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Cu multe ploi, vara aceasta şi-a intrat totuşi în drepturi. Spiritul verii se 
simte mai degrabă în oraşul rămas parcă mai gol, pe străzile încinse la 
prânz, dar şi la mare şi la munte, acolo unde mulţi dintre noi evadează 

pentru câteva zile. Chiar dacă, poate, temperaturile ceva mai scăzute ne ţin 
într-o continuă aşteptare, trebuie să recunoaştem că este vară, şi nu doar în 
calendare. Mulţi dintre noi au fost deja în concediu, alţii îşi pregătesc bagajele 
sau numără zilele rămase până la plecare. Atmosfera generală este de relaxare, 
destindere şi vacanţă. 

În spiritul verii, am realizat şi această ediţie a InfoLife-ului şi mergem la pas, 
alături de voi, în vacanţă, la birou sau acolo unde ştim că aveţi ceva de făcut. 
Ne dorim să vă simţiţi bine la fiecare drum pe care-l aveţi de parcurs, de aceea 
ne-am gândit să vă oferim un dosar dedicat sănătăţii picioarelor şi felului în 
care trebuie să ne alegem încălţămintea, vara. 

Nu ştiu câţi dintre voi au discutat vreodată cu un ortoped despre lucrurile 
pe care trebuie să le ia în vedere la achiziţionarea încălţămintei, eu recunosc 
că n-am făcut-o până acum, iar sănătatea picioarelor era ultimul criteriu pe 
care-l luam în considerare atunci când ajungem la casa vreunui magazin de 
încălţăminte. Pentru că ştiu că nu sunt un caz unic, am discutat cu medicii 
şi am adus în paginile revistei cele mai importante informaţii despre felul în 
care ar trebui să-şi aleagă încălţămintea şi cum ne influenţează aceasta starea 
de bine. 

Tot în această ediţie, v-am rezervat un loc în călătoria spre un spaţiu pe care 
puţini îl cunosc, dar în care se întâmplă lucruri speciale – Secţia Neonatologie 
a Maternităţii MedLife Bucureşti sau „Acvariu”, aşa cum a numit-o personalul 
care activează aici. Dacă vreţi să cunoaşteţi locul în care-şi petrec primele ore 
de viaţă toţi bebeluşii născuţi în Maternitatea MedLife Bucureşti, nu rataţi 
reportajul acestei ediţii! 

Iar călătoria noastră nu se termină aici. Am ajuns şi la Iaşi, unde am discutat cu 
prof. dr. Nicolai Ianovici, medic primar neurochirurgie în cadrul hyperclinicii 
MedLife din Iaşi şi unul dintre cei mai buni neurochirurgi din ţară. 

Fiecare subiect din revistă cuprinde lucruri, oameni şi lecţii pe care este bine 
să nu le treceţi cu vederea nici în vacanţă.

O vară frumoasă, iar noi ne reauzim în septembrie!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare 
la serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

„Acvariul” este inima secției de neonatologie de la 
Maternitatea MedLife Bucureşti, o secție unică în țară pe 
mai multe planuri. Ce înseamnă „acvariul” şi ce minuni 
se întâmplă cu bebeluşii cât timp sunt aici puteți citi în 
reportajul din această ediție. 

Andreea s-a născut având corpul „în oglindă”. Toate 
organele ei interne sunt poziționate în mod opus față de 
cum sunt ele prezente la ceilalți oameni, având ceea ce 
medical se numeşte „situs inversus”.  Când o persoană cu 
o astfel de problemă se îmbolnăveşte şi trebuie operată, 
situația nu este deloc una uşoară. Povestea Andreei - la 
pagina 22. 

Printre cele mai frecvente intervenții chirurgicale 
efectuate în România sunt cele pentru tratamentul 
herniei, în jur de 40.000 de operații pe an. La rubrica 
„Utile”, dr. Florin Gavrilaş, medic primar chirurgie 
generală, Spitalul MedLife Braşov, vă oferă o serie de 
informații utile despre fiecare tip de hernie.  

Nu este medic care să nu fie întrebat cum a ales să profeseze 
medicina. Dr. Nicolai Ianovici, medic primar neurochirurgie 
şi director medical al Hyperclinicii MedLife Iaşi, a optat 
pentru acest domeniu la imboldul mamei sale, a cărei 
viață a fost salvată de un doctor din Turnu-Severin. Mai 
multe despre puterea exemplului şi despre pasiunea pentru 
neurochirurgie puteți citi în interviul din acest număr. 

Ce sunt bătăturile şi cum se formează ele. Există 
vreo modalitate de a evita formarea lor? Cum trebuie 
efectuat masajul bebeluşului? Cum pot scăpa de 
durerile de spate şi de coloană? Acestea sunt numai 
câteva întrebări adresate de cititori, la care găsiți 
răspunsuri în această ediție. 
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Centrul de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere Umană 
Asistată MedLife pune la dispoziția viitorilor părinți testul 
de screening prenatal Panorama şi în varianta extinsă cu 
microdeleții.

Testul este utilizat pentru depistarea sarcinilor cu feți care suferă 
de aneuploidii*: Trisomie 21 (sindrom Down), Trisomie 18 
(sindrom Edwards), Trisomie 13 (sindrom Patau), Monosomie 
X (sindrom Turner) şi triploidii. Recent, testul Panorama a 
fost extins cu screeningul a cinci sindroame de microdeleții: 
deleția 22q11.2 (sindromul DiGeorge), deleția 1p36, deleția 5q 
(sindromul Cri-du-chat), sindromul Prader-Willi şi sindromul 
Angelman. Studiile de validare au demonstrat că acest test are o 
sensibilitate de 93% şi o specificitate de 99% pentru fiecare din 
microdelețiile testate.

Ce sunt microdelețiile? 

Pierderea („deleția”) unei mici părți din cromozom poartă 
numele de microdeleție. De obicei, riscul de apariție a unei 
microdeleții este independent de vârsta maternă, spre deosebire 
de sindromul Down a cărui apariție este mai frecventă la vârstă 
mai înaintată. La ora actuală, nu există anomalii ecografice 
sugestive pentru un sindrom de microdeleție.

Cele cinci sindroame de microdeleții diagnosticate cu noul 
test sunt:

Sindromul de deleție 22q11.2 / sindromul DiGeorge - cauzat 
de pierderea unei mici părți din cromozomul 22. Acest sindrom 
este prezent la 1 din 2.000 de nou-născuți. Majoritatea copiilor 
cu acest sindrom suferă de dizabilitate intelectuală (de la uşoară 
la moderată), întârziere în vorbire şi în limbaj, defecte cardiace, 
probleme ale sistemului imunitar etc. Unii copii pot prezenta 
boli din spectrul autist, în timp ce alții dezvoltă boli psihiatrice, 
cum ar fi schizofrenia.

Sindromul de deleție 1p36 - cauzat de pierderea unei mici părți 
din cromozomul 1. Acest sindrom este prezent la 1 din 5.000 de 
nou-născuți. Copiii cu acest sindrom prezintă dizabilități intelec-
tuale (de la moderat la sever). Cei mai mulți au defecte cardiace 
care necesită intervenții chirurgicale sau tratament medicamen-

tos. Unii copii au nevoie de terapii speciale pentru menținerea 
tonusului muscular. Aproximativ jumătate dintre copiii cu acest 
sindrom prezintă convulsii şi/sau probleme de comportament. 
Unii pot prezenta probleme auditive şi/sau vizuale.

Sindromul Angelman – cauzat de pierderea unei mici părți din 
cromozomul 15 sau de moştenirea a două copii ale cromo-
zomului 15 de la acelaşi părinte, sau de alte cauze rare. Acest 
sindrom este prezent la 1 din 12.000 de nou-născuți. Copiii cu 
acest sindrom au frecvent întârziere în dezvoltarea motorie, 
dizabilitate intelectuală severă, cei mai mulți au microcefalie, 
iar unii prezintă convulsii. Majoritatea copiilor nu-şi dezvoltă 
capacitatea de a vorbi.

Sindromul Cri-du-chat – cauzat de pierderea unei mici părți 
din cromozomul 5. Acest sindrom este prezent la 1 din 20.000 de 
nou-născuți. Copiii cu acest sindrom au greutate mică la naştere, 
microcefalie şi hipotonie. Deseori, ei au probleme respiratorii şi 
de alimentare care necesită îngrijire medicală. 

Sindromul Prader-Willi – cauzat de pierderea unei mici părți 
din cromozomul 15 sau de moştenirea a două copii ale cromo-
zomului 15 de la acelaşi părinte. Acest sindrom este prezent la 
1 din 10.000 de nou-născuți. Copiii cu acest sindrom prezintă 
hipotonie musculară şi probleme de alimentare, dizabilitate 
intelectuală, probleme de comportament, întârziere în dezvol-
tarea motorie şi a limbajului. De asemenea, copiii cu PWS devin 
obezi şi pot dezvolta diabet.

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, femeilor care au obținut sarcini prin fertilizare 
in vitro, tuturor gravidelor care vor să evite amniocenteza sau 
biopsia de vilozități coriale.

Testul este contraindicat în cazul sarcinilor multiple. Prețul 
acestuia este de 3.950 lei.

Centrul de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Umană 
MedLife  • Hyperclinica MedLife Grivița
Informații şi programări, la numărul de telefon: 021.9646

NOU: Testul Panorama cu microdeleții

Hyperclinicile MedLife PDR Turnului şi Livada Vulturului din 
Braşov oferă posibilitatea de a efectua tomografii computerizate 
în contract cu CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate). 
Pentru a beneficia de aceste servicii, pacienții sunt aşteptaţi cu 
un bilet de trimitere de la medicul de familie în contract cu 
CNAS.  

Investigație neinvazivă şi nedureroasă, tomografia computerizată 
(CT) foloseşte razele X pentru a obține imagini detaliate ale 
diverselor secțiuni ale corpului uman. Tehnica este recomandată 
pentru diagnosticarea unui grup foarte mare de afecțiuni de la 
nivelul craniului, toracelui, abdomenului, pelvisului, mem-
brelor şi mai poate oferi informații despre vasele de sânge sau 
despre sistemul osos. Pentru creşterea acurateții diagnosticu-
lui, se administrează o substanță de contrast pe cale orală sau 
intravasculară. 

Investigația CT se efectuează numai la indicația medicului, 
atunci când celelalte metode paraclinice sunt insuficiente pentru 
stabilirea unui diagnostic corect.

CT-ul este investigația de primă intenție în urgențele neurologice 
(traumatisme cranio-cerebrale şi hemoragii) sau la pacienții cu 
politraumatisme.

Investigația nu este recomandată femeilor însărcinate sau 
pacienților cu alergii la iod şi celor cu insuficiență renală.
Investigaţia este efectuată de o echipă de medici specializați în 
radiologie şi imagistică medicală, formată din dr. Zsolt Szekely, 
dr. Aurel Fernye, dr. Laura Dantis, dr. Mariana Biriş, dr. Mihaela 
Cioroiu, dr. Gabriela Sechel, dr. Andreia Găitănar. 

