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Zăpada de la sfârșitul lunii ianuarie ne-a bulversat puțin. Fiind prima din 
acest sezon și, totodată, atât de așteptată, mulți au asociat-o cu o revenire 
a sărbătorilor de iarnă. Cu toate acestea, calendarul ne spulberă orice 
iluzie și ne confirmă că Moș Crăciun a plecat de ceva timp, iar noi am  și 
început activitatea din 2014. Este momentul oportun să ne punem în 
ordine gândurile, să ne setăm obiectivele și să trecem la acțiune. Și pentru 
că sănătatea este sau ar trebui să fie unul dintre obiectivele importante pe 
agenda fiecăruia, ce-ar fi să facem, la acest început de an, o verificare a stării 
de sănătate și, implicit, o vizită la medic?

Studiile de specialitate din ultima perioadă arată că mai puțin de jumătate 
dintre români merg anual la un control de rutină, procentul fiind mai mare 
doar în cazul celor care ajung la un cabinet medical cu o problemă reală 
de sănătate. Altfel spus, preferăm să ne tratăm decât să prevenim. Dar cum 
rămâne cu situațiile în care boala este diagnosticată mult prea târziu ca să 
mai existe șanse de vindecare? Din păcate, sunt tot mai mulți pacienți care 
se lovesc de această realitate, motivul principal fiind vizita întârziată sau 
amânarea vizitei la medic. Și atunci, mă întreb, nu este mai bine să prevenim, 
decât să tratăm?

Există o serie de afecțiuni, de sine stătătoare, care nu au simptome imediate. 
Pot trece luni la rând, în unele cazuri chiar ani, până când boala începe să 
se manifeste, să dea de bănuit. Formele de cancer, infecțiile HIV, hepatitele, 
tuberculoza, diabetul sunt doar câteva dintre afecțiunile ce se înscriu în 
categoria bolilor “tăcute”. În completarea acestora sunt prezente bolile 
asociate care, deși la prima vedere par banale, netratate la timp pot avea și ele 
consecințe fatale. Faceți cunoștință cu una dintre aceste afecțiuni la rubrica 
„Dosar medical”.

Dacă în continuare sunteți reticenți în ceea ce privește necesitatea de a face 
un control de rutină, motivul ascuns fiind, de fapt, frica de investigație, vă 
pot asigura că și la acest capitol medicina a evoluat foarte mult. Există o serie 
de metode inovatoare de diagnostic care vin să înlocuiască medicina clasică 
și care chiar se bucură de rezultate foarte bune. Vă invit să descoperiți o astfel 
de metodă la rubrica de reportaj.

La final, aș vrea să punctez încă o dată faptul că niciun obiectiv nu este mai 
important decât starea ta de sănătate, cum, de altfel, nicio altă acțiune nu 
poate înlocui sau amâna vizita la medic. Hai să începem 2014 altfel și să ne 
oferim un plus de grijă. Să avem un an nou bun!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare 
la serviciile, promoţiile și noii medici MedLife.

O cameră video de dimensiunea unei pastile străbate tubul 
digestiv și realizează fotografii din corpul pacientului. 
Astfel se desfășoară una dintre cele mai moderne tehnici 
de investigaţie medicală, folosită la ora actuală. Adrian, 
fotograf, a avut ocazia să o testeze și să descopere că suferă 
de boala Crohn. Cum a trăit un fotograf această experienţă 
puteţi citi în reportajul din această ediţie. 

Geta, 65 de ani, a aflat într-o zi că suferă de una dintre cele 
mai temute boli. Nu a stat prea mult pe gânduri. A luat 
imediat măsuri și, cu ajutorul echipei MedLife, a reușit să se 
vindece. Totuși, povestea ei înseamnă mai mult decât victoria 
în lupta cu boala. Mai multe detalii, la rubrica „Povestea ta”.

Prezbitismul apare ca o consecinţă a îmbătrânirii 
cristalinului. Lentilele de până acum nu reușeau 
niciodată să satisfacă pe deplin nevoile celor care le 
poartă. Graţie tehnologiei moderne, avem soluţia: 
lentilele progresive personalizate. Citiţi mai multe 
informaţii în articolul din această rubrică.  

La dr. Angela Petre, medic specialist chirurgie plastică, 
ajung pacienţi cu așteptări fie reale, fie exagerate, însă rolul 
ei este inclusiv acela de a-și ajuta pacienţii să facă diferenţa 
între un defect fizic real și unul imaginar. Cum și în ce 
limite reușește să împlinească visele celor care trec pragul 
cabinetului său aflaţi din interviul cu dr. Angela Petre. 

Ce fel de dureri pot fi tratate cu undele de șoc? Există 
vreun remediu și pentru durerile de articulaţii ce apar 
după alergare? Cum pot controla poftele în sarcină? Este 
sănătos pentru copil să mă abţin? Răspunsurile la toate 
aceste întrebări, dar și la multe altele le puteţi afla citind 
această ediţie. 
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NOU: Grup de socializare şi dezvoltare personală 
pentru copii şi adolescenţi, la MindCare

delaj), teatru, joc, muzică şi dans, excursii, ateliere de gătit, dar 
şi întâlniri cu poveşti şi povestiri terapeutice. De asemenea, 
părinţii se vor prezenta periodic la şedinţele cu specialiştii 
MindCare, în care vor discuta despre evoluţia copilului în 
cadrul programului. 

Şedinţele de socializare şi dezvoltare personală se desfăşoară 
la Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare, iar preţul 
unei astfel de întâlniri este de 100 de lei pentru 90 de minute. 

Pentru informaţii şi programări, apelaţi 0753.535.370 sau 
0753.535.385.

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare
Str. Henri Coandă nr. 33, etaj 1, Bucureşti.

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare oferă, 
începând cu luna ianuarie, posibilitatea de a înscrie copiii 
şi adolescenţii într-un program de socializare şi dezvoltare 
personală, coordonat de dr. Raluca Grozăvescu, medic 
primar psihiatrie, şi dr. Roxana Stroe, medic primar psihiatrie 
pediatrică. Noul serviciu este disponibil pentru două categorii 
de vârste: 3-6 ani şi 6-12 ani, iar la alcătuirea grupurilor de 
lucru specialiştii MindCare iau în calcul o serie de criterii pre-
cum vârsta, nivelul de dezvoltare cognitivă şi al personalităţii, 
dar şi particularităţile fiecărui copil sau adolescent, astfel încât 
să se obţină cele mai bune rezultate.  

Prin programul de socializare şi dezvoltare personală, 
MindCare îşi propune să dezvolte competenţele emoţionale 
(înţelegerea şi exprimarea emoţiilor, creşterea încrederii 
în sine, empatia), sociale (îmbunătăţirea abilităţilor de 
comunicare, relaţionare şi cooperare) şi cognitive (stimularea 
utilizării imaginaţiei, creativităţii şi spontaneităţii) ale copiilor, 
îmbogăţirea vocabularului şi dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare, managementul comportamental (flexibilitatea, 
dezvoltarea autocontrolului emoţional, creşterea toleranţei la 
frustrare, dobândirea unei capacităţi mai bune de a dezvolta 
sentimente plăcute şi comportamente presociale), dezvol-
tarea înţelegerii de sine şi creşterea încrederii faţă de propria 
persoană, dezvoltarea abilităţilor motrice, îndemânarea, 
diversificarea activităţilor recreaţionale. 

Şedinţele programului de socializare şi dezvoltare personală 
sunt organizate săptămânal, în module de câte trei luni, 
iar durata unei şedinţe este de 90 de minute. Pe parcursul 
şedinţelor, copiii şi adolescenţii vor avea acces la o serie de 
activităţi precum ateliere de art&crafts (desen, colaje, mo-

Spitalul de Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife oferă 
serviciul de  acupunctură pacienţilor cu afecţiuni ale 
sistemului musculo-scheletal. Tehnica este eficientă în 
special în cazul durerilor acute şi cronice care apar în 
zona lombară, dar şi la pacienţii cu artroză, indiferent 
dacă afecţiunea s-a instalat la nivelul genunchiului, a 
umărului sau a şoldului. 

Pentru a beneficia de cele mai bune rezultate şi de o 
ameliorare semnificativă a durerilor, se recomandă un 
număr minim de 6-10 şedinţe de tratament (durata unei 
şedinţe este de 20 min.) care, în multe cazuri, pot înlocui 
cu succes terapiile medicamentoase conservatoare, în 
special pentru pacienţii care au contraindicaţii la diferite 
proceduri medicale. De asemenea, pentru ca efectul să 
fie cel scontat, pacienţilor li se recomandă să îmbine 
şedinţele de acupunctură cu alte tehnici complexe de 
electroterapie sau kinetoterapie. 

Procedura poate fi efectuată şi cu un dispozitiv electric 
aplicat pe zonele de acupunctură, fără a mai fi necesară 
utilizarea acelor, în cazul persoanelor care au fobie la 
ace. Indiferent de metoda pentru care pacientul optează, 
terapia prin acupunctură nu este dureroasă. 

Pentru a se programa la şedinţele de acupunctură de 
la Spitalul de Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife, 
pacienţii nu trebuie să efectueze alte investigaţii sau ana-
lize medicale în prealabil. De asemenea, nu este necesar 
biletul de trimitere de la medicul de familie, întrucât 
indicaţia terapiei se stabileşte în cadrul consultaţiei de 
recuperare medicală, procedura fiind efectuată de dr. 
Nadina Liculescu, medic primar recuperare medicală, cu 
competenţe în acupunctură. 

Pentru mai multe informaţii şi programări, 
apelaţi 021.9646. 

NOU: Serviciu de acupunctură în cadrul  Spitalului 
de Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife

NOUTĂȚISERVICII



Noul test de screening prenatal pentru depistarea 
anomaliilor cromozomiale – Panorama este disponibil 
acum la preţul de 3.000 de lei, în loc de 4.000 de lei, în 
cadrul Centrului de Medicină Materno-Fetală şi Repro-
ducere Umană Asistată, Hyperclinica MedLife Griviţa. 

Testul Panorama este utilizat pentru depistarea 
sarcinilor cu feţi care suferă de aneuploidie (număr 
anormal de cromozomi – 13, 18, 21, X). Majoritatea 
oamenilor au 23 de perechi de cromozomi, dintr-un 
total de 46 – două exemplare din fiecare pereche.

Testul de screening Panorama este foarte eficient în a 
determina dacă există doar un singur cromozom acolo 
unde ar trebui să existe o pereche sau dacă există un 
cromozom suplimentar, fiind vorba în special despre 
cei care sunt responsabili de apariţia sindromului 
Down, a sindromului Edwards, a sindromului Patau şi 
a altor anomalii cromozomiale.

