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DOSARMEDICAL

Copil năzdrăvan 
sau cu ADHD?

pag. 14 Victoria Donos

Fiecare dintre noi a avut la grădiniţă şi la şcoală cel puţin un coleg care 
era tot timpul pus pe şotii, energic şi greu de ţinut în frâu la activităţile 
educative sau la lecţii. Erau un fel de paria ai claselor, care ne făceau 

prin felul lor de a fi să ne simţim bine şi să comitem şi noi mici prostioare. 
Ţin minte că prin clasa a cincea sau a şasea am fost mutată în prima bancă. 
O avansare datorată faptului că nu mai vedeam la tablă şi care avea în spate o 
misiune importantă: trebuia „să ţin în frâu” doi colegi neastâmpăraţi, care se 
învârteau tot timpul în bancă, fără a fi atenţi la nimeni şi nimic. Noii mei colegi 
erau mici de statură şi nu rezistau să fie atenţi mai mult de câteva minute. 
Unuia i se zicea Titirez, iar celuilalt, Zărzărel. Primele zile au fost mai grele, 
dar în timp am învăţat să le aplic ghionturi cu o rapiditate inimaginabilă; asta 
nu i-a schimbat însă prea mult. Prin clasa a opta, Titirez a început să lipsească 
de la şcoală şi n-a mai vrut să-şi dea nici examenele de absolvire. Rămăsese 
prea mult în urmă la toate materiile şi nu l-a putut convinge nimeni să revină 
în bancă. În lipsa partenerului de joacă, Zărzărel a continuat să se sucească în 
stânga şi în dreapta până când am terminat ciclul gimnazial şi am plecat fiecare 
pe drumul lui. Nimeni, pe atunci, nu şi-a pus problema că aceşti copii aveau o 
problemă şi că ar fi trebuit să se lucreze altfel cu ei. Ţin minte că ambii colegi 
se descurcau foarte bine la matematică, dacă reuşeai să-i faci să se concentreze 
un pic pe ce aveau de făcut. Dar nici părinţii şi nici profesorii n-au avut răgazul 
să se apropie mai mult de ei, să-i observe şi să-i asculte, pentru a le dezvolta 
capacităţile pe care le aveau. Lăsaţi în lumea lor, ei au pierdut firul discuţiilor 
de la ore, rămânând astfel mult în urmă față de ceilalți colegi de clasă. 

În acei ani, educatorii, învățătorii, profesorii şi părinţii abordau cu dificultate 
copiii hiperenergici. Astăzi, există programe speciale şi terapii pe care le 
pot urma pentru o bună integrare socială şi dezvoltare optimă, mulţi dintre 
“copiii năzdrăvani”, aşa cum ne place nouă să-i numim, fiind diagnosticaţi cu 
sindrom ADHD. Despre acest sindrom ne-am propus să vorbim în dosarul 
medical din această ediţie. Vă invităm la o lectură interesantă şi utilă, din care 
veţi afla motivele pentru care este bine să vă adresaţi specialiştilor atunci când 
suspectaţi o astfel de problemă la copilul dumneavoastră. 

Tot luna iunie a fost motivul pentru a marca în paginile revistei cei trei ani de 
activitate ai Spitalului de Pediatrie MedLife, primul spital privat din România 
dedicat copiilor, iar dacă sunteţi printre cei care încă nu au copii, suntem 
siguri că în paginile revistei veţi găsi informaţii interesante, că veţi cunoaşte 
oameni şi poveşti care vă vor ţine pe loc.  

Citiţi-ne, pentru că aveţi motive să o faceţi!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare 
la serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

O nouă hyperclinică MedLife a fost deschisă, de această 
dată, la Iaşi. Prima unitate MedLife din Iaşi reuneşte o 
echipă de profesionişti, coordonată de prof. dr. Nicolai 
Ianovici, medic primar neurochirurgie şi membru al 
Federației Mondiale de Neurochirurgie. 

Deşi a suferit de cancer de colon, Ion, 58 de ani, poate 
fi numit un om norocos. Boala sa a fost descoperită 
într-o etapă în care încă se putea trata, iar medicul 
care l-a ajutat să se vindece, dr. Gabriel Matei, medic 
specialist chirurgie generală, este un doctor de excepție 
şi, totodată, un profesionist cum Ion nu crede că va mai 
întâlni vreodată. Citiți povestea, pe larg, la pagina 22. 

Sunteți unul dintre părinții care îşi doresc să îşi bucure 
copilul cu muzica lui favorită, într-un mod care să nu 
îi afecteze sănătatea? La rubrica Utile puteți citi o serie 
de sfaturi despre buna utilizare a căştilor de către cei 
mici, sfaturi oferite de dr. Bianca Petcu, medic specialist 
ORL, în cadrul Hyperclinicii MedLife Timişoara.  

Dr. Alina Bondoc, medic primar gastroenterologie, îşi 
iubeşte profesia şi, mai ales, specialitatea pentru care a 
optat. Ce anume face ca gastroenterologia să fie fascinantă 
pentru ea şi cum este medicina practicată în mediul privat 
aflați dintr-un interviu cu dr. Alina Bondoc. 

Ce analize şi investigații trebuie să fac înainte de a 
începe sezonul de triatlon? Ce metode de screening 
există pentru persoanele care doresc să ştie dacă suferă 
de boala coronariană ischemică? Ce antiinflamatoare 
sau unguente pot fi luate pentru a diminua durerile 
cauzate de spondiloză? Acestea sunt numai câteva 
întrebări adresate de cititori, la care găsiți răspunsuri în 
această ediție. 
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Vara aduce surprize frumoase copiilor în cadrul noii divizii 
de stomatologie MedLife. Copiii care vin la noi pe parcursul 
lunilor iunie şi iulie beneficiază de 50% discount la consultaţiile 
de pedodonţie. Vizita copilului la stomatolog poate fi frumoasă, 
interesantă şi educativă, iar echipa Diviziei de stomatologie 
MedLife are grijă de aceste lucruri. Mergeţi cu copilul la 
stomatolog pentru controale de rutină, astfel încât cel mic să nu 
asocieze dentistul cu o experienţă dureroasă. 

Medicii recomandă ca primele evaluări stomatologice ale 
copilului să aibă loc la vârste foarte mici, începând cu 3-6 luni. 
Specialistul poate evalua modul în care cresc dinţii copilului şi 
diagnostica afecţiunile acestora (cariile, deficiențele de creştere 
a oaselor maxilare), precum şi efectele obiceiurilor vicioase 
asupra dinţilor (ex., suptul degetului mare). 