Pentru programări şi informații, apelați 0268.960. 

Servicii CT în contract cu CNAS, la Brașov

Maternitatea MedLife Eva Braşov pune la dispoziția pacientelor 
un program de prevenție onco-ginecologică: „Cheia sănătății 
MedLife Eva - Prevenirea bolii”. 

Programul urmăreşte depistarea leziunilor cu potențial onco-
logic de la nivelul colului uterin, uterului, ovarelor, sânilor şi 
cuprinde o serie de servicii medicale ce pot fi accesate periodic: 
controlul medical (anamneză, examen obiectiv, examen gineco-
logic vaginal cu recoltare de probe biologice pentru testul Babeş-
Papanicolau, ecografie transvaginală), evaluarea rezultatelor 
paraclinice, ecografie mamară. Depistarea precoce a leziunilor 
canceroase permite administrarea unor tratamente cu rata de 
vindecare de 100%. 

Programul de prevenție onco-ginecologică este valabil timp de 
trei ani, având posibilitatea de prelungire la finalul termenului. 
Costul pachetului este de 290 lei în primul an. În al doilea an, 
pe baza înscrierii în programul de prevenție onco-ginecologică, 
pacienta beneficiază de 22% reducere din prețul de listă al 
investigațiilor şi de 40% reducere în ultimul an. 

Programul de prevenție onco-ginecologică se adresează tuturor 
femeilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani. 

Maternitatea MedLife Eva Braşov
Str. Păltiniş nr.15, Braşov
Programări: 02683337777, 0268960

NOU: Program de prevenție 
onco-ginecologică la MedLife Eva Brașov
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Divizia de stomatologie MedLife şi-a completat oferta de 
servicii cu implantologia dentară, cea mai sigură modalitate de 
înlocuire a dinților lipsă. Utilizând tehnici inovative şi aparatură 
ultramodernă, echipa de medici a Diviziei de stomatologie 
MedLife asigură cele mai bune rezultate, astfel încât pacienții cu 
implanturi dentare să poată zâmbi din nou cu încredere.

Implantul dentar reprezintă înlocuitorul artificial al rădăcinii 
dintelui natural. El are forma unui şurub, care se ancorează în 
os la nivelul alveolei dintelui lipsă şi care susţine pe porţiunea 
sa superioară o coroană artificială sau o punte. Implanturile 
sunt confecţionate din materiale bine tolerate, care se integrează 
eficient în ţesutul osos. 

Cu ajutorul implantului dentar, puteți recăpăta aproape toate 
funcţiile pe care le îndeplineau dinţii naturali. Arătând şi 
comportându-se similar cu dinţii naturali şi fiind bine fixate la 
nivelul osului, implanturile dentare vă vor reda încrederea de 
sine şi vă vor îmbunătăţi aspectul feței. Veți putea mânca din 
nou ceea ce vă place şi veți putea vorbi clar, la fel ca înainte. 
Echipa medicală este formată din dr. Dimo Petrovski, medic 
specialist chirurgie dento-alveolară şi implantologie, şi dr. Mihai 
Rudescu, medic specialist stomatologie, cu competențe în 
implantologie.

Pentru programări şi consultații, apelați 021 9646.
Divizia de stomatologie MedLife
Calea Victoriei nr. 222 sector 1, Bucureşti

MedLife a deschis un nou centru medical la Sfântu Gheorghe, în 
cadrul căruia pacienţii au acces la consultații de specialitate din 
domeniul alergologiei, endocrinologiei, diabetului şi bolilor de 
nutriție, ortopediei, reumatologiei, dermatologiei. Noul centru 
dispune de o echipă profesionistă de medici, formată din dr. 
Viorela Mărgărit (alergologie), dr. Alina Stoicescu (endocrinolo-
gie), dr. Ildiko Matyus Kicsi (diabet şi boli de nutriție), dr. 
Cristina Mircan (ortopedie), dr. Anca Garcea (reumatologie), dr. 
Ion Coteț şi dr. Loredana Patriche (dermatologie). 

Centrul Medical MedLife Sfântu Gheorghe dispune de un 
cabinet de recoltare probe analize, astfel încât pacienţii care se 
adresează clinicii pot beneficia de toate analizele din portofoliul 
MedLife. Recoltările se efectuează de luni până vineri, între orele 
08.00 şi 11.00, iar sâmbăta între orele 08.00 şi 10.00. 

Noua clinică este situată pe bulevardul General Grigore Bălan, 
nr.18, Sfântu Gheorghe, şi funcţionează după următorul program: 
luni - vineri, între 7:00 şi 19:00, şi sâmbătă, între orele 8:00 şi 
13:00. 

Informații şi programări, la tel. 0267310410 şi 0722638722. 

Nou: Servicii de implantologie 
oferite de MedLife

Nou: MedLife a inaugurat un 
centru medical la Sfântu Gheorghe

Andreia Cătălina Vlad, una dintre cele două câştigătoare ale tombolei organizate la Baby Boom 
Show, a intrat în posesia voucherului în baza căruia va beneficia de o naştere gratuită la Maternitatea 
MedLife Eva. În baza voucherului, câştigătoarea tombolei poate opta pentru o naştere naturală sau 
pentru una prin cezariană la Maternitatea MedLife Eva din Braşov.  Felicitări!

Câştigătoarea naşterii gratuite la Maternitatea 
MedLife Eva se pregăteşte de marele moment

Beneficiile gimnasticii şi masajului pentru bebeluși

Gimnastica pentru bebeluş este recomandată încă din primele 
zile de viață, această perioadă fiind esențială în stabilirea 
bioritmului. Masajul are o influență pozitivă asupra procesului 
de creştere a celui mic, stimulând digestia, sistemul circula-
tor, oxigenarea țesuturilor. De asemenea, are efect de calmare, 
previne apariția colicilor sau combate durerea, reglează pofta 
de mâncare şi tonifiază musculatura. 

Masajul bebelușului este recomandat numai atunci când 
bebeluşul este liniştit şi după ce a fost făcută băița. De aseme-
nea, nu se recomandă masajul imediat după ce bebeluşul s-a 
trezit din somn, deoarece poate percepe această acțiune ca pe o 
stare de disconfort. 

Divizia de medicină alternativă MedLife oferă părinților posi-
bilitatea de a învăța cum se efectuează masajul bebeluşului, în 
cadrul unui training cu durata de o oră. 

Mai multe informații, la 021.9646.  
Divizia de medicină alternativă, Centrul Medical MedLife 
Victoriei, Calea Victoriei 222, Bucureşti

Pregătite de naştere? Divizia de medicină alternativă MedLife 
vine, în întâmpinarea femeilor însărcinate, cu servicii de 
gimnastică şi de masaj pentru prevenirea sau ameliorarea 
complicațiilor asociate sarcinii, cu scopul de a asigura o naştere 
cât mai uşoară. De asemenea, proaspetele mămici au posibili-
tatea de a învăța cum se efectuează masajul bebeluşului, una 
dintre cele mai importante rutine care asigură sănătatea celui 
mic. Programul de gimnastică şi masaj destinat femeilor gravide 
şi bebeluşilor oferit de Divizia de medicină alternativă MedLife 
este coordonat de Cristina Toma, kinetoterapeut. 

Beneficiile gimnasticii și masajului pentru femeile gravide

Gimnastica prenatală face parte din programul de kinetopro-
filaxie al femeii gravide. Programul are în vedere îmbunătățirea 
stării generale de sănătate a organismului şi dezvoltarea 
controlului neuromotor, astfel încât gravida să facă față mai uşor 
schimbărilor generate de situația în care se află.

Sarcina sau starea de graviditate implică schimbări morfo-
logice şi funcționale progresive. La sfârşitul trimestrului al 
II-lea şi pe toată durata trimestrului al III-lea, când fătul capătă 
proporții, greutatea uterului favorizează retenția de apă la nivelul 
membrelor inferioare. Apare senzația de disconfort manifestată 
prin oboseală, presiune pe articulațiile mari (genunchi, şold) şi 
dificultate în deplasare. Din acest motiv, gravida evită deseori 
mişcarea. Acest fenomen poate determina acumularea de țesut 
adipos, instalarea sindromului varicos şi chiar anxietatea.

Masajul pentru gravide utilizează manevre din drenajul lim-
fatic, mobilizări şi poziționări ale membrelor inferioare. Scopul 
masajului este să reducă edemele şi să îndepărteze tensiunea 
articulară.

Totodată, programul de gimnastică pentru femeile gravide 
este realizat sub atenta supraveghere a kinetoterapeutului şi se 
bazează pe tehnici combinate de tip Pilates, aerobic, streching. 
Programele de exerciţii sunt adaptate fiecărei gravide, ţinându-se 
cont de trimestrul de sarcină în care se află. 

Se lucrează metodic, urmărind nevoile şi mobilitatea femeii. 
Exercițiile pot fi efectuate până în săptămâna premergătoare 
naşterii. Totodată, gimnastica prenatală se face numai cu acordul 
medicului ginecolog care supraveghează sarcina.

Beneficiile pe care gravidele le vor avea în urma acestui program 
constau în relaxarea şi în diminuarea durerii, facilitarea dilatării 
colului în travaliu, întărirea tonusului muscular, prevenirea ede-
melor şi a varicelor, prevenirea problemelor cardio-vasculare şi 
respiratorii, prevenirea constipației, corectarea poziției coloanei 
vertebrale solicitate de sarcină, controlul respirației. 

Gimnastică și masaj pentru gravide și bebeluși, în cadrul Diviziei 
de medicină alternativă MedLife
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Sportul este bine-venit după o săptămână petrecută 
la birou, stând pe scaun, de multe ori într-un spațiu 
închis. Pentru că suntem adepții unui stil de viață 
cât mai sănătos, te invităm să participi alături de 
noi la evenimentele sportive organizate de NoStress 
în această vară. Eliberează-te de stresul cotidian 
şi susține, împreună cu MedLife, sănătatea prin 
mişcare. Înscrie-te la evenimentele NoStress din 
această vară: triathlon pe malul mării, tur ciclist al 
bisericilor fortificate din Transilvania şi triathlon în 
stațiunile de pe litoral. 

Între 11 şi 13 iulie, NoStress te provoacă la eveni-
mentul sportiv Bike&Like, turul ciclist al bisericilor 
fortificate din Transilvania. Timp de trei zile, 
participanții vor parcurge cu bicicleta un traseu de 
100,8 km şi vor descoperi locuri şi comunități auten-
tice. Din obiectivele turistice cuprinse în acest traseu 
fac parte bisericile fortificate Cristian, Cisnădioara, 
Cisnădie, Biserica Evanghelică Turnişor, Palatul 
Brukenthal. 

