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Ina Bãdãrãu

Din iunie dăm oficial startul sezonului estival! Pe principiul nicio zi fără 
plimbări în aer liber, distracție și multă voie bună, vara asta chiar trebuie să fie 
una de neuitat, de aceea ne-am gândit să îți punem la dispoziție o doză bună 
de sfaturi, care să te ajute să îți petreci vacanța așa cum îți dorești și să fii în 
formă maximă.

Dacă îți plac drumețiile, excursiile cu cortul, raftingul sau exercițiile de 
escaladă și tiroliană, atunci, cu siguranță, trebuie să mergi la munte. Aerul 
de munte oxigenează corpul şi, prin efortul depus în ascensiunile pe munte, 
musculatura se tonifiază, iar rezistenţa generală a organismului creşte.
Dacă, în schimb, preferi să te bălăcești, atunci marea este opțiunea perfectă. 
Înotul dezvoltă armonios organismul, fără să suprasolicite articulaţiile. 
Totodată, soarele contribuie la absorbția vitaminei D, având un rol important 
în prevenția sau în tratarea rahitismului. Sistemul respirator are numai de 
câștigat de pe urma vacanțelor petrecute la mare, prin faptul că pot fi prevenite 
sau tratate afecţiuni precum astmul bronșic, rinitele alergice, sinuzitele și 
alergiile respiratorii.

Chiar şi în situația în care trebuie să rămâi în oraş, nu trebuie să te indispui, 
avem suficiente recomandări ca să-ți petreci frumos zilele libere. Te invităm să 
descoperi toate aceste sfaturi și recomandări în ediția specială din acest număr, 
dedicată sezonului estival.

Și pentru că luna iunie este nu doar începutul sezonului estival, dar și luna care 
ne duce cu gândul la cei mici, te provocăm să citești un reportaj despre felul în 
care “se construiește un copil”, iar la rubrica de interviu îți facem cunoștință cu 
dr. Adrian Toma, medicul care vede în fiecare copil un miracol al vieții.
Credem că ai suficiente motive să răsfoieșți revista InfoLife din această lună și 
chiar să te lași inspirat de recomandările noastre. Îți urăm lectură plăcută și o 
vacanță pe măsură!
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Cump`r` de 200 de lei de la Domo! Prime[ti pe loc un tichet de carburant 
\n valoare de 10 lei! {i tot a[a, din 200 \n 200 de lei! Iar la fiecare 1000 de lei, 

ai \nc` un tichet de carburant \n plus!

Cine cumpără de la
Domo... departe ajunge!

Vara asta prime[ti de la Domo carburant cadou!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

Neputinţa multor cupluri de a se bucura de un copil le 
aduce de cele mai multe ori în faţa cabinetului doctorului. 
Din fericire, speranţe există, iar visul de a avea un copil 
devine realitate cu ajutorul unor echipe de specialişti 
în tratamentul infertilităţii. Luna aceasta, vă invităm să 
aflaţi cum este posibil acest lucru în cadrul Centrului 
de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere Umană din 
cadrul MedLife. 

La prima vedere, aluniţele sunt nişte pigmentări inofensive 
ale pielii, însă acestea pot ascunde forme foarte agresive de 
cancer. Marian este unul dintre pacienţii care s-au lăsat cu 
greu convinşi să meargă la un consult dermatologic. Ce s-a 
întâmplat mai departe aflaţi la Caz special. 

Dincolo de aspectul estetic, ochelarii de soare reprezintă 
un instrument important pentru protecţia şi sănătatea 
ochilor. Care sunt criteriile de care trebuie să ţineţi cont 
atunci când alegeţi o pereche de ochelari de soare aflaţi 
din rubrica Utile. 

Este doctorul care le spune „Bun-venit!” bebeluşilor 
când se nasc şi-i ajută pe micuţi să se adapteze mult mai 
rapid la noua viaţă. De toate deciziile sale şi de viteza de 
reacţie depinde adeseori viaţa acestora. Despre doctorul 
şi omul Adrian Toma, medic primar neonatologie, 
coordonatorul secţiei Neonatologie la Life Memorial 
Hospital, vă invităm să aflaţi în interviul acestei luni. 

Ce este epilepsia şi cum afectează aceasta dezvoltarea 
unui copil? Care sunt riscurile şi contraindicaţiile 
unei operaţii pentru incontinenţa urinară? Iată doar 
câteva dintre întrebările la care medicii MedLife oferă 
răspunsuri. 



Eşti fumător învederat? Ţi-ai dori să renunţi la acest viciu, 
însă nu reuşeşti? Vino la Hyperclinica MedLife Titan şi 
vei beneficia de suport medical avizat pentru a scăpa de 
această dependenţă. În cadrul consultului de specialitate, 
pneumologul îţi va evalua starea de sănătate şi-ţi va crea un 
program special, adaptat nevoilor tale. 

Fumatul nu este doar un viciu, ci şi o boală determinată 
de dependenţa de nicotină, reprezentând o cauză majoră 
de morbiditate şi mortalitate la nivel mondial. Conform 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la fiecare 6-7 secunde un 
om moare din cauza consumului de tutun. Studiile arată 
că riscul decesului creşte cu cât durata fumatului este mai 
mare. Grupa cea mai vulnerabilă o reprezintă adolescenţii 
(care constituie peste 70% dintre fumători), din cauză că 
aceştia încep să fumeze la o vârstă fragedă, astfel încât, 
după aproximativ 20 de ani de fumat, cuantumul tabagic 
acumulat determină multiple afecţiuni care duc la deces 
cu 15-20 de ani mai devreme decât în cazul nefumătorilor. 
Nicotina este un drog similar heroinei sau cocainei, care 
se absoarbe pulmonar, iar prin intermediul circulaţiei 
sangvine ajunge la nivelul sistemului nervos central, unde 
exercită proprietăţi psihoactive, inducând dependenţă fizică 
şi psihică. În afara nicotinei, în compoziţia fumului de tutun 
se găsesc peste 4.000 de substanţe chimice toxice, circa 60 

dintre acestea fiind cancerigene recunoscute. În consecinţă, 
impactul fumatului este unul sistemic, care poate îmbolnăvi 
diferite aparate şi sisteme şi care determină cancere 
(pulmonare, din sfera ORL, eso-gastrice, col uterin, sân 
etc.), afecţiuni respiratorii frecvente – bronhopneumopatie 
obstructivă cronică, infecţii de căi respiratorii inferioare, 
agravarea astmului bronşic, dar şi afecţiuni respiratorii rare, 
cum sunt histiocitoza X, bronsiolită respiratorie asociată 
cu boala interstiţială, boli cardiovasculare, trombangeita 
obliterantă a membrelor inferioare, ulcer gastric, 
osteoporoză, cataractă, infertilitate, avort spontan etc. 
Programele de renunţare la fumat presupun terapia 
farmacologică, consilierea cognitiv-comportamentală şi alte 
metode complementare. 

Tratamentul farmacologic include terapia de substituţie 
nicotinică -TSN (gumă, plasture, tablete, inhalator, spray 
nazal), terapia cu bupropion şi terapia cu vareniclină. Este 
important ca pacientul să fie motivat pentru a renunţa 
la fumat, iar tratamentul să fie condus de către medicul 
pneumolog, pentru un rezultat adecvat.

Consultaţiile şi tratamentul de specialitate sunt efectuate de 
dr. Maria Dede, medic specialist pneumologie, Hyperclinica 
MedLife Titan.

MedLife este, pentru al patrulea an consecutiv, cel mai de 
încredere brand din domeniul Sănătăţii, menţinându-se pe 
primul loc la categoria „Clinică privată”, în studiul realizat 
de Reader’s Digest. 

Trusted Brands 2013 este cel mai important studiu de piaţă 
asupra consumatorului în Europa, realizat în 12 ţări, printre 
care şi România. 

În țara noastră, rezultatele Trusted Brands 2013 au 
evidenţiat că, mai mult decât ceilalţi europeni, românii 
rămân fideli mărcilor care au reuşit să le câştige încrederea. 
La majoritatea categoriilor, liderii rămân aceiaşi, ceea 
ce demonstrează, aproape miraculos, soliditate, forţă şi 
stabilitate ale brandurilor consacrate. 
În ultimii ani, MedLife şi-a consolidat poziţia de lider pe 
piaţa serviciilor medicale private, înregistrând creşteri 
constante ale procentului de încredere din partea 
consumatorilor. 

Trusted Brands 2013 s-a desfăşurat concomitent în 12 ţări 
europene, printre care şi România, cei chestionați având 
la dispoziţie, pentru a alege, 20 de categorii comune celor 
12 ţări şi un număr de maximum 18 categorii locale. 

Participanţii la sondaj nu au primit variante de răspuns, 
ci au fost rugaţi să nominalizeze ei înşişi mărcile în care 
au încredere şi să le evalueze apoi în funcţie de “Calitate”, 
“Valoare excelentă”, “Imagine puternică”, “Înţelegerea 
nevoilor clienţilor” şi „Responsabilitate socială”.

Studiul a fost realizat prin corespondenţă, în perioada 
septembrie − noiembrie 2012, iar subiecții au fost selectați 
din baza de date de clienţi activi ai Reader’s Digest din cele 
12 ţări europene: Belgia, Republica Cehă, Elveţia, Finlanda, 
Franţa, Germania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, 
Rusia şi Slovenia. În perioada menţionată, în Europa au fost 
trimise 177.500 de chestionare cu întrebări deschise. 
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Program de consiliere antifumat la Hyperclinica MedLife Titan

MedLife este cel mai de încredere brand în rândul 
românilor, pentru al patrulea an consecutiv 
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De luna trecută, pacienţii pot beneficia, în cadrul 
cabinetelor de gastroenterologie MedLife, de testul 
respirator pentru diagnosticarea şi monitorizarea 
Helicobacterului Pylori.

Testul respirator este o metodă nouă de diagnostic pentru 
infecţia cu Helicobacter şi s-a impus printr-o acurateţe 
mult mai mare faţă de restul metodelor de diagnostic 
existente la ora actuală. Metodă simplă, non-invaziva testare 
respiratorie, constă în măsurarea concentraţiei de amoniu 
din aerul expirat, după administrarea unei soluţii de uree 
marcată cu un izotop de carbon (C12). Pacientul suflă iniţial 
într-un tub de unică folosinţă, timp de 6 minute, apoi bea o 
soluţie specială, după care suflă din nou timp de 6 minute. 
Procedura durează aproximativ 15 minute, iar rezultatul se 
eliberează pe loc.