Serviciile de pedodonție sunt asigurate de dr. Ana Maria 
Răducu, medic specialist stomatologie, cu competențe în 
implantologie, dr. Adrian Militaru, dr. Vlad Toma şi dr. Mihai 
Rudescu, medici specialişti stomatologie. 

Pentru programări şi consultații, apelați 021.9646.

Hyperclinica MedLife Favorit şi-a extins lista de servicii cu inves-
tigații prin rezonanță magnetică nucleară (RMN) pentru exa-
minarea musculoscheletală a membrelor (genunchi, gleznă, picior, 
mână, încheietura mâinii, antebraț şi cot).

Noul serviciu este disponibil de la începutul lunii mai şi prezintă o 
serie de avantaje, în special pentru pacienții care suferă de claustro-
fobie. Echipamentul are o structură deschisă, diminuând riscurile 
de reacții claustrofobe. Totodată, echipamentul nu presupune o 
limită de greutate, aşa cum se întâmplă în cazul celorlalte aparate 
de acest tip.

Investigația prin RMN disponibilă la Hyperclinica MedLife Favorit 
este utilă în depistarea afecțiunilor musculoscheletale (leziuni 
meniscale, ligamentare, ale tendoanelor, ale cartilajului, ale măduvei 
osoase, ale muşchilor etc.).

Durata unei investigații începe de la 15 minute. În timpul proce-
durii, pacientului i se cere să mențină poziția recomandată de medic 
şi să nu se mişte.

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

Serviciul este în contract cu CASMB. Pentru a beneficia de servicii 
decontate, pacienții trebuie să prezinte o trimitere de la medicul 
specialist în contract cu CASMB.

Informații şi programări, la 021.9646.

Reduceri la consultaţiile de 
pedodonție în cadrul Diviziei de 

stomatologie MedLife

Investigații RMN 
musculoscheletale, la Hyperclinica 

MedLife Favorit

În luna iunie, Spitalul de Pediatrie MedLife sărbătoreşte trei ani 
de la înființare, fiind primul spital privat din România dedicat 
pediatriei. Inaugurat în 2011, Spitalul de Pediatrie MedLife 
reuneşte cei mai buni specialişti şi echipamente moderne, 
oferind siguranță şi condiții de cinci stele tuturor micuților care 
îi trec pragul. 

Spitalul de Pediatrie MedLife este dispus pe şase nivele şi are o 
capacitate de 120 de paturi. Datorită blocului operator cu două 
săli de operație, poate gestiona intervenții complexe din mai 
multe domenii chirurgicale (chirurgie generală, chirurgia hipo-
spadiasului, chirurgia uretrei, chirurgie pediatrică, neurochirur-
gie, ORL, ortopedie pediatrică, urologie, oftalmologie pediatrică 
etc.). Secția de terapie intensivă (ATI) are dotări complete, în 
conformitate cu standardele europene. 

În clinica din cadrul spitalului sunt oferite îngrijiri în regim 
de ambulator pentru o serie de specialități medicale, precum 
ORL, pediatrie, hematologie, oftalmologie pediatrică, ecografie 
pediatrică, oncologie, dermatovenerologie, radiologie şi 
imagistică medicală, neurologie pediatrică, boli infecțioase, 
cardiologie, alergologie, gastroenterologie, endocrinologie, 
psihoterapie, logopedie, medicină de familie, neurochirurgie. De 
asemenea, spitalul dispune de o farmacie proprie şi de un depar-
tament specializat de imagistică, unde se pot efectua examinări 
ecografice, radiologice etc. Tot aici, sunt oferite tratamente în 
deplină siguranță, prin internări de zi (internări cu durată mai 

Spitalul de Pediatrie MedLife 
împlinește 3 ani

mică de 12 ore, în cursul cărora se realizează diverse tratamente 
şi intervenții chirurgicale sub stricta supraveghere a echipei de 
medici, asistente şi infirmiere din spital).

În urmă cu un an, Spitalul de Pediatrie MedLife a introdus, 
în premieră pentru mediul privat din România, intervențiile 
chirurgicale laparoscopice şi de endourologie la copii, ca urmare 
a achiziționării unui echipament de chirurgie endoscopică Storz 
de ultimă generație. 

În cadrul spitalului funcționează şi un laborator de analize 
medicale ce oferă non-stop pacienților o gamă complexă de 
analize din sfera: hematologiei, biochimiei, microbiologiei, 
parazitologiei etc. Totodată, aici se recoltează probe pentru toate 
analizele din portofoliul MedLife. Spitalul de Pediatrie MedLife 
este în contract cu CASMB pe zona analizelor medicale. Astfel, 
pacienții care vin cu trimitere de la medicul de familie pot be-
neficia, 24/24 de ore, de analize medicale.

Unitatea medicală are un program de funcționare non-stop, 24/ 
24, 7/ 7, prin intermediul camerei de gardă şi al liniilor de gardă 
din spital.

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

Informații şi programări: 021 9646, 021 408 4000
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Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare a introdus în lista 
serviciilor oferite de către Departamentul Copii şi Adolescenți 
terapia ABA şi alte tehnici specifice în gestionarea cazurilor de 
autism infantil.

Autismul poate fi recunoscut după o serie de simptome pe care 
părinții micilor pacienți le pot sesiza, uneori cu uşurință. Printre 
acestea se numără situațiile când copilul: 
• evită contactul vizual, nu întoarce capul şi nu răspunde când e 
strigat pe nume;
• preferă să se joace singur;
• se joacă într-un mod neobişnuit, rotind o jucărie de mai multe 
ori;
• poate sta mult timp făcând aceeaşi activitate, iar dacă este 
deranjat devine agitat şi agresiv;
• nu foloseşte limbajul non-verbal şi/sau verbal în comunicarea 
cu ceilalți, chiar şi atunci când are nevoie de ceva;
• are propriile rutine în timpul unei zile, iar orice abatere de la 
acestea îl frustrează şi îl face să protesteze;
• are dificultăți în ceea ce priveşte rutina de masă şi de somn:
• are preferințe pentru un număr restrâns de alimente, refuzân-
du-le categoric pe celelalte;
• manifestă o lipsă de sensibilitate la durere şi o reacție 
nebişnuită la anumite sunete.
Dacă copilul dumneavoastră se regăseşte în această descriere, 
ar putea prezenta trăsăturile unei tulburări de spectru autist sau 
de comunicare socială. Cel mai potrivit, în acest caz, este să vă 
orientați către un specialist pentru diagnosticarea precoce a bolii.

Ce este de făcut?
Înainte de a decide terapia potrivită, specialiştii MindCare îi vor 

aplica celui mic o serie de teste, în vederea stabilirii diagnosticu-
lui de certitudine: evaluarea psihologică, testarea psihologică 
prin teste standardizate pentru IQ (Coeficientul de Inteligență); 
QD (Coeficientul de Dezvoltare), confirmarea diagnosticului de 
tulburare de spectru autist (TSA) şi de tulburare de comunicare 
socială (TCS).