Metodele actuale utilizate pentru diagnosticul prenatal, 
cum ar fi amniocenteza sau biopsia vilozităţilor coriale 
(CVS), sunt invazive şi prezintă un risc crescut de avort 
spontan. Testul de screening prenatal Panorama este 
neinvaziv, necesită doar o probă de sânge de la mamă 
şi este perfect sigur atât pentru bebeluş, cât şi pentru 
viitoarea mamică.

Testul de screening Panorama este recomandat tuturor 
femeilor însărcinate, în special celor care au depăşit 
vârsta de 35 de ani, celor cu risc crescut de anomalie 
cromozomială după bitest sau triplu test, sarcinilor 
obţinute prin fertilizare in vitro, tuturor gravidelor 
care vor să evite amniocenteza sau biopsia de vilozităţi 
coriale.

Testul este contraindicat în cazul sarcinilor multiple.

Testul Panorama, disponibil 
la un preţ mai mic

Departamentul de Medicină Materno-Fetală şi Repro-
ducere Umană Asistată (MMF) din cadrul MedLife a 
înregistrat anul trecut un număr de 340 de paciente 
cărora li s-au aplicat proceduri de fertilizare in vitro şi 
ICSI (injectarea intracitoplasmatică a spermatozoidu-
lui, transfer zygotic intrafallopian), cu 30% mai mult 
faţă de anul precedent, când 264 de paciente au apelat 
la serviciile departamentului MMF. 

Astfel, în 2013, cea mai mare rată de succes au înregis-
trat-o pacientele cu vârsta între 31 şi 35 de ani, unde a 
fost şi cea mai mare adresabilitate.

Proceduri FIV/ICSI 2013:

Vârstă Nr. paciente Nr. sarcini Pierdute % obţinute % în evoluţie
< 30 ani 48 27 1 56% 54%

31 - 35 ani 141 76 8 54% 48%
36 – 37 ani 74 34 5 46% 39%
38 – 40 ani 50 15 4 30% 22%

> 40 ani 27 3 1 11% 7%
Total 340 155 19 46% 40%

Proceduri FIV/ICSI 2012:

Vârstă Nr. paciente Nr. sarcini Pierdute % obţinute % în evoluţie
< 30 ani 60 35 5 58% 50%

31 - 35 ani 112 56 5 50% 46%
36 – 37 ani 30 12 1 40% 37%
38 – 40 ani 28 10 4 36% 21%

> 40 ani 34 8 3 24% 15%
Total 264 121 18 46% 39%

Proceduri FIV/ICSI 2011:

Vârstă Nr. paciente Nr. sarcini Pierdute % obţinute % în evoluţie
< 30 ani 32 21 2 66% 59%

31 - 35 ani 88 50 9 57% 47%
36 – 37 ani 24 8 4 33% 17%
38 – 40 ani 16 5 2 31% 19%

> 40 ani 10 4 3 40% 10%
Total 170 88 20 52% 40%

Cu 30% mai multe proceduri 
FIV şi ICSI efectuate la MedLife
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Începând cu luna ianuarie, Hyperclinica MedLife Băneasa 
oferă un nou serviciu pacienţilor: uretrocistoscopia, o 
investigaţie care permite explorarea endoscopică a uretrei 
şi vezicii urinare. 

Pentru a efectua această procedură, medicul utilizează 
un endoscop cu diametru redus, numit uretrocistoscop, 
care proiectează pe un monitor imagini HD din interiorul 
aparatului urinar. Procedura este una simplă, durând 
câteva minute și efectuându-se sub anestezie locală (intro-
ducerea pe uretră a unui gel cu xilină). 

Beneficiile uretrocistoscopiei sunt numeroase, permiţând 
identificarea leziunilor de dimensiuni diferite, inclusiv a 
celor care nu pot fi observate la ecografie sau la examenul 
CT din cauza dimensiunilor mult prea reduse. 

Citoscopia este recomandată pacienţilor care se confruntă 
cu hematuria (prezenţa sângelui în urină), care trebuie 
investigată de urgenţă deoarece poate indica o serie 
de afecţiuni grave precum tumorile vezicale, tumorile 
din tractul urinar superior etc. În aceste circumstanțe, 
uretrocistoscopia se alătură unei explorări imagistice a 
aparatului urinar pentru precizarea cauzei sângerării. De 
asemenea, citoscopia este recomandată pentru identifica-
rea naturii unor formaţiuni intravezicale, descoperite prin 
ecografie, tomografie computerizată sau RMN. 

Tratamentul endoscopic al tumorii vezicale este comple-
tat de urmărirea periodică a formaţiunilor descoperite, 
care include o serie de citoscopii a căror frecvenţă scade 
pe măsură ce pacientul se îndepărtează de momentul 
intervenţiei. De asemenea, pacienţii care au fost operaţi 
pentru tratamentul tumorii uroteliale de cale urinară 
superioară va trebui, la rândul lor, să efectueze explorări 
citoscopice pe parcursul urmăririi postoperatorii. 

În ceea ce îi priveşte pe pacienţii tineri cu 
simptomatologie de aparat urinar inferior, care au suferit 
în trecut din cauza traumatismelor perineale sau cei cu 
prostatite recidivante, aceștia beneficiază, la rândul lor, 
de uretrocistoscopie pentru confirmarea sau infirmarea 
diagnosticului. În acest mod, este evitată uretrografia 
clasică, ce presupune expunerea directă a organelor 
genitale la raze X, care pot afecta fertilitatea. 

Investigaţia uretrocistoscopică este realizată de dr. Răzvan 
Mulţescu, medic primar urologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Băneasa. 

Pentru informaţii şi programări, apelaţi 021.9646.

Hyperclinica MedLife Băneasa
Şos. Bucureşti – Ploieşti nr.10, sector 1, Bucureşti.

Investigaţie modernă pentru afecţiunile 
aparatului urinar: uretrocistoscopia 



Ai grijă de sănătatea ta și verifică dacă ești bine! Vino în 
hyperclinicile MedLife din București și achiziționează 
pachetul de screening ginecologic pentru a diagnostica și 
trata problemele care-ți pot afecta sănătatea.

La prețul de 300 de lei puteți beneficia de un consult 
ginecologic și de o ecografie transvaginală.

Pachetul este valabil în următoarele sedii: Hyperclinica 
MedLife Băneasa, Hyperclinica MedLife Griviţa, Hyper-
clinica MedLife Favorit, Hyperclinica MedLife Unirii și 
Hyperclinica MedLife Titan.

Detalii despre pachet aflați în recepțiile hyperclinicilor 
MedLife din București și la 021 96 46.

Trăieşte activ la orice vârstă şi protejează-ţi sănătatea! 
Dacă eşti pensionar, vino la MedLife şi-ţi oferim o 
reducere de 50% la preţul consultaţiilor între orele 
12:00 şi 15:00, în cadrul Hyperclinicii MedLife Titan, 
şi în intervalul 12:00-16:00 la Hyperclinica MedLife 
Favorit.

În plus, poţi beneficia de un discount de 10% pentru 
orice serviciu în Hyperclinica MedLife Titan* şi de 
30% la ecografia 2D în Hyperclinica MedLife Favorit, 
în orice moment al zilei. Totodată, în lanţul de far-
macii MedLife, PharmaLife Med, aveţi 10% reducere 
pentru orice produs achiziţionat.

Discountul în hyperclinici şi farmacii se aplică în 
baza talonului de pensie.

Detalii şi programări, la telefon 021 96 46.
*Reducerea de 10% se acordă pentru orice serviciu, 
excepţie fac analizele.

Începând cu luna ianuarie, pacienţii care vin cu bilet de trimitere 
de la medicul de familie aflat în contract cu Casa Judeţeană 
de Asigurări de Sănătate Timiş pot beneficia de consultaţii pedia-
trice decontate integral, la Hyperclinica MedLife Timişoara. 
Consultaţiile de specialitate sunt oferite de dr. Lia-Oana Ignea, 
medic specialist pediatru.

Detalii şi programări, la telefon 0256 960 sau 0256 206 000.

Hyperclinica MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina nr. 37A, Timişoara. 

Special pentru tine: pachet 
de servicii ginecologice 
la numai 300 de lei

Happy Hour pentru vârstnici, 
la hyperclinicile MedLife 
Titan şi Favorit

Consultaţii de pediatrie decontate 
prin CASJ la Hyperclinica 

MedLife Timişoara
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La final de sezon rece, PharmaLife, 
lanţul de farmacii din reţeaua hyper-
clinicilor MedLife, vă întâmpină cu un 
program complet de îngrijire a tenului 
acneic. La cumpărarea oricărui produs 
Avene Cleanance & Triacneal în lunile 
februarie şi martie, veţi primi cadou 
un gel Cleanance 200 ml. 

Profitaţi de promoţiile PharmaLife Med!

Set complet de îngrijire a tenului 
acneic la PharmaLife Med

Anul 2014 aduce pe piața produselor pentru copii un 
cărucior inovator marca Chicco: Urban. Avantajele 
noului model constau într-o serie de facilități, printre 
care posibilitatea de a transforma șezutul în landou, 
astfel încât achiziționarea unui accesoriu separat, de 
acest gen, nu mai este necesară. De asemenea, șezutul 
se poate monta atât cu fața către părinte, cât și cu fața 
în sensul normal de mers al căruciorului, astfel încât să 
poată fi utilizat imediat după naștere. 

Noul model de cărucior de la Chicco este complet 
accesorizat, iar părinții pot opta pentru orice tip de 
culoare doresc. De asemenea, este dotat cu adaptor 
pentru montarea coșulețului pe cadrul căruciorului, iar 
coșul pentru accesorii dispune de o capacitate mare de 
stocare și este foarte accesibil. 

Căruciorul transformabil 
Chicco Urban 0 luni+P

Optix Oftalmix 
în Hyperclinica MedLife Griviţa

OPTIX OFTALMIX a deschis un nou 
magazin de optică medicală în incinta Hy-
perclinicii MedLife Griviţa. În cadrul noului 
punct de lucru se pot efectua măsurători 
pentru personalizarea lentilelor şi, implicit, 
a ochelarilor, cu aparatul Visioffice, produs 
de Essilor. Acesta este singurul aparat care 
permite determinarea centrului de rotaţie al 
ochiului, un parametru unic pentru fiecare 
persoană al comportamentului vizual ca-
racteristic fiecărui pacient, cât şi măsurarea 
distanţei dintre pupile, înălţimea de montaj, 
unghiurile de înclinare şi de curbură ale 
ramei, şaua nazală, ochiul director, o serie 
de parametri care nu pot fi determinaţi 
decât prin prezentarea la un cabinet 
oftalmologic dotat cu tehnologii de ultimă 
generaţie. Cu ajutorul acestor informaţii, 
riscul realizării unor măsurători greşite 
este eliminat în totalitate, astfel că lentilele 
progresive vor fi perfect adaptate ochilor, 
iar designul lentilelor va fi, la rândul lui, 
personalizat.