Testul este introdus în premieră în România şi se efectuează 
cabinete de gastroenterologie din Hyperclinicile MedLife 
Băneasa, Griviţa, Favorit şi Titan.

Helicobacter Pylori este o bacterie spiralată care colonizează 
mucoasa stomacului şi a duodenului, rezistând într-un 
mediu extrem de acid. 
Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
aproximativ 50% din populaţia Planetei este afectată de 
Helicobacter Pylori, aceasta fiind principalul factor care 

Luna iunie îţi aduce bucuria copilăriei în farmaciile MedLife, 
Pharmalife Med! Vino să te răsfeţi cu  surprize pentru cei mici, 
cadouri şi reduceri pentru produsele destinate copiilor! Alături 
de partenerii noștri, îţi oferim o lună de sărbătoare!

determină apariţia unor afecţiuni gastro-duodenale, precum 
gastrita, ulcerul sau cancerul gastric. 

Prin urmare, identificarea infecţiei este esenţială pentru 
tratamentul afecţiunilor acute şi cronice ale tubului digestiv 
superior. 

La ora actuală, infecţia cu Helicobacter Pylori poate fi 
diagnosticată atât invaziv, cât şi non-invaziv. Printre 
metodele invazive este folosită pe larg endoscopia 
superioară, prin intermediul căreia sunt examinate esofagul, 
stomacul şi duodenul, oferind şi posibilitatea prelevării de 
probe din mucoasa gastrică, pentru identificarea infecţiei. 
Endoscopia nu este recomandată în cazul tuturor 
persoanelor care prezintă simptome gastro-intestinale. 
În cazul în care simptomele nu sunt foarte supărătoare, 
se recomandă testarea non-invazivă, prin testul de scaun, 
testul de sânge şi cel respirator. 

Detalii şi programări, la 021 96 46
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Clinica de Dermatologie Estetică „DermaLife” a introdus, 
de curând, în lista serviciilor medicale, ginecologia. Astfel, 
pacientele pot beneficia de o gamă complexă de servicii 
ginecologice şi de experiența vastă a unei echipe formate 
din patru specialişti de renume precum: prof. dr. Vasile 
Horhoianu, medic primar obstetrică-ginecologie, dr. Corina 
Buşe, medic primar obstetrică-ginecologie, Carmen-
Luminiţa Enache, medic primar obstetrică-ginecologie, 
şi dr. Mihaela Gabriela Mărgăritescu, medic primar 
obstetrică-ginecologie. 
Specialiştii oferă consultaţii, investigaţii de specialitate 
(colposcopie, ecografie etc.), consiliere şi tratament pentru 
infertilitate, după următorul orar:
Prof. dr. Vasile Horhoianu: luni,  − 14:30-16:30, sâmbătă 
10:00-14:00;
Dr. Corina Buşe: marţi – 13:30-16:30;
Dr. Carmen-Luminiţa Enache: miercuri − 15.00 - 19.00;
Dr. Mihaela Gabriela Mărgăritescu: joi – 17:00-21:00;

Detalii şi programări, la 0755.223.333.

MedLife a introdus în lista analizelor medicale testul 
SteatoScreen, primul test de screening hepatic utilizat în 
România. Noul test este un instrument precis de identificare 
şi evaluare a nivelului principalelor afecţiuni hepatice 
(steatoza şi fibroza hepatică) şi se efectuează printr-o simplă 
analiză de sânge. SteatoScreen permite depistarea leziunilor 
hepatice la persoane aparent sănătoase, dar care, în realitate, 
pot avea un ficat afectat. 

Testul se adresează persoanelor care prezintă anumiţi factori 
de risc, precum: consum excesiv de alcool, diabet, exces 
ponderal, hipertensiune arterială, colesterol şi trigliceride 
mărite.  

SteatoScreen pune la dispoziție informaţii valoroase care 
permit prevenirea apariţiei sindromului metabolic şi 
depistarea pacienţilor aparent sănătoşi care, în realitate, 
suferă de acest sindrom. Sindromul metabolic este o 
dereglare metabolică cauzată de depunerea  periviscerală 
a ţesutului adipos (obezitate abdominală) şi care 

creează rezistenţa la insulină. Acesta este determinat de 
sedentarism, alimentaţie de tip fast food, dar şi de stres. 
Persoana afectată poate dezvolta, în timp: obezitate, 
dislipidemie aterogenetică, creşteri ale transaminazelor 
serice, hipertensiune arterială, rezistenţă la insulină etc. 
Complicaţiile sindromului metabolic sunt dintre cele mai 
grave: maladii cardiovasculare și diabet zaharat. 
Testul este recomandat atât pentru monitorizarea periodică 
a stării de sănătate, cât și pentru determinarea evoluției 
pacienților aflați sub tratament.

Probele pentru SteatoScreen se recoltează în toate unităţile 
MedLife, iar preţul analizei este de 310 lei.

DermaLife îşi extinde 
serviciile dedicate 
sănătăţii femeii 

SteatoScreen, nou test 
pentru screeningul 
hepatic 

Test respirator pentru 
diagnosticul Helicobacterului 
Pylori, disponibil la MedLife

Surprize pentru cei mici, 
în farmaciile MedLife
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Sunteţi în căutarea unui medic de familie în care să aveţi 
încredere şi cu care să vă construiţi o relaţie pe termen lung? 
Aveţi nevoie de un medic care să aibă grijă de sănătatea 
familiei dumneavoastră și care să vă stea la dispoziţie în 
permanenţă? Vă aşteptăm în unităţile noastre, pentru a vă 
înscrie pe lista unui medic de familie! 

Pentru a beneficia de serviciile unui medic de familie din 
cadrul MedLife este suficient să veniţi cu o copie după 
buletinul de identitate şi cu o adeverinţă de salariat la unul 
dintre noii noştri medici de familie:

Dr. Simona Frînculescu, medic specialist medicina de familie, 
Hyperclinica MedLife Băneasa;

Dr. Iulia Elena Iordachi, medic specialist medicină de familie, 
Hyperclinica MedLife Favorit;

Dr. Florin Marin, medic specialist medicină de familie, 
Hyperclinica MedLife Griviţa;

Dr. Oana Zărnescu, medic specialist medicină de familie, 
Hyperclinica MedLife Titan;

Dr. Valeria Ivaşcu, medic specialist medicină de familie, 
Hyperclinica MedLife Unirii;

Dr. Ecaterina Neacşa, medic specialist medicină de familie, 
Centrul Medical MedLife Victoriei.

În luna copiilor, Hyperclinica MedLife Titan îşi extinde 
departamentul de pediatrie şi aduce într-un singur loc mai 
multe specialităţi medicale dedicate celor mici. Astfel, în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Titan, pe lângă pediatrie, 
mai puteţi beneficia de: chirurgie pediatrică, dermatologie 
pediatrică, ORL pediatrie şi neurologie pentru copii. 

Totodată, în cadrul departamentului de pediatrie, specialiştii 
noştri efectuează ecografii pediatrice. 

Detalii şi programări, la 021.9646

Laboratorul de Genetică Moleculară MedLife oferă 
pacienţilor testul care permite secvenţierea completă 
a genelor implicate în cazurile de cancer de sân şi ovar 
ereditare - BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM, BRIP1 şi PALB2. 
Totodată, în cadrul Laboratorului de Genetică Moleculară 
al MedLife, se efectuează screeningul inserţiilor/deleţiilor 
în genele - BRCA1, BRCA2, CHEK2 şi ATM. Atât testul, cât 
şi screeningul sunt disponibile la 3.000 de lei, iar rezultatele 
sunt disponibile în termen de 22 de zile lucrătoare. 
Studiile recente indică faptul că între 10 şi 12% dintre femei 
vor dezvolta cancer de sân. Deşi ultimele descoperiri din 
domeniu au prelungit durata de viaţă şi au crescut procentul 
de supravieţuire a pacienţilor, totuşi cancerul de sân rămâne 
a doua cauză de mortalitate în rândul femeilor bolnave de 
cancer.

Apariția cancerului de sân are două componente – 
componenta determinată de mediul înconjurător şi 
componenta genetică sau moştenită. În cazul componentei 
genetice, au fost descrise mai multe gene cu implicare 
în apariţia cancerului de sân. Genele care au fost cel mai 
frecvent asociate şi care dau riscul cel mai mare de a dezvolta 
cancer de sân sunt genele BRCA1 şi BRCA2. Acestea sunt 
gene supresoare tumorale implicate în controlul integrităţii 
ADN.

Un defect al acestor gene duce la apariţia sindromului de 
cancer de sân şi ovar, ereditar. Acest sindrom este asociat 
nu numai cu apariţia timpurie de cancer de sân, dar şi cu 
riscul crescut de apariţie a cancerului ovarian, pancreatic, 
de stomac, laringeal, de trompă uterină şi prostată. Acelaşi 
sindrom este responsabil pentru 5-10% din cancerele de 
sân. Pentru persoanele care prezintă mutaţii în aceste gene, 
riscul de a dezvolta cancer de sân este de 50-80%, iar cel de a 

Eşti în aşteptarea celui mai fericit moment din viaţa ta? 
Maternitatea MedLife Bucureşti ţi-a pregătit o surpriză 
frumoasă şi-ţi oferă în lunile iunie şi august pachetele de 
naştere la preţuri speciale. Alege unul dintre medicii MedLife 
şi semnează contractul de naştere până la 31 august 2013, 
pentru a putea beneficia de pachetele de naştere care încep de 
la preţul de 2.700 de lei.

Preţul este valabil pentru pacientele care fac dovada asigurării 
în Sistemul Naţional de Sănătate şi care au trimitere de 
la medicul de familie. Promoţia nu se cumulează cu alte 
reduceri.

Pacienţii care se înscriu la unul dintre medicii de familie
MedLife pot avea acces gratuit la următoarele servicii:

• Consultații medicină de familie;

• Bilete de trimitere la alte specialități;

• Bilete de trimitere pentru analize de laborator și 
investigații gratuite;

• Recomandări și prescrieri de rețete gratuite și compensate;

• Concedii medicale.

Toţi medicii de familie din cadrul MedLife sunt în contract 
cu CASMB. Detalii şi programări, la 021 96 46.

dezvolta cancer de ovar este de 30-50% până la vârsta de 70 
de ani.

Riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer asociate cu mutaţii 
în gena BRCA2 creşte de 20 de ori în cazul cancerului de 
prostată şi de 10 ori în cazul cancerului pancreatic. În cazurile 
în care în familie au existat anterior cancere de sân, în care 
transmiterea nu poate fi explicată prin mutaţii în BRCA1 sau 
BRCA2, cel mai frecvent sunt implicate  alte gene  - CHEK2, 
ATM, PALB2 şi BRIP1.

Recoltarea pentru analize se poate face în orice unitate 
MedLife. Interpretarea analizelor se efectuează în cadrul unei 
consultaţii de specialitate la Hyperclinica MedLife Griviţa, 
unde este localizat Laboratorul de Genetică Moleculară.

Adresa: Calea Griviţei nr. 365, sector 1.
Programări, la 021 9646

Continuă înscrierile pentru medicii de familie 
în contract cu CASMB

Noi servicii pentru cei mici 
la Hyperclinica MedLife Titan

Afli dacă ai predispoziţie genetică pentru cancer de sân şi ovar

Pachete de naştere începând 
cu 2.700 de lei, la Maternitatea 

MedLife Bucureşti
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Centrul de Dermatologie estetică „DermaLife” a 
început colaborarea cu prof. dr. Vasile Horhoianu, 
medic primar obstetrică-ginecologie. Cu o 
experienţă de peste patru decenii în domeniul 
medical, prof. dr. Horhoianu este un profesionist de 
excepţie şi un membru marcant al vieţii medicale 
româneşti.

Doctor în ştiinţe medicale, prof. dr. Horhoianu a 
contribuit la formarea a generaţii de medici, activând 
în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”, din anul 1979, unde iniţial a fost 
preparator universitar (1979-1983), după care lector 
(1983-1993), şef de lucrări (1993-1998), conferenţiar 
universitar (1998-2006) şi profesor universitar din 
2006 până în prezent. 

Şi-a început activitatea ca medic de medicină 
generală (1970-1979), iar din 1983, după susţinerea 
examenului de specialitate, s-a dedicat obstetricii 
şi ginecologiei, activând în cadrul Spitalului 
Universitar de Urgenţă din Bucureşti. Este medic 
primar din anul 1991 şi din 1998 conduce Secţia IV 
de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar 
de Urgenţă. În anul 2003 este ales de către Senatul 
Universităţii ca șef al Clinicii de obstetrică şi 
ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenţă 

Bucureşti, iar un an mai târziu devine membru 
al Consiliului Profesoral şi membru al Senatului 
Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”. 
Din anul 1997 este doctor în ştiinţe medicale. 

Prof. dr. Horhoianu a asistat un număr considerabil 
de naşteri, atât pe cale naturală, cât şi prin operaţie 
cezariană, şi efectuează peste 500 de intervenţii 
ginecologice anual. Este iniţiatorul tehnicilor 
de embolizare în sfera genitală, metodă folosită 
cu succes în tratamentul diferitelor afecţiuni 
ginecologice. 
Specialistul deţine competenţe în colposcopie şi 
citodiagnostic, urgenţe prespitaliceşti şi celioscopie. 

Este fondator şi membru a numeroase societăţi 
medicale de profil din ţară şi colaborează cu multe 
foruri medicale din străinătate. 

Prof. Horhoianu este autorul câtorva cărţi de 
referinţă pentru medicina românească şi are o 
activitate editorială impresionantă. 

În luna octombrie 2006, Societatea Română de 
Obstetrică şi Ginecologie i-a oferit Diploma de 
Excelenţă pentru întreaga activitate profesională. 

Prof. dr. Vasile Valerică Horhoianu, 
medic primar obstetrică-ginecologie

Recent, dr. Mohsen Dabagh s-a alăturat echipei 
Spitalului MedLife Genesys din Arad. Noul 
specialist a studiat la Facultatea de Medicină 
Generală a Universităţii “Victor Babeş” din 
Timişoara, în perioada 1989-1995, şi s-a specializat 
în chirurgie generală activând ca medic rezident în 
cadrul aceleiaşi universităţi. Ulterior, a mai efectuat 
un curs de chirurgie infantilă şi unul de ecografie 

generală la U.M.F. Timişoara, iar din 2007 până în 
2012 se formează pentru cea de-a doua specializare, 
dermato-venerologie. 
A activat în cadrul Spitalului de Copii “Louis 
Turcanu” şi al Spitalului CFR Timişoara. Anul 
trecut, a obţinut competenţe în dermatoscopie şi 
dermato-cosmetologie. 

Dr. Mohsen Dabagh, medic specialist dermato-venerologie

Departamentul de pediatrie al Hyperclinicii 
MedLife Unirii are încă un profesionist, pe 
dr. Ionela-Loredana Popa, medic specialist pediatrie. 
Dr. Popa a început colaborarea cu MedLife încă 
de la finalul anului trecut, la Spitalul de Pediatrie 
MedLife, anterior fiind medic rezident la Spitalul 
Clinic de Urgenţă Bucureşti, 2006-2012. Totodată, 
dr. Popa a colaborat timp de un an cu Spitalul 
“Matei Balş” pentru efectuarea gărzilor de linia II 
(2006-2007), iar din 2007 până în prezent efectuează 

gărzi la Spitalul M.S. Curie, Unitatea Primiri Urgenţe 
(2007-2011), şi continuă colaborarea pentru gărzile 
de linia a II-a până în prezent. 

Dr. Popa este licenţiată în medicină în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
din Bucureşti, promoţia 2005, şi s-a specializat în 
pediatrie în cadrul programului de rezidenţiat. 
Este la curent cu noutăţile din domeniu şi participă 
la congresele şi la conferinţele de specialitate. 

Dr. Ionela-Loredana Popa, medic specialist pediatrie

NOUTĂȚI˝DOTĂRI NOUTĂȚI˝MEDICI

Supranumită boala dinţilor sănătoşi, 
parodontoza este principala cauză de 
pierdere a dinţilor la 75% dintre adulţi. Dacă 
vă sângerează şi vă dor gingiile, dacă aveţi 
o respiraţie urât mirositoare, iar dinţii sunt 
dezveliţi de gingie, e timpul să faceţi o vizită 
specialistului în parodontologie, înainte de a 
fi mult prea târziu. 

Hyperclinica MedLife Genesys din Arad 
face un pas în întâmpinarea voastră şi 
vă oferă, până pe 30 iunie, consultaţiile 
pentru parodontologie, gratuit. În cadrul 
departamentului de stomatologie, dr. 
Adina Hăhăianu, medic specialist în 
parodontologie, oferă consultaţii gratuite şi 
un plan de tratament. 

Detalii şi programări: 0257 219 700/ 0257 
219 800

Închide calculatorul, lasă-ţi cravata acasă şi vino la 
No Stress Triathlon&Party, pe 29 iunie, la Mogoşoaia! 
Competiţia se adresează tuturor celor care iubesc 
mişcarea şi buna-dispoziţie şi se desfăşoară atât pe 
echipe cât şi individual, pe diverse grade de dificultate la 
următoarele probe: înot, bicicletă şi alergare.

La final, participanţii vor primi premii valoroase şi 
o porţie mare de distracţie la petrecerea Zumbaala 
WakePark.
Detalii despre înscrieri şi participare,
pe www.nostresstriathlon.ro.

Consultaţii gratuite de parodontologie
la Hyperclinica MedLife Genesys

MedLife încurajează mişcarea  şi te trimite 
la No stress triathlon&party
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Chicco oferă o gamă complexă de produse solare special 
create pentru copii. 
• Produsele sunt recomandate de la prima lună de viaţă a 
bebeluşului;
• Oferă fotoprotecţie maximă SPF 50+;
• Protecţie UVA şi UVB; 
• Filtre organominerale;
• Formulă îmbogăţită cu vitamina E;
• Fără miros;
• Rezistenţă la apă;
• Fără alcool;
• Fără coloranţi; 
• Hipoalergenice; 
• Testate 
microbiologic și 
dermatologic.

Cosmetice pentru protecţie 
solară ChiccoP
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Înainte de a răsfoi orice tip de articol pe o temă atât de 
generoasă precum vacanţa, vă propunem un exerciţiu simplu, 
dar în acelaşi timp foarte interesant. Încercaţi să închideţi 

ochii câteva secunde şi să vă gândiţi, chiar în acest moment, ce 
imagine vă inspiră cel mai bine ideea de vacanţă împreună cu 
copiii. Ceea ce vă vine acum în minte este exact ce are nevoie 
sufletul, corpul vostru, dar şi familia. Pare ciudat, dar natura, 
în armonie cu mintea şi corpul, are darul de a echilibra ceea 
ce avem nevoie cu ceea ce ne dorim. Astfel, în mod instinctiv, 
indiferent dacă în general iubim mai mult marea sau muntele, 
prin acest exerciţiu de relaxare şi deconectare de scurtă durată 
vom putea identifica ce tip de vacanţă ne face cel mai bine.

Vacanța activă,
antidotul sedentarismului pentru familia ta

DOSARMEDICAL

Acum, pentru că aţi identificat 
locul în care vă veţi petrece 
vacanţa, credem că sunteţi pregătiţi 
să citiţi şi ceva sfaturi care vă vor 
ajuta să aveţi un concediu cu cei 
mici lipsit de incidente.  

Ce înseamnă conceptul „vacanţă 
activă”?
În general, prin vacanţă se înțelege 
odihnă, relaxare şi distracţie. 
Mai nou, a apărut conceptul de 
„vacanţă activă”, prin care am putea 
spune că, pe lângă cele de mai sus, 
adăugăm şi o doză sănătoasă de 
adrenalină – mişcare, activităţi 
sportive mai intense, de genul 
parapantă, urcat pe munte, sporturi 
nautice etc. Din combinaţia 
acestor elemente, obţinem o 
experienţă mai complexă, care va 
avea ingredientele unei vacanţe de 
neuitat.
O vacanţă de vară activă presupune 
multă mişcare în aer liber şi multe 

preocupări care să le ofere copiilor 
posibilitatea de a se relaxa într-un 
mod sănătos, iar sportul este 
calea către un organism în formă 
maximă, indiferent de vârstă. 
Combinaţia dintre activitatea fizică 
regulată şi o dietă corectă este 
benefică atât pentru corp, cât şi 
pentru minte. 

„Orice deprindere se învaţă, iar 
copiii prind foarte repede, când 
sunt mici, orice elemente noi care 
sunt introduse în programul zilnic”, 
explică dr. Alin Popescu, medic 

primar medicină sportivă în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit.

