași ședințe, putem rezolva 

pozioane, cursuri sau prezentări, 
vă spun că s-au descoperit leziuni, 
multe la persoane până în 27 
de ani, cu ajutorul colposcopiei. 
Astfel, au putut fi tratate la timp 
și nu au evoluat spre cancer de 
col uterin. Deci, este utilă la orice 
vârstă, inclusiv în cazul per-
soanelor tinere. De aceea, cred că 
trebuie introdusă în protocoalele 
de investigații de bază.

Există anumite leziuni care 
scapă examenului Papanico-
lau. Mai exact, în momentul 
recoltării probei, se poate să 

existe anumite zone – accesibile 
vizualului, dar care nu intră 
în frotiul de recoltare pentru 
Papanicolau, iar acele celule să 
scape investigației citologului. 
Or, și așa putem rata descoperi-
rea unor leziuni.

Colposcopia ne ajută să diferen-
țiem normalul de anormal. Un-
eori, cel mai greu, ca medic, este 
să-i spui pacientei că totul este 
bine. Este responsabilitatea cea 
mai mare. Colposcopia ne ajută 
să scăpăm mai puține leziuni ce 
se pot transforma în cancer.

Credeți că este important 
să se creeze o relație între 
medicul ginecolog-obste-
trician și pacientă?
Este foarte important, pentru 

problema sau putem efectua o 
biopsie lezională. Deci, se poate 
face atât în scop diagnostic, cât și 
în scop terapeutic.

Cât durează histeroscopia 
și în ce constă partea de 
tratament?
Depinde dacă procedura este 
doar diagnostică sau dacă și 
tratăm. Poate dura între 10-
15 minute și 45 de minute. La 
pacientele care au născut natural, 
prima etapă, de introducere a 
histeroscopului, decurge mai 
rapid, iar celelalte paciente au 
nevoie de o pregătire medica-
mentoasă prealabilă și procedura 
durează cu câteva minute mai 
mult.

În Spitalul MedLife Titan, dis-
punem de pense histeroscopice, 
cu ajutorul cărora putem face 
biopsii endouterine și cu care 
putem îndepărta anumiți polipi 
care pot apărea în cavitatea uteri-
nă, pe care îi trimitem ulterior la 
biopsie și pentru analiză histopa-
tologică. Sunt niște pense foarte 
fine, atraumatice. Ele reprezintă 
unele dintre instrumentele cele 
mai moderne cu care pot fi 
abordate aceste probleme și după 
ce au fost tratate infecțiile, acolo 
unde există. 

Care este pasul inves-
tigațional care precede 
histeroscopia?
Sunt unele situaţii când putem 
constata, la ecografia endovagi-
nală, că mucoasa uterină este 
îngroşată, că există polipi sau o 
problemă care trebuie evaluată 
suplimentar, prin histeroscopie. 
Bineînţeles că trebuie efectu-

că, de multe ori, pacienta vine 
cu toate problemele cu care se 
confruntă la acel moment și se 
lasă în seama medicului, ceea ce 
este o mare dovadă de încrede-
re. În România, spre deosebire 
de alte țări, femeia naște cu 
medicul obstetrician care i-a 
urmărit sarcina. 

Și eu am fost însărcinată și, când 
medicul meu a plecat din țară 
când aveam 36 de săptămâni, 
m-am simțit debusolată. Asta, 
deși sunt medic ginecolog și aș 
fi putut să aleg alt medic.

Recunosc că multe lucruri nu le 
înțelegeam la fel înainte să devin 
mamă. Mi-am dat seama, însă, 
că atunci când ești însărcinată, 
îți pui mult mai multe întrebări 
și ai mai multe griji.

De ce ați ales să deveniți 
medic obstetrician-gine-
colog??
Sarcina și nașterea mi s-au 
părut întotdeauna părți ale unui 
miracol. Lucrurile acestea te 
atrag atât de mult pe parcurs 
încât, la un moment dat, ajungi 
să te identifici cu ele.
Prima dată, am văzut o naștere 
când eram la rezidențiat, era o 
naștere naturală. M-a emoțio-
nat starea mamei când și-a luat 
copilul în brațe. Mi-am dorit 
să retrăiesc emoțiile acelea –
contradictorii, de intensitate 
maximă – și ca medic, dar și ca 
femeie, ca mamă. Sunt cele mai 
frumoase momente pe care le 
poate trăi o femeie de-a lungul 
vieții. 

Interviu de Ana-Maria Niță

INTERVIU

„Colposcopia ne ajută să diferențiem normalul de 
anormal și să scăpăm mai puține leziuni ce se pot 

transforma în cancer.”
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UTILE

De ce e bine să verificăm 

starea alunițelor 
noastre

În România, incidența cancerului de piele de 
tip melanom este, de 25 de ani, într-o creștere 
constantă: de la 1,2 la 4,6 cazuri la 100.000 de 

locuitori/an , cu o rată anuală a deceselor de o 
treime din cei diagnosticaţi – tardiv, din păcate. 
Însă două măsuri care ne pot salva viața sunt 
protecția solară adecvată și dermatoscopiile 
realizate cu regularitate.
Alunițele – denumite, în ter-
meni medicali, nevi melanocita-
ri –, sunt proliferări benigne ale 
melanocitelor, celulele ce dau 
pigmentul pielii. 