Pe 23 august, organizatorii evenimentelor NoStress 
propun o nouă provocare sportivă: Triatlonul Olimp, 
care se va desfăşura pe traseul Neptun-Olimp-Ju-
piter-Mangalia. Competiția presupune parcurgerea 
a 500 de metri înot, 13 km cu bicicleta şi 5 km în 
alergare, pe malul mării.

Te aşteptăm alături de noi, să ne bucurăm împreună 
de o vară plină de mişcare. 

Detalii şi înscrieri pe www.nostresstriathlon.ro

Descoperă promoțiile verii în farmaciile PharmaLife 
Med! Te aşteptăm cu reduceri între 5 şi 15% la toată 
gama de produse dermatocosmetice, cosmetice şi 
îngrijire personală.

MedLife te invită la 
evenimentele NoStress 2014

Vara vine cu reduceri 
și la PharmaLife Med!

Pompa de sân cu clapeta Chicco Step 
Up New este cel mai nou produs 
pentru alăptare oferit de Chicco. 
Noua pompă de sân a fost testată atât 
în Italia, cât şi în România, obținând 
aprobarea care atestă înalta calitate a 
produsului. 

Chicco Step Up New conține un 
mâner ergonomic pentru colectarea 
eficientă a laptelui matern şi o cupă 
universală (adaptată pentru toate 
formele de sâni şi îmbrăcată într-o membrană din silicon). Se poate steriliza 
prin orice metodă, în timp ce mânerul ergonomic şi valva pot fi sterilizate 
doar la rece. Datorită capacului etanş din interiorul pachetului, biberonul 
Chicco WellBeing se transformă în recipient de stocare a laptelui matern şi 
vă permite să depozitați în siguranță prețiosul lichid, fie în frigider (timp de 
72 de ore), fie în congelator (timp de 3 luni), păstrând astfel toate calitățile 
laptelui matern. Produsul este compatibil cu biberoanele Chicco Wellbeing, 
precum şi cu cele din sticlă Nature Glass.

Pompa de sân cu clapeta Chicco WellBeingP

Maternitatea MedLife Eva Braşov a achiziționat un nou incubator Drager Iso-
lette C2000. Echipamentul creează un microclimat stabil, în care temperatura, 
umiditatea şi oxigenul sunt dozate în proporții care asigură cel mai bun mediu 
pentru nou-născut. Algoritmul de management termal al incubatorului Drager 
Isolette C2000, împreună cu tehnologiile de ultimă generație oferite de Drager, 
ajută la menținerea stabilității termice a nou-născuților, prin reglarea nivelurilor 
de temperatură a aerului. 

Incubatorul Drager Isolette C2000 are un design compact şi dimensiuni reduse, 
astfel încât să poată fi deplasat cu uşurință în cadrul secției, în funcție de 
necesitățile personalului medical. De asemenea, incubatorul permite familiei şi 
medicilor să supravegheze bebeluşul, într-un mod cât mai confortabil. 

Nou: Incubator Drager Isolette C2000 la Maternitatea MedLife Eva 

8

NOUTĂȚISERVICII

Hyperclinicile MedLife PDR Turnului şi Vulturului oferă 
pacienţilor investigaţii CT cu echipamente performante, 
care asigură precizie în stabilirea unui diagnostic. 

Astfel, investigaţiile CT la Hyperclinica MedLife PDR 
Turnului sunt efectuate cu echipamentul Siemens Emotion 
16 (fabricat în 2011), care dispune de o viteză de scanare 
foarte rapidă şi permite efectuarea de măsurări volumetrice 
şi urmărirea în evoluție a volumului tumoral, manopere de 
radiologie intervențională (în scop diagnostic şi terapeutic), 
angio CT cu înaltă rezoluție, examinări CT dedicate tubului 
digestiv (entero CT şi colono CT). 

Hyperclinica MedLife PDR Livada Vulturului dispune, în 
schimb, de un echipament Siemens Somatom Emotions 
6, care permite realizarea investigațiilor de uz general şi 
angiografia CT şi soft angio CT. Echipamentul acoperă 
necesitățile mai multor specialități medicale (în special 
oncologia, chirurgia, pneumologia, ORL, neurologia, neuro-
chirurgia), pentru o patologie diversificată: tumori benigne 
şi maligne cu diferite localizări, boli pulmonare acute şi 
cronice, colecții, abcese, sinuzite, leziuni cerebrale, patologia 
degenerativă osteo-articulară şi disco-vertebrală etc. 
Avantajele acestei investigații constau într-un timp de ex-
aminare scurt, doze de radiație mici şi controlate, examinări 
supravegheate de medicul radiolog, substanța de contrast 
administrată cu ajutorul unui injectomat, eliberarea unui 
CD cu parcusul şi rezultatul investigației. 

Investigaţii CT cu echipamente performante, la MedLife PDR Braşov

NOUTĂȚIDOTĂRI

Pacienții Diviziei de 
stomatologie MedLife 
au posibilitatea de a 
efectua radiologii den-
tare în cel mai scurt 
timp, fără a mai fi 
nevoie să se deplaseze 
la un alt cabinet. 

Radiografia dentară 
este un element 
esențial al diagnosti-
cului stabilit de medi-
cul stomatolog. În urma 
investigației, medicul poate identifica anumite detalii care trec neobservate 
la examenul clinic, chisturi sau granuloame, leziuni în stadii incipiente, 
fracturi ale dinților şi ale maxilarului, dinți incluşi, tumori etc. Radiografia 
retroalveolară, cel mai utilizat tip de radiografie dentară, permite vizualiza-
rea a 2-3 elemente dentare. 

Radiologia dentară nu necesită o pregătire inițială dedicată. Pacienții 
trebuie să îndepărteze elementele vestimentare care pot interfera cu 
aparatul. 

Centrul Medical MedLife Victoriei oferă servicii stomatologice integrate, la 
standarde ridicate de calitate, ce includ implantologia, radiologia dentară, 
chirurgia dentară, protetica, estetica dentară, parodontologia, ortodonția, 
endodonția, profilaxia, pedodonția. 

Pentru programări, apelați 021.9646. 

Radiologie dentară, disponibilă la MedLife
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Dr. Adela Coltofean, medic specialist 
ginecologie, s-a alăturat echipei de la 
Maternitatea MedLife Eva Braşov. Dr. 
Coltofean a absolvit Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca. În 
perioada rezidențiatului, a lucrat în cadrul 
Clinicii „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca, 
iar din 2013 a lucrat în calitate de medic 
specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul 
Municipal „Aurel Tulbure” din Făgăraş. 
Până în prezent, dr. Adela Coltofean a 

participat la o serie de manifestări ştiințifice, 
precum Congresul Medicalis, Cluj-
Napoca, cu lucrarea „Correlations between 
Ultrasound Modifications of the Thyroid 
Gland and Metabolic Disorders in Patients 
with Obesity”, Congresul Mariesensis, Târgu 
Mureş, cu lucrarea „Valoarea diagnostic a 
ultrasonografiei şi fluoroscopiei în litiaza 
renală”, cursul „Relații clinico-morfologice 
ale placentei”, cursul „Chirurgia minim 
invazivă în cancerele ginecologice” etc. 

Dr. Adela Coltofean, medic specialist obstetrică-ginecologie

Centrul Medical Chişineu Criş şi-a completat 
echipa cu un nou medic primar obstetrică-
ginecologie: dr. Dan Gabriel Nicodin, 
cu competențe în colposcopie, chirurgie 
laparoscopică şi ecografie în obstetrică-
ginecologie. Până în prezent, dr. Nicodin a 
lucrat ca medic specialist şi, ulterior, primar 
în cadrul mai multor cabinete private de 

obstetrică-ginecologie din Timişoara. Este 
absolvent al Universității de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi 
membru al Societății Române de Obstetrică 
şi Ginecologie. De asemenea, dr. Nicodin a 
participat la diferite manifestări ştiințifice în 
țară şi în străinătate (simpozioane, conferințe, 
congrese). 

Dr. Dan Gabriel Nicodin, medic primar obstetrică-ginecologie

Life Memorial Hospital a început colaborarea 
cu dr. Ion Lică, medic primar chirurgie 
generală, doctor în ştiințe medicale, şef 
de lucrări la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. 
Dr. Ion Lică a fost timp de mulți ani şeful 
secției Chirurgie II, din cadrul Clinicii de 
Chirurgie a Spitalului Clinic de Urgență 
Floreasca.  Cu competențe în laparoscopie, 

o supraspecializare în traumatologie şi 
specializări în domenii precum management 
sanitar, chirurgie viscerală, urgențe 
chirurgicale, dr. Ion Lică va realiza în cadrul 
Life Memorial Hospital o serie de intervenții 
din sfera chirurgiei digestive (gastro-
duodenală, gastro-enterală, colo-rectală, 
biliară, pancreatică), chirurgiei peretelui 
abdominal etc. 

Dr. Ion Lică, medic primar chirurgie generală

Hyperclinica MedLife Genesys din Arad 
colaborează, din iunie, cu dr. Dan Ioan 
Blebea, medic specialist stomatologie, 
cu competențe în parodontologie, 
implantologie şi chirurgie orală. 
Absolvent al Universității de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 

dr. Blebea a obținut, în 2011, titlul 
de doctor în medicină dentară, cu o 
lucrare despre „Managementul modern 
al țesuturilor moi în chirurgia orală 
estetică”. Dr. Dan Blebea continuă 
formarea, participând la diverse cursuri 
de specialitate.

Dr. Dan Ioan Blebea, medic specialist stomatologie

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie 
MindCare şi-a completat echipa cu 
un nou medic psihiatru. Dr. Mihaela 
Bugheanu, medic primar psihiatrie, cu 
o vastă experiență acumulată la Spitalul 
“Sfântul Stelian”, va trata, în cadrul 
MindCare, pacienți care au dezvoltat 

reacții acute la stres, pacienți cu tulburări 
depresive şi anxioase, pe cei cu tulburări 
psihotice, dar şi pacienți care întâmpină 
dificultăți în relaționarea cu familia sau pe 
plan profesional. Dr. Mihaela Bugheanu 
excelează în psihoterapia centrată pe 
persoană. 

Dr. Mihaela Bugheanu, medic primar psihiatrie

Un nou medic specialist obstetrică-
ginecologie s-a alăturat echipei de la 
Maternitatea MedLife Eva Braşov. Dr. 
Natalia Burduja a absolvit Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „N. Testemițanu” 
din Chişinău, Republica Moldova. Și-a 
continuat cariera medicală urmând 

două programe de rezidențiat: chirurgie 
generală şi obstetrică-ginecologie. 
Începând cu 2008, a lucrat ca medic 
rezident obstetrică-ginecologie în cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Târgu Mureş, sub îndrumarea prof. univ. 
dr. Bela Szabo. 