Beneficiile concrete ale practicării 
sportului, dar și ale mișcării în 
general, sunt nenumărate: scăderea 
riscului de apariție a obezității 
și a complicațiilor acesteia, 
prevenirea apariției afecțiunilor 
cardiovasculare (infarct miocardic, 
accident vascular) sau a celor 
metabolice, cum este diabetul 
zaharat. Sportul contribuie la o 
dezvoltare armonioasă a corpului 
şi a minţii. De asemenea, mișcarea 
crește apetitul celor mici și îi ajută 
să doarmă mai bine. Un avantaj 
deloc de neglijat este și creşterea 
capacităţii de concentrare. Astfel, 
copiii vor obţine rezultate mai 
bune la şcoală.

Sigur că, în momentul în care 
discutăm de vacanţă activă, 
care presupune multă mişcare 
şi activităţi complexe, există şi 
anumite riscuri şi pericole la 
care ne expunem copiii. Acestea 
pot fi evitate, dacă suntem bine 
informaţi.

Traumatismele ușoare, fracturile 

complicate sau leziunile musculo-
cutanate sunt doar câteva din 
problemele care pot apărea în 
momentul în care copiii practică 
un sport. Aceste pericole pot fi 
evitate în cazul în care copilul 
este atent supravegheat și corect 
instruit. Fie că mergeţi la mare, 
la munte sau că rămâneţi în oraş, 
InfoLife vă oferă atât sugestii de 
petrecere a timpului liber, cât şi 
sfaturi ale specialiştilor pentru 
a vă proteja copiii de situaţiile 
neplăcute.

V-aţi imaginat o vacanţă pe 
malul mării?
Momentul în care copilul „face 
cunoştinţă” cu marea ar trebui să 
fie unul memorabil, care să-l facă 
să-şi dorească să revină şi să nu 
existe elemente care să-l sperie. 
Deşi în ultimii ani avertismentele 
medicilor cu privire la modul 
în care s-au modificat factorii 
de mediu ne pun în alertă, 
totuşi expunerea moderată la 
soare şi înotul în apa mării au 
efecte benefice asupra sănătăţii 

copilului. Înotul dezvoltă armonios 
organismul, fără să suprasolicite 
articulaţiile. Totodată, soarele 
contribuie la absorbția vitaminei 
D, având un rol important în 
prevenția sau tratarea rahitismului. 
Sistemul respirator are numai de 
câștigat de pe urma vacanțelor 
petrecute la mare, prin faptul că 
pot fi prevenite sau tratate afecţiuni 
precum astmul bronșic, rinitele 
alergice, sinuzitele și alergiile 
respiratorii. De asemenea, briza 
marină are efecte extraordinare 
asupra pielii. Cei care suferă de 
dermatită atopică pot observa 
ameliorări ale acestei afecțiuni, 
pentru o perioadă îndelungată. 

Soarele în doze are un efect pozitiv 
și asupra pacienților cu psoriazis. 

Şi totuşi, care sunt pericolele la 
mare?
 „În timpul unei vacanţe la mare 
pot apărea leziuni ale pielii 
provocate de obiecte tăioase 
(scoici, cioburi). Atenţie deci la 
aceste elemente! De asemenea, 
după o expunere prelungită la 
soare vă puteţi confrunta cu 
arsuri şi insolaţie. Evitaţi deci 
excesele de acest fel. În plus, 
contactul cu vieţuitoarele marine 
(meduze, peşti) pot genera alergii 
manifestate prin urticarie sau 
alte erupţii cutanate. Alergiile se 
pot manifesta şi după utilizarea 
unor creme de protecţie solară, în 
special a acelora cu ecran chimic”, 
explică dr. Claudia Covaciu, medic 
primar dermatovenerologie, în 
cadrul MedLife Titan

Recomandările specialiştilor: 
„Este bine să ne pregătim pielea 
prin expuneri gradate la soare. 
Hainele din materiale naturale 
precum bumbacul sau inul, pălăria 
și ochelarii de protecţie nu trebuie 
să vă lipsească. În plus, la cea 
mai mică problemă dintre cele 
menţionate mai sus trebuie să vă 
adresaţi imediat unui medic, la cea 
mai apropiată unitate medicală”, 
recomandă dr. Claudia Covaciu, 
dermatovenerolog. 

Ce facem în vacanţa activă de la 
munte?
După vârsta de 4 ani, cei mici 
pot fi luați în drumeții ușoare, 
fără însă a-i forța foarte mult. Nu 

“Sedentarismul este boala secolului în care 
trăim, dar din ce în ce mai mulţi părinţi trebuie să 
înţeleagă faptul că un copil care a fost educat şi 

obişnuit de mic să practice cel puţin un sport îşi va 
forma şi ca adult un stil de viaţă sănătos.”

Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit

“Pentru a fi în siguranţă, este bine să nu stăm 
la soare în intervalul orar 11.00-16.00 şi să 
utilizăm creme care au factor de protecţie 

ridicat, 30-50 SPF.”

Dr. Claudia Covaciu, medic primar dermatovenerologie, 
Hyperclinica MedLife Titan



În comparaţie cu înotul la mare, 
la bazin este solicitată mai mult 
musculatura, sub control atent şi 
este exclus aproape complet riscul 
de înec. Totodată, înotul la bazin 
este acceptat mai ușor de înotătorul 
începător, din punct de vedere 
psihologic, pentru că nu mai avem 
de-a face cu teama de valurile 
mării.

Care sunt riscurile?
„La bazin sau la piscină există 
riscul apariției unor afecţiuni 
dermatologice, microbiene şi virale 
(otite), intoxicaţii/alergii, dar și cel 
al producerii unor traumatisme 
cranio-vertebrale”, spune dr. 
Uscatu. 

Recomandările specialiştilor: 
 „Un duş înainte şi unul după 
ce se iese din bazin sau piscină 
previne riscul apariţiei afecţiunilor 
dermatologice”, atrage atenţia dr. 
Claudia Covaciu, medic primar 
dermatovenerolog.

Pe de altă parte, dr. Ionelia Şogodel, 
medic specialist ORL aminteşte 
şi de importanţa igienei zilnice 
a urechilor, uscarea şi ştergerea 
acestora foarte bine, pentru a 
preveni în mod special apariţia 
otitelor sau a altor afecţiuni din 
sfera ORL.

Avem în garderobă hainele şi 
accesoriile potrivite pentru o 
vacanţă activă?
Vacanţele de vară, care includ 
un program diversificat de 
activităţi, necesită o vestimentaţie 
corespunzătoare fiecărui tip de 
activitate.

 „Pentru copii, nu există un tip 
standard de îmbrăcăminte sau de 
încălțăminte de purtat în vacanţă, 
dar este recomandat ca acestea 
să fie cât mai comode, hainele 
să fie din materiale naturale, iar 
încălţămintea, cu talpă moale și 
cât mai deschisă, pentru a evita 
transpirația sau plăgile produse 
prin frecare”, adaugă dr. Uscatu. 

Deci, când este programată 
plecarea în vacanţă? 
Aveţi acum în minte foarte clar 
destinaţia, variantele de activităţi 
şi informaţiile despre toate 
“instrumentele de protecţie” pe 
care să le folosiţi în cazul apariţiei 
unor evenimente imprevizibile. Dar 
chiar şi aceste evenimente pot fi 
controlate mai uşor, pentru că ştiţi 
exact la ce vă puteţi aştepta. O vară 
frumoasă!

Ania Vlădescu
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uitaţi că ei obosesc mai repede 
decât adulţii și nu pot ține pasul cu 
aceștia. Muntele oferă o varietate de 
posibilităţi pentru petrecerera unei 
vacanţe active: drumeţii, excursii 
cu cortul, escalade, vizitarea unor 
peşteri, rafting, tiroliană etc. Aerul 
de munte oxigenează corpul şi, prin 
efortul depus în ascensiunile pe 
munte, musculatura se tonifiază, iar 
rezistenţa generală a organismului 
creşte. 

La ce riscuri ne expunem?
Dr. Marius Uscatu, medic specialist 
ortopedie şi traumatologie, 
specializat în chirurgia ante-
piciorului în cadrul Life Memorial 
Hospital, ne povesteşte despre 
traumatismele care pot apărea 
în expediţiile pe munte: entorse, 
luxaţii, fracturi, traumatisme 
cervicale. „De asemenea, vă 
puteţi confrunta cu insuficienţa 
respiratorie (la altitudine mare, 
unde oxigenul este rarefiat), 
puteţi întâlni animale sălbatice 
periculoase sau puteţi fi înțepați 
de diferite insecte (albine, căpuşe). 
Aveţi grijă şi la intemperii (furtuni, 
ninsoare), şi la contactul cu 
anumite plante care pot provoca 
anumite alergii.”
„În ceea ce priveşte alergiile, mare 
atenţie, se pot agrava anumite 
simptome ale unor boli precum 
rinita, conjunctivita, astmul, 
dermatita atopică, urticaria 
de contact – alergică. Printre 
factorii alergeni se numără 
polenul sau mucegaiurile de pe 
scoarţa copacilor. Simptomele 
în caz de alergie se manifestă 
prin: prurit nazal şi conjunctival, 
curgerea nasului, obstrucţie 
nazală, lăcrimare, strănut 
(rinoconjunctivită), crize de 
respiraţie dificilă etc.”, explică 
dr. Corina Mihaela Bach, medic 
specialist alergologie şi imunologie 
clinică, în cadrul MedLife Titan. 

Recomandările specialiştilor: 
„Este bine să aveţi un telefon mobil 
cu bateria încărcată, care să aibă 
memorate numere de urgenţă 
pentru solicitarea primului ajutor 

în caz de nevoie”, completează şi dr. 
Marius Uscatu.  

Putem avea o „vacanţă activă” şi 
în oraş?
Trebuie să recunoaştem că sunt 
veri în care nu ne permitem să 
plecăm în vacanţă nici la mare, 
nici la munte. Oraşul, în acest caz, 
poate fi o opţiune interesantă, dacă 
avem imaginaţie şi ştim ce variante 
de activităţi avem la dispoziţie. 
Parcurile oferă spaţiul ideal pentru 
practicarea unor sporturi precum: 

mersul cu bicicleta sau cu rolele, 
skateboarding, trotinetă, escaladă la 
panouri. De asemenea, sunt oraşe 
care au bazine de înot sau piscine. 
Chiar şi jocurile copiilor din faţa 
blocului pot fi o sursă foarte bună 
de relaxare prin mişcare. Dar să le 
luăm pe rând.