La OPTIX OFTALMIX din cadrul MedLife 
Griviţa pacienţii pot achiziţiona lentile, 
rame, ochelari de soare, dar şi accesorii 
pentru ochelarii de vedere, lacrimi arti-
ficiale, şampoane pentru spălarea zonei 
ochilor, şerveţele, măşti cosmetice cu acid 
hialuronic.

Până la 30 martie, abonaţii MedLife 
beneficiază de 10% discount la toată gama 
de produse din cadrul OPTIX OFTALMIX.
Noul magazin OPTIX OFTALMIX este 
deschis de luni până joi, între orele 8:30 şi 
20:00, şi vineri, între orele 8:30 și 18:30.
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Dr. Monica Kajtor, medic specialist medicina 
muncii, s-a alăturat echipei din Hyperclinica 
MedLife Genesys Arad începând cu luna 
ianuarie. Absolventă a Universităţii de Medicină 
și Farmacie din Târgu-Mureș (promoţia 1989), 
dr. Kajtor a profesat, pentru o lungă perioadă, 

în calitate de medic generalist și medic de 
familie, după care s-a specializat în medicina 
muncii, urmând un program de rezidenţiat în 
acest domeniu. În cadrul Hyperclinicii MedLife 
Genesys Arad, dr. Monica Kajtor va efectua 
consultaţii de medicina muncii. 

Dr. Monica Kajtor, medic specialist medicina muncii

Un nou medic și-a început activitatea în 
Hyperclinica MedLife Unirii. 
Dr. Andreea-Elena Cojocaru, medic 
specialist dermatologie-venerologie, a 
absolvit Facultatea de Medicină Generală 
de la Universitatea de Medicină și Farmacie 
din Craiova. Până în prezent, a participat la 

numeroase seminarii și congrese medicale, 
printre care Conferinţa Naţională de 
Dermatologie și Venerologie, Congresul 
European de Dermatologie de la Paris, 
Conferinţa Naţională de Dermatologie 
Cosmetică și Chirurgicală, fiind, totodată, 
membră a Societăţii Române de Dermatologie.

Dr. Andreea-Elena Cojocaru, 
medic specialist dermatologie-venerologie

Începând cu luna ianuarie, dr. Ana-Maria 
Craioveanu, medic primar radiologie – 
imagistică medicală, oferă consultaţii la 
Clinica de Dermatologie Estetică DermaLife. 
Până în prezent, dr. Craioveanu a colaborat 
cu Spitalul Clinic Colţea, „Nicolae Malaxa” 
și cu un lanţ de clinici private din România. 
Dr. Ana-Maria Craioveanu a absolvit 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” și a obţinut ulterior competenţe în 
ecografia generală, completate cu o serie 
de cursuri de ecografie vasculară, ecografie 
fetală, elastografie și părţi moi, ecografie 

cu substanţă de contrast și ecografie 
musculoscheletală. Dr. Craioveanu este 
membră a mai multor societăţi medicale, 
printre care Societatea Română de 
Imagistica Sânului, Societatea Română de 
Ultrasonografie, Societatea Europeană de 
Ultrasonografie, Societatea Internaţională 
de Ultrasonografie Obstetrică-Ginecologie. 
Anual, dr. Ana-Maria Craioveanu participă 
la o serie de evenimente știinţifice, precum 
Conferinţa Naţională de Ultrasonografie, 
Conferinţa Naţională de Imagistică a Sânului, 
Congresul European de Imagistică.

Dr. Ana-Maria Craioveanu, medic primar imagistică medicală

Începând cu luna ianuarie, dr. Octavian 
Jecherean, medic specialist stomatologie, a 
început colaborarea cu Hyperclinica MedLife 
Genesys Arad. În cadrul clinicii, dr. Jecherean 

oferă consultaţii stomatologice, dar profesează 
și ca tehnician dentar, fiind absolvent al 
Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea 
Vasile Goldiș din Arad, ca șef de promoţie. 

Dr. Octavian Jecherean, medic specialist stomatologie

NOUTĂȚIMEDICI

11

NOUTĂȚISERVICII

Hyperclinica MedLife Băneasa a inclus artrografia 
RM în paleta de servicii oferite pacienților. Acest 
tip de investigație este unul modern, fiind rezultatul 
îmbinării dintre atrografia clasică, care presupune 
injectarea intraarticulară a unei substanțe de contrast, și 
modalitățile moderne de evaluare tridimensională (IRM). 
Prin urmare, artrografia RM este un instrument foarte 
performant, care contribuie la o diagnosticare corectă 
a unei palete extinse de patologii din sfera structurilor 
articulare. Un alt avantaj al acestei investigații constă 
în faptul că oferă informații de o calitate superioară în 
comparație cu cele furnizate de investigațiile native (fără 
contrast).

Cum funcționează artrografia RM?
Acest tip de investigație presupuneinjectarea unei 
substanţe de contrast, o combinaţie dintre I (iod) şi Gd 
(gadolinium),, sub control fluoroscopic sau ecografic. 
Se urmărește injectarea unei cantități suficient de mari 
de substanță de contrast, pentru a destinde capsula 
articulară și pentru a evidenția cât mai multe detalii. 
În acest mod, reacțiile alergice sunt mult mai reduse 
în comparație cu situațiile în care se aplică injectarea 
intravenoasă de substanță de contrast, dar poate fi ușor 

dureroasă imediat după efectuare, prin distensia capsulei 
articulare.

Metoda poate fi folosită pentru o mare varietate de pa-
tologii articulare, punând în evidență leziunile de cartilaj 
articular în condromalacii, leziunile Bankart în luxațiile 
și instabilitățile de umăr, leziunile de labrum glenoidal 
și de coafă a rotatorilor în patologia umărului, leziunile 
de labrum acetabular în conflictul femuro-acetabular la 
șold (FAI), leziunile de fibro-cartilaj triangular (TFCC) 
la pumn etc.

Înainte de a recomanda artrografia RM, medicul ține 
cont de timpul de examinare (30 de minute la RM) ne-
cesar în cazul fiecărui pacient și de eventualele implan-
turi metalice pe care pacienții le-ar putea avea. Astfel, 
medicii recomadă artrografia IRM pacieţilor tineri cu 
patologie de umăr sau şold, deoarece aceasta nu supune 
iradierii toracele sau pelvisul, aşa cum se întâmplă în 
cazul artrografiei computer tomografice. 

Artrografia RM este realizată la Hyperclinica MedLife 
Băneasa de dr. Constantin Jemna, medic specialist 
ortopedie-traumatologie. 

NOU: Artrografie la Hyperclinica MedLife Băneasa
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Anemia pândeşte cu paşi de felină: silenţioşi, precişi, 
uneori înceţi, dar siguri. E o problemă atât de frecventă 
încât, de multe ori, nu este luată în serios. Cu toate 

acestea, multe persoane continuă să se simtă obosite, deşi au 
avut un somn bun sau li se întâmplă să aibă ameţeli, dureri de 
cap, fără să le găsească, neapărat, o explicaţie. Răspunsul, însă, 
este la un buletin de analize distanţă.

Anemia • boala din umbră

DOSARMEDICAL

„Anemia este definită ca scăderea 
valorilor parametrilor care apreciază 
cantitatea de eritrocite din circulaţie 
sub valorile normale acceptate, 
pentru un individ de o anumită 
vârstă sau sex. Anemia nu este 
o  boală de sine stătătoare, ci un 
sindrom care are una sau mai multe 
etiologii”, spune dr. Anca Ciobanu, 
medic specialist hematologie, 
în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Favorit. Eritrocitele, celulele roşii 

care circulă în sânge, au rolul de a 
transporta oxigenul către organe. În 
situaţiile în care hemoglobina este 
insuficientă în organism, intervine 
hipoxia (scăderea concentraţiei 
de oxigen din sânge) şi, implicit, 
anemia. Supravieţuirea celulelor 
umane depinde de oxigenul primit, 
iar insuficienţa oxigenării celulelor, 
având drept cauză anemia, poate 
avea multiple consecinţe asupra stării 
noastre de sănătate. 

În momentul de faţă există 
aproximativ 400 de tipuri de 
anemie. Cea mai răspândită 
formă este cea feriprivă, cauzată 
de lipsa de fier din organism. Pe 
lângă acest tip de boală, întâlnim 
destul de frecvent şi „anemia 
cauzată de deficitul folaţilor şi a 
vitaminei B12 (megaloblastică), 
de bolile endocrine (hipotiroidie, 
afectarea glandelor suprarenale), de 
distrugerea prematură a globulelor 
roşii (anemie hemolitică), de bolile 
cronice (boala renală cronică, 
infecţii, afectare hepatică), de 
afectarea măduvei osoase (boli 
hematologice precum limfomul şi 
mielomul), aplazia medulară etc. 

Cum arată o persoană anemică? 
„O persoană anemică poate apărea 
adesea palidă și slăbită, poate 
simți că se sufocă sau că leșină, iar 
uneori îşi simte bătăile inimii în 
tot corpul. Ameţeala, durerile de 
cap, amorţeala sau răceala în mâini 
şi picioare, temperatura scăzută a 
corpului sunt alte simptome care se 
manifestă la persoanele anemice. 
Pentru că aceşti pacienţi au mai 
puţin oxigen în sânge, iar inima lor 

trebuie să lucreze mai mult pentru 
a pompa suficient oxigen către 
organele corpului, ei manifestă şi 
simptome cardiorespiratorii, cum 
ar fi durerile în piept şi dificultatea 
respiraţiei”, explică dr. Lucica Novac, 
medic primar medicină internă în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii.  

„Simptomele prezente la un pacient 
anemic depind atât de boala de bază 
de care deja suferă, cât şi de  anemie. 
Aceste simptome se manifestă în 
funcţie de valorile hemoglobinei, 
de modul în care anemia se 
instalează, de vârsta pacientului şi 
de statusul cardiovascular. De multe 
ori pacienţii vârstnici sunt afectaţi 
de anemie din cauza patologiei 
cardiace asociate”, completează dr. 
Anca Ciobanu, medic specialist 
hematologie. 

Această problemă apare în mod 
frecvent atât în rândul femeilor, cât 
şi al copiilor, categorii diagnosticate 
adesea cu anemie feriprivă, iar pe 
locul întâi se află femeile gravide. 
Vestea bună este aceea că anemia 
poate fi prevenită printr-o serie de 
măsuri aflate la îndemâna oricui. 