Dr. Natalia Burduja, medic specialist obstetrică-ginecologie

Hyperclinica MedLife Favorit a început 
colaborarea cu dr. Lavinia Butum, medic 
specialist pneumologie. Dr. Butum 
deține o vastă experiență în domeniul 
pneumologiei, acumulată în cadrul mai 
multor spitale din Bucureşti şi Constanța 
(Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul 

Ștefan”, Policlinica Vitan – Ambulatoriu 
TBC, Spitalul de Pneumoftiziologie din 
Constanța), dar a urmat şi o serie de 
cursuri de fitoterapie. Dr. Lavinia Butum 
este absolventă a Facultății de Pediatrie 
din cadrul Universității de Medicină şi 
Farmacie din Bucureşti.

Dr. Lavinia Butum, medic primar pneumologie

NOUTĂȚIMEDICI
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Vara este anotimpul care aduce culoarea, lejeritatea 
şi extravaganţa în garderoba noastră. Totuşi, 
adeseori în încercarea de a ne asorta şi a fi în 

pas cu moda, uităm de comoditatea şi de sănătatea 
picioarelor, acestea fiind supuse diverselor chinuri în 
încălţămintea nepotrivită. Alegerea încălţămintei de 
vară necesită o atenţie specială, fie că aveţi nevoie de 
încălţăminte pentru activitatea de zi cu zi, fie pentru 
vacanţă sau pentru copii, vă recomandăm să ţineţi cont şi 
de sfatul unui medic, atunci când mergeţi la cumpărături. 

Încălțămintea sănătoasă pentru vară
DINCOLO DE MODĂ:

DOSARMEDICAL

Ideea de pantof bun nu se referă, 
întotdeauna, doar la calitatea 
materialelor din care e fabricat, ci 
înseamnă şi adecvarea lui la contextul 
în care e purtat. Spre exemplu, un 
sport practicat cu încălțămintea 
nepotrivită poate produce multiple 
leziuni la nivelul picioarelor şi al 
coloanei vertebrale, cu recuperare de 
durată. Orice eveniment important 
poate fi uşor stricat de un pantof 
prost ales, de aceea modul în care 
selectăm încălţămintea este deosebit 
de important. 

Sfaturi pentru alegerea 
încălţămintei
Specialiştii în ortopedie vă recomandă 
să achiziţionaţi încălţămintea ţinând 
cont de câteva criterii care vor face 
ca picioarele voastre să se simtă bine, 
indiferent de temperatura de afară sau 
de locul în care mergeţi. 

Potrivit dr. Constantin Jemna, medic 
specialist ortopedie-traumatologie 
în cadrul Spitalului de Ortopedie 
şi Chirurgie Plastică MedLife, este 
important să aveţi în vedere: 

• destinaţia încălţămintei ‒ „o 
sandală pentru drumeții are un vârf 
protector din cauciuc, pentru a feri 
degetele de eventualele pietre de pe 
drum. Magazinele de încălțăminte 
oferă acum o paletă diversificată 
de produse. Ne rămâne doar să ne 
gândim bine înainte ce activități/
sporturi dorim să practicăm”;

• terenul pe care veţi merge ‒ munte, 
plajă, pietriş, asfalt;

•  nivelul de rezistență la umezeală ‒ 
teren uscat, cursuri de apă ocazionale 
sau frecvente etc.);

• nivelul de izolare termică.

Dr. Jemna precizează că „e bine să 
alegem pantofii cu un bun suport 
al boltei plantare. În felul acesta, 
reducem oboseala piciorului la mers. 
Bolta plantară este amortizorul 
piciorului, mecanismul natural 
prin care piciorul preia şocurile 
asociate contactului cu solul. Dacă 
nu funcționează bine, toate aceste 

şocuri se transmit coloanei. Tălpile, în 
schimb, pot fi mai moi sau mai dure. 

În anumite condiții, tălpile moi pot fi 
considerate mai comode, cele dure pot 
fi mai durabile, dar folosite într-un 
mod incorect pot cauza probleme (o 
talpă dură poate fi prea zgomotoasă)”. 

Dr. Marius Uscatu, medic specialist 
ortopedie, Life Memorial Hospital, cel 
la care ajung cei mai mulţi pacienţi 
cu monturi, bătături şi tot felul de 
probleme date de încălţămintea 
incomodă, recomandă să ţineţi cont 
şi de:

• „mărimea și forma încălţămintei – 
să fie în acord cu piciorul; 

• calitatea materialului de bază ‒ 
pielea naturală este cea mai indicată, 
pentru că permite schimburile 
lichidiene cu exteriorul; 

• căptușeala internă ‒ mai importantă 
chiar decât materialul extern; e de 
preferat să fie din piele naturală; 

• talpă ‒ un picior normal permite 
purtarea oricărui tip de pantof, în 
schimb dacă aveți dureri plantare – la 
nivelul tălpii – se impune alegerea 
unei tălpi sintetice – de cauciuc;

• preț ‒ nu e niciodată suficient de 
mare pentru a avea un mers comod, 
lipsit de dureri;

• morfologie ‒ pantoful de sport 
trebuie rezervat strict perioadelor în 
care faceţi acel sport, în niciun caz nu 
trebuie purtat zilnic.”

Nu cumpărați încălțăminte 
seara!
Dacă am înțeles cum trebuie 
să ne alegem încălțămintea, nu 
trebuie neglijat nici momentul în 
care plecăm la cumpărături. „Se 
recomandă ora prânzului, deoarece 
seara piciorul este mult mai umflat, 
iar dimineața nu este umflat deloc. 
E de preferat să evităm zilele 
călduroase, când piciorul se umflă 
din cauza caniculei”, recomandă dr. 
Marius Uscatu, chirurg antepicior. 

Când „încălţămintea doare”
Chiar dacă recomandările medicilor 
nu sunt întotdeauna în ton cu 
tendințele în modă, sănătatea ar 
trebui să fie un motiv suficient 
pentru a le asculta sfatul. Altfel, 
încălțămintea nepotrivită poate 
fi punctul de plecare al multor 
probleme, unele mai uşoare, altele 
mai grave. Cele mai frecvente sunt 
rosăturile/inflamațiile şi bătăturile 

(hiperkeratoze). Materialele 
necorespunzătoare (coloranți, 
adezivi) din care e confecționată 
încălțămintea pot cauza alergii, 
problemă provocată inclusiv de 
şosetele pe care le purtăm. Un 
pantof care nu permite schimburile 
lichidiene cu exteriorul provoacă 
transpirația excesivă, aşa cum 
se întâmplă în cazul adidaşilor. 
Încălțămintea prea mică sau 
strâmtă favorizează apariția 
unghiei încarnate, care, iată, aflăm 
că nu e cauzată numai de tăierea 
necorespunzătoare a unghiilor. 
Printre problemele mai grave se 
numără metatarsalgia (dureri 
plantare anterioare – o suferință 
generată de presiunea de la nivelul 
antepiciorului), durerile la nivelul 
gleznei, genunchiului, coloanei 
lombare, instabilitatea gleznelor şi 
entorse repetate, care pot fi provocate 
de un toc prea înalt sau prea îngust”, 
explică dr. Marius Uscatu. 

Tentația tocului înalt
Deseori incriminată, mărimea 
tocului e un subiect întotdeauna 
actual. „Orice femeie se simte brusc 
mai încrezătoare în propriile forțe 
când se urcă pe o pereche de pantofi 
cu toc amețitor. E adevărat că există o 
legătură strânsă între ceea ce purtăm 
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DOSARMEDICAL

şi felul în care ne simțim. Istoric 
vorbind, tocurile au fost folosite 
pentru a induce senzația de putere, 
încă de acum sute de ani, când şefii 
de triburi purtau picioroange la 
ceremonii, pentru a avea înălțimea 
adecvată statutului lor social”, explică 
Adriana Chițescu, psiholog în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit. Astăzi, 
femeile poartă toc înalt poate şi din 
cauza unei presiuni sociale. Ceea ce 
este cu adevărat important e faptul 
că tocul nu trebuie neapărat evitat, ci 
trebuie „adaptat tipului de activitate 
şi preferințelor persoanei care îl 
poartă. E aproape imposibil să impui 
cuiva care a folosit o viață pantofi 
cu toc să treacă la încălțăminte fără 
toc, pentru că nu se va simți bine. 
Varietatea de produse de pe piață 
poate oferi însă alternative pentru 
fiecare”, spune dr. Constantin Jemna. 

„Există un toc fiziologic sau obliga-
toriu, iar acesta este de 1-3 cm la 
bărbat şi de 2-3 cm la femeie, în cazul 
populației de tip occidental. Un toc 
mai înalt decât cel fiziologic poate 
fi bine tolerat de un picior normal, 
supus unei solicitări fizice moderate. 
Este adevărat că un toc prea înalt 
provoacă adesea metatarsalgii 
(dureri plantare anterioare), 
deoarece greutatea corpului nu se 
mai distribuie pe toată suprafața 
plantară, ci predominant pe capetele 
metatarsienelor. Trebuie să avem în 
vedere pericolele încălțămintei prea 
înalte, dar să nu uităm că nici absența 
tocului nu este de preferat, la rândul 
ei cauzând metatarsalgia. Câtă vreme 
nu simțim vreo suferință, putem 
purta orice tip de toc”, completează 
dr. Marius Uscatu. 

Cu ce ne încălțăm în vacanță
„Dacă vă veți îndrepta către munte, 
este obligatoriu să adăugați în 
bagaj o pereche de pantofi sport. În 
cazul în care veți face şi un traseu 
montan, trebuie să aveți în vedere 
o încălțăminte care neutralizează 
eventualele denivelări ale pământului 
(adidaşii, bocancii de vară etc.). La 
mare, în schimb, piciorul trebuie să 
fie ferit de razele solare, dar, în acelaşi 
timp, ventilat. Se recomandă pantofii 
lejeri, confecționați din materiale 
uşoare, cu orificii de aerisire. 
Sandalele cu barete sunt o opțiune 
foarte bună, spre exemplu pentru că 
oferă suport tendonului lui Ahile, dar 
şi o toleranță mai mare a degetelor. 
Când mergeți la bazin este bine să 
folosiți papucii de baie, aceştia fiind o 
barieră împotriva microorganismelor 

nocive. La petreceri, ținând cont 
de faptul că veți purta încălțăminte 
foarte multe ore, iar picioarele vor 
suporta toată greutatea corporală, 
e bine să vă alegeți pantofi cu talpă 
ortopedică; aceasta împacă într-o 
anumită măsură atât aspectul estetic, 
cât şi pe cel medical. Evitați pantofii 
cu tocul mai înalt de 10 cm, pentru 
a nu suprasolicita formațiunile 
musculoscheletale de la nivelul 
piciorului”, explică dr. Alin Popescu, 
medic primar medicină sportivă la 
Hyperclinicile MedLife Favorit şi 
Grivița. 