Bicicleta 
 Mersul pe bicicletă este 
indicat copiilor de peste 4 ani, 
dacă li se cumpără o bicicletă 
corespunzătoare vârstei. „Ca și 
înotul, această activitate ajută 

la dezvoltarea armonioasă a 
sistemului osos şi muscular. În plus, 
articulaţiile nu sunt traumatizate, 
aşa cum se întâmplă în cazul 
unor sporturi precum fotbalul, 
handbalul, tenisul sau joggingul”, 
explică dr. Marius Uscatu.

Care sunt riscurile? „Atunci când 
merg cu bicicleta, copiii sunt 
expuşi riscului de a suferi diverse 
traumatisme, mai uşoare sau mai 
grave, cum ar fi: entorse, luxaţii, 
fracturi”, spune ortopedul.

Recomandările specialiştilor: Copiii 
trebuie să poarte întotdeauna 
echipament adecvat pentru ciclism: 
cască, mănuşi, apărătoare cot şi 
genunchi, pantaloni de sport. 
Riscul unor traumatisme grave se 
reduce astfel semnificativ, în cazul 
unor accidentări.

Trotineta, skateboardul şi jocurile 
cu mingea
Trotineta, skateboardul sau jocurile 
cu mingea sunt moduri plăcute de 
distracţie și de petrecere a timpului 
liber. Skateboardul favorizează 

coordonarea neuro-musculară, iar 
sporturile de echipă (cu mingea) 
cultivă spiritul de competiţie şi îi 
educă pe copii să se organizeze 
împreună cu coechipierii, pentru 
un obiectiv comun.

Care sunt riscurile? 
„În timpul plimbărilor cu trotineta 
și cu skateboardul se pot produce 
entorse, luxaţii, fracturi, care sunt 
mult mai frecvente decât în cazul 
înotului sau al ciclismului, dar sunt 
traumatisme mai puţin severe”, 
afirmă dr. Uscatu. 
Dr. Ionelia Şogodel, medic 
specialist ORL, atrage atenţia 
şi asupra pericolului de a 
suferi o perforaţie de timpan 
posttraumatică atunci când copilul 
este lovit puternic cu mingea în 
ureche. În acest caz, copilul poate 
avea o durere spontană sau, în 
situații mai grave, hipoacuzie/
surditate şi scurgerea unei cantităţi 
de sânge în ureche.

Recomandările specialiştilor: 
„Jocurile cu mingea ar trebui 
începute după vârsta de 7 ani, când 
copilul înțelege și poate respecta 
regulile acestor jocuri”, recomandă 
specialistul în medicină sportivă. 

Înotul la bazin sau la piscină
Bazinul de înot este un loc excelent 
în care cei mici, începând chiar cu 
vârsta de 6 luni, pot fi aduși, sub 
atenta supraveghere a părinților. 

“Nu atingeţi plante pe care nu le cunoaşteţi şi 
îmbrăcaţi copiii cu haine care să le protejeze 
mâinile şi picioarele de contactul cu vegetaţia 

înconjurătoare. Luaţi întotdeauna în rucsac bandaje, 
medicamente antidiareice sau antiinflamatoare, 

dezinfectante și un antihistaminic, pentru cazurile în 
care vă confruntaţi cu înţepături de insecte.”

Dr. Corina Mihaela Bach, medic specialist alergologie 
şi imunologie clinică, Hyperclinica MedLife Titan

“De evitat este încălțămintea „elegantă”, cu 
talpa din piele. Pentru ascensiunile montane se 

recomandă bocanci speciali, care asigură protecția 
adecvată, în timp ce pentru plajele cu pietre și scoici 

sunt recomandate sandalele speciale de plajă.”

Dr. Marius Uscatu, medic specialist ortopedie-traumatologie, 
Hyperclinica MedLife Griviţa

“Pentru cazurile specifice în care, de exemplu, în 
urechea copilului pătrund insecte, se recomandă 
introducerea unei soluţii uleioase sau a câtorva 

picături de apă oxigenată, până în momentul în care 
vă veţi putea adresa unui medic.”

Dr. Ionelia Şogodel, medic specialist ORL, 
Spitalul de Pediatrie MedLife
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La a câta monitorizare sunteți?”-”La a treia”, a 
răspuns, stingher, Ioana, în timp ce se dezbrăca, 
după paravan, pentru ecografia transvaginală. ”În 

momentul de față aveți 12 foliculi, iar endometrul este 
foarte bun. Are 7 cm. Continuăm tratamentul clasic.”

Auzind răspunsul doctorului 
Dragoș Albu, Ioanei i s-a mai 
netezit un rid de pe fața obosită. E 8 
dimineața și s-a învoit de la serviciu 
să ajungă la consult, în cadrul 
Centrului de Medicină Materno-
Fetală MedLife (MMF). Un pic de 
vioiciune își făcuse prezența și în 
gestul ei timid de a se îmbrăca la loc 
și de a acoperi un corp pe care prea 
mulți ochi de doctori l-au văzut în 
ultimul timp. 
Vă întrebați, poate, cine este Ioana 
și ce poveste ascunde oboseala 
ei? Ioana, 35 de ani, este una 
dintre femeile care, de două ori 
pe săptămână, aşteaptă, tăcute, să 
intre la consultaţie. Holul Centrului 
de Medicină Materno–Fetală este 
neîncăpător la această oră, fiind 
plin de femei asemenea ei, însoţite 
de partenerii lor. Deși este atât de 
aglomerat, nu simt aceeași forfotă 
precum cea dintr-un spital de 
urgență, spre exemplu, sau din 
orice altă unitate medicală care 

concentrează același număr de 
pacienți pe metru pătrat. Cred că 
doamnele care așteaptă aici duc 
împreună o luptă mută. ”Armele” 
sunt în privirile lor. Una dintre ele 
este speranța că vor putea avea un 
copil. Nu este un hol trist, dar este 
un hol deasupra căruia planează o 
așteptare mult prea puternică. 

Ce înseamnă fertilizarea in vitro 
și de ce am recurge la această 
soluție medicală?
Încercați să vă puneți în pielea 
acestor femei. Vă doriți enorm 
un copil. În același timp, ați 
fost diagnosticată, poate, cu 
endometrioză sau cu fibrom 
uterin. Sau poate că ați suferit 
mai multe intervenții la nivelul 
aparatului genital, care au dus la 
obstrucția trompelor uterine. O 
altă posibilitate este aceea de a 
fi dezvoltat o infecție transmisă 
pe cale sexuală, care a cauzat 

obstrucția tubară sau înfundarea 
trompelor uterine. În ultimă 
instanță, descoperiți, poate, că 
partenerul dumneavoastră are 
probleme de fertilitate. În toate 
aceste cazuri, diagnosticul este 
același: infertilitate. Ce puteți face 
în aceste situații? O soluție ar fi 
fertilizarea in vitro (FIV). Aceasta 
este o componentă a Reproducerii 
Umane Asistate Medical (RUAM). 
Denumirea ei provine din faptul 
că întâlnirea dintre ovul şi 
spermatozoid nu se produce în 
trompa Faloppe, ci în condiţii de 
laborator, în “eprubetă”.

De câte persoane este nevoie 
pentru a se naște un copil?
În cazul cuplurilor infertile, un 
copil are nevoie, pentru a se naşte, 
de mai mult de doi oameni. El 
cere ajutorul unei întregi echipe. 
E vorba de ceea ce dr. Dragoş 
Albu, medic primar obstetrică-
ginecologie și coordonatorul MMF, 
numeşte multidisciplinaritate. 
Pentru a asigura o rată de 

succes cât mai bună, Centrul 
de Medicină Materno-Fetală şi 
Reproducere Umană reunește 
specialiști în reproducerea umană 
asistată, chirurgie reproductivă, 
endocrinologie reproductivă, 
embriologie, andrologie, genetică, 
psihologie, urologie, fiind primul 
serviciu integrat de medicină 
reproductivă din România. În 
cadrul MMF au fost diagnosticate 
și tratate peste 1.500 de cupluri 
infertile, cu o rată de succes de 35% 
în cazul fertilizării in vitro. Din 
cele 2000 de cicluri FIV care se fac 
într-un an, în România, între 300 și 
400 sunt realizate la MedLife. ”Pe 
mine nu mă interesează să fiu un 
număr într-o statistică. Tot ce îmi 
doresc este un copil”, îmi spune cu 
fermitate Ioana, deși recunoaște 
că statistica a convins-o să înceapă 
procedurile pentru FIV la MedLife 
și nu într-un alt centru medical. 

O zi de monitorizare la MMF
Când i-a venit rândul, Ioana și-a 
tras de mânecă soțul și au intrat 
împreună în cabinetul de consultații 

ginecologice. Chiar şi numai o 
oră petrecută aici este suficientă 
pentru a înțelege cum funcționeză 
Centrul de Medicină Materno-
Fetală și Reproducere Umană 
MedLife. Dr. Albu, cu un mers 
calm și ușor legănat, iese în holul 
clinicii și poftește pacienții, rând 
pe rând, în cabinet. Doamnele, 
unele stinghere, altele dezinvolte, 
știu cu precizie ce au de făcut. Se 
îndreaptă direct către paravan, 
în spatele căruia se schimbă, în 
timp ce dr. Albu stinge lumina și 
se așază în fața ecografului. Aici 
fiecare secundă este valorificată. 
În timp ce pacientele se pregătesc 
pentru consultaţie, dr. Albu le 
adresează o serie de întrebări legate 
de schema de tratament pe care au 
primit-o. Alteori, chiar pacientele 
vin cu lista scrisă de întrebări: ”Pot 
primi concediu medical pentru 
astăzi, dar fără să se vadă pentru 
ce problemă?”, ”Pot să mai merg 
la Kangoo Jumps?”, iar dr. Albu 
răspunde, cu răbdare, tuturor 
nelămuririlor. Sunt situații în care 
întrebările vin din partea soților, 

adesea prezenți la consultaţie. 
Investigaţia constă într-o ecografie 
transvaginală, în urma căreia se 
observă cât de pregătite sunt ovarele 
pentru ovulație, iar uterul pentru 
sarcină, și se ajustează tratamentul 
primit. Pe un monitor îndreptat 
către ele, pacientele au ocazia să 
vadă aceleaşi imagini pe care le 
analizează şi medicul, în timpul 
ecografiei. Consultația este scurtă 
și concludentă. Pacientele, cu noile 
recomandări primite, ies din cabinet 
și se îndreaptă către următoarea 
consultație din programul pentru 
FIV. Totul funcționează precum 
mecanismul unui ceas. ”Aici fiecare 
angajat își are rolul lui precis și 
fiecare om știe exact ce are de 
făcut. De aceea reușim să avem 
rezultatele acestea”, îmi explică dr. 
Dragoș Albu, iar cuvintele lui mi 
se confirmă inclusiv prin traseul pe 
care îl parcurge, repetitiv, în cabinet. 
Pașii doctorului descriu traiectoria 
unui triunghi: ușa cabinetului – 
ecograf – birou. Dr. Dragoș Albu 
merge pe laturile acestui triunghi 
de cel puțin 20 de ori în două ore. 