Cum aflu dacă am anemie? 
În cazul în care există o suspiciune 
de anemie şi doriţi o confirmare, 
trebuie să vă adresaţi, în primul 
rând, medicului de familie 
sau celui de medicină internă. 
Acesta va avea nevoie de istoricul 
dumneavoastră medical, de un 
examen clinic şi de rezultatele 
analizelor de laborator. În toată 
această procedură, analizele 
de laborator sunt extrem de 
importante, iar în cazul anemiei 
se recomandă efectuarea unei 
hemograme complete, la care 
se adaugă, în anumite cazuri, 
examinarea frotiului de sânge. 

„O hemogramă completă cuprinde: 
determinarea numărului de 
hematii, hematocritul (care în 
anemie este scăzut), hemoglobina 
(de asemenea scăzută), volumul 
eritrocitar mediu (oferă informaţii 
legate de mărimea hematiilor), 
hemoglobina eritrocitară medie 
(este scăzută în anemiile feriprive, 
normală în cele posthemoragice 
recente şi crescută în anemia 
pernicioasă) şi concentraţia 
hemoglobinei eritrocitare medii 

(scăzută în anemiile feriprive 
şi normală în restul anemiilor). 
În cazul în care hemograma 
confirmă faptul că suferiţi de 
anemie, următorul pas constă 
în determinarea sideremiei 
(dozarea fierului în sânge)”, afirmă 
dr. Roxana Vasilescu, medic 
primar medicină de laborator 
şi coordonatorul Laboratorului 
MedLife Griviţa.  

Pe lângă aceste detalii, este util să 
oferiţi medicului dumneavoastră 
informaţii cât mai detaliate 
referitoare la simptomele pe care le 
simţiţi, istoricul medical al familiei 
dumneavoastră, alimentaţie, 
consum de alcool.

De ce sufăr de anemie?
Anemia este una dintre cele mai 
frecvente consecinţe ale dietei 
necorespunzătoare, însă cauzele ei 
nu se restrâng doar la dietă. 
Pentru persoanele cu anemie 
feriprivă, cauza este legată de 
deficitul de fier din organism. 
Fierul din plante şi suplimente 
alimentare nu este asimilat la fel de 
bine precum cel din carnea roşie. 

„O persoană anemică poate apărea adesea palidă 
și slăbită, poate simți că se sufocă sau că leșină, 

iar uneori își simte bătăile inimii în tot corpul”

Dr. Lucica Novac, medic primar medicină internă, 
Hyperclinica MedLife Unirii



În funcţie de cauza anemiei, medicii recomandă tratamente precum:

1. Anemia cauzată de pierderea celulelor roşii (în urma unor sângerări abundente): administrarea unor transfuzii de 
sânge, oxigen şi chiar fier pentru producerea unor noi celule roşii;

2. Anemia feriprivă:  administrarea suplimentelor alimentare pe bază de fier. Această soluţie nu este recomandată 
pentru toată lumea. Este bine să consultaţi întotdeauna un medic înainte de a consuma aceste suplimente, deoarece 
excesul de fier poate pune în pericol sănătatea dumneavoastră şi pe cea a copilului;

3. Anemia cauzată de deficienţa de vitamina B12: vitamina B12 sub formă de injecţie sau ca supliment alimentar;

4. Anemia cauzată de probleme la nivelul măduvei osoase şi ale celulelor stem: tratamentul pentru anemiile ereditare 
(ex. talasemia) variază de la o afecţiune la alta şi în funcţie de severitatea simptomelor. De multe ori, aceste persoane 
au nevoie de un transplant de măduvă;

5. Anemia cauzată de o boală cronică: eritropoietina, hormonul răspunzător de diferenţierea şi de proliferarea 
globulelor roşii, poate ajuta în anumite situaţii;

6. Anemia cauzată de saturnism (intoxicaţia cu plumb) este tratată prin administrarea unor medicamente care scot 
plumbul din organism;

7. Anemia hemolitică: tratamentul intravenos este prescris în multe situaţii. De asemenea, transfuzia poate fi o soluţie în 
alte situaţii. Steroizii pot opri atacul sistemului imunitar asupra propriilor celule roşii. Dacă anemia hemolitică persistă, în 
ciuda tratamentului, medicul vă poate recomanda intervenţia chirurgicală de eliminare a splinei.

trebuie acordată şi modului în 
care combinaţi alimentele din 
dieta zilnică. Spre exemplu, un 
fruct bogat în vitamina C şi acizi 
consumat după masă stimulează 
absorbţia fierului. De asemenea este 
important ca alimentele bogate în 
fier şi vitamine să fie consumate în 
starea lor naturală, cu o preparare 
termică minimă, deorece o bună 
parte din acidul folic şi vitamina 
B12 se distrug la temperaturi 
ridicate. 

Tratamentul pentru anemie
„Tratamentul pentru anemie este 
prescris de medic în funcţie de 
factorul declanşator al afecţiunii. 

Astfel o soluţie terapeutică 
recomandată pentru un tip de 
anemie poate fi periculoasă dacă este 
administrată în cazul unei anemii cu 
o cauză diferită.

Deficienţa de cupru poate 
cauza naşterea prematură, boli 
cardiovasculare, anomalii la nivelul 
creierului, creşterea insuficientă 
a copilului. În cazul copiilor 
se recomandă tratamentul în 
combinaţia fier – cupru. Soluţiile 
terapeutice exclusiv pe bază de fier 
nu sunt întotdeauna eficiente”, explică 
dr.  Lucica Novac, medic primar 
medicină internă. 

Cristina Bobe

se regăsesc în alimentele pe care 
le consumăm zilnic. Alimentaţia 
corectă este un element-cheie în 
menţinerea sănătăţii organismului şi, 
printre altele, stimulează producţia 
de celule roşii. „Pentru prevenirea 
anemiei este indicat să vă alcătuiţi un 
regim alimentar bogat în vitamine 
şi nutrienţi precum: fierul (carne 
de vită, boabe de fasole, spanac, 
sparanghel, broccoli, tofu, mere, 
caise, fructe uscate), folatul (banane, 
citrice, cereale, paste făinoase, 
legume cu frunze de culoare verde 
închis), vitamina B12 (carne şi 
produse lactate, cereale, produse din 
soia), vitamina C (citrice, pepene, 
fructe de pădure)”, precizează dr. 
Luana Sebestyen, medic specialist 
diabet, nutriţie şi boli metabolice, 
în cadrul Centrului de Psihiatrie şi 
Psihoterapie MindCare. 

Pe lângă regimul alimentar este 
recomandat să mai ţineti cont şi 
de câtă cafea sau ceai consumaţi 
zilnic. Substanţele din compoziţia 
lor pot interfera cu absorbţia fierului 
din intestin. O atenţie deosebită 

„De multe ori, pacienţii vârstnici sunt afectaţi de anemie din 
cauza patologiei cardiace asociate.”

Dr. Anca Ciobanu, medic specialist hematologie, 
Hyperclinica MedLife Favorit
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DOSARMEDICAL

„Un alt tip de anemie este cea 
provocată de deficitul unor vitamine 
precum B12 sau al acidului folic, 
răspunzător pentru producerea 
celulelor roşii. O afecţiune 
autoimună sau problemele digestive 
pot împiedica organismul să 
absoarbă suficient vitamina B12. 
Alimentele de origine animală şi 
cerealele pentru micul dejun sunt 
surse bune de vitamina B12.
Există şi situaţii când anemia poate 
fi declanşată pe fondul unei pierderi 
semnificative de sânge şi, implicit, de 
celule roşii. Menstruaţiile abundente, 
ulcerele, leziunile sau intervenţiile 
chirurgicale pot conduce la anemie. 
Femeile care au menstruaţii 
abundente ar trebuie să fie testate 
pentru anemie în fiecare an.

Un tip mai rar de anemie este cea 
aplastică, în care măduva osoasă nu 
produce suficiente celule sangvine 
pentru a le furniza organismului. 
Trei oameni dintr-un milion sunt 
afectaţi de acest tip de anemie, care 
apare, de cele mai multe ori, pe 
fondul unei expuneri la substanţe 

chimice, la viruşi sau la radiaţii. 
În cazurile severe, pacienţii au 
nevoie de transfuzii sau chiar de un 
transplant de măduvă osoasă.

Anemiile hemolitice apar în urma 
unor distrugeri ale globulelor 
roşii, puse pe seama fie a 
anticorpilor din plasma sangvină, 
a calităţii slabe a hematiei, fie 
a unei activităţi de distrugere a 
hematiilor de către splină. O altă 
situaţie în care anemia hemolitică 
se poate manifesta este în cursul 
transfuziilor cu sânge incompatibil. 
O formă deosebit de gravă a 
anemiei este şi cea aplastică sau 
hipoplastică, în care măduva 
osoasă îşi pierde capacitatea de 
a mai produce hematii. Aceste 
anemii, care apar în special 
în bolile maligne ale sângelui 
(leucemii acute şi cronice), sunt 
asociate cu o scădere a numărului 
de trombocite, din a căror 
cauza, alături de anemie, apar 
şi hemoragii care vor accentua 
anemia”, potrivit dr. Lucica Novac, 
medic primar medicină internă. 

Anemia în sarcină
Aproape jumătate dintre femeile 
însărcinate suferă de anemie, aceasta 
fiind asociată unui risc crescut 
de naştere prematură şi greutate 
mică a copilului la momentul 
naşterii. „Nevoia de fier creşte în 
perioada sarcinii. Fierul este necesar 
în organism pentru a produce 
hemoglobina. În timpul sarcinii, 
volumul de sânge din corpul mamei 
creşte cu până la 50%, fapt care 
necesită o cantitate mai mare de 
hemoglobină şi rezerve mai mari de 
fier. Toate acestea sunt importante 
pentru buna dezvoltare a placentei 
şi a fătului. Persoanele care ajung în 
situaţia de a nu mai avea suficient 
fier pentru producerea hemoglobinei 
devin anemice. Pentru a suplini 
necesarul de fier impus de sarcină, 
se recomandă ca din trimestrul al 
doilea, gravida să îşi administreze 
suplimente de fier”, explică dr. Mirela 
Popa, medic primar obstetrică-
ginecologie, în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Griviţa.  

Chiar dacă nu suferiţi de anemie de 
la începutul perioadei de sarcină, este 
foarte probabil să dezvoltaţi această 
afecţiune pe parcurs. Din acest motiv, 
medicii recomandă repetarea testelor 
de sânge la finalul celui de-al doilea 
trimestru de sarcină.