Nevii melanocitari pot fi con-
genitali (prezenți la naștere) sau 
dobândiți pe parcursul vieții. 
Aceștia din urmă pot fi, la rân-
dul lor, nevi comuni sau atipici. 
Cele mai multe alunițe de pe 
corpul unei persoane sunt nevi 
melanocitari comuni, care apar 
din copilărie până în decada 
a treia de viață și care au o 

creștere lentă, simetrică, urmată 
de stabilizare și, eventual, de 
regresie lentă odată cu vârsta.
Nevii melanocitari atipici 
(displazici) sunt benigni, dar 
pot prezenta aspecte clinice și 
dermatoscopice asemănătoare 
cu ale melanomului (o tumoră 
malignă agresivă). De altfel, 
persoanele cu multipli nevi 
atipici au un risc mai mare de 
apariție a unui melanom. Con-
form statisticilor, 25% din mela-
noame se dezvoltă din alunițe 
deja existente, însă majoritatea 
melanoamelor (75%) apar de 

novo, adică sunt de la început 
leziuni maligne și apar într-o 
zonă a pielii cu aspect normal, 
prin proliferarea necontrolată a 
celulelor melanocitare. 

Blonzii cu piele deschisă la 
culoare, risc maxim
La nou-născuți, displazia apare 
Există câteva categorii de per-
soane care sunt vulnerabile la a 
se confrunta cu formarea unui 
melanom: persoanele cu părul, 
ochii și pielea deschise la cu-
loare, care se ard ușor la soare, 
persoanele care au multe alunițe 
și persoanele care au rude de 
gradul întâi cu melanom.

Diagnosticarea melanomului 
se bazează pe criterii clinice și 
dermatoscopice, precum și pe 
analiza histopatologică.
Criteriile clinice includ regula 
ABCDE, utilizată în observa-

rea cu ochiul liber a alunițelor: 
Asimetrie, Border – contur 
neregulat, mai multe Culori, 
Dimensiune mai mare de 6 mm, 
Evoluție. 

Cele mai multe melanoame sunt 
de culoare maro sau neagră, dar 
există și unele în culori roz, roșu 
sau gri-albăstrui.

În fază inițială, unele mela-
noame nu prezintă, clinic sau 
dermatoscopic, niciun semn 
caracteristic. Prin urmare, la 
o singură observație inițială 
se poate trece drept o leziune 
benignă. Dar, la o a doua exami-
nare, peste câteva luni, lezi-
unea își va modifica aspectul, 
iar schimbarea poate fi detec-
tată doar prin compararea cu 

imaginea stocată în prealabil cu 
ajutorul dermatoscopului. 

Metodă nedureroasă de 
observare a nevilor
Dermatoscopia, numită și 
microscopie prin epilumi-
nescență, este o metodă nein-
vazivă de analiză a culorilor și a 
microstructurilor din straturile 
superficiale ale pielii, folosind un 
aparat numit dermatoscop, for-
mat dintr-un sistem de lentile și 
dintr-o sursă de lumină. În prac-
tica medicală, există posibilitatea 
de a folosi unul dintre cele două 
tipuri de dermatoscop: manual 
sau digital computerizat. Derma-
toscopia digitală computerizată 
este cea mai bună metodă de 
urmărire a dinamicii alunițelor, 

Articolul a fost realizat cu ajutorul 
dr. Ana Maria Calistru, medic 
specialist dermatovenerologie, 
Hyperclinica MedLife Iași

în special în cazul persoanelor cu 
risc crescut de melanom.

Folosirea dermatoscopului 
digital computerizat conferă mai 
multe avantaje: posibilitatea de 
a fotografia pielea de pe întreg 
corpul, pe regiuni anatomice, 
posibilitatea de a stoca imaginile 
luate, pentru a urmări evoluția 
leziunilor în timp și contextul de 
a evita exciziile, de multe ori ne-
necesare, ale leziunilor benigne. 

Diagnostic precoce 
= rată mare de vindecare 
Prin folosirea dermatoscopiei 
digitale, a crescut semnificativ 
acuitatea diagnosticului precoce 
al melanomului. 

Criteriile de diagnostic derma-
toscopic al melanomului pot 
fi întâlnite și la nevii atipici. 
La pacienții cu puține leziuni 
melanocitare atipice (una-patru) 
și grad înalt de suspiciune se 
poate opta pentru excizie pentru 
analiză histopatologică. Însă, în 
cazul pacienților cu nevi atipici 
multipli (17% din populație), cea 
mai bună abordare este urmări-
rea, adică observarea nevilor la 
diferite intervale de timp, pentru 
detectarea modificărilor.