Cum se „construieşte”  un copil?
Reportaj din Centrul de Medicină Materno-Fetală şi Reproducere Umană MedLife

”
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Nu se grăbește deloc, ba chiar 
acordă toată atenția pacientului, 
dar siguranța în actul său medical 
și respectarea unor reguli clare 
eficientizează întregul proces.  

Cum a ajuns Centrul de Medicină 
Materno-Fetală la o rată de succes 
de 35%? 
Regulile clare și precizia cu care 
lucrează specialiştii sunt completate 
de o bună coordonare a acestora 
și de o pregătire adecvată. Întregul 
personal este ultracalificat. 
Medicii și biologii au o pregătire 
internațională. O parte din 
medicii din cadrul MMF sunt 
și cadre universitare. Pentru că 
personalul este unul tânăr şi are 
o vastă pregătire internaţională, 
există o permanentă dorință de 
perfecționare și de învățare a tot 
ceea ce este nou. Un rol esențial îl 
au inclusiv asistentele-șefe, care se 
ocupă de gestionarea programărilor 
și care sunt persoane extrem de 
bine organizate. Gândindu-mă la 
numărul de pacienți care au umplut 
holul MMF-ului încă de dimineață, 
încep să înțeleg că granița dintre 
haos și o bună funcționare a 
Centrului este extrem de subțire. 

Totuși, buna organizare nu este 
singura importantă. Aparatura 
de ultimă generație și faptul că 
există o continuitate în urmărirea 
pacientului (de la diagnosticul 
de infertilitate, tratament, 
sarcină și până la naștere) sunt 
particularitățile care aparțin 
exclusiv Centrului de Medicină 
Materno-Fetală și Reproducere 
Umană MedLife. 

Care sunt etapele fertilizării in 
vitro?
Pe Ioana am cunoscut-o chiar în 
etapa de monitorizare, pe care o 
face de două ori pe săptămână, la 
fel ca toate pacientele MMF-ului. 
Până să ajungă în această fază, 
Ioana, împreună cu soţul ei, a 
trecut printr-o serie de consultaţii 
şi investigaţii care au inclus mai 
multe specialităţi şi care au făcut 
clar diagnosticul, în cazul lor fiind 
asociat cu înaintarea în vârstă. 
Odată stabilit diagnosticul, este 
prescris un tratament (de regulă 
stimularea ovariană, timp de 
7-9 zile), a cărui evoluţie este 
monitorizată în permanenţă, 
deoarece între 5 şi 10% dintre 
femeile care recurg la această 

procedură pot suferi de sindromul 
de suprastimulare ovariană. În 
această perioadă, o dată la trei zile, 
pacientei îi sunt recoltate probe 
de sânge şi este supravegheată 
de medic pentru a preveni 
manifestările neplăcute ale 
tratamentului. 
La finalul etapei de stimulare 
ovariană, femeia este pregătită 
pentru procedura de recoltare a 
ovocitelor (puncţia foliculară), 
care se face cu anestezie locală 
sau generală şi durează între 10 
şi 15 minute. În aceeaşi zi se face 
recoltarea spermei partenerului. 
În funcţie de numărul de ovocite 
recoltate şi de calitatea lor, se 
stabileşte tehnica de reproducere 
umană asistată potrivită fiecărei 
paciente: inseminarea artificială, 
injectarea intracitoplasmatică 
a spermatozoidului (ICSI), 
embriotransferul sau fertilizarea in 
vitro (la 72 de ore după extragerea 
ovulelor), transferul de blastocişti 
(embrioni dezvoltaţi, cu vârsta de 5 
zile), inducerea ovulației multiple, 
crioprezervarea gameților și a 
embrionilor, donarea de gameți sau 
de embrioni. În ciclurile FIV, sunt 
transferaţi, de regulă, 2-4 embrioni.

Ce se întâmplă între puncţie şi 
embriotransfer?
Intervin oamenii „din spatele 
cortinei”, cum îi numeşte dr. 
Dragoş Albu. Ei sunt oamenii din 
laboratorul de embriologie, cei 
de care depinde, în cea mai mare 
măsură, succesul procedurii de 
fertilizare in vitro. Cu precizie 
și atenție la detaliu, embriologii 
pun în legătură spermatozoidul 
și ovocitul. Printre obiecte 
sticloase și instrumente optice, 
acești ”comunicatori ai celulelor” 
reinventează noțiunea de început 
al vieții. Din răsuciri ale degetelor 
și mișcări fine ale mâinilor 
embriologilor, ia naștere viața. 
În fiecare zi, cel puțin una. Toate 
acestea, sub atenta observație a lui 
Terry Leonard, un om cu simțul 
umorului și privire blândă. Ochii 
lui privesc activitatea laboratorului 
cu experiența a peste 30 de ani 
în reproducerea umană asistată 
și peste 2.000 de proceduri FIV 
realizate personal, prin tehnica ICSI 
(injectare citoplasmatică a ovulelor 
cu spermatozoizii). Terry este 
unul dintre cei mai experimentați 
embriologi din Marea Britanie, 
dar și directorul laboratorului de 

embriologie din cadrul Centrului 
de Medicină Materno-Fetală și 
Reproducere Umană Asistată 
MedLife. 

În culisele geneticii
Pentru a rămâne însărcinată, Ioana 
trebuie să îndeplinească trei criterii: 
să îi fie implantat un embrion viabil, 
endometrul său (strat al uterului 
în care se fixează embrionul) 
să fie pregătit, iar comunicarea 
dintre endometru și embrion să se 
desfășoare în condiții optime. Dacă 
Ioana va rămâne însărcinată, ar 
trebui să urmeaze același program 
de screening pe care îl face orice 
femeie care a rămas însărcinată pe 
cale naturală. 
Testele specifice în perioada 
de sarcină includ screeningul 
anomaliilor cromozomiale de 
prim trimestru (bitest și drytest, 
cu softul ASTRAIA) și screeningul 
anomaliilor congenitale în 
trimestrul II de sarcină (triplutest, 
quadruplutest, drytest cu softul 
PRISCA). De ce sunt necesare 
aceste teste? Ele stabilesc dacă 
există vreo probabilitate ca viitorul 
copil să sufere de Sindrom Down, 
Sindrom Di George, Sindrom 

Williams, Sindrom Noonan, 
hemofilie, tulburări de coagulare a 
sângelui etc.
În culisele testelor genetice, o echipă 
de medici geneticieni și biologi își 
folosesc, cu dexteritate, mâinile, 
ochii și mintea, pentru a observa la 
microscop probe de sânge și pentru 
a așeza cromozomii în perechi. 
Fiecare arată diferit, dar ochiul 
format al biologului recunoaște 
imediat cromozomii și le realizează 
cariotipul. Arată ca o hartă înainte 
de a fi organizați. Aceasta este 
încăperea cu microscoapele. În 
camera alăturată se află zona de 
prelucrare a probelor, în care se 
găsesc şi multe aparate care par 
desprinse din filmele SF. Ultima 
încăpere a Departamentului de 
Citogenetică mai este numită și 
zona sterilă. Aici sunt păstrate, în 
incubatoarele cu dioxid de carbon, 
culturile din lichidul amniotic. ”În 
ultimii 2-3 ani nu am avut niciun 
eșec de cultură”, îmi povestește, 
cu încredere, dr. Luminița Neagu, 
biolog principal și persoana cu 
cea mai îndelungată experiență 
în cadrul Departamentului de 
Citogenetică al MedLife. 

Ultima etapă: nașterea
Distanța care desparte cabinetul în 
care dr. Dragoș Albu îşi desfăşoară 
consultaţiile şi investigaţiile 
ginecologice și laboratorul de 
citogenetică este de numai câțiva 
metri. Ioana, în schimb, are nevoie 
de câteva luni pentru a parcurge 
această distanță. Speranță are, 
dar este, în schimb, obosită. Pe 
picior de plecare, o las vorbind 
cu o altă pacientă înlăcrimată de 
fericire. Urma să nască în acea zi, 
prin cezariană. ”Am emoții pentru 
că astăzi îl întâlnesc pe bebe. De 
șase ani mă chinuiesc să rămân 
însărcinată și nu îmi vine să cred 
că acum am ajuns în ziua nașterii”, 
spune emoționată cealaltă pacientă. 
Ioana o ia de mână și, pentru prima 
dată, am ocazia să văd cum fața i se 
înseninează, iar pe buzele ei răsare, 
în final, un zâmbet. 

Cristina Bobe
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Nu orice aluniţă descoperită pe suprafaţa pielii trebuie 
îndepărtată, dar în cazul lui Marian această intervenţie 
era absolut necesară. Variantele, în situaţia lui, erau doar 

două: viaţa sau cancerul. 

Marian M., 45 de ani, a venit fără prea 
multă convingere la o consultaţie pentru 
verificarea aluniţelor. Nu ştia ce se 
ascundea în pielea sa. La suprafaţă, însă, 
avea multe aluniţe de forme neregulate. 
Lui Marian îi era dat destul de des să 
audă oamenii vorbind despre aluniţele 
sale. Se obişnuise deja, în atâţia ani, şi 
îşi formase o replică standard pentru 
fiecare observaţie de acest gen: „Sunt din 
naştere. Semăn cu mama mea.” Când s-a 
prezentat pentru o consultaţie la centrul 
de excelenţă în dermatologie DermaLife, 
s-a gândit că ar putea fi ceva în neregulă 
cu aluniţele sale, dar nu a mers cu 
gândul extrem de departe.

„Fiind blond cu ochi albaştri, cu destul 
de multe aluniţe de forme neregulate, 
i-am acordat o atenţie deosebită. De 
regulă, acest tip de piele are, din păcate, 
cel mai mare risc de a dezvolta cancer 
din leziunile pigmentare (melanom),” 
explică dr. Diana Plăcintescu, medic 
primar dermatovenerologie, în cadrul 
DermaLife.