„Simptomele anemiei manifestate în 
timpul sarcinii nu sunt întotdeauna 
evidente. Oboseala, ameţeala sunt 
stări pe care o femeie însărcinată 
le poate avea indiferent dacă este 
anemică sau nu. La fel de probabil 
este ca faţa să devină mai palidă, 
să apară dureri de cap, probleme 
de concentrare, irascibilitate, puls 
crescut”, completează dr. Mirela Popa. 

Vreau să previn anemia. Cum 
procedez?
Organismul are nevoie de vitamine 
şi substanţe nutritive pentru a 
funcţiona normal, substanţe care 

„Simptomele anemiei manifestate în timpul 
sarcinii nu sunt întotdeauna evidente. Oboseala, 

ameţeala sunt stări pe care o femeie însărcinată le 
poate avea indiferent dacă este anemică sau nu.”

Dr. Mirela Popa, medic primar obstetrică-ginecologie, 
Hyperclinica MedLife Griviţa
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REPORTAJ

Adrian este fotograf şi, de când a 
ales această profesie, a avut ocazia 
să vadă nenumărate fotografii, unele 
mai interesante decât altele, dar nu 
şi-a imaginat vreodată că va ajunge 
şi în ziua în care va putea capta 
imagini din interiorul corpului său. 
Totuşi, acest lucru s-a întâmplat. 
Timp de o zi, el a reuşit să vadă 
imagini din propriul tub digestiv 
(esofag, stomac, intestin subţire, 
colon etc.), cu ajutorul unei vide-
ocapsule pe care a înghiţit-o, nu din 
curiozitate sau din vreo excentrici-
tate artistică, ci pentru a afla care 
sunt cauzele problemelor sale de 
sănătate şi unde sunt localizate ace-
stea. La investigaţia cu videocapsula 
endoscopică, Adrian a ajuns după 
un consult gastroenterologic. 

Când s-a prezentat pentru prima 
dată la dr. Ruxandra Posoiu, medic 
specialist gastroenterologie la Hy-
perclinica MedLife Favorit, Adrian 
era foarte slăbit şi acuza dureri 
abdominale puternice, pe care 
le descria ca fiind, mai degrabă, 
crampe intense şi intermitente. 
Pierduse 2 kg în ultima săptămână, 
nu mai avea poftă de mâncare şi 
mergea la toaletă foarte des, ceea 
ce l-a făcut să creadă că suferă de 
indigestie, motiv pentru care s-a 
şi hotărât să meargă la doctor. La 
cabinet însă a aflat că stările pe care 
le simţea puteau fi asociate cu boala 
Crohn (inflamaţia cronică a tubului 
digestiv, la nivelul oricărui segment; 
această boală se manifestă la tinerii 
de peste 20 de ani, în egală măsură 

femei şi bărbaţi; în ţara noastră se 
înregistrează 10 pacienţi cu boala 
Crohn la 100.000 de locuitori), 
dar pentru a primi o confirmare 
sau o infirmare a diagnosticului 
trebuia să facă un set de analize 
şi de investigaţii, printre care şi o 
colonoscopie-endoscopie sau, mai 
nou, investigaţia cu videocapsula 
endoscopică. „Doamna doctor mi-a 
povestit cu lux de amănunte despre 
mai multe posibilităţi pe care le 
aveam la momentul respectiv. Am 
mulţi cunoscuţi cărora li s-a făcut 
colonoscopie şi care nu au deloc 
amintiri plăcute legate de această 
investigaţie. Fie au fost dureroase, 
fie s-au simţit rău ulterior din cauza 
anesteziei. Din păcate, eu nu îmi per-
miteam să pierd nicio zi de lucru.”

Videocapsula înregistrează 
până la 50.000 de imagini din 
organism
În final, Adrian a optat pentru 
videocapsula endoscopică, una 
dintre cele mai noi şi mai eficiente 
metode de investigare a întregului 
tub digestiv, care realizează, în 
numai opt ore, 50.000 de imagini şi 
poate detecta leziuni de până la 0,1 
milimetri. Acest tip de investigaţie 
îi scuteşte pe pacienţi de neplăcerile 
metodelor clasice, care sunt 
invazive, presupun anestezie şi, im-
plicit, o stare de ameţeală în zilele 
în care sunt efectuate. „Poate că este 
şi un defect profesional, dar tind să 
am mai multă încredere în tot ceea 
ce presupune lucrul cu imagini, 
iar prin intermediul videocap-
sulei urma să primesc informaţii 
despre întreg tubul digestiv. Cu o 

colonoscopie obişnuită, investigaţia 
s-ar fi rezumat la nivelul colonului”, 
povesteşte Adrian. 

Întâmplarea a făcut ca Adrian 
să aibă o şedinţă foto în seara în 
care urma să efectueze proce-
dura, lucru care i-a confirmat 
faptul că a făcut alegerea potrivită 
- deoarece investigaţia cu 
videocapsulă permite pacienţilor 
să îşi desfăşoare în mod obişnuit 
activităţile de zi cu zi. „Capsula 
este înghiţită cu apă, ca orice alt 
medicament. După înghiţirea ei, 
aceasta trece dincolo de stomac 
cam în jumătate de oră şi străbate 
intestinul subţire în aproximativ 
4-5 ore, după care este eliminată 
prin scaun. Pentru fiecare pacient 
se achiziţionează o capsulă 
endoscopică, separat, aceasta 

nefiind recuperată după elim-
inare. În timpul în care capsula 
circulă prin tubul digestiv, camera 
înregistrează mii de imagini (2-
35 imagini/secundă), care sunt 
captate de senzorii aplicaţi pe 
abdomenul pacientului. Senzorii 
sunt conectaţi la un aparat de 
stocare pe care pacientul îl poartă 
asupra sa, legat cu o curea în 
jurul taliei”, explică dr. Ruxandra 
Posoiu, medic specialist gastroen-
terologie. 

Cu o zi înainte de a efectua 
procedura, Adrian a început să se 
pregătească în acest sens. Ca pentru 
orice metodă imagistică, pregătirea 
este absolut necesară în cazul vide-
ocapsulei, iar pentru ca investigaţia 
să aibă rezultatul scontat, pacientul 
trebuie să cureţe tubul digestiv cu 

Secolul XX a reinventat ideea de călătorie. Zborurile cu avionul s-au înmulţit atât de mult, 
încât aproape că s-au banalizat. Tot în secolul trecut, omul a păşit pentru prima dată pe 
lună, iar prezentul ne oferă posibilitatea de „a călători” chiar şi în propriul corp. Chiar dacă 

nu a fost el cel care a realizat propriu-zis călătoria, Adrian a avut, totuşi, ocazia să fie martorul 
vieţii sale interioare. V-aţi imaginat vreodată cum arătaţi pe dinăutru?  

Fotograf în propriul corp

Videocapsula are dimensiunea unui comprimat 
de vitamine şi poate fi înghiţită cu apă

 Procedura implică montarea unei curele care 
fixează dispozitivul de stocare a imaginilor 
surprinse de videocapsulă
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anumite substanţe care se beau 
după o schemă clar stabilită. Există 
câte un protocol pentru fiecare 
zonă ce urmează a fi investigată, 
în cazul colonului fiind necesară 
ingerarea unei cantităţi mari de 
substanţe laxative care permit, prin 
curăţare, vizualizarea foarte bună a 
mucoasei. 

Care este traseul videocapsulei 
în corp?
Pare aproape ireal că în timp ce 
Adrian se ocupa de activităţile 
sale, o cameră mică, de dimensiu-
nea unei unghii, căuta să vadă ce 
este în neregulă cu el. După 4-5 
ore, când videocapsula ajunsese 
la nivelul colonului, computerul 
dr. Ruxandra Posoiu începea 
să primească informaţii despre 
boala pacientului. Capsula nu 

are nevoie de un motor pentru a 
trece prin intestin, dar are nevoie 
de 50 de mW pentru a păstra 
funcţionalitatea camerei video. 
Pentru că bateriile ar fi prea 
voluminoase, ea este alimentată cu 
ajutorul încărcării prin inducţie. 
În loc să stocheze fiecare ima-
gine, ea trimite constant imagini 
care sunt salvate cu ajutorul unui 
dispozitiv special de stocare şi, 
ulterior, în computerul medicului. 
„În funcţie de organul căruia i 
se adresează, videocapsula poate 
avea unul sau două capete care 
filmează. Spre exemplu, cea 
pentru esofag şi intestinul subţire 
are un singur capăt, deci o singură 
minicameră video încorporată 
care înregistrează două imagini 
pe secundă. Capsula pentru colon 

are două capete cu ajutorul cărora, 
în funcție de viteza de deplasare, 
poate filma până la 35 de imagini 
pe secundă”, explică dr. Ruxandra 
Posoiu, medic specialist gastroen-
terologie. 

Există trei tipuri de videocapsulă: 
de esofag, pentru intestinul subţire 
şi pentru colon, fiecare dintre ele 
având anumite particularităţi, 
în funcţie de zona pe care se 
concentrează explorarea. Capsula 
de esofag este recomandată pentru 
diagnosticarea varicelor esofa-
giene (din bolile cronice hepati-
ce), esofagului Barett (afecţiune 
precanceroasă), esofagitelor, 
precum şi a tumorilor esofagiene. 
Pe de altă parte, capsula pentru 
intestinul subţire este indicată 

la pacienţii cu anemie ocultă, 
sângerări digestive a căror cauză 
nu s-a putut decela prin metodele 
endoscopice clasice (endoscopia şi 
colonoscopia), boala Crohn, boala 
celiacă refractară etc. Celelalte me-
tode de investigare a intestinului 
subţire au fie o acurateţe mai mică, 
fie implică dificultăţi de abordare 
(tehnică dificilă, dureroasă, con-
sumatoare de timp etc.). 

În cazul lui Adrian a fost necesară 
utilizarea capsulei pentru colon, 
care are ca indicaţie principală 
screening-ul cancerului de colon, 
dar poate diagnostica toată gama 
de patologie colonică, inclusiv 
polipi, diverticuli, leziuni de 
angiodisplazie şi boli inflamatorii 
intestinale. Şi de această dată rolul 

investigaţiei cu videocapsula şi-a 
spus cuvântul, confirmând diag-
nosticul de boală Crohn. „Atât 
la nivelul intestinului subţire, cât 
şi la nivelul colonului, capsula a 
surprins imagini ale mucoasei 
inflamate, cu ulceraţii, urme de 
sânge şi cu secreţie purulentă. În 
cazul bolii Crohn, leziunile sunt 
localizate, cel mai frecvent, la 
nivelul colonului sau intestinului 
subțire, dar există și situații când, 
la fel ca în cazul lui Adrian, boala 
afectează în același timp colonul, 
intestinul subțire, chiar și stoma-
cul sau zona anală, iar uneori se 
extinde în afara tubului digestiv, 
adică la nivelul articulațiilor, 
ochilor sau pielii”, potrivit dr. 
Ruxandra Posoiu, medic specia-
list gastroenterologie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit.  