Dacă melanomul este diagnos-
ticat într-o fază precoce (atunci 
când grosimea tumorii este mai 
mică de 1 mm), simpla excizie 
este curativă în 90% din cazuri.  
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colesterolului total, cea a LDL, cea a 
HDL sau cea a colesterolului total în 
relație cu valoarea trigliceridelor?

Răspunde dr. Corina Popa, 
medic specialist cardiologie, 
de la Hyperclinica MedLife 
Berceni:

Colesterolul total și trigliceridele 
sunt constituenți lipidici diferiți, 
neexistând neapărat o relație directă 
între ei. Colesterolul intră în alcătuirea 
oricărei celule din organism, ca parte 
a membranei celulare. Trigliceridele 
derivă din excesul de calorii ingerate 
și sunt depozitate în celulele adipoase. 
Trigliceridele crescute reprezintă un 
factor de risc cardiovascular suplimentar, 
iar peste anumite valori reprezintă un risc 
pentru a face pancreatită.

Este importantă evaluarea întregului 
profil lipidic, fiecare component având 
rolul său bine definit în protecția sau în 
riscul cardiovascular.

Cătălin
Am 62 de ani și, la cea mai recentă 
ecografie abdominală, s-a constatat 
că am în colecist o piatră foarte mare. 
Precizez că, în decursul timpului, am 
avut cu exactitate două crize biliare: 

Infarctul miocardic reprezintă astuparea 
unui vas coronarian, ce are drept 
consecințe întreruperea curgerii sângelui 
spre teritoriul irigat și moartea țesutului 
miocardic. 

Ca să putem vorbi de prognosticul de viață 
al unui pacient după un infarct miocardic 
acut, trebuie să știm câteva lucruri, în 
funcție de care putem spune care va fi 
evoluția ulterioară:
- localizarea infarctului (dacă infarctul este 
localizat în alt teritoriu, afectează mai puțin 
din mușchiul miocardic, iar dacă infarctul 
este cu localizare anterioară, prognosticul 
este mai grav, pentru că teritoriul afectat 
este foarte mare)
- dacă se constată coronarografic că 
există circulație colaterală către teritoriul 
de infarct, aceasta va iriga – deși nu 
suficient încă – teritoriul corespunzător al 
infarctului, limitând moartea mușchiului 
miocardic. Deci, deși se presupune că 
teritoriul respectiv din mușchi a murit în 
totalitate, prin circulația colaterală formată 
se limitează moartea mușchiului și acesta 
mai poate fi recuperat.

- dacă pacientul a beneficiat de o destupare 
a vasului în primele ore de la infarct, atunci 
mușchiul își va reveni într-o proporție mai 
mare, pentru că a fost salvată circulația 
către mușchiul inimii.

Alina
Cât de importantă este alimentația în 
prevenția și în tratamentul acneei?

Răspunde dr. Diana 
Daraban, medic specialist 
dermatovenerologie în cadrul 
Hyperclinicilor MedLife 
Băneasa și Titan:

Rolul alimentației în prevenția sau în 
tratamentul acneei este controversat. Pe 
parcursul anilor, s-au realizat mai multe 
studii care au încercat să evidențieze 
accentuarea acneei în cazul în care 
pacientul urmează diete bogate în glucide, 
în lipide sau în proteine, dar aceste studii 
n-au ajuns, totuși, la niște concluzii foarte 
clare.
Personal, am observat, de-a lungul 
timpului, efecte pozitive atunci când 
pacienții cu acnee evită să consume 
dulciuri, produse de tip fast-food, sucuri 
carbogazoase, carne (în special cea de pui) 
și, mai nou, lactate (în mod special cele 
degresate).

Cătălin L.
Colesterolul total este format din 
colesterol „bun” (HDL) și colesterol 
„rău” (LDL). Care este relația dintre 
colesterol și trigliceride? Care 
valoare este mai importantă: cea a 

una în 1981 și una în 1982, ambele 
rezolvate cu Scobutil. De atunci, nimic.
Mănânc aproximativ dietetic. Ce mă 
sfătuiți ? Ar trebui să mă operez?

Răspunde dr. Eugen Crăciun, 
medic primar gastroenterologie 
și hepatologie, cu competență 
în endoscopia diagnostică 
și terapeutică, în cadrul 

Hyperclinicilor MedLife și Life Memorial 
Hospital:

Dată fiind perioada foarte lungă fără 
simptome, nu există, de principiu, 
indicație chirurgicală. Vă recomand, 
totuși, să urmăriți ecografic colecistul, la 
interval de șase luni, pentru identificarea 
din timp a unor posibile complicații.

Mihai Popescu
Cât mai trăiește un om după un 
infarct, potrivit statisticilor? Aș dori 
să primesc un răspuns direct și clar, 
încurajările nu mă interesează.

Răspunde dr. Florina Pinte, 
medic primar cardiologie, 
cu competență în cardiologie 
intervențională, din cadrul 
Centrului de Cardiologie și 

Radiologie Intervențională AngioLife:

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 Braşov
Str. Turnului nr. 2, 
Telefon: 0268 960 

Hyperclinica 
MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod
500366, 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 Ploiești
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.