În mod normal, Marian ar fi trebuit 
să treacă prin mai multe etape. 
Prima dintre ele constă în analizarea 
la microscop a aluniţei care părea 
suspectă, această tehnică fiind numită 
dermatoscopie. Astfel, medicii pot  
observa pigmentul din acea zonă şi pot 

spune dacă pacientul este nevoit să facă 
o excizie. Marian, în schimb, a beneficiat 
de un tratament modern în cadrul 
DermaLife. Aluniţa sa a fost analizată 
prin intermediul dermatoscopiei 
computerizate, o metodă de mare fineţe, 
prin care imaginea este preluată digital. 
Pe baza acestei imagini, FotoFinder, 
aparatul cu care a fost examinat Marian, 
oferă informaţii asupra stadiului unui 
diagnostic, dar oferă inclusiv indicaţii 
terapeutice, dacă leziunea trebuie doar 
supravegheată sau dacă este necesar să 
fie excizată. În cazul lui Marian, decizia a 
fost categorică. Aluniţa trebuia neapărat 
îndepărtată. Pentru excizie, s-a folosit 
o anestezie locală, iar operaţia în sine a 
durat aproximativ o oră. Aluniţa a fost 
excizată până la muşchi, iar din jurul 
ei s-a mai extras o zonă de 0,5 cm. Prin 
deshidratare şi prelucrare cu parafină, 
proba a fost tăiată în bucăţele mici şi 
aşezată pe o lamă de examinare, urmând 
să fie analizată, prin microscop, fiecare 
celulă a sa. Astfel, diagnosticul devine 
cert, iar în cazul lui Marian era vorba 
despre melanom malign in situ.

Melanomul este cel mai agresiv tip 
de cancer, deşi apare mai rar decât 
alte forme de cancer. Această boală se 
dezvoltă iniţial doar pe piele, dar are 
o capacitate de metastazare extrem 
de mare, răspândindu-se, prin sânge 

şi limfă, către alte organe precum 
ganglionii, ficatul, creierul sau chiar 
oasele. Acest tip de cancer apare  în 
urma înmulţirii dezorganizate a 
melanocitelor, adică a celulelor care 
produc pigment în piele, colorand-o. 
Cu cât tumora este mai avansată, cu 
atât şansele de supravieţuire sunt mai 
mici, melanomul malign fiind o boală 
letală. De aceea, tratamentul chirurgical 
de îndepărtare a leziunii trebuie făcut 
cât mai repede. Dacă tumora este 
depistată din timp, operaţia asigură 
vindecarea, aşa cum s-a întâmplat şi 
în cazul lui Marian. Prin urmare, rolul 
unei consultaţii, chiar şi de rutină, poate 
fi crucial în aceste situaţii, mai ales 
că incidenţa melanomului malign s-a 
dublat în ultimii zece ani.
Marian a avut norocul de a se fi adresat 
medicilor potriviţi, în momentul 
potrivit. Dr. Diana Plăcintescu, medic 
primar dermato-venerologie, şi dr. 
Viviana Iordache, medic specialist 
dermatolog, au o experienţă îndelungată 
în  gestionarea unor probleme medicale 
precum boli cronice: psoriazisul, 
dermatita atopică, dermatita seboreică, 

rozaceea, cancerele de piele.  În cadrul 
DermaLife s-au mai efectuat intervenţii 
chirurgicale complexe pentru aluniţe, 
leziuni benigne şi, din nou, cancere de 
piele.

Cazul pacientului Marian M. Este şi 
un prilej de a vă reaminti că  pielea 

necesită controale periodice specializate, 
ca şi dantura şi restul organelor, de 
altfel. Orice leziune atipică, cu margini 
neregulate, cu culoare neobişnuită, 
apărută la vârstă adultă trebuie să ne 
determine să solicităm un consult 
dermatologic.

Boala care îţi intră pe sub piele

Una dintre aluniţe ne-a atras atenţia la examinarea dermatoscopică computerizată şi am 
decis excizia, deşi imaginea era la limita de risc. Excizia a fost efectuată cu margine de 
siguranţă oncologică, iar examenul anatomo-patologic a arătat un melanom malign in 
situ, care nu spărsese membrana bazală, deci a fost descoperit şi excizat înainte de a putea 
difuza în sânge către alte organe. În acest fel, rezecţia a fost curativă, neimpunându-se 
alte tratamente, ci doar urmărire clinică şi paraclinică. (dr. Diana Plăcintescu, medic primar 
dermato-venerolog).

Echipa medicală:
• Dr. Viviana Iordache, medic specialist dermatologie, 
   Clinica de Dermatologie Estetica “DermaLife”
• Dr. Diana Plăcintescu, medic primar dermatologie, 
  Clinica de Dermatologie Estetica “DermaLife”

Opinia specialistului
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La prima vedere, dr. Toma este o 
persoană dinamică şi comunicativă. 
Însă dacă petreci mai mult timp 
în preajma sa, îţi dai seama că este 
mult mai mult, în primul rând este o 
persoană foarte responsabilă. Atunci 
când discutăm despre pacienţii săi, 
îi place să le spună pe nume şi să-i 
trateze cu multă seriozitate. Nu s-ar fi 
aflat aici dacă n-ar fi iubit foarte mult 
copiii. L-a atras neonatologia tocmai 
pentru că „este foarte apropiată 
de miracolul vieţii” şi asta-i oferă 
„o doză de inedit care nu poate fi 
trecută cu vederea”. Pe de altă parte, 
când vine vorba despre pacienţi cu 
vârste măsurate în minute sau ore 
recunoaşte că nu-i uşor şi spune 
că această specialitate „implică şi 

asumarea de către medic în totalitate 
a deciziilor medicale, deoarece 
pacientul neonatologului - adică 
nou-născutul - nu comunică, nu 
colaborează cu medicul ca un pacient 
adult sau adolescent. Medicul este cel 
care observă anumite semne clinice, 
pacientul n-are cum să le comunice”, 
spune dr. Adrian Toma. 

În cadrul secţiei de neonatologie, 
dr. Toma, împreună cu echipa sa, 
„asigură îngrijirea nou-născuţilor 
începând cu vârsta de gestaţie de 
33 de săptămâni. Avem grijă de 
adaptarea fiecăruia la viaţa dinafara 
uterului şi ca această trecere să se 
facă fără probleme. Un exemplu ar 
fi copiii născuţi prematur. Aceştia 
au plămânii imaturi, iar misiunea 
noastră este să-i ajutăm să respire şi să 
le oferim condiţiile necesare pentru o 
evoluţie optimă”, ne spune dr. Toma. 
Prin secţia Neonatologie a 
Maternităţii MedLife din Bucureşti 
au trecut  mii de copii, iar o bună 
parte dintre ei a avut mare nevoie de 
ajutorul medicilor noştri. Emoţiile 
au fost pe măsură de fiecare dată, iar 
dr. Toma recunoaşte că „a tremurat 
pentru sănătatea fiecăruia atunci 
când a existat vreo problemă, fie 
ea cât de mică”. L-a ajutat însă 
ceva - încrederea în echipă şi 
profesionalismul acesteia. “Pentru 
noi, fiecare copil este un caz special, 
numai că noi nu le spunem aşa, le 

spunem pe nume. E foarte important 
pentru noi şi pentru părinţi”, afirmă 
dr. Adrian Toma. 

Satisfacţia cea mai mare pentru dr. 
Toma este atunci când copilul se 
naşte sănătos, iar dacă are anumite 
probleme, când îl poate ajuta să le 
învingă, iar peste luni sau ani să afle 
că acel copil a reuşit să treacă peste 
ele. Pentru că lucrează în situaţii-
limită, preferă să fie întâi medic şi 
să acţioneze. Nu se poate baza pe 
miracole. “Nu pot să contest existenţa 
sau veridicitatea miracolelor descrise 
sau auzite de-a lungul timpului, 
însă în activitatea pe care o desfăşor 
atât eu, cât şi colegii mei ne bazăm 
pe fapte certe, pe reguli riguroase, 
în mare nu ne putem permite să 
ajungem în situaţii imprevizibile”, 
spune dr. Toma.

Nu-i place să vorbească despre 
dificultăţi, pentru că ştie că există 
soluţii pentru a le depăşi, iar asta face 
parte din activitatea sa. Spune doar 
că “este ceva mai dificil să lucrăm cu 
pacienţii care vin din alte culturi, cu 
anumite percepţii şi altă limbă. În 

aceste cazuri ne este mai greu să le 
explicăm familiilor evoluţia şi starea 
copilului, principala cauză fiind 
bariera lingvistică. Dar, de cele mai 
multe ori, reuşim”, afirmă dr. Toma. 

Şi doctorul Toma are copii. Poate 
acesta este şi motivul pentru care 
este atât de apropiat de fiecare copil 
şi de familia sa. Îi place să vorbească 
nou-născuţilor ca unor copii mari 
şi creează în Acvariu o atmosferă 
relaxantă. Îi este greu să se vadă 
făcând altceva, pentru că a ajuns 
neonatolog din pasiune. “Mi-a plăcut 
şi istoria, dar în domeniul medical 
mă simt ca peştele în apă”. A dat la 
facultatea de medicină “atunci când 
concursul de admitere era unul 
dintre cele mai dure din ţară, era 
epoca în care se aştepta ani ca să poţi 
deveni student în anul I la Medicină. 
Pentru mine a fost o provocare şi mi-
am demonstrat că pot să câştig un 
loc la una dintre cele mai prestigioase 
facultăţi de medicină. A fost o 
decizie mult gândită şi pregătită, 
dar la final s-a dovedit a fi un 
succes”. A ajuns neonatolog pentru 
că, student fiind la Universitatea 

de Medicină şi Farmacie “Carol 
Davila” din Bucureşti, i-au plăcut 
mult pediatria şi bolile infecţioase la 
copil. Şi-a scris lucrarea de diplomă 
în acest domeniu, iar neonatologia 
a răspuns foarte bine preocupărilor 
din acel moment. Ulterior, doctorul 
Toma şi-a completat pregătirea 
în neonatologie cu neurologia 
pediatrică, “o specialitate care este 
strâns legată de prima”. 

Doctorului Toma nu-i place să 
vorbească despre el, lasă munca pe 
care o face să spună totul despre el şi 
despre lucrurile pe care le face. 