Odată confirmat diagnosticul, psihologul clinician va întocmi 
planul de tratament. Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie Mind-
Care oferă, în acest sens, o serie de servicii specializate: tratament 
medicamentos (dacă este cazul) şi monitorizarea acestuia de 
către psihiatru, terapie comportamentală de stimulare (terapia 
ABA şi alte tehnici alternative de stimulare) 
printr-o schemă personalizată şi adaptată nevoilor copilu-
lui, şedințe de parenting, reevaluarea periodică psihiatrică 
şi psihologică în vederea monitorizării eficienței terapiei şi 
progreselor copilului. 

Terapiile pentru autism oferite de MindCare includ: terapia 
ABA, tehnici de integrare senzorială, tehnici alternative de 
stimulare cognitivă a limbajului, comunicării şi a abilităților 
sociale, tehnici axate pe relația terapeutică şi ataşament, tehnici 
de expunere, tehnica „Place and Train” (adresată, în special, 
şcolarilor şi adolescenților), ludoterapia, terapia prin artă, jocul 
de rol, teatrul de păpuşi, terapia ocupațională, logopedie, dar 
şi programe speciale precum grupuri de stimulare a integrării 
sociale pentru copiii cu TSA şi TCS sau grupuri de suport şi 
training pentru părinții copiilor cu TSA şi TCS. 

Pentru programări şi informații, sunați la 0753 53 53 70. 

Terapia ABA și tehnici alternative de stimulare 
pentru copiii cu autism, la MindCare

Pacienții Hyperclinicii MedLife Grivița au posibilitatea de a opta 
pentru ecografia cu substanță de contrast, o metodă ecografică 
avansată, care permite investigarea micro şi macrovascularizației 
de la nivelul organelor şi al regiunilor anatomice atât normale, 
cât şi patologice. 

Acest tip de investigație constă în injectarea intravenoasă a unei 
substanțe de contrast, în cantitate foarte mică (de la 1 ml la 4,8 
ml, în funcție de organul investigat şi de performanța ecografu-
lui), cantitate ce este de aproximativ 100 de ori mai mică decât 
cea utilizată în cazul investigațiilor CT şi RMN. 

Avantajele ecografiei cu substanță de contrast
Această metodă este neinvazivă, neiradiantă, foarte bine tolerată 
de organism şi mai avantajoasă din punct de vedere financiar. 
Prin ecografia cu substanță de contrast se pot vizualiza şi ca-
racteriza mult mai bine structurile anatomice, în comparație cu 
ecografia clasică, şi se poate realiza mai uşor diferențierea între 
caracterul malign şi cel benign în cazul diferitelor tumori de la 
nivelul organelor investigate. 

Substanța de contrast poate fi injectată în mod repetat, la acelaşi 
pacient, în cadrul aceleiaşi investigații ecografice, fără să existe 
vreun risc de apariție a unor reacții adverse. Substanța nu este 
alergenă şi poate fi administrată atât pacienților care nu suportă 
substanțele de contrast iodate (folosite la CT) sau paramagne-
tice (folosite la RMN), cât şi pacienților care suferă de afecțiuni 
renale. 

Când apelăm la ecografia cu substanță de contrast?
Indicațiile ecografiei cu substanță de contrast sunt multiple. 
Aceasta este utilizată, în primul rând, pentru detectarea şi 
caracterizarea tumorilor de la nivelul organelor interne (ficat, 
pancreas, splină, rinichi, uter, ovare, vezică urinară, prostată, 
sân, tiroidă etc.). Totodată, contribuie la caracterizarea naturii 
nodulilor şi a blocurilor limfoganglionare. 

Este o metodă folosită cu succes în aprecierea eficienței 
tratamentului emboligen (ficat – pentru tumori, uter – pentru 
fibroame) şi antitumoral. 

Ecografia cu substanță de contrast mai este indicată în:
- detectarea rupturilor posttraumatice ale organelor (ficat, splină, 
rinichi etc.); 
- aprecierea permeabilității tubare (histero-salpingo-contrast-
sonografie) şi a refluxului vezico-ureteral;
- explorarea transcraniană (neurologie): vizualizarea mai bună a 
vaselor, apecierea corectă a stenozelor, trombilor, vascularizației 
plăcilor de aterom, monitorizarea tratamentului trombolitic la 
pacienții care au suferit un accident vascular cerebral; 
- ecocardiografia de repaus şi în ecocardiografia de stres. 

Ecografia cu substanță de contrast nu exclude utilizarea altor 
metode imagistice, dar în multe situații le poate înlocui cu 
succes. 

Mai multe informații şi programări, la 021.9646. 

Ecografie cu substanță de contrast, 
disponibilă la Hyperclinica MedLife Grivița

În urma participării la Baby Boom Show (în perioada 10-13 aprilie), s-au desemnat 
câştigătoarele tombolei „Naştere gratuită la MedLife”, cu premii constând în două pachete de 
naşteri. Cele două câştigătoare, Claudia Matei (Bucureşti) şi Andreia Cătălina Vlad (Braşov), au 
posibilitatea de a opta între o naştere naturală sau prin cezariană în cadrul Maternității MedLife 
Bucureşti, respectiv al Maternității MedLife Eva Braşov.

Prima câştigătoare, Claudia Matei, a intrat în posesia voucherului în baza căruia va beneficia de 
o naştere gratuită la Maternitatea MedLife Bucureşti. Felicitări!

MedLife a desemnat câștigătoarele tombolei organizate 
la Baby Boom Show
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MedLife a deschis în Bucureşti un nou centru 
specializat în medicina muncii. Amplasat într-o 
zonă cu o intensă activitate economică, Centrul 
Medical MedLife Floreasca este situat în incinta 
Floreasca Park (Șoseaua Pipera nr. 43) şi oferă 
posibilitatea de a monitoriza starea de sănătate a 
angajaţilor la cele mai înalte standarde de calitate. 

În cadrul Centrului Medical MedLife Floreasca 
puteţi beneficia de următoarele servicii: explorări 
funcţionale, consultaţii medicină generală, 
evaluări psihologice şi recoltări probe analize 
medicale.

Vă aşteptăm de luni până vineri, între orele 8:00 
şi 16:30, la sediul din Şos. Pipera nr. 43, Floreasca 
Park (zona Metrou Aurel Vlaicu, al doilea corp de 
clădiri după Oracle). 

Informaţii şi programări: 021.9646.