Din fericire pentru Adrian, boala 
a fost diagnosticată în timp util, 
astfel că a putut începe tratamen-
tul imediat. „Boala Crohn pre-
supune un tratament specific, în 
funcţie de severitate şi de zonele 
pe care se extinde. Pentru vinde-

carea ei sunt prescrise, de regulă, 
medicamente cu aminosalicilaţi, 
corticoterapia, terapia biologică. 
În cazurile severe se poate ajunge 
chiar şi la intervenţia chirurgicală, 
însă doar atunci când intestinul 
se stenozează (n.r. îngustează). 
Tratamentul adecvat poate fi 
recomandat numai în baza unui 
diagnostic precis, care se obţine 
cu ajutorul investigaţiilor endo-
scopice”, completează dr. Ruxan-
dra Posoiu.  

Am avut ocazia să îl cunosc pe 
Adrian în cabinetul doamnei 
doctor, când s-a prezentat la 
un nou control. Se simţea bine 
de această dată şi ţinea strâns, 
în mână, câteva fotografii care 
păreau să însemne ceva pentru 
el. „Sunt imaginile înregistrate 
de videocapsulă. Le păstrez 
alături de câteva fotografii care 
îmi trezesc amintiri puternice”, 
încheie Adrian, cu mulţumirea că, 
de această dată, a făcut alegerea 
potrivită pentru sănătatea sa. 

Reportaj de Cristina Bobe

Videocapsula realizează imagini din interiorul tubului digestiv, inaccesibile prin alte metode.

Dr. Ruxandra Posoiu, medic specialist 
gastroenterologie, Hyperclinica MedLife 
Favorit

Camera este prevăzută cu sursă 
proprie de lumină,  oferind imaginile 
de mare precizie necesare în 
stabilirea diagnosticului
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La vârsta de 65 de ani, este puţin probabil ca o persoană să 
se mai poată vindeca de o boală gravă. Organismul nu mai 
are aceeaşi forţă de a lupta contra celulelor bolnave, precum 

ar fi avut odinioară. Tot angrenajul se străduieşte mai mult acum, 
cu toate că acelaşi efort ar fi fost mult mai uşor de făcut în urmă 
cu 20-30 de ani. În cazul Getei, scenariul este unul cu totul diferit. 
Ageră şi cu o poftă de viaţă de neegalat, ea a căutat toate soluţiile şi 
a urmat toţi paşii care i-au fost recomandaţi pentru a se vindeca, iar 
rezultatele nu au întârziat să apară. 

Geta avea o viaţă absolut normală 
până în luna octombrie a anului 
trecut. Singura problemă de 
sănătate cu care se confrunta era o 
ușoară hipertensiune arterială, pe 
care o ţinea sub control cu ajutorul 
unor medicamente. Pastilele 
deveniseră oricum o rutină, iar 
în afara acestui obicei nimic nu 
îi periclita existenţa, până când, 
din senin, scaunele ei au început 

să fie însoţite de sânge. Fiind 
dintotdeauna un om responsabil și 
preocupat de starea ei de sănătate, 
Geta nu s-a lăsat rugată să se 
prezinte la medic, cu atât mai mult 
acum, când chiar s-a și speriat 
foarte tare. 

Ca urmare a simptomelor sale, 
Geta s-a programat imediat la 
MedLife Titan, pentru o consultaţie 

la dr. Alina Bondoc, medic 
primar gastroenterologie. Ceea 
ce a impresionat-o cel mai mult 
a fost faptul că doamna doctor 
a ascultat-o cu multă răbdare și 
atenţie, fapt prin care i-a câștigat 
simpatia și încrederea. Prima 
recomandare pe care a primit-o a 
fost pentru colonoscopie, pe care 
a și urmat-o cu responsabilitate. 
Rezultatul investigaţiei nu a 
fost deloc cel așteptat. Dr. Alina 
Bondoc a descoperit o tumoră 
sigmoidiană și mai mulţi polipi 
sigmoidieni, care au făcut ca pașii 
următori să fie foarte clari, primul 
fiind chiar operaţia. Problema 
cu care se confrunta Geta nu se 
putea rezolva decât prin această 
modalitate. N-a stat pe gânduri, 
a mers imediat la Spitalul Life 
Memorial, la un consult la dr. Ștefan 

Tucă, medic specialist chirurgie 
generală. Răbdarea și atenţia 
acordate de dr. Tucă au avut același 
efect asupra Getei, ca și la prima ei 
consultaţie, la gastroenterologie. A 
înţeles imediat că domnul doctor 
dorea, cu adevărat, să o ajute, motiv 
pentru care a urmat toţi pașii pe 
care acesta i-a recomandat. Pe 22 
octombrie a avut loc intervenţia. 
Operaţia a decurs foarte bine, iar 
Geta s-a recuperat cu ușurință. 
La scurt timp după intervenţie, 
au venit și rezultatele analizei 
histopatologice. Tumora pe 
care o avusese  era malignă, un 
adenocarcinom rectosigmoidian. 
Acest tip de cancer este al patrulea 
cel mai răspândit în lume și apare, 
de obicei, după vârsta de 60 de ani, 
fiind aproximativ egal distribuit 
între femei și bărbaţi. 

În luna ianuarie, Geta a revenit 
la un control în cabinetul dr. 
Alina Bondoc. Se simte bine 
acum și le este recunoscătoare 
tuturor medicilor care au ajutat-o, 
pentru care, spune ea, se roagă 
la Dumnezeu în fiecare seară. În 
această etapă, Geta urmează un 
program de chimioterapie cu dr. 
Georgeta Vremeș, medic primar 
oncologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Griviţa, pentru a 
elimina  orice posibilitate ca boala 
să recidiveze. „Le sunt foarte 
recunoscătoare tuturor medicilor 
de la MedLife care m-au ajutat să 
trec peste acest necaz, cu toate că 
mi-au fost alături inclusiv copiii 
și nepoţii. Sfătuiesc pe oricine are 
astfel de probleme să asculte și să 
urmeze sfatul medicilor, pentru că 
ei sunt cei care ne pot scoate dintr-o 
astfel de situaţie. Din punctul 
meu de vedere, cele trei condiţii 
de vindecare sunt încrederea, 
voinţa și perseverenţa”, încheie, 
recunoscătoare, Geta. 

Cristina Bobe

Încredere, voinţă, perseverenţă 
trei condiţii pentru vindecare

Dr. Alina Bondoc, medic primar gastroenterologie
Pacienta s-a prezentat la consultație pentru rectoragii (scaun însoţit de sângerări) care 
au început să se manifeste în urmă cu patru zile de la momentul consultaţiei. În primă 
instanţă, i-am făcut pacientei o colonoscopie, în baza căreia am depistat o tumoră 
rectosigmoidiană. În timpul colonoscopiei au fost prelevate probe pentru  examenul 
histopatologic, care a confirmat natura malignă a tumorii. 

Dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie generală
După ce a fost consultată de dr. Alina Bondoc şi i-au fost descoperite mai multe 
probleme medicale (tumoră rectală superioară şi polip displazic low grade sigmo-
idian), pacienta a efectuat, de asemenea, un examen CT abdominal care a certificat 
prezenţa unei tumori la nivelul rectului superior. S-a intervenit chirurgical sub anestezie 
generală şi s-a constatat tumora rectală superioară stenozată (îngustată).  Prin urmare, 
s-a decis rezecţia rectosigmoidiană cu descendentorectoanastomoză şi drenaj Douglas 
(piesa rezecată a fost trimisă către examenul histopatologic). Evoluţia postoperatorie 
a pacientei a fost favorabilă, cu reluarea lentă a tranzitului intestinal şi a toleranţei ali-
mentare. După operaţie, pacienta a fost direcționată către serviciul oncologic MedLife 
pentru chimioterapie, tratament pe care îl urmează şi în prezent.

Opinia specialistului

Dr. Alina Bondoc, medic primar gastroenterologie, Hyperclinica MedLife Titan;
Prof. dr. Florin Costandache, medic primar ATI, Life Memorial Hospital;
Dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie generală, Life Memorial Hospital;
Dr. Georgeta Vremeş, medic primar oncologie, Hyperclinica MedLife Griviţa. 

Echipa medicală:
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„Fiecare dintre noi are o idee despre 
sine pe care încearcă s-o prezinte 
celor din jur și cu cât suntem 
mai încrezători în forţele proprii, 
cu atât suntem mai mulţumiţi 
de viaţa noastră. În momentul 
în care un defect fizic ne face 
nefericiţi, atunci merită corectat, 
iar aici intervine comunicarea. 
Chirurgul trebuie să înţeleagă cu 
adevărat dorinţele pacientului, iar 
pacientul trebuie să fie informat 
complet asupra posibilităţilor de 
îndeplinire a cerinţelor sale, asupra 

riscurilor și efectelor pe termen 
lung. Sunt esenţiale aceste discuţii 
preoperatorii deoarece medicul are 
posibilitatea să-și arate empatia, 
înţelegerea, capacitatea de a identifica 
sentimentele și dorinţele pacienţilor, 
iar aceștia încep să aibă încredere în 
medic. Întotdeauna mi-a fost ușor 
să interacţionez cu pacienţii pentru 
că mă interesează cu adevărat. Sunt 
interesată să îi ascult, să știu cu ce 
se confruntă, să le înţeleg temerile 
și așteptările. Nu cred că rolul 
chirurgului se limitează la a efectua 

corect o intervenţie chirurgicală 
oricui vine s-o ceară și apoi pacientul 
trebuie să se descurce singur cu 
consecinţele acesteia”, explică dr. 
Angela Petre, medic specialist 
chirurgie plastică. 

Sculptura volumelor
Dr. Angela Petre este un fel de 
maestru care reface sau conturează 
anumite părţi, astfel încât acestea să 
arate cât mai bine. Printre cele mai 
frecvente operaţii pe care le realizează 
sunt cele pentru îndepărtarea 
depozitelor de grăsime nedorită 
și a excesului de piele. „Mă simt 
norocoasă că pot folosi o metodă 
chirurgicală extrem de eficientă, 
precum vibrolipoaspiraţia, pentru 
eliminarea grăsimii de pe orice zonă 
a corpului. În comparaţie cu celelalte 
metode, vibrolipoaspiraţia permite 
extragerea unor cantităţi mai mari de 
grăsime, cu traumatisme mult mai 
mici și recuperare mai rapidă, spune 
chirurgul plastician.”