Ce încălţaţi dacă sunteţi 
însărcinată
Indiferent dacă e vară sau nu, femeile 
gravide trebuie să fie atente la câteva 
aspecte suplimentare. „Încălțămintea 
viitoarelor mămici trebuie să fie 
comodă şi să ofere o bună protecție 
articulațiilor, în special gleznei. De 
asemenea, talpa trebuie să prevină 
alunecarea. De regulă, recomand 
pantoful rotunjit, chiar elastic, 
ținând cont că lungimea piciorului 
se poate schimba cu până la 10 mm 
între perioadele în care gravidele 
stau aşezate sau se deplasează.  
Nu există informații clare potrivit 
cărora tocul înalt ar dăuna sarcinii, 
dar poate genera entorse (sau 
traume mai grave) ale gleznei, iar 
în sarcină acestea nu sunt de dorit, 
mai ales că femeia însărcinată nu 
poate efectua radiografii, nu se 
poate trata cu antiinflamatoare, iar 
aparatele ghipsate sunt mai dificil de 
tolerat. Toate acestea, în contextul 
unei laxități fiziologice (înmuieri) a 
ligamentelor în sarcină (ligamentele 
bazinului se înmoaie pentru a tolera 
naşterea). 

Vă mai recomand, dacă sunteți 
gravidă, să împărțiţi sarcina în două 
perioade (primele 6 luni şi restul) 
şi să folosiţi încălțăminte diferită 
pentru fiecare perioadă”, explică dr. 
Constantin Jemna, medic specialist 
ortopedie-traumatologie. 

acestei articulații distruse”, 
recomandă dr. Marius Uscatu, 
chirurg antepicior. 

Despre monturi, circulă foarte multe 
preconcepții. „Încălțămintea nu poate 
fi făcută responsabilă de apariția 
monturilor. Aproximativ 50% dintre 
femeile cu monturi nu au purtat 
niciodată pantofi eleganți, strâmți sau 
cu toc înalt. În orice caz, aceste femei 
au mereu tendința de a-şi ascunde 
piciorul deformat într-o încălțăminte 
închisă şi strâmtă, deşi tratamentul 
vizează tocmai descoperirea 
piciorului, prin utilizarea unor 
pantofi mai largi. O încălțăminte largă 
permite un confort mai mare, un 
mers aproape normal şi desfăşurarea 
activității profesionale în condiții 
optime. De multe ori, se impune 
chiar trecerea la o încălțăminte 
masculină, pentru forma şi mărimea 
antepiciorului. Încălțămintea de tip 
bărbătesc nu trebuie privită cu groază 

şi resemnare, ci poate fi o soluție 
rezonabilă pe termen lung. De altfel, 
tratamentul monturilor constă tocmai 
în adaptarea încălțămintei”, explică 
dr. Marius Uscatu.  

Dincolo de pantofi
Încălțămintea comodă este şi 
recomandarea psihologului. „Pantofii 
spun multe despre persoana care îi 
poartă. Ei sunt o extensie intimă a 
corpului şi pot comunica informații 
inclusiv despre starea sufletească, 
senzualitatea şi sexualitatea unei 
femei, pe lângă statutul social. 
Doamnele care poartă tocuri înalte 
fac paşi mai mici şi mai frecvenți, iar 
rotația şi înclinarea şoldurilor tind să 
crească. Cu toate acestea, este foarte 
important ca perechea de pantofi pe 
care o purtăm să nu fie incomodă, 
chiar dacă ne place un anumit stil 
de toc sau forma pantofului. Mare 
parte din încrederea pe care ți-o 
oferă o pereche bună de pantofi ține 
şi de comoditate”, încheie psihologul 
Adriana Chițescu. 

Cristina Bobe

Mersul desculț, ideal pentru copii
„Copilul trebuie să poarte 
încălțăminte doar atunci când e 
nevoie de ea. În medii controlate, 
încercați să îl lăsați să meargă cât 
mai mult cu piciorul gol, pentru o 
mai bună dezvoltare. Altfel, alegeți 
pentru cei mici o încălțăminte cât 
mai comodă.  E bine să căutaţi 
pantofi mai largi, care au şireturi 
sau alte dispozitive de strângere, 
pentru a permite adaptarea mai 
bună pe picior. Partea anterioară 
trebuie să asigure loc suficient 
degetelor. Pantofii copilului trebuie 
să respire bine. Tălpile trebuie să fie 
absorbante, copiii transpirând intens 
la acest nivel. 
Pentru bebeluşi se aleg pantofi cu 
tălpi moi, textile. Tălpile rigide 
se folosesc când copilul începe 
să meargă. E bine ca tălpile să fie 
drepte, fără tocuri. Cu înaintarea 
în vârstă, oferta se diversifică 
proporțional cu activitățile şi 
sporturile practicate”, explică dr. 
Constantin Jemna, medic specialist 
ortopedie-traumatologie. 

Ce purtăm dacă avem deja 
monturi
În situația în care suferiți deja de 
o problemă la nivelul picioarelor 
(monturi, pinteni) sau în care aveți 
probleme de spate, încălțămintea 
trebuie aleasă mult mai atent. „În 
cazul problemelor lombare, trebuie 
aleasă o încălțăminte cu toc moderat, 
aproape de cel fiziologic (2-5 cm), şi, 
mai ales, amortizantă. Pentru artroza 
degetului mare (hallux rigidus) se 
impune o încălțăminte cu talpa 
rigidă, care să evite mobilizarea 

„Există un toc fiziologic sau obligatoriu, iar acesta 
este de 1-3 cm la bărbat și de 2-3 cm la femeie, în 

cazul populației de tip occidental.” 

Dr. Marius Uscatu, medic specialist ortopedie, cu competențe 
în chirurgia antepiciorului, Life Memorial Hospital

„Copilul trebuie să poarte încălțăminte doar atunci 
când e nevoie de ea. Altfel, încercați să îl lăsați să 

meargă cât mai mult cu piciorul gol.”

Dr. Constantin Jemna, medic specialist ortopedie-traumatologie,
Spitalul de Ortopedie si Chirurgie Plastica MedLife
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E   miercuri după-amiază. Intru grăbită în 
maternitate şi urmez traseul benzilor desenate 
asemenea unor străzi pe podea. Odată ce 

ai intrat în Maternitatea MedLife Bucureşti, chiar 
simți că te plimbi într-un oraş al tuturor copiilor care 
s-au născut aici. Fiecare coridor te conduce undeva, 
iar eu trebuia să ajung în centrul „orăşelului” – 
„Acvariul”, inima secţiei de neonatologie şi locul din 
care pleacă toţi bebeluşii născuţi în Maternitatea 
MedLife Bucureşti.  

„Orășelul copiilor”, prima „reședință” 
a bebelușilor

„Acvariul”, încăperea în care cei 
mici sunt aduşi şi îngrijiți imediat 
după naştere, este interfața dintre 
medicii neonatologi şi familia 
bebeluşului. Aşezați în pătuțuri, 
nou-născuții sunt priviți de familii, 
printr-un geam imens, asemenea 
unui acvariu. Pereții secției sunt 
pictați în albastru şi creează o 
atmosferă de calm. Uimiți încă 
de noul univers în care au intrat, 
nou-născuții te surprind cu mişcări 
neaşteptate ale mânuțelor. Oricine 
trece prin fața acvariului rămâne 
cu privirea țintuită aici. Astăzi 
e chiar o zi specială: în acvariu 
sunt copii din toate colțurile lumii 
(S.U.A., Brazilia, Turcia, Salvador şi 
România). 

În timp ce bebeluşii gânguresc 
şi mişcă din mâini, starea lor de 
sănătate este discutată în amănunt 
în încăperea alăturată. Este ora 

consiliului sau, mai precis, a 
schimbului de gardă. Întreaga 
echipă medicală este reunită şi 
poartă o discuție detaliată despre 
fiecare pacient. Medicul care şi-a 
încheiat activitatea predă rapor-
tul celui care urmează să intre în 
gardă. Atmosfera este una cordială. 
Se discută cu calm şi cu implicare. 
Din când în când, câte un părinte 
deschide stingher uşa secției, cu 
gândul să adreseze o întrebare. 
În tot acest timp, asistentele se 
mişcă dintr-o parte în alta, fiecare 
cu câte ceva de rezolvat. „Rolul 
asistentelor este aproape egal cu cel 
al medicilor, pentru că trebuie să 
supravegheze în permanență nou-
născuții. Asistentele au foarte multe 
lucruri de observat la cei mici, iar 
ele chiar ajung să îi cunoască foarte 
bine”, spune dr. Adrian Toma, şeful 
secției de neonatologie de la Mater-
nitatea MedLife Bucureşti. 
Înființată în 2007, secția de 
neonatologie bifează o serie de 
elemente care o fac unică în țară. 
În primul rând, este singura secție 
privată de neonatologie care are 
în componența sa numai medici 
primari (dr. Adrian Toma, dr. Irina 
Cuzino, dr. Alexandra Cozinov, 
dr. Raluca Olteanu). Tot această 
echipă a fost implicată în tradu-
cerea manualului de reanimare 

neonatală, pe care îl utilizează 
studenții din întreaga țară. Secția 
de neonatologie de la MedLife 
este, de altfel, conectată la viața 
universitară. Dr. Adrian Toma este 
conferențiar în cadrul Universității 
„Titu Maiorescu”, unde predă 
cursurile de pediatrie, puericultură 
şi neonatologie. 

Implicarea discretă 
a neonatologului
Pentru că naşterea este, poate, cel 
mai important moment din viața 
unei femei, precum şi din viața 
unui cuplu, acestui eveniment 
trebuie să i se acorde intimitatea 
cuvenită. „Momentul în care 

copilul stabileşte primul contact 
cu părinții săi nu trebuie periclitat 
de personalul medical”, spune dr. 
Adrian Toma. Totuşi, acest mo-
ment este şi unul dintre cele mai 
periculoase din viața unui om. 
Tranziția de la viața intrauterină 
la cea extrauterină îi cere organis-
mului să facă mai multe schimbări 
fiziologice radicale decât o va mai 
face vreodată. „Rolul medicului 
neonatolog este de a supraveghea 
toate aceste transformări, într-un 
mod cât mai discret cu putință, 
fără să întrerupem momentele 
intime ale mămicilor care nasc la 
noi”, completează dr. Adrian Toma. 
Minunea corpului uman este că, în 
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mai mult de 90% din cazuri, toate 
transformările pe care copilul le 
suferă la naştere îşi urmează cursul 
fără să existe complicații. Pentru 
restul de 10%, medicii neonatologi 
trebuie să fie pregătiți să ofere 
asistență, fără de care consecințele 
pot fi fatale sau pot persista pe tot 
parcursul vieții. Marea artă constă 
în a oferi tot acest suport într-un 
mod cât mai discret, astfel încât să 
nu fie invadată intimitatea familiei. 
Aceasta este tendința în neonatolo-
gie inclusiv pe plan internațional. 