Recunoaşte că îi plac copiii şi toate 
activităţile legate de aceştia. Este 
pasionat de fotbal, “dar cum pentru 
un medic timpul liber este o raritate”, 
preferă ca şi dincolo de zidurile 
spitalului să rămână cu gândul la 
acesta, documentându-se, citind 
cărţi de specialitate, articole sau să 
se întâlnească cu anumiţi colegi din 
domeniu. 

Interviu de Victoria DONOS

Trăieşte alături de fiecare familie emoţia şi bucuria 
naşterii şi are o mare responsabilitate - să facă 
mai uşoară „trecerea” bebeluşului în noul mediu. 

După ce îi urează nou-născutului „bun-venit!”, îl 
conduce într-un spaţiu cu totul special, numit Acvariu. 

Nu, nu este o metaforă, secţia de Neonatologie din 
cadrul Life Memorial Hospital mai este supranumită 
şi Acvariu, iar dr. Adrian Toma, medic primar 
neonatologie, împreună cu o echipă de excepţie, are grijă 
de cei mai mici pacienţi ai MedLife-ului, nou-născuţii.

Pentru noi, fiecare copil este un caz special, 
numai că noi nu le spunem aşa,  le spunem pe nume
Interviu cu dr. Adrian Toma, şeful secţiei neonatologie, Life Memorial Hospital



25

UTILE

24

•  Instrucţiuni de utilizare, curăţare şi 
întreţinere;
•  Dacă nota informativă lipsește, 
ochelarii de soare nu respectă 
normele!

• Ochelarii de soare nu trebuie 
să distorsioneze imaginile. Dacă 
deformează imaginea, înseamnă că 
sunt de o calitate slabă!

Atunci când alegem o pereche de 

Razele soarelui au o influenţă nefastă 
asupra ochilor. Expunerea îndelungată 
la radiaţiile UV poate duce la 
inflamaţia corneei (fotokeratita), 
la apariţia cataractei, a proceselor 
degenerative conjunctivale (pterigion, 
pinguecola) şi retiniene. Ochii şi-au 
dezvoltat un mecanism de protecţie 
naturală împotriva razelor solare, din 
care fac parte: pleoapele, sprâncenele, 
cristalinul, care are capacitatea de 
a absorbi radiaţia UV, pigmenţii 
retinieni. Nu este deloc întâmplătoare 
nici poziţionarea ochilor în orbite 
adânci sau capacitatea pupilei de a se 
micşora în condiţii de luminozitate 
mare. 

Toate aceste elemente fac ca ochiul să 
se protejeze singur împotriva razelor 
solare, dar în contextul unui nivel 
de radiaţie ridicat este necesară o 
protecţie suplimentară. 

ochelari de soare, trebuie să ţinem 
cont de următoarele informaţii 
referitoare la tipurile de lentile și la 
calitatea acestora:

• Lentilele din plastic pot face 
ochelarii mai uşori, nu se sparg, dar 
se zgârie;

• Lentilele de sticlă – cu acestea, 
ochelarii sunt mai grei; se pot sparge. 

Alegerea corectă a ochelarilor de 
soare trebuie să asigure atât confort, 
cât şi protecţie împotriva radiaţiei 
UV. Trebuie să ştiţi că o pereche 
de ochelari de soare care nu oferă 
protecţie împotriva radiaţiei UV vă 
poate face, de fapt, rău, pentru că 
aceștia scad cantitatea de lumină care 
ajunge la ochi şi permit pupilei să se 
dilate, expunând astfel ochiul mai 
mult la radiaţia dăunătoare. 

De ce trebuie să ţinem cont atunci 
când alegem o pereche de ochelari de 
soare:

• Ochelarii de soare trebuie 
achiziţionaţi numai din magazinele 
de optică medicală, pentru a fi siguri 
că respectă standardele internaţionale 
de calitate în ceea ce priveşte filtrele 
de protecţie şi tratarea specială a 
lentilelor;

Ochelarii cu lentile din sticlă nu sunt 
recomandaţi copiilor; 

• Lentilele fotocromatice îşi adaptează 
automat intensitatea culorii ‒ clară, 
în interior, sau închisă, la lumina 
puternică natural;

• Lentilele polarizate sunt indicate 
în special şoferilor, pentru că 
îmbunătăţesc contrastul.

Alegeţi culoarea ochelarilor în funcţie 
de activităţile pe care le veți desfăşura 
în perioada următoare. 

• Lentilele de culoare verde, gri, maro 
- culori neutre ce reduc strălucirea 
şi nu distorsionează foarte mult 
percepţia culorilor.

• Lentilele galbene, chihlimbar sunt 
excelente pentru sporturile de iarnă şi 
pentru pescuit; distorsionează destul 
de mult percepţia culorilor.

• Lentilele roz sunt recomandate 
pentru schi, șofat, drumeţii.

Atunci când alegem ochelari de 
soare pentru copii trebuie să fim 
foarte atenţi la toate caracteristicile 
enumerate mai sus, deoarece ei sunt 
mult mai expuşi radiaţiei solare, prin 
prisma faptului că micuții petrec mai 
mult timp în aer liber.

Purtătorii ochelarilor cu dioptrii și 
care-şi doresc o protecţie împotriva 
radiaţiei UV au următoarele soluţii:
• lentile de contact şi ochelari de 
soare;
• ochelari de soare cu dioptrie;
• lentile fotocromatice - lentile cu 
dioptrie care îşi variază culoarea în 
funcţie de intensitatea radiaţiei UV.

Vă doresc o vară frumoasă şi să aveţi 
grijă de ochii dumneavoastră!
 
Dr. Cristina Patentaşu, medic specialist 
oftalmologie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa

• Pe ochelari trebuie să se regăsească 
marca „CE” (în conformitate cu 
legislaţia UE). Aceasta atestă originea 
produsului, constituind dovada că 
respectă toate normele de siguranţă. 
Marcajul CE ar trebui să fie situat pe 
unul dintre elementele de structură 
ale ochelarilor, într-un loc vizibil 
şi inalterabil. Nu este corectă 
poziţionarea marcajului CE pe folia 
adezivă, plasată direct pe lentilă; 

• Nota informativă a ochelarilor 
trebuie să conţină următoarele:
• numele şi adresa producătorului; 
• protecţie 100% UVA şi UVB;
• Tipul filtrului (normal, fotocromatic, 
polarizat);
• Clasa optică (1 sau 2, în funcţie de 
calitatea lentilelor); 
• Categoria de filtru solar, care poate fi 
de la 0 la 4, în funcţie de condiţiile de 
luminozitate exterioară:

Ochelarii de soare au devenit un 
accesoriu indispensabil, în special în 
timpul sezonului estival. Deşi suntem 

atraşi de formele şi de culorile variate, atunci 
când dorim să achiziţionăm o pereche de 
ochelari de soare trebuie să ţinem cont, pe 
lângă aspectul lor estetic, care este de multe ori 
pus pe primul loc, de anumite reguli.

OCHELARII DE SOARE
Cum îi alegem corect?

4 3 2 1 0

Ochelari pentru 
altitudine mare. 

Nerecomandaţi pentru 
condus!

Ochelari pentru plajă 
sau când este soarele 

puternic

Ochelarii pot fi purtaţi 
când este soare

Ochelarii pot fi purtaţi 
când este 

parţial înnorat

Ochelarii pot fi purtaţi 
când este înnorat

Categorii de filtru solar pentru ochelarii de soare
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Răspunde dr. Cristina Motoescu, medic primar 
neurologie pediatrică, Hyperclinica MedLife 
Unirii şi asistent universitar la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davila”:

Dacă este epilepsie absentă a copilului 
(picnolepsie), tratamentul se continua timp de 

cel puțin doi ani de când copilul nu mai face 
nicio criză. 

Din câte înțeleg, băiețelul dumneavoastră încă 
prezintă crize și sub tratament. Probabil, ar 
trebui revizuit cazul.

Magda, 35 de ani 
Epilepsia este ereditară? Se poate vindeca forma petit-mal? Copilul meu are 11 ani (este 
adoptat, nu ştiu dacă mama are sau nu această boală) şi face tratament cu Orfiril long 300 
(1-0-1) şi Topran 25 (3-0-2). Cu această schemă, pierderile secvenţiale de cunoştinţă s-au 
rărit foarte mult (înainte erau şi câte 20/zi), acum sunt la o lună/două câte una. Cât timp ar 
trebui să facă tratament? Performanţele şcolare sunt foarte slabe.

Răspunde dr. Isreb Nayel, medic primar 
obstetrică-ginecologie, Life Memorial Hospital:

1. Operaţia pentru incontinenţa de urină 
prin montarea unei bandelete de susţinere 
suburetrală se face după ce aţi decis că nu veţi 
mai naşte, pentru că în cazul unei naşteri pe 
cale naturală după intervenţie, exista riscul 
de a distruge lucrarea şi de a pierde eficienţa 
acestei bandelete.

2. Dacă bandeleta este montată corect, nu 
are niciun efect negativ asupra vieţii sexuale, 
pentru că se montează în anumite zone de 
susţinere a vezicii şi nu are legătură cu actul 
sexual.

3. Bandeleta este făcută dintr-un material care 
rezistă de obicei peste zece ani şi, de regulă, 
nu se reintervine cu altă bandeletă, după un 
timp.

Roxana, 35 de ani
Sufăr din cauza incontinenţei urinare şi ezit să fac intervenţia chirurgicală pentru că nu-mi sunt 
clare câteva lucruri:
1. În ce măsură bandeleta care se montează pentru susţinere poate afecta fătul, în cazul unei 
sarcini?
2. Bandeleta poate să-mi afecteze viaţa sexuală?
3. Există un termen de garanţie pentru acest dispozitiv? Aceasta se montează pe viaţă sau va 
trebui să mă reoperez, la un moment dat?

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.

Call center: 021.9646
www.medlife.ro

Suferi de incontinenţă urinară?
E timpul să îţi recâştigi independenţa şi calitatea vieţii sociale - vino la MedLife. 
Ginecologii noştri specialişti în tulburările de statică pelvină la femei te pot ajuta - datorită 
tehnicilor chirurgicale minim invazive, spitalizarea durează doar 48 de ore, iar recuperarea 
este şi ea rapidă. Află mai multe, la Call center sau pe site.

Tulburări de statică pelvină

INCONTINENŢA URINARĂ ŢINE DE TINE
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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, 
sector 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

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

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 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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