Pe lângă intervenţiile de conturare 
corporală, dr. Angela Petre are o 
bogată experienţă și în chirurgia 
sânului. „Efectuez toate genurile 
de operaţii estetice, dar preferatele 
mele sunt liftingurile mamare cu 
sau fără mărirea sânilor și reducţia 

mamară, poate pentru că văd în 
aceste intervenţii posibilitatea de 
reconstrucţie a unei părţi a corpului 
care a fost odată frumoasă, iar 
timpul și evenimentele din viaţa 
femeii și-au pus amprenta asupra 
ei.” Deși efectuează o paletă extinsă 
de operaţii, dr. Angela Petre vede 
în chirurgia plastică o specialitate 
extrem de vastă, pentru care este 
aproape imposibil de executat perfect 
toată gama de operaţii pe care o 
include. „Invariabil, vor exista lucruri 
pe care le poţi face mai bine decât 
pe altele și cred că, pentru a oferi 
de fiecare dată cel mai bun rezultat, 
este necesară aprofundarea unor arii 
mai limitate. Nu-mi doresc să bifez 
toate operaţiile pe care le poţi găsi 
în tratatele de chirurgie estetică, ci 
să fac atât de bine ceea ce fac încât 
rezultatele să fie peste așteptări de 
fiecare dată”, mărturisește dr. Angela 
Petre. 

Maeştri şi ucenici
Dr. Angela Petre a avut ocazia să 
înveţe tehnica de la cei mai buni, 
lucrând câţiva ani la clinica Milenio 
din Lisabona, locul unde se fac cele 
mai multe vibrolipoaspiraţii la nivel 
mondial. „Învăţând metoda direct de 
la prof. dr. Rebelo (n.r., președintele 
Academiei Internaţionale de 

Chirurgie Cosmetică), am obţinut 
atât îndemânarea de a trata orice 
zonă, indiferent de cantitatea de 
grăsime extrasă, cât și siguranţa 
în asocierea vibrolipoaspiraţiei cu 
diferite tehnici de abdominoplastie, 
lifting de braţe, body lift etc. Aceste 
asocieri de tehnici cresc considerabil 
calitatea rezultatelor oferite 
pacienţilor.” Graţie dr. Angela Petre, 
vibrolipoaspiraţia este accesibilă și 
pacienţilor MedLife, procedura fiind 
realizată la standarde de calitate 
ridicate, asemenea celor impuse de 
dr. Angelo Rebelo. „Îl consider pe dr. 
Rebelo mentorul meu în chirurgia 
estetică, pentru că m-a ajutat să 
înţeleg tehnicile chirurgicale, modul 
de abordare a fiecărui caz și, mai 
mult decât atât, mi-a arătat cum este 
să îţi iubești profesia atât de mult 
încât să fii fericit stând în sala de 
operaţie câte zece ore pe zi, iar a doua 
zi de dimineaţă să o iei de la capăt, 
debordând de energie.”

Chiar dacă și-a însușit foarte 
bine tehnicile, dr. Angela Petre 
are întotdeauna deschidere către 
lucrurile noi. Își amintește cum la un 
congres internaţional de chirurgie 
estetică a avut ocazia să asiste, 
pentru prima dată, la o operaţie de 
refacere a conturului corporal după 

scăderea în greutate prin chirurgia 
bariatrică. „Am fost cucerită atunci 
de calmul și de aparenta relaxare a 
medicului care opera (o autoritate 
în domeniu), făcând o intervenţie 
chirurgicală de 6-8 ore, epuizantă 
pentru oricine, să pară simplă și să 
curgă ca un dans bine executat. Am 
decis în acel moment că mi-aș dori 
să pot și eu opera în acel fel și să 
înţeleg ce poate motiva un chirurg 
să efectueze aceste operaţii de mare 
anvergură, când există atâtea alte 
operaţii mai puţin solicitante și care 
recompensează financiar mult mai 
bine pentru efortul depus. Dorinţa mi 
s-a îndeplinit, iar anul trecut am fost 
acceptată la un stagiu în clinica din 
Germania, condusă de acest medic, 
unde, pe lângă tehnicile chirurgicale, 
am descoperit și motivaţia: modul 
în care te simţi văzând că rezultatul 
muncii tale schimbă complet vieţile 
pacienţilor care au fost obezi.”

În prezent, dr. Angela Petre își trăiește 
viaţa între România, unde operează 
în cadrul Spitalului de Ortopedie și 
Chirurgie Plastică, și Occident, însă 
planurile pe termen lung o aduc cu 
gândul mai aproape de România. 
„Cum, din păcate, problema obezităţii 
este din ce în ce mai acută și la noi în 
ţară, este foarte clar că trebuie făcut 
ceva pentru a ajuta pacienţii care au 
pierdut controlul asupra greutăţii 
lor și a căror sănătate este afectată. 
Comparând cu alte ţări europene sau 
chiar și cu SUA, pot spune că și la noi 
chirurgia bariatrică este efectuată cu 
succes, dar după ce pacienţii slăbesc, 
foarte puţini sunt cei care reușesc să 
șteargă definitiv urmele obezităţii 
prin chirurgia de reconturare 
corporală. Pe lângă aspectul financiar, 
lipsa de specialiști cu experienţă în 
acest domeniu este una dintre cauze, 
motiv pentru care, în viitor, îmi 
doresc să aprofundez acest domeniu, 
la fel cum îmi doresc să pot ajuta 
pacienţii în efortul lor de a-și reface 
vieţile după ce s-au eliberat de povara 
zecilor de kilograme în plus.”

Interviu de Cristina Bobe 

În fiecare zi, cel puţin o persoană se uită în oglindă şi vede 
anumite defecte, uneori reale, alteori imaginare. Cu proiecţiile 
desfăşurate în minte, pacienţii se prezintă la chirurgul 

plastician şi se aşteaptă ca acesta să-i atingă cu bagheta lui 
fermecată, astfel încât să-i aducă la imaginea pe care şi-o doresc. 
Chiar dacă plasticienii nu sunt magicieni, ei pot face multe astfel 
încât pacienţii să ajungă să-şi îndeplinească dorinţele. Pe de altă 
parte, atunci când nu au nevoie de o anumită procedură sau 
îşi impun nişte obiective care nu-i avantajează, platicianul îşi 
pune în practică şi calitățile de psiholog. Dr. Angela Petre, medic 
specialist chirurgie plastică în cadrul Spitalului de Ortopedie 
şi Chirurgie Plastică MedLife, este printre acei specialişti care 
încearcă de fiecare dată să îmbine ambele perspective pentru a-şi 
ajuta pacienţii în îndeplinirea viselor şi pentru a-i consilia astfel 
încât aşteptările lor să fie cele reale. 

„Rolul chirurgului nu se limitează la a efectua 
corect o intervenţie chirurgicală oricui vine s-o ceară”

Interviu cu dr. Angela Petre, medic specialist chirurgie plastică în cadrul Spitalului 
de Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife
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Cum se adaptează lentilele 
progresive personalizate la 
purtător?
Fiecare persoană are un comportament 
vizual diferit, dat de mișcări ale capului 
și ochilor specifice fiecărui individ. 
Spre exemplu, unii oameni au tendinţa 
să miște ochii ţinând capul fix. Alţii au 
ochii relativ imobili și, pentru un unghi 
mai mare de cuprindere, preferă să își 
întoarcă tot capul. Lentilele progresive 
personalizate sunt create în funcţie 
de aceste particularităţi ale persoanei. 
Spre exemplu, în situaţia în care capul 
face cea mai mare parte a mișcărilor, 
utilizarea vederii este mai dinamică, iar 
pacientul este mai sensibil la efectul de 
valuri, motiv pentru care i se impune 
un design special la periferia lentilelor. 
De asemenea, dacă ochii sunt cei care 
fac cea mai mare parte a mișcărilor, 
pacientul are tendinţa să folosească 
întreaga suprafaţă a lentilei și, astfel, să 
devină mai sensibil la precizia cu care 
vede imaginile. În acest caz, se impune 
un alt tip de design al lentilelor. 

Pentru a evalua tipul de comportament 
vizual, astăzi se apelează la tehnologii 
moderne, precum sistemul de măsurare 
Visioffice, oferit de Essilor, acesta fiind 
primul sistem de măsurare 4D pe piaţa 
mondială. De asemenea, este singurul 
aparat care permite determinarea 
centrului de rotaţie al ochiului, un 
parametru unic pentru fiecare persoană. 

Cum se construiesc lentilele 
progresive potrivite fiecărei 
persoane? 
Evaluarea tipului de comportament 
vizual și determinarea centrului de 
rotaţie al ochiului nu sunt suficiente 
pentru a putea prescrie lentilele 
progresive personalizate, potrivite 
fiecărui pacient. La fel de necesare 
sunt măsurarea distanţei dintre pupile, 
înălţimea de montaj, unghiurile de 
înclinare și de curbură ale ramei, 
șaua nazală, ochiul director, o serie 
de parametri pe care nu îi puteţi afla 
decât prezentându-vă la un cabinet 
oftalmologic dotat cu tehnologii de 
ultimă generaţie. În schimb, odată 
ce veţi obţine aceste informaţii veţi 
elimina în totalitate riscul de a vi se 
face măsurători greșite, care vor face 

imposibilă adaptarea ochilor la lentilele 
progresive. Prin urmare, adaptarea 
va fi garantată datorită parametrilor 
personalizaţi, iar designul lentilelor va fi 
modelat individual. 

Materialele din care sunt fabricate 
lentilele progresive (plastic, 
policarbonat) conferă duritate și 
rezistență. Ele pot fi incolore sau 
fotocromatice (heliomate). Pe suprafața 
acestora se poate aplica o gamă variată 
de tratamente: antireflex, antistatic, 
hidrofob-oleofob, antizgâriere, 
durificare, antiaburire, protecţie UV.