Programul încărcat de la serviciu nu trebuie să te împiedice de la a-ți verifica starea 
de sănătate. Special pentru tine, specialiştii Hyperclinicii MedLife Băneasa şi MedLife 
Unirii au inclus în oferta de servicii pachetele personalizate „Health Assessment”, cu 
care te poți investiga şi poți preveni eventuale probleme medicale fără a mai pierde 
timp prețios din programul tău. Acestea sunt concepute pentru diferite categorii 
de vârstă şi permit evaluarea completă a stării de sănătate, cu rezultate în aceeaşi zi. 
Toate pachetele includ un set de analize, precum şi mai multe consultații şi investigații 
adaptate nevoilor fiecărei vârste şi sunt disponibile în cadrul Hyperclinicilor MedLife 
Băneasa şi MedLife Unirii:

• Junior Health Assessment (un set de analize standard, alături de coprocultură şi 
sumarul de urină, consultații de oftalmologie, ORL, chirurgie pediatrică, pediatrie/
neurologie pediatrică şi ecografie pediatrică);
• Active Health Assessment (un set de analize standard, consultații de oftalmologie, 
cardiologie, nutriție/endocrinologie, ginecologie/urologie, gastroenterologie, ECG şi 
ecografie abdominală);
• Lady Health Assessment pentru Hyperclinica MedLife Băneasa (un set de analize 
standard, consultații de nutriție/endocrinologie, ginecologie, gastroenterologie, proc-
tologie, test Papanicolau, ecografie de sân şi ecografie de tiroidă);
• Lady Health Assessment pentru Hyperclinica MedLife Unirii (un set de analize 
standard, consultații de nutriție/endocrinologie, proctologie, gastroenterologie, 
ginecologie, nefrologie/neurologie, test Papanicolau, ecografie de sân şi ecografie de 
tiroidă);
• Senior Health Assessment pentru Hyperclinica MedLife Băneasa (un set de analize 
standard, consultații de oftalmologie, ORL, cardiologie, nutriție/endocrinologie, 
ginecologie/urologie, gastroenterologie, proctologie, PSA şi free PSA, colonoscopie/
endoscopie digestivă superioară, ecografie abdominală);
• Senior Health Assessment pentru Hyperclinica MedLife Unirii (un set de analize 
standard, consultații de oftalmologie, ORL, cardiologie, nutriție/endocrinologie, 
ginecologie/urologie, gastroenterologie, reumatologie, neurologie, PSA şi free PSA, 
colonoscopie/endoscopie digestivă superioară, ecografie abdominală).

Mai multe informații despre pachetele „Health Assessement” aflați apelând 021.9646. 

S-a deschis Centrul Medical 
MedLife Floreasca

Health Assessment 
evaluare rapidă și completă a stării 
de sănătate, cu rezultate în aceeași zi

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 apro-
barea 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

MedLife Braşov se extinde la nivelul regiunii 
Transilvania cu un nou centru de recoltare la 
Sighişoara. În noul centru de recoltare, situat pe 
str. Zaharia Boiu nr. 42 (vizavi de Spitalul Mu-
nicipal Sighişoara), se pot recolta probe pentru 
toate tipurile de analize, acestea fiind prelucrate în 
cadrul laboratorului MedLife Braşov. 

Recoltările se efectuează de luni până vineri, între 
orele 8:00 şi 13:00.  

Pentru mai multe informații, apelați 0731270117.

NOU: Centru de recoltare 
MedLife la Sighișoara

Divizia de medicină alternativă din cadrul Centrului Medical MedLife Vic-
toriei vă aşteaptă cu pachete speciale pentru o minte sănătoasă într-un corp 
sănătos. Pachetele cuprind servicii de masaj, acupunctură şi reflexoterapie la 
cele mai înalte standarde, cu ajutorul cărora vă veți elibera corpul de stresul 
cotidian, redobândind echilibrul şi armonia organismului.
Cele patru pachete oferite de Centrul Medical MedLife Victoriei conțin 
următoarele servicii:

Pachetul „Appasionato”  
8 şedințe de drenaj limfatic
8 şedințe de electrostimulare
2 şedințe de masaj 
decontracturant (relaxare)
Preţ pachet - 750 lei

Pachetul „Allegro” 
8 şedințe de electrostimulare
8 şedințe de masaj anticelulitic
2 şedințe de reflexoterapie
Preţ pachet– 900 lei

Pachetul „Andante” 
8 şedințe de presopunctură 
(shiatsu)
8 şedințe de electrostimulare
2 şedințe de masaj 
decontracturant (relaxare)
Preţ pachet – 800 lei

Pachetul „Sostenuto” 
8 şedințe de masaj anticelulitic
8 şedințe de reflexoterapie
2 şedințe de drenaj limfatic
Preţ pachet– 900 lei

Pachetele pot fi personalizate, iar pacientul poate alege împreună cu tera-
peutul terapia care i se potriveşte cel mai bine. 
Pentru efecte maxime este recomandat ca toate şedințele incluse în pachet 
să fie făcute într-o perioadă de 30 de zile. Plata poate fi efectuată şi în două 
tranşe. 

Abonații MedLife beneficiază de discount de 20% pentru aceste pachete. 
Sună pentru o programare la 021.9646! 

Nou: Pachete de masaj, acupunctură, 
reflexoterapie și remodelare corporală la 

Centrul Medical MedLife Victoriei 

8

NOUTĂȚISERVICII

Hyperclinica MedLife PDR Turnului Braşov a 
introdus, recent, computer-tomografia in lista 
serviciilor medicale. 

Tomografia computerizată este folosită pentru a 
investiga diferite părți ale corpului precum pieptul, 
abdomenul, pelvisul sau membrele. Totodată, 
poate realiza imagini ale organelor, precum 
ficatul, pancreasul, intestinele, rinichii, glandele 
suprarenale, plămânii şi inima, dar poate oferi 
informații inclusiv asupra vaselor de sânge, oaselor 
şi coloanei vertebrale. 

Examinarea prin tomografie computerizată nu 
este dureroasă. Procedura durează între 30 şi 60 
de minute şi este efectuată de o echipă de medici 
profesionişti, 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. 

Informații şi programări, la 0268 960.