O secție modernă și performantă
Pentru fiecare dintre aceste cazuri, 
membrii secției de neonatologie de 
la Maternitatea MedLife Bucureşti 
sunt pregătiți. Secția dispune de toate 
echipamentele necesare îngrijirii în 
siguranță a copiilor. Fiecărui bebeluş 
i se face o verificare amănunțită la 
naştere şi pe parcursul internării (de 
două ori pe zi). MedLife Bucureşti 

este singura maternitate privată care 
realizează pulsoximetrie de rutină, la 
toți bebeluşii, şi analiza gazelor sang-
vine la naştere, proceduri folosite 
pentru a estima gradul de oxigenare 
al sângelui, care se corelează cu 
eficiența adaptării respiratorii, 
circulatorii şi metabolice din peri-
oada neonatală imediată. În primele 
minute de la naştere, neonatologul 
acordă câte o notă fiecărui bebeluş, 
în conformitate cu scorul Apgar. 
„Ceea ce părinții trebuie să înțeleagă, 
în legătură cu acest scor, este că nu 
toți copiii trebuie să primească nota 
10. Orice notă cuprinsă în intervalul 
8-10 arată că nou-născutul are o 
stare generală bună şi o adaptare 
bună la naştere. Aceste note nu sunt 
precum cele acordate la şcoală”, 
menționează dr. Adrian Toma. 

În Maternitatea MedLife Bucureşti 
întreg personalul medical este in-
struit şi aplică cel mai nou protocol 

de resuscitare neonatală, care pre-
supune inclusiv limitarea utilizării 
excesive a oxigenului la nou-născut 
(prematur sau la termen) şi care, 
potrivit studiilor ştiințifice poate fi 
dăunător pentru cel mic. Totodată, 
secția de neonatologie MedLife este 
şi un centru de referință pentru 
România în studiul european de 
stroke neonatal. 

Un alt aspect care înscrie secția 
de neonatologie de la MedLife 
Bucureşti în tendința europeană 
din domeniu constă în realizarea 
ecografiilor pulmonare la nou-
născuții cu suferință respiratorie, 
o măsură care reduce expunerea 
copiilor la radiațiile folosite pentru 
efectuarea radiografiilor. 

Pentru copiii care se nasc la o 
vârstă gestațională de 33-35 de 
săptămâni, secția pune la dispoziție 
incubatoare performante, în 

care cei mici se pot dezvolta 
corespunzător. „Suntem pregătiți 
să înfruntăm aproape orice 
situație. Până acum, am reuşit să 
soluționăm toate cazurile com-
plicate, unul dintre ele fiind chiar 
o tromboză de venă ombilicală, 
care poate determina suferință 
fetală acută, până la moartea 
intrauterină. Din  ce ştim noi, în 
lume sunt publicate în jur de 200 
de cazuri, la care mortalitatea e 
de 80%. Cu toate că aceste situații 
sunt întâlnite foarte rar, iar nou-
născuții nu prea supraviețuiesc în 
aceste circumstanțe, noi am reuşit 
să stabilizăm starea de sănătate a 
bebeluşului, iar după o săptămână 
mama a plecat acasă cu el sănătos. 
A fost o realizare extrem de 

importantă pentru noi”, povesteşte 
dr. Adrian Toma. 

Împreună cu mama
Cu excepția bebeluşilor care 
întâmpină complicații la naştere 
şi care au nevoie să fie îngrijiți 
mai multe zile în „acvariul” de la 
MedLife, părinții sunt încurajați 
ca pe tot parcursul internării să 
petreacă cât mai mult timp cu 
bebeluşul şi să doarmă cu el în 
aceeaşi încăpere. „E important 
ca proaspăta mămică să aibă o 
legătură cât mai strânsă cu nou-
născutul. Până la urmă, mama este 
cea care va şti să decodifice cel mai 
bine limbajul bebeluşului, care 
are un singur mod de a comunica 
o sumedenie de stări, şi anume 

prin plâns. Practic, el reacționează 
ca un tot unitar. O persoană cu 
experiență, cum este neonatologul, 
dar şi mama celui mic vor ajunge 
să diferențieze tonalitățile plân-
sului. Într-un fel plânge cel mic 
atunci când îi este foame şi altfel 
atunci când îi este frig”, explică dr. 
Adrian Toma. 

La inițiativa dr. Cuzino, secția de 
neonatologie din cadrul MedLife 
a adoptat o măsură extrem de 
benefică. La naştere, bebeluşul este 
aşezat imediat la piept, pentru ca 
separarea de corpul mamei să fie 
suportată cât mai uşor, iar cei doi 
să înceapă deja să interacționeze. 
Nou-născutul îşi recunoaşte mama 
în special după bătăile inimii, dat 
fiind faptul că acestea alcătuiesc 
zgomotul de fond din viața 
intrauterină. Totodată, mirosul 
joacă un rol important, în lichidul 
amniotic fiind prezente toate 
mirosurile caracteristice mamei. O 
altă regulă la care neonatologii de 
la MedLife țin foarte mult este cea 
legată de alimentația naturală. Pen-
tru că maternitatea este certificată 
de UNICEF ca Spital Prieten al 
Copilului, mămicile primesc tot 
suportul necesar pentru ca acestea 
să alăpteze, cu ajutorul celor 
„Zece paşi pentru o alăptare de 
succes”. De asemenea, personalul 
din cadrul maternității nu oferă 
suzete sau tetine copiilor care sug 
la sân, toate acestea cu scopul de a 
promova alimentația naturală. 

Cele peste aproximativ 100 de 
naşteri pe lună le oferă neona-
tologilor de la MedLife prilejul de 
a fi martori la multe minuni legate 
de viețile celor mai mici pacienți. 
Fiecare dintre ei are în grijă în jur 
de 23 de nou-născuți, adică 23 de 
poveşti ale căror prime cuvinte le 
scriu chiar medicii, în cadrul unei 
secții de neonatologie unice în țară.   

Text şi foto Cristina Bobe
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Când se uită în oglindă, Andreea vede o fată 
frumoasă, tânără (33 ani), cu trăsături fine. 
Dincolo de imaginea propriu-zisă, vede o 

persoană cu multe vise de împlinit şi, totodată, 
care are încredere că se vor realiza. Este, însă, ceva 
ce Andreea nu poate observa când se priveşte în 
oglinda ei clasică, dar, dacă ar avea una care i-ar 
putea reflecta interiorul corpului, ar avea acces la o 
imagine cu totul neobişnuită. 

Corpul uman ne face martorii a 
nenumărate minuni, iar Andreea 
este una dintre ele. Organismul 
ei funcționează cu toate organele 
situate invers față de cele ale celorlalți 
oameni. Inima ei este poziționată în 
partea dreaptă, ficatul este în stânga 
abdomenului, iar splina se află în 
hipocondrul drept. Situs inversus 
(sau situs oppositus/transversus) este 
o problemă congenitală foarte rară, 
o au mai puțin de 1 din 10.000 de 
persoane. 
 
Majoritatea celor cu situs inversus îşi 
trăiesc viața în mod normal. Doar în 
eventualitatea în care ar avea nevoie 
de un transplant de inimă, situația lor 
ar deveni mai complicată, deoarece 
donatorul trebuie să fie o persoană 
care, la rândul ei, să aibă situs 
inversus. Din fericire, Andreea nu 

are probleme cu inima, dar  n-a fost 
ferită de problemele medicale. 

În ianuarie, Andreea a avut o 
săptămână în care s-a simțit foarte 
rău. Zile în şir a avut greață şi 
vărsături. Deşi era deja programată 
pentru operație la un spital de stat, 
mama ei a dorit să obțină şi o a doua 
opinie medicală legată de starea de 
sănătate a fiicei ei. Astfel, a ajuns la 
cabinetul dr. Alina Bondoc, medic 
primar gastroenterologie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Titan. În 
urma ecografiei abdominale, s-a 
adeverit faptul că Andreea suferea 
de litiază biliară, o afecțiune care 
se manifestă prin prezența unor 
calculi (pietre) în interiorul vezicii 
biliare (colecistului) şi al căilor 
biliare (conductele anatomice care 
transportă bila de la ficat la intestin). 
„Văzând despre ce este vorba, i-am 
recomandat pacientei intervenția 
chiurgicală cât mai rapid cu putință, 
sfat pe care aceasta l-a şi urmat”, 
spune dr. Alina Bondoc. Andreea s-a 
programat la operație, tot la MedLife, 
la dr. Ștefan Tucă, medic specialist 
chirurgie generală în cadrul Life 
Memorial Hospital, care a solicitat, 
la rândul lui, o serie de investigații 
suplimentare, printre care şi colangio 
RM, pentru a se asigura că pacienta 
nu suferă şi de alte malformații (ex., 
de canal cistic, de coledoc etc.) şi 

Fata cu corpul „în oglindă”

pentru ca intervenția laparoscopică 
să se poată realiza în condiții de 
siguranță, iar rezultatele analizelor au 
confirmat acest lucru.  

Până să se opereze însă, Andreea a 
trecut printr-un adevărat periplu 
medical. „Cu câteva zile înainte, 
simptomele de greață şi vărsături 
i-au revenit, din cauza unui calcul 
din colecist care a migrat pe canalul 
coledoc, fapt care a determinat 
dezvoltarea citolizei hepatice 
(creşterea unei enzime hepatice) 
şi a icterului. Altfel spus, litiaza 
biliară s-a complicat cu litiază 
coledociană, cu risc de pancreatită 
acută biliară. Din acest motiv, înainte 
de operație, Andreea a mai avut 
nevoie de o procedură, şi anume 
ERCP (colangiopancreatografie 
endoscopică retrogradă)”, explică 
dr. Alina Bondoc. Abia după această 
procedură, Andreea a putut fi supusă 
intervenţiei la care fusese programată 
iniţial şi pe care dr. Ștefan Tucă, 
medic specialist chirurgie generală, 
a realizat-o în condiții de maximă 
siguranță. La scurt timp, Andreea 
a putut să se întoarcă acasă şi să îşi 
urmeze cursul firesc al vieții. 
  