Lentilele progresive – trei 
tehnologii revoluţionare
Cele mai noi lentile progresive produse 
de Essilor sunt lentilele Varilux seria 
S care sunt concepute pe baza a trei 
tehnologii revoluționare:
• Tehnologia Nanoptix: suprafaţa 
lentilei este formată din multe elemente 
optice care sunt prelucrate individual, 
cu un dispozitiv diamantat, și care sunt 
conectate la o lentilă unică. Această 
tehnologie reconcepe în întregime 
structura fundamentală a lentilei. 
Rezultatul constă în faptul că lumina 
trece prin fiecare element, fără să fie 
deviată, deci fără să se obţină efectul de 
valuri, stabilizând imaginea în mișcare;

• Tehnologia Syncron Eyes: designul 
lentilei ia în calcul diferenţele fiziologice 
dintre cei doi ochi, diferenţa dintre 
dioptriile ochilor și distanţa dintre 
pupile, pentru a calcula simultan cele 
două lentile și, implicit, pentru a extinde 
câmpurile vizuale ale ambilor ochi, 
îmbunătăţind capacitatea ochilor de a 
vedea tridimensional; 
• Tehnologia 4D: așa cum unii oameni 
sunt stângaci sau dreptaci, fiecare 
dintre noi are un ochi dominant. Cu 
ajutorul tehnologiei 4D, medicul poate 
stabili care este ochiul dumneavoastră 
dominant, primul care percepe imaginea 
când schimbăm direcţia de privire. Dacă 
rolul acestui ochi va fi respectat atunci 
când vor fi construite, spre exemplu, 
lentilele progresive personalizate Varilux 
S4D, acestea vă vor oferi o percepţie 
vizuală mai rapidă și mai clară la 
schimbarea direcţiei privirii.

Prescrierea lentilelor progresive necesită 
o atenție specială. Este extrem de 
important ca medicul sau optometristul 
să facă o anamneză detaliată legată de 
ce ochelari aţi mai purtat, ce activități 
desfășuraţi la locul de muncă, ce hobby-
uri sau ce sporturi practicaţi. 

Dr. Luminiţa Teodorescu, medic primar 
oftalmolog, Hyperclinica MedLife Griviţa

Simptomele prezbitismului se instalează 
progresiv după vârsta de 40 de ani, iar 
evoluţia acestei afecţiuni este accelerată 
dacă persoana lucrează multe ore 
la computer sau citește foarte mult, 
însemnând că ochii focalizează pe 
obiecte aflate la o distanţă mică sau 
intermediară. Astfel, după 40 de ani, 
puterea de acomodare a ochiului scade 
cu aproximativ 1,5 dioptrii la fiecare 
patru ani, iar după 48 de ani scade cu 
aproximativ 0,5 dioptrii la fiecare patru 
ani. 

Din păcate, prezbitismul nu poate 
fi tratat, dar pierderea abilităţii de 
focalizare a ochilor poate fi compensată 
prin folosirea unor lentile de corecţie, 
sub forma ochelarilor sau a lentilelor de 
contact, care pot fi de trei feluri. 

Lentilele monofocale sunt necesare 
persoanelor care nu au nevoie de 
o corecţie optică sau de ochelari 
pentru distanţă, deoarece acestea 
corectează doar problemele legate de 
vederea pentru aproape. Unul dintre 
dezavantajele acestor lentile constă în 
faptul că, la ridicarea ochilor pentru 
a privi la distanţă, pacientul percepe 
marginea superioară a ramelor 
ochelarilor, iar trecerea dintre imaginea 
de aproape, privită prin lentilă, și cea de 
la distanţă, privită cu ochiul liber, este 
una bruscă și, uneori, obositoare. 

Lentilele bifocale (cu pastile) sunt 
din ce în ce mai puţin folosite, ele fiind 
indicate pacienţilor care au nevoie de 
corecţie optică atât pentru distanţă, 
cât și pentru aproape. Dezavantajul, în 

acest caz, este că marginea superioară a 
pastilei este percepută de pacient ca fiind 
o deformare a imaginilor situate la o 
distanţă intermediară, ceea ce poate crea 
dificultăţi atunci cand pacientul lucrează 
la computer sau când coboară scările, 
spre exemplu. 

Lentilele progresive (LP) sunt cele mai 
noi și mai eficiente pentru corectarea 
problemelor de acomodare a ochilor, 
prin creșterea progresivă a dioptriei. 
Avantajul faţă de celelalte două tipuri 
de lentile (mono și bifocale) este că 
acestea cuprind spectrul a trei dioptrii 
(pentru distanţă-intermediar-aproape), 
asigurând imagini clare și confort, 
indiferent de distanţa la care pacientul 
privește, fără linii de separare vizibile, 
fără discontinuităţi la schimbarea 
direcţiei privirii. Singurul dezavantaj al 
acestor lentile era, până de curând, acela 
că putea crea senzaţia de imagine în 
valuri în timpul mișcării stânga-dreapta 
a capului. Însă acest dezavantaj a fost 
cu mult diminuat prin intermediul 
lentilelor progresive personalizate, care, 
practic, se adaptează la purtător și nu 
purtătorul este nevoit să se adapteze la 
lentilă. 

Odată cu trecerea anilor, organismul nostru îşi slăbeşte 
tot mai mult puterile, iar ochii nu sunt feriţi de această 
involuţie. Cristalinul îşi pierde din elasticitate, ceea 

ce face ca pentru ochi să devină tot mai dificilă focalizarea 
obiectelor aflate la distanţe mici şi medii. Astfel îşi face apariţia 
prezbitismul sau fenomenul de diminuare a capacităţii de 
acomodare a ochiului, cauzat de îmbătrânire. 

Lentilele progresive personalizate 
şi prezbitismul 
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Dr. Adrian Ghenea, medic primar chirurgie 
generală, Centrul de Excelenţă în Proctologie, 
Hyperclinica MedLife Băneasa:

Repetarea colonoscopiei este absolut 
necesară deoarece, în urmă cu patru 

ani, aţi avut niște leziuni care pot avea 
o dezvoltare nefavorabilă. Din acest 
motiv, medicii recomandă repetarea 
investigaţiilor după șase luni și după un 
an. Consider că ar trebui să mergeţi la 
medic cât mai repede. 

Maria
Am 59 de ani şi, la un examen colonoscopic făcut în urmă cu patru ani, mi-a fost descoperit un 
ulcer rectal de 7 mm şi un polip de 3 mm, care a fost extirpat ulterior, iar rezultatul biopsiei a fost 
unul bun. O alimentaţie bazată pe multe lichide şi mai puţine grăsimi a ameliorat atât constipaţia, 
cât şi crampele. De asemenea, am luat câteva medicamente (Detralex, Debridat). Medicul mi-a 
recomandat să repet colonoscopia după şase luni, dar nu am făcut asta. Care sunt riscurile? Un 
ulcer se vindecă de la sine? Ce ar trebui să fac? Vă întreb pentru că au apărut unele semne: dureri 
de spate, scaune fragmentate, constipaţie. 

Dr. Radu Ionescu, medic primar chirurgie 
plastică, Centrul de Chirurgie Oncoplastică, 
Spitalul de Ortopedie şi Chirurgie Plastică 
MedLife:

În general, o pacientă cu mastectomie și 
reconstrucţie imediată are o perioadă de 
internare de 24 de ore, cu niște indicaţii de 
urmat pentru acasă: trebuie să evite efortul 

fizic, să nu ridice greutăţi de peste 3,5 kg, să 
nu se lovească peste sân, să poarte o bustieră 
specială timp de șase săptămâni după operaţie. 
De asemenea, trebuie să se prezinte la 
controalele periodice la 3, 7, 14 și, respectiv, 
30 de zile post-operator, precum și la 3, 6, 12 
luni după operaţie. Poate să înceapă activitatea 
socială și profesională, dacă nu presupune un 
efort fizic, la 14 zile de la intervenţie. 

Elena
Pentru mastectomie şi reconstrucţie în aceeaşi operaţie există indicaţii speciale legate de 
recuperare? Trebuie să stau acasă mai mult sau trebuie să fiu mai atentă cu ceva? 

Răspunde dr. Alin Popescu, medic primar 
medicină sportivă, Hyperclinica MedLife 
Favorit şi Spitalul de Ortopedie şi Chirurgie 
Plastică MedLife:

Undele de șoc pot trata în mod eficient mai 
multe tipuri de dureri ce apar la nivelul 
articulaţiilor, gleznei, umărului, cotului și 
genunchiului. În principiu, vorbim de o serie de 

dureri cronice ale aparatului musculo-scheletal. 
Pentru durerile de suprasolicitare (așa cum 
sunt cele legate de alergare) există alte soluţii 
terapeutice de primă intenţie. Totuși, trebuie 
precizat că în sportul de performanţă sau de 
amatori există o serie de indicaţii foarte clar 
precizate pentru ESWT: cotul jucătorului de 
tenis, genunchiul săritorului (jumper knee), 
cotul jucătorului de golf etc. 

Florina
Aş vrea să vă întreb ce fel de dureri pot fi tratate cu undele de şoc? Există vreun remediu şi pentru 
durerile de articulaţii ce apar după alergare? 

Răspunde dr. Doiniţa Gache, medic primar 
obstetrică–ginecologie, Hyperclinica MedLife 
Griviţa:

Atât în sarcină, cât și în afara ei este 
necesar să fim cumpătaţi. Mâncaţi de mai 

multe ori câte puţin și nu faceţi excese. În 
trimestrele 2 și 3 aveţi voie să consumaţi 
300 de calorii în plus, comparativ cu 
perioada în care nu eraţi gravidă. Totul 
depinde de greutatea dumneavoastră 
dinaintea sarcinii.  

Cristina
De când am rămas însărcinată, mănânc foarte mult. Am poftă, în special, de ouă, unt, grăsime. 
Acum sunt în luna a patra. Cum pot controla aceste pofte, fiindcă am început să mă îngraş? Este 
sănătos pentru copil să mă abţin? 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.

Ion
Am 35 de ani şi fac sport periodic, în special exerciţii de forţă. La controalele de medicina 
muncii mi se tot zice, în baza analizei EKG, că am cardiopatie ischemică. Eu, în schimb, mă 
simt foarte bine. Nu am dureri în piept. Ce-i de făcut în acest caz?

Răspunde dr. Mirela Petre, medic specialist 
cardiologie, Hyperclinica MedLife Unirii:

Efortul fizic predominant static (exerciţii cu 
greutăţi mari) cauzează o presiune asupra 
inimii, adesea cu creșteri importante ale 
tensiunii arteriale. Prin repetiţie se produce, 
în timp, o remodelare cardiacă, în sensul 
că pereţii inimii se îngroașă, apare un 

dezechilibru între raportul dintre celulele 
cardiace (miocardul) îngroșate și numărul 
de vase mici care hrănesc aceste celule. Astfel 
de modificări sunt uneori vizibile la EKG-ul 
de repaus și/sau la ecocardiografie. Pentru a 
afirma că aceste modificări sunt cauzate doar 
de adaptarea cordului la efort (cordul atletului) 
și nu de o altă afecţiune, vă recomand să vă 
prezentaţi la un consult de cardiologie. 
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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)
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