Tomografie computerizată 
disponibilă în cadrul 

Hyperclinicii MedLife PDR 
Turnului Brașov
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Dr. Gabriel Lostun, medic specialist ORL 
şi chirurgie cervico-facială, a început 
colaborarea cu Spitalul MedLife Braşov. 
Absolvent al Universității de Medicină 
şi Farmacie din Târgu-Mureş, a urmat 
rezidențiatul în mai multe spitale din 
Bucureşti (Institutul de Fonoaudiologie 
şi Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. 
Dorin Hociotă”, Spitalul Colțea şi Spitalul 
Clinic de Urgență pentru Copii „Marie S. 
Curie”), acumulând competențe în mai 

multe arii ale specialității ORL, precum 
chirurgia urechii medii şi interne, nas şi 
sinusuri, chirurgie clasică şi endoscopie, 
ORL pediatrie, chirurgia adenopatiilor 
cervicale. Totodată, dr. Gabriel Lostun 
a participat la numeroase congrese 
şi conferințe de specialitate, dar şi la 
cursuri precum „Cursul internațional 
de chirurgia surdității” (Cluj-Napoca) 
sau „Cursul internațional de rinoplastie” 
(Amsterdam). 

Dr. Gabriel Lostun, medic specialist ORL 
și chirurgie cervico-facială

Dr. Hariclea Pădure, medic specialist 
stomatologie, s-a alăturat echipei din 
cadrul Diviziei de stomatologie MedLife. 
Dr. Pădure este absolventă a Universității 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, 
Facultatea de Medicină Dentară. Până în 
prezent, dr. Hariclea Pădure a colaborat 

cu mai multe cabinete stomatologice 
private, unde a profesat, în special, în 
domeniul ortodonției, dar şi cu Clinica de 
Ortodonție şi Ortopedie Dento-facială, 
din cadrul spitalului „Dan Theodorescu” 
Bucureşti. 

Dr. Hariclea Pădure, medic specialist stomatologie

Prof. dr. Nicolai Ianovici s-a alăturat 
echipei Hyperclinicii MedLife Iaşi, fiind 
şi directorul medical ala acestei unități.  
Absolvent al Universității de Medicină 
din Iaşi (promoția 1968), dr. Ianovici are 
o bogată experiență clinică acumulată în 
spitale precum Spitalul Clinic de Urgență 
„Nicolae Oblu” din Iaşi, unde, pe parcursul 
anilor, a avansat de la medic specialist la 
medic primar şi, ulterior, la şef de secție 
şi director medical. Dr. Nicolai Ianovici 
este preşedinte al Societății Române de 
Neurochirurgie şi membru al mai multor 
societăți medicale de prestigiu: Societatea 
Română de Neurochirurgie, de Medicină 
Legală, de Bioetică, de Microchirurgie 
Reconstructivă, de Neurooftalmologie. 

La nivel internațional, dr. Ianovici 
este membru în organizații precum 
Academia Internațională de Medicină 
Legală şi Socială, European Society of 
Emergency Medicine, World Federation 
of Neurosurgical Societies, Asociația 
Neurochirurgilor din Japonia etc. Totodată 
este doctor în ştiințe medicale şi a primit 
titlul de Doctor Honoris Causa din partea 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
Pe lângă medicină, dr. Nicolai Ianovici este 
pasionat şi de domenii precum dreptul 
sau ştiințele politice, fiind absolvent al 
Facultății de Drept, Universitatea „Al. 
I. Cuza”, şi al Universității Politice şi de 
Conducere Iaşi. 

Prof. dr. Nicolai Ianovici, medic primar neurochirurgie

Hyperclinica MedLife Favorit are un 
nou membru în echipa medicală: dr. 
Dan Cristian Radu, medic specialist 
obstetrică-ginecologie. Absolvent 
al Facultății de Medicină Generală, 
Universitatea „Titu Maiorescu”, dr. 
Radu a acumulat experiență clinică în 

cadrul Spitalului de Urgență Elias, unde 
a lucrat ca medic rezident şi în cadrul 
mai multor spitale private din Bucureşti 
şi Ploieşti. Dr. Dan Cristian Radu 
deține competențe în domenii precum 
laparoscopie şi ecografie în obstetrică şi 
ginecologie, management sanitar. 

Dr. Dan Cristian Radu, medic specialist obstetrică-ginecologie

Din luna iunie, Spitalul MedLife 
Braşov are un nou medic, specializat 
în chirurgia generală: colonelul în 
rezervă dr.Florin Gavrilaş. Timp de 
18 ani, dr. Gavrilaş a fost şeful secției 
de chirurgie din cadrul Spitalului 
Militar Cluj-Napoca şi, totodată, 
comandantul aceleiaşi instituții, pe 
o perioadă de cinci ani. Absolvent 
al Facultății de Medicină Militară, 
de la Universitatea „Carol Davila” 
din Bucureşti (promoția 1980), dr. 
Florin Gavrilaş a urcat atât treptele 
carierei militare până la gradul de 
colonel, cât şi cele profesionale, de 
la medic specialist la medic primar 
şi, în final, la doctor în medicină. 

Pe lângă experiența sa în chirurgia 
generală, dr. Gavrilaş este cunoscut 
în România pentru pasiunea sa 
legată de tratamentul herniilor şi al 
eventrațiilor, domeniu în care deține 
importante contribuții. Totodată, dr. 
Florin Gavrilaş este vicepreşedintele 
Societății Române de Herniologie şi 
al Asociației Române de Chirurgie 
a Defectelor Parietale. În acelaşi 
timp, este autor al ultimelor două 
monografii în domeniul herniologiei 
din România. De asemenea, a 
realizat schimburi de experiență cu 
clinica Shouldice (Toronto), clinicile 
Tuttlingen şi Bochum din Germania, 
dar şi cu clinica din Perth, Scoția. 

Dr. Florin Gavrilaș, medic primar chirurgie generală

NOUTĂȚIMEDICI
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Stai cuminte, astâmpără-te sau potoleşte-te odată” 
sunt doar câteva dintre îndemnurile pe care mulţi 
dintre noi le auzeam, poate, zilnic în copilărie. Dar 

unde s-au mai văzut copil cuminte şi babă frumoasă?! 
Copilul este energic prin definiţie, iar zicala românească 
vine cu un argument în plus, ascunzând de multe ori 
patologicul din comportamentul unui copil. Despre 
ADHD se vorbeşte mai mult abia în ultimii ani, puţini 
dintre părinţii sau profesorii noştri cunoşteau acest 
sindrom şi cum să se comporte cu un copil hiperactiv. 

Copil năzdrăvan sau  cu ADHD?

DOSARMEDICAL

Ce este ADHD-ul
ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) sau 
tulburarea de hiperactivitate cu 
deficit de atenție este o afecțiune care 
privează copiii de capacitatea de a 
se concentra şi de a acorda atenție 
celor din jur. Copiii care suferă de 
ADHD sunt nervoşi şi pot fi distraşi 
foarte uşor. Acest lucru îi împiedică 
să rămână setați pe o activitate, fie că 
este vorba de a asculta un profesor, 
fie de a termina o sarcină pe care 
o au de îndeplinit. The National 
Institute of Mental Health estimează 

că 3-5% dintre copii suferă de această 
tulburare, în timp ce unii experți 
afirmă că numărul real se ridică de 
fapt la 10%. Deşi despre ADHD se 
aude tot mai mult în ultima vreme, 
un prim diagnostic care pare să 
se apropie foarte mult de această 
boală a fost stabilit de Sir Alexander 
Crichton în anul 1798, conform 
unui studiu publicat de US National 
Library of Medicine –National 
Institutes of Health*, urmând ca în 
secolul al XIX-lea ADHD să înceapă 
a fi teoretizată şi diagnosticată 
frecvent. 