 

Cristina Bobe

„În cazul litiazei biliare, intervenția chirurgicală presupune îndepărtarea colecistului 
(fierea), deci a rezervorului în care se formează calculii (pietrele). Această operație 
poate fi realizată fie laparoscopic, fie pe cale deschisă. În cazul pacientei de față, am 
optat pentru laparoscopie, deoarece această metodă presupune mai multe avantaje. 
Operația se realizează prin miniincizii (cea mai mare are 1 cm) sub controlul unei 
camere video miniaturizate (laparoscopul) introdusă în abdomen, cu ajutorul unor 
pense chirurgicale lungi şi subțiri, special concepute pentru chirurgia laparoscopică. 
Recuperarea după această intervenție este mult mai rapidă (pacienta a plecat acasă a 
doua zi), cicatricile sunt mult mai estetice, iar durerea şi suferința sunt cu mult reduse 
față de intervenția clasică.” (Dr. Ștefan Tucă, medic specialist chirurgie generală)

Opinia specialistului:

Dr. Alina Bondoc, medic primar gastroenterologie, Hyperclinica MedLife Titan
Dr. Ștefan Tucă, medic specialist chirurgie generală, Life Memorial Hospital

Echipa chirurgicală:
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În aprilie 1944, oraşul profesorului 
Ianovici, Turnu-Severin, era bombardat 
de americani. Mama sa era însărcinată 
la vremea respectivă, iar sarcina 
avusese o evoluție problematică. Din 
această cauză, tatăl prof. Ianovici 
era pus în situația de a alege cine să 
rămână în viață: soția sau copilul. În 
acel moment, a apărut un medic care 
a reuşit să salveze viețile amândurora 
şi care a generat dorința permanentă 
a mamei ca şi fiul ei să fie asemenea 
acestui om. Copilul de atunci a devenit 
prof. dr. Nicolai Ianovici, care astăzi 
are o experiență de peste 40 de ani în 
neurochirurgie. A fost şef de clinică 
şi director medical al Spitalului Clinic 
de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae 
Oblu” din Iaşi, este autor a numeroase 
cărți de specialitate şi membru într-o 

serie de asociații medicale prestigioase 
(naționale şi internaționale). Pe lângă 
Facultatea de Medicină Generală, 
interesele ştiințifice ale prof. Ianovici 
au fost aprofundate cu noi studii 
universitare, în domenii foarte diferite: 
medicină legală, drept, etică medicală şi 
management sanitar. 

Iubit de pacienți, prof. Ianovici a avut 
întotdeauna un comportament empatic 
şi o înțelegere a faptului că fiecare om 
îşi doreşte sănătatea. „M-am condus 
întotdeauna după înțelepciunea 
populară: răbdare şi vorbă bună. De 
aceea, foştii mei pacienți mi-au trimis, 
mai departe, rude ale lor, vecini, 
prieteni, astfel că în unele sate din 
Moldova multe persoane au cicatrici 
postoperatorii «Ianovici made»”, 

povesteşte directorul medical al 
Hyperclinicii MedLife Iaşi.  

Cum se explică pasiunea pentru 
neurochirurgie?
Decizia prof. Ianovici de a se 
specializa în neurochirurgie n-a fost 
întâmplătoare, un mare rol jucând prof. 
Nicolae Oblu, cel care-i preda anatomia 
sistemului nervos la universitatea 
de medicină din Iaşi. „Prof. Nicolae 
Oblu a reprezentat primul meu model 
profesional, prin prestanţa şi calităţile 
sale didactice”, povesteşte prof. Ianovici. 
Ca membru al cercului ştiințific format 
în jurul neurochirurgiei, studentul 
Nicolai Ianovici şi-a început lucrarea 
de diplomă încă din anul al doilea de 
facultate. Acela a fost începutul unei 
pasiuni pentru o specialitate de care 
prof. Ianovici nu s-a mai putut rupe şi 
pe care o visa inclusiv în nopțile în care 
nu era de gardă.  

„Ce poate fi mai fascinant decât să 
asişti la modul în care creierul tău 
rezolvă situațiile din trafic, dintr-o 
partidă de şah sau dintr-o negociere 

Nu este medic care să nu fie întrebat în ce împrejurări a ales 
să profeseze medicina. Dr. Nicolai Ianovici, medic primar 
neurochirurgie şi director medical al Hyperclinicii MedLife 

Iaşi, se înscrie cu răspunsul, în primă instanță, în seria clasică de 
alegeri inspirate de familie, în acest caz, de către mamă. Povestea 
este însă mult mai interesantă. 

 „M-am condus întotdeauna după înțelepciunea 
populară: răbdare și vorbă bună”
Interviu cu prof. dr. Nicolai Ianovici, medic primar neurochirurgie 

și directorul medical al Hyperclinicii MedLife Iași

mai bine decât un calculator oricât 
de performant? Ca neurochirurg, 
mă fascinează toleranța la agresiunea 
accidentală şi/sau iatrogenă 
intraoperatorie, cu abilitatea creierului 
de a se repara singur (reparație 
funcțională intrinsecă) şi de a 
redistribui funcțiile sale (redistribuire 
spațială). Îmi amintesc de pacienți 
ale căror zone de distrugere cerebrală 
traumatică au fost aspirate sau cu 
tumori cerebrale de dimensiuni 
impresionante, care s-au readaptat 
la viața socio-profesională, deşi la 
internare li s-au acordat puține şanse 
de supraviețuire”, explică prof. Nicolai 
Ianovici.  

„Neurochirurgia este o ramură dificilă 
a chirurgiei, pentru că lucrează cu 
structuri fragile, situate în spații mici 
şi profunde, supraîncărcate de funcții. 
Pentru a putea opera, este necesară o 
pregătire de durată (rezidențiat de şapte 
ani), dar şi de o experiență de încă pe 
atât. Totuşi, neurochirurgia nu mai este 
singura regină a artelor chirurgicale. 
Progresele recente ale ştiinței şi tehnicii 
au permis afirmarea mai multor 
specialități. Dacă în trepiedul vital 
(creier, cord, plămân) transplantul 
ultimelor două organe este posibil, 
pentru cel al creierului mai avem de 

aşteptat. Nu întâmplător, definiția cea 
mai potrivită a morții a fost formulată 
de Robert White, un neurochirurg 
celebru pentru tentativele sale de 
transplant cerebral, care spunea că 
moartea este un creier care moare”. 

De cât timp profesează, prof. Ianovici 
a avut ocazia să asiste la multe 
transformări ale neurochirurgiei: 
apariția supra- sau sub-specialităților 
(neurochirurgie spinală, pediatrică, 
oncologică, funcțională), a tehnicilor 
minim invazive microscopice, 
endoscopice etc. Însă, oricât de mari ar 
fi progresele tehnice, fiecare intervenție 
rămâne, totuşi, o operație dificilă, iar 
cel mai important instrument al unui 
neurochirurg este tot creierul său. 
„Dificultatea diferă de la un pacient 
la altul, dar pentru un rezultat cât mai 
bun este necesară o selecție riguroasă 
a cazurilor, selecție perfect ilustrată de 
butada unui chirurg celebru: <<Când 
eram tânăr, bolnavii fugeau de mine. 
Acum, când sunt bătrân, eu sunt cel 
care fuge de bolnavi.>>  Indiferent 
de dificultate, după fiecare operație 
reuşită prof. Ianovici se simte împlinit 
profesional. „La finalul unei intervenții 
în care nu ai putut face tot ce ți-ai dorit, 
eşti parțial mulțumit. În schimb, dacă 
nu poți face nimic pentru un pacient 

sau dacă rezultatul nu este cel aşteptat, 
ai tendința de a te lăsa de meserie.” Sunt, 
totuşi, intervenții în care primul căruia 
îi cade tensiunea este chirurgul”. 

Prof. Nicolai Ianovici a persistat, însă, 
în visul său de a se perfecționa ca 
neurochirurg. Mai mult decât atât, şi-a 
extins sfera de abilități, inclusiv în ceea 
ce priveşte coordonarea unei instituții 
sanitare, pe care acum le aplică şi în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Iaşi. „Sper 
ca experiența mea ca director medical 
al Spitalului de Neurochirurgie “Prof. 
Dr. Nicolae Oblu” şi ca absolvent al 
unui master de management sanitar 
să fie un bun punct de pornire în 
dezvoltarea clinicii pe care o coordonez 
acum. Am admirat inclusiv modul şi 
ritmul în care o echipă de la Bucureşti 
a reuşit să implementeze acest proiect 
la Iaşi. Reamenajarea clădirii, dotarea 
cabinetelor, pregătirea personalului 
mi-au dat senzația că am participat 
la un film în care un desant precum 
MedLife a venit, a făcut, a plecat (Veni, 
vidi, vici!).”

Interviu de Cristina Bobe
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UTILE

Hernia afectează deopotrivă 
persoanele de sex masculin şi 
feminin, copii sau adulți, precum 
şi persoanele în vârstă. Afecțiunea 
constă în protruzia unui conținut 
(umflătură, ieşire în afară) prin 
orificii naturale ale corpului (ex., 
ombilical) sau prin zone slabe ale 
peretelui abdominal. Musculatura 
peretelui abdominal are rolul, 
printre altele, de a menține toate 
structurile anatomice abdominale 
(organele interne) ca într-o 
cutie închisă etanş, indiferent de 
activitatea pe care o desfăşurăm 
(mers, tuse, strănut, respirație, 
exerciții fizice etc.). Afecțiunea 
poate fi temporară (situațiile în care 
se umflă numai din când în când, în 
urma unui  efort) sau permanentă. 
Odată instalată slăbiciunea peretelui 
abdominal ce a permis apariția 

„umflăturii”, hernia se va mări 
continuu. 

Din ce cauze apare hernia?
Multă vreme s-a considerat că 
herniile sunt cauzate de efortul fizic. 
S-au incriminat diferite condiții 
patologice, precum tusea din bolile 
respiratorii cronice, constipația, 
afecțiunile prostatei care implică un 
efort de a urina etc. Totuşi, herniile 
apar cel mai frecvent la vârste adulte 
sau înaintate, când efortul fizic nu 
mai este o preocupare deosebită 
pentru majoritatea persoanelor. Mai 
curând aceste condiții sunt factori 
declanşatori ai herniei, decât cauze 
ale producerii ei. Dacă o hernie 
apare în urma unui efort de tuse sau 
defecație,  nu înseamnă neapărat 
că acestea sunt şi cauzele apariției 
ei. Pe de altă parte, s-a dovedit şi 

că fumatul slăbeşte țesuturile, iar 
persoana fumătoare face hernie mai 
frecvent decât nefumătorii. 

În prezent, nu există o explicație 
completă pentru cauzele obiective 
ale apariției herniilor peretelui 
abdominal. Știm însă că are 
atributele unei boli degenerative 
(cauzată de înaintarea în vârstă), 
în care țesuturile musculare îşi 
pierd elasticitatea şi nu se mai pot 
opune presiunii din  abdomen, care 
tinde să scoată în afară ceva ce este 
conținut înăuntrul său.

Câte tipuri de hernie există?
Herniile sunt denumite după zona 
anatomică în care apar (inghinale, 
ombilicale, epigastrice, femurale), 
iar dacă se instalează în urma unei 
intervenții chirurgicale la nivelul 
abdomenului se numesc hernii 
incizionale sau eventrații. 

Hernia inghinală reprezintă în 
jur de 75% din cazurile totale de 
hernie. Regiunea inghinală este 
zona abdomenului anterior situată 
deasupra coapsei şi care face 
trecerea de la abdomen la coapsă. 