Portretul clinic al copilului cu 
ADHD
Principalele simptome ale ADHD-
ului sunt lipsa de concentrare, 
hiperactivitatea şi impulsivitatea. 
„Sub influența deficitului de atenție, 
copilul întâmpină dificultăți în 
a-şi organiza activitatea de zi cu zi 
(gestionarea raportului teme–timp 
liber, respectarea termenelor-
limită, realizarea temelor), este 
dezorganizat şi pierde detalii 
importante din cerințele pe care 
le primeşte, nu păstrează obiectele 
şi materialele într-o ordine astfel 
încât copilul să poată fi eficient în 
ceea ce face, are dificultăți în a-şi 
menține atenția într-o activitate 
anume (realizarea fişelor în clasă 
şi a temelor, îndeplinirea unei 
responsabilități, lectura, menținerea 
subiectului unei discuții), pare 
adesea că este absent sau cu gândul 
în altă parte, iar în timpul unei 
discuții schimbă subiectul în mod 
frecvent. Totodată, în timpul 
unei activități îşi pierde atenția 
sub influența stimulilor externi 
şi îi este dificil să se concentreze 

asupra a ceea ce făcea înainte, uită 
lucruri punctuale pe care trebuie 
să le îndeplinească: teme, fişe 
suplimentare, ora unei întâlniri 
cu prietenii şi chiar obiecte 
uzuale (chei, stilouri, portofele 
etc.). De asemenea, în contextul 
hiperactivității şi impulsivității, 
copilul manifestă mişcări frecvente 
cu mâinile şi/sau degetele, nu poate 
sta aşezat foarte mult timp pe un 
scaun, deşi este necesar acest lucru, 
atunci când stă aşezat mişcă din 
picioare, mâini şi chiar întregul 
corp, adesea vorbeşte foarte-foarte 
mult, „explodează” cu un răspuns 
înainte ca interlocutorul să termine 

întrebarea, îi este dificil să îşi aştepte 
rândul (la şcoală, într-un magazin 
etc.), frecvent îi întrerupe pe ceilalți 
într-o conversație”, explică Gabriela 
Crăciun, psiholog clinician în 
cadrul Centrului de Psihiatrie şi 
Psihoterapie MindCare. 

Diagnosticul de certitudine pentru 
ADHD se poate stabili după 
vârsta de 6-7 ani, dar până atunci, 
începând chiar cu vârsta de 3 ani, 
pot fi observate primele simptome: 
lipsa de atenție, hiperactivitatea, 
impulsivitatea. „În astfel de situații, 
cel mai adesea educatoarele 
sunt cele care semnalează aceste 

trăsături: copilul nu stă aşezat la 
masă împreună cu ceilalți copii, 
mănâncă din picioare sau stă 
agitat pe scăunel, nu are răbdare 
să termine mâncarea, aleargă 
neîntrerupt în sală, nu poate sta 
la măsuță să îşi termine de colorat 
planşa, îi deranjează pe ceilalți copii, 
stricându-le jocul sau luându-le 
jucăriile, nu răspunde de prima 
dată la întrebări, educatoarele fiind 
nevoite să repete de mai multe 
ori întrebarea, nu are răbdare să 
se joace cu ceilalți copii, este uşor 
iritabil şi deseori agresiv, însă fără o 
intenție reală. Copilul încearcă doar 
să iasă dintr-un context frustrant 
pentru el. De asemenea, aceşti copii 
pot avea dificultăți la adormire, fie 
înaintea somnului de prânz, fie a 
celui de seară. Bineînțeles, ei pot 
avea un somn destul de agitat, cu 
treziri nocturne care îi fac să fie mai 
irascibili”, explică Gabriela Crăciun, 
psiholog clinician. 
Cel mai indicat este ca în momentul 
în care părintele sesizează aceste 
manifestări pe o perioadă de cel 
puțin şase luni să se adreseze 

„Diagnosticul de certitudine pentru ADHD se poate 
stabili după vârsta de 6-7 ani, dar până atunci, 

începând chiar cu vârsta de 3 ani, pot fi observate 
primele simptome: lipsa de atenție, hiperactivitatea, 
impulsivitatea, semnalate, adesea, de educatoare.”

Gabriela Crăciun, psiholog clinician, Centrul de Psihiatrie 
și Psihoterapie MindCare.

*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000907/

„
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medicului de familie sau unui medic 
pediatru. 

Cum deosebim copilul 
năzdrăvan de cel cu ADHD
Nu există teste de laborator 
care să detecteze tulburarea de 
hiperactivitate cu deficit de atenție. 
În acest caz, medicii se bazează 
pe răspunsurile pacienților şi pe 
descrierea comportamentului de către 
părinții copiilor afectați.

La evaluarea copilului cu ADHD 
participă mai mulți specialişti: 
medicul de familie, psihologul 
clinician şi medicul psihiatru. 
„În evaluarea celui mic se iau în 
considerare mai multe aspecte: 
temperamentul copilului, mediul 
familial şi cel academic, evenimente 
stresante recente, istoricul copilului 
şi al problemei sale cu simptomele 
ADHD-ului. De asemenea, este 
foarte importantă stabilirea unor 
indicatori precum: frecvența (cât 
de des apare acest comportament), 
durata (cât durează), intensitatea (cât 
de puternic se manifestă) şi contextul 
(când apare acest comportament: 
doar într-un anumit context sau în 
toate domeniile de activitate). Alt 
parametru important este afectarea 
globală a vieții copilului sau cât de 
afectată este funcționarea copilului de 
acest comportament la nivel personal, 
social şi academic”, informează 
Gabriela Crăciun, psiholog clinician 
în cadrul Centrului de Psihiatrie şi 
Psihoterapie MindCare. 

Impactul ADHD asupra vieții 
cotidiene
Fără tratament, tulburarea de 
hiperactivitate cu deficit de atenție 
poate afecta dezvoltarea copilului 
atât din punct de vedere social, cât şi 
academic. 

La școală, copilul cu ADHD poate 
obține rezultate slabe, din cauza 
incapacității sale de a se concentra. 

Părinții acestor copii trebuie să 
aibă în vedere mai multe aspecte, 
printre care şi faptul că micuțul va 
avea succes într-un mediu calm, 
consecvent şi în care beneficiază 
de sprijinul celor din jur. Roxana 
Titiana Nicolaescu, psiholog clinician 
în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Timişoara, recomandă părinților să 
evite clasele compuse, în care le sunt 
predate aceleaşi noțiuni, în acelaşi 
timp, copiilor de vârste diferite. 
„Aceşti copii nu fac față factorilor 
care le distrag atenția, de aceea 
trebuie feriți de cadrele didactice 
care au o prezență slabă la ore sau 
care plănuiesc să îşi ia un concediu 
prelungit. Copilul cu ADHD trebuie 
să învețe cum să îşi stabilească 
prioritățile şi cum să se organizeze. 
Pentru aceasta, atât cadrele didactice, 
cât şi părinții îi pot ajuta furnizându-
le reguli, o rutină, liste, precum şi 

un program de organizare”, explică 
Roxana Titiana Nicolaescu, psiholog 
clinician. 

Deşi copiii cu ADHD sunt sensibili 
şi iubitori, mulți întâmpină 
probleme la nivel social. „Ei vor 
să fie populari printre prietenii 
lor, dar nu ştiu cum să procedeze. 
Aceşti copii înțeleg greşit normele 
sociale, spunând sau făcând lucruri 
nepotrivite, de multe ori. În cadrul 
unui grup, ei încearcă să se impună 
forțat, motiv pentru care prietenii 
lor se îndepărtează. Pe terenul de 
joacă, ei vor să facă parte din joc, 
dar în loc să lase lucrurile să îşi 
urmeze cursul natural, ei dau buzna, 
lovesc, tachinează şi irită. 
Cu cât încearcă să fie mai 
prietenoşi, cu atât devin mai izolați. 
Aceşti copii funcționează cel mai 
bine în cadrul unui grup restrâns 

aprofundeze. Atunci când adulții mai 
au reminiscențe în urma ADHD-
ului, faptul că nu se pot integra social 
foarte uşor le cauzează suferința. 

Pentru a preîntâmpina aceste probleme, 
„este important ca părinții copiilor cu 
ADHD să evite dezbaterile prelungite, 
folosirea unui ton ferm, monoton, 
şi încercați să oferiți instrucțiuni cât 
mai clare. Rutina şi regulile aplicate 
consecvent sunt de ajutor în aceste 
situații. Copiii reacționează cel mai 
bine atunci când înțeleg regulile şi 
cunosc  limitele comunicării cu cei 
din jur. Procedați astfel încât copilul 
să înțeleagă modul în care va fi 
disciplinat sau recompensat. Utilizați 
recompense sau măsuri disciplinare 
imediate. Echilibrați aspectele pozitive 
cu cele negative şi recunoaşteți micile 

îmbunătățiri sau progrese. Niciun 
copil nu va ajunge mai bun dacă 
este criticat”, explică Roxana Titiana 
Nicolaescu, psiholog clinician în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Timişoara. 

Există tratament pentru ADHD?
„Deoarece diagnosticul de ADHD se 
pune după vârsta de 7 ani, conform 
criteriilor DSM IV, deşi simptomele 
încep să apară de la o vârstă mult mai 
mică, nu se recomandă tratamentul 
medicamentos, cu toate că în multe 
cazuri se impune şi această măsură. 
În schimb, medicul psihiatru poate 
ajuta familiile în care există un copil 
cu acest diagnostic oferind informații 
specializate, stabilind tipul potrivit 
de terapie şi, după caz, prescrierea 
tratamentului medicamentos. Pentru 
aceşti copii, tratamentul, atât cel 
medicamentos, cât şi psihoterapia, 
trebuie individualizat. 

Psihoterapia are un rol important în 
corectarea anumitor comportamente 
nedorite ale copilului. Totuşi, nu 
numai copilul cu ADHD are nevoie de 
consiliere şi suport pentru identificarea 
şi rezolvarea problemelor, controlul 
agresivității şi atenției, ci şi întreaga 
familie necesită ajutor special”, 
completează dr. Dorina Jejeran, 
medic specialist psihiatrie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Timişoara. 

Deşi nu există o statistică foarte clară 
legată de acest subiect, profesioniştii 
estimează că în România sunt 
peste 200.000 de copii cu ADHD, 
dintre care doar 8.000 se regăsesc în 
evidențele specialiştilor şi beneficiază 
de tratament. Ați observat ceva în 
neregulă la copilul dumneavoastră? 
Prezentați-vă cu el la medic!  

Cristina Bobe

sau având un singur prieten bun, 
dar chiar şi în aceste cazuri pot 
apărea probleme, pentru că au 
tendința să coordoneze ei jocul şi, 
pe de altă parte, întotdeauna vor 
fi pe primul plan”, completează 
Roxana Titiana Nicolaescu, 
psiholog clinician. Totodată, copiii 
care sunt foarte impulsivi pot avea 
probleme cu dezvoltarea unor 
prietenii durabile. Aceste obstacole 
pot duce la scăderea drastică a 
stimei de sine şi la comportamente 
riscante.  

Problemele sociale ating un punct 
culminant în decursul şcolii primare 
şi încep să se diminueze pe parcursul 
liceului, dar în adolescență orice rest 
de nesiguranță face ca nestatornicia 
socială specifică vârstei să se 

„La școală, copilul cu ADHD poate obține rezultate slabe din cauza 
incapacității sale de a se concentra.” 

Roxana Titiana Nicolaescu, psiholog clinician, Hyperclinica MedLife 
Timișoara 

1716



UNITĂȚINOI

MedLife continuă să se extindă în regiunea Moldovei. La nici 
o lună după deschiderea hyperclinicii din Galați, a venit 
rândul pacienților ieşeni să se bucure de servicii medicale de 

top. Noua clinică îi aşteaptă pe ieşeni cu servicii medicale integrate şi 
cu o echipă medicală de excepţie. 

MedLife a lansat prima 
hyperclinică de la Iași
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UNITĂȚINOI

Hyperclinica MedLife Iaşi este 
cea de-a doua unitate medicală 
deschisă de MedLife în zona 
Moldovei. Aici, pacienții au acces 
la servicii integrate de imagistică, 
analize de laborator, consultații 
şi investigații complete – toate în 
acelaşi loc. Cu o suprafață totală  
de 1200 mp, clinica dispune de 
peste 20 de specialități medicale 
distribuite în cele 26 de cabinete şi 
de o sală în care pot fi realizate mici 
intervenții chirurgicale. 