An de an, în S.U.A. sunt efectuate aproximativ un 
milion de operații de hernie şi peste 20 de milioane 
în întreaga lume. În România, statisticile indică în 

jur de 40.000 de intervenții de acest tip. De departe cele mai 
numeroase, herniile peretelui abdominal anterior sunt atât 
de răspândite în populație, încât reprezintă cea mai frecventă 
patologie din sfera chirurgicală la nivel mondial. 

Totul despre hernie
Episodul I – Tipuri de hernii

La bărbați, hernia inghinală este 
foarte frecventă, peste un sfert 
dintre persoanele de sex masculin 
fiind predispuse la această afecțiune, 
ce poate să apară inclusiv de la 
naştere (congenital). În cazul 
femeilor, canalul inghinal are un alt 
rol decât la bărbați, prin el trecând 
un ligament subțire (ligamentul 
rotund) care are rolul de a ține 
uterul suspendat vertical, motiv 
pentru care acest tip de hernie este 
mult mai rar la persoanele de sex 
feminin. 

Hernia ombilicală reprezintă în 
jur de 10-12% din cazurile totale 
de hernie. Regiunea ombilicală 
este locul prin care, în timpul vieții 
intrauterine, fătul este hrănit prin 
intermediul unor vase de sânge 
care formează cordonul ombilical. 
Secționat la naştere, acesta se 
cicatrizează şi, ulterior, devine ceea 
ce se numeşte popular „buric”. 
Dacă orificiul ombilical ar fi rămas 
mai larg, copilul ar fi avut hernie 
ombilicală încă de la naştere. Dacă 
orificiul ombilical se cicatrizează 
normal, dar pe parcursul anilor, în 
urma unui efort al  musculaturii 
abdominale, se măreşte în diametru 
şi permite ieşirea conținutului 
abdominal sub piele, apare hernia 
ombilicală dobândită.

Hernia epigastrică reprezintă în 
jur de 5-6% din cazuri. Aceasta 
este zona anatomică de pe mijlocul 
peretelui abdominal anterior dintre 
ombilic şi unghiul coastelor sau 
regiunea în care coastele se unesc 
(„capul pieptului”). Aici apar 
frecvent mici găuri în peretele 
muscular al abdomenului prin care 
grăsimea profundă din perete iese 
sub piele.

Hernia femurală reprezintă 
2-3% din numărul total de hernii. 
Regiunea femurală este situată sub 
zona inghinală. Hernia femurală 
este mai frecventă la femei decât 

la bărbați şi este mai dureroasă 
decât cea inghinală, cu toate că nu 
atinge dimensiuni mari (1-3 cm). 
Totuşi, la acest tip de hernie există 
o posibilitate mai de mare de a se 
complica prin strangulare. 

Herniile care apar în urma unor 
intervenții chirurgicale în zona 
abdomenului se numesc hernii 
incizionale (incizie = tăietura 
chirurgului) sau eventrații. Ele sunt 
destul de numeroase şi reprezintă 
peste 10-12% din toate operațiile 
pe abdomen (colecist, stomac, 
intestin, organe genitale interne la 
femeie, apendice etc.). Închiderea 
abdomenului de către chirurg se 
face prin sutură. Deseori, aceasta 
cedează la nivelul musculaturii, 
„se desface” şi apare sub piele 
ca „umflătură”, având deasupra 
cicatricea veche. Cel mai frecvent, 
cedează o mică parte din vechea 
sutură (umflătura nu e mare), după 

care creşte permanent până în 
punctul în care obligă bolnavul să 
poarte brâu, pentru a-l ajuta să țină 
umflătura înăuntrul abdomenului.

Indiferent de tipul de hernie, 
singura soluție pentru a vindeca 
„ruptura” din peretele abdominal 
este operația, ale cărei rezultate 
sunt foarte bune. Pentru aceasta, 
cel mai important este să apelați 
la un medic chirurg care cunoaşte 
foarte bine herniile şi care foloseşte 
procedee dovedite a fi  eficiente, 
adică cele care presupun o rată mică 
de recidivă (revenire a bolii). 

Dr. Florin Gavrilaş
Medic primar chirurgie generală
Doctor în medicină
Spitalul MedLife Braşov 
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ÎNTREBĂRILETALE

Elena
Pentru recoltarea probelor PAP’s (Testul Babeș-Papanicolau), ce ați recomanda între mediul 
lichid și cel uscat? În ce constau diferențele dintre cele două tipuri de recoltări?

Răspunde dr. Carmen Negoescu, medic specialist 
obstetrică-ginecologie, Hyperclinica MedLife 
Titan:

Pentru recoltarea probelor PAP’s, recomand 
oricare dintre cele două variante. Rezultatul 

este oricum evaluat de medicul citolog. 
Interpretarea nu este una automată. Există 
unele tipuri de medii lichide care pot detecta 
şi virusul HPV, aceasta este una dintre 
diferențele importante dintre cele două medii 
de recoltare. 

Răspunde dr. Marius Uscatu, medic specialist 
ortopedie cu competențe în chirurgia 
antepiciorului, Life Memorial Hospital:

Bătătura este răspunsul pielii la o agresiune 
produsă în conflictul dintre încălțăminte şi 
picior. Ea poate fi considerată şi un fel de 
sistem imunitar al pielii. În absența bătăturii, 
s-ar produce o rană (plagă) foarte gravă. 

Acesta este şi motivul pentru care muncitorii 
(agricoli, de exemplu) pot lucra ore în şir 
fără să sufere vreo rană. Palmele lor sunt 
deja apărate prin bătăturile de protecție, 
care s-au format de-a lungul anilor. La 
nivelul piciorului, singura posibilitate de a 
evita bătăturile este adaptarea încălțămintei 
la acesta. În cazul unor deformații, se 
recomandă intervenția chirurgicală. 

Marian
Aș dori să aflu ce sunt bătăturile și cum se formează ele. Există vreo modalitate de a evita 
formarea lor?

Răspunde dr. Carmen Lamatic, medic specialist 
gastroenterologie, Hyperclinica MedLife Unirii

Tehnic, puteți încerca să ridicați patul, în 
partea în care țineți capul. Se pot pune nişte 
cărți sub picioarele patului pentru a asigura o 

poziție mai ridicată în timpul somnului. Cel 
mai important, însă este să aflați ce anume 
întreține acest reflux: supraponderabilitatea, 
fumatul, stresul, prezența unei hernii gastrice 
transhiatale mari? Odată identificată cauza, 
trebuie intervenit asupra ei. 

Sorin
Sufăr de reflux esofagian când stau culcat pe partea dreaptă. Uneori mă doare, cel mai adesea în 
somn. Atunci e cel mai neplăcut pentru că simt o urturime pe căile respiratorii și am o senzație de 
sufocare. Încerc să stau culcat numai pe partea stângă, dar în somn mișcările nu pot fi controlate.
Ce mă sfătuiți?

Răspunde dr. Constantin Jemna, medic 
specialist ortopedie şi traumatologie, Spitalul de 
Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife: 

Întrebarea dumneavoastră evidențiază o altă 
problemă interesantă şi frecventă: asocierea 
patologiilor. Nu sunt rare situațiile în care 
o durere în regiunea umărului poate avea 
o cauză neurologică (cervicală) şi/sau una 
locală (articulară). La fel se întâmplă la 
şold, unde o sciatologie se poate asocia unei 
coxartroze. Revenind la umăr, durerea dorsală 

şi interscapulară are de cele mai multe ori o 
cauză cervicală. Evident că există şi bursite 
scapulo-toracice, pentru care, mai nou, se 
practică artroscopia, dar aceste situații sunt 
rare. La problema cervicală se poate asocia 
o patologie a umărului, manifestată prin 
durere la palpare şi la mobilizarea umărului 
etc. Pentru astfel de cazuri, colaborăm ori cu 
colegii neurochirurgi, ori cu colegii ortopezi, 
care au şi supraspecializări în patologia 
spinală. 

Ciprian
De aproximativ o lună, simt o durere între omoplatul stâng și partea dorsală a coloanei. Durerea 
este foarte intensă atunci când îmi rotesc capul și încerc să privesc spre stânga, când înclin capul 
sau atunci când stau aplecat și îmi îndrept spatele. Pe lângă durere, simt și pocnituri atunci 
când mișc umărul. Ce ar trebui să fac, ținând cont că până acum am luat medicamente anti-
inflamatoare și nu au avut efect decât de scurtă durată?

Răspunde Mihaela Mihăescu, 
fiziokinetoterapeut, Centrul de 
Fiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală 
MedLife:

Faptul că până acum nu ați făcut niciun fel de 
mişcare a picioarelor bebeluşului nu reprezintă 
un inconvenient. Puteți începe de acum cu un 
masaj uşor al tuturor membrelor bebeluşului, 

iar mişcările pe care le veți face trebuie să fie cele 
fireşti, urmând mişcările naturale ale celui mic. 
Vă puteți adresa unui kinetoterapeut, care vă va 
învăța cum să realizați gimnastica bebeluşului. 
Cel mic este mult mai receptiv la atingerea 
mamei. Dacă nou-născutul are o dezvoltare 
neuromotorie corespunzătoare vârstei, mai 
puteți aştepta până la 5-6 luni, pentru a începe 
activitatea fizică în mediul acvatic. 

Mirela
Fetița mea are 2 luni și încă nu i-am făcut un program de mișcare a picioarelor. Este foarte fragilă 
și îmi este teamă să nu o rănesc. Cum credeți că ar trebui să procedez? Când trebuie început 
masajul bebelușului? 

Aveţi nevoie de un sfat sau de un răspuns competent referitor la problemele 
dumneavoastră de sănătate?  Trimiteţi-ne întrebările  la  pr@medlife.ro, 
iar specialiştii MedLife  vă vor răspunde.
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Hyperclinici

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

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

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

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

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

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

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

Hyperlinica MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina nr. 37A, Timişoara
Programări: 0256 960 
sau 0256 206 000

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

Centre Medicale

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

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

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

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

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

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

Centre de Excelenţă

DermaLife
Clinică de dermatologie estetică
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 1, 
București • Tel: 0755 223 333

Centrul de Diagnostic și Tratament 
al Osteoporozei, Obezității și Bolilor 
Tiroidiene
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, sector 4, 
Bucureşti  • Programări: 021 9646

Centrul de Fiziokinetoterapie
şi Recuperare Medicală
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, Bucureşti • 
Programări: 021 9646

Centrul de Herniologie
Strada Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programări: 021 9647
 
Centrul de Excelență 
în Gastroenterologie
Drumul Taberei nr. 24, sector 6, Bucureşti • 
Programări: 021 9646

Centrul de Medicină Materno-Fetală și 
Reproducere Umană
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, Bucureşti • 
Telefon: 021 209 40 32 sau 021 9646

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

Centrul de Psihiatrie 
şi Psihoterapie MindCare
Str. Henri Coandă nr. 33, et. 1, București • 
Telefon: 0753 535 385

Centrul de Excelență în Proctologie
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 1, 
București • Programări: 021 9646

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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