Pentru că Iaşiul este un centru 
universitar medical cu renume, 
noua hyperclinică se bucură, la 
rândul ei, de o echipă care include 
cei mai buni specialişti, coordonată 
de prof. dr. Nicolai Ianovici, 
medic primar neurochirurgie, 
membru al Federaţiei Mondiale 
de Neurochirurgie şi directo-
rul medical al clinicii. Din echipa 
medicală mai fac parte acad. dr. 

Călin Scripcariu, medic primar 
medicină legală şi psihiatrie, prof. 
dr. Evelina Moraru, medic primar 
pediatrie, alergologie-imunologie şi 
medic specialist gastroenterologie-
hepatologie, prof. dr. Marie Jeanne 
Aldea, medic primar obstetrică-
ginecologie, prof. dr. Vasile Drug, 
medic primar gastroenterologie şi 
medic primar medicină internă, 
prof. dr. Cristian Lupaşcu, medic 
primar chirurgie generală, prof. dr. 
Veronica Mocanu, medic primar 
endocrinologie. 

În cadrul hyperclinicii MedLife 
Iaşi, pacienţii au acces la consultaţii 
şi la investigaţii de specialitate din 
sferele cardiologiei, dermatove-
nerologiei, oftalmologiei, gastro-
enterologiei, ginecologiei, dar şi la 
investigaţii precum videofibrosco-
pia, ecografii 3D, 4D, endoscopie, 
colonoscopie etc. 

Premieră pentru piața locală 
din Iași
Ceea ce MedLife aduce nou la Iaşi 
este faptul că medicii vor putea ac-
cesa istoricul medical al pacienților 
înainte de a-i întâlni la cabinet. Prin 
intermediul unui soft care colectează 
informațiile medicale ale fiecărui 
pacient şi în baza listei de programări 

pe care o primeşte la începutul 
fiecărei zile, medicul va putea să 
se intereseze în prealabil referitor 
la starea de sănătate a persoanelor 
pe care le va consulta în acea zi. La 
rândul lor, pacienții vor avea acces 
la un cont în care vor fi memorate 
rezultatele tuturor investigațiilor şi 
consultațiilor efectuate în rețeaua 
MedLife din toată țara. Astfel, îşi 
vor putea monitoriza mult mai bine 
starea de sănătate, iar în situația în 
care intervine o problemă medicală, 
pacienții au şanse mult mai mari să 

primească un diagnostic informat şi 
diferențiat, respectiv un tratament 
corespunzător, adaptat nevoilor 
fiecăruia. 

Planuri de extindere la Iași
Cu toate că investiția în Hyper-
clinica MedLife Iaşi a fost de 1,1 
milioane de euro, MedLife va 
suplimenta numărul de cabinete 
şi de medici, în funcție de gradul 
de adresabilitate pentru diferitele 
specialități medicale. 

De asemenea, MedLife va 
achiziționa la Iaşi un laborator 
pentru analize medicale. În urma 
tuturor acestor investiții, un număr 
de aproximativ 250 de pacienți pe 
zi vor fi aşteptați să treacă pragul 
Hyperclinicii MedLife Iaşi. În 
următorii trei ani, se estimează că 
MedLife va deservi aproximativ 
jumătate din populația Iaşiului. 
Odată cu inaugurarea Hyperclinicii 
MedLife Iaşi,  compania ajunge 
la un număr de 11 clinici de mari 
dimensiuni în Bucureşti şi în țară şi 
plănuieşte alte două noi deschideri 
până la finalul acestui an. 

Programul de funcționare al Hy-
perclinicii MedLife Iaşi este de luni 
până vineri între orele 7:00 şi 21:00 
şi sâmbăta, între orele 7:00 şi 14:00. 
Pentru efectuarea unei programări, 
pacienții pot apela numărul de 
telefon scurt 0232/960. 

Informații suplimentare despre 
hyperclinica MedLife de la Iaşi sunt 
disponibile pe www.medlife.ro.

Hyperclinica MedLife Iaşi
Str. Vasile Lupu nr. 78, cartier 
Tătăraşi, Iaşi.
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POVESTEATA

Domnul Ion a lucrat mulți ani ca lăcătuş, alți ani 
i-a petrecut pe şantiere de construcții. Se poate 
spune că a avut o viață activă, iar alimentația 

în tot acest timp a fost destul de echilibrată. Totuşi, bolile 
nu l-au ocolit. A avut mai multe, dar una singură i-a 
schimbat viața: cancerul.

Totul a început cu sângerări repetate 
la scaun. Simțea şi câte o durere, dar 
nu atât de mare încât să îi dea de 
bănuit că ar putea suferi de o boală 
gravă. Asemenea multor persoane cu 
aceste simptome, primul diagnostic 
pe care l-a primit, în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Buzău, şi pentru 
care s-a tratat a fost cel de hemoroizi. 
Suferea, într-adevăr, de această 
afecțiune. Cu ajutorul unui tratament 
medicamentos, Ion s-a vindecat de 
hemoroizi, dar continua să aibă un 
nivel scăzut de hemoglobină, ceea ce 
semnala prezența anemiei. De cele 
mai multe ori, anemia este semnul 
evocator al unei stări patologice, iar 
cauzele ei pot fi multiple. Pierderea 
de sânge este una dintre acestea. De 
asemenea, în cazul anemiei feriprive 
(prin lipsa de fier), nivelul scăzut de 
fier din sânge poate fi determinat 
de utilizarea defectuasă a acestei 
substanțe, de către organism, de 
regulă, din cauza prezenței unei 

tumori maligne sau a unei infecții.  
Întors la Spitalul Județean din 
Buzău, singurul spital mai mare din 
apropierea localității în care trăieşte, 
medicul care l-a tratat pentru 
hemoroizi i-a recomandat lui Ion să 
efectueze şi o colonoscopie. N-a stat 
prea mult pe gânduri pentru că nu 
se simţea deloc bine, aşa că a mers la 
investigaţie. Rezultatele acesteia n-au 
fost deloc îmbucurătoare: Ion avea  
doi polipi localizați pe colon, iar 
analiza histopatologică a confirmat 
natura malignă a acestora. 
Odată cu noul diagnostic, s-a 
confruntat cu un lanț întreg de 
schimbări care au început să 
se petreacă în viața lui Ion, de 
la frământări şi temeri, până la 
pierderea a 10-12 kg. Întreaga familie 
s-a mobilizat în căutarea unui medic 
care să îi salveze viața. Astfel, Ion 
a ajuns la Bucureşti, la fiica sa cea 
mai mică, care l-a dus la o clinică 
privată pentru a primi o a doua 

opinie legată de diagnosticul său. Nu 
mai era vreun dubiu. Avea cancer. 
La clinica respectivă, operația l-ar fi 
costat între 5.000 şi 6.000 de euro. 
„Cu pensia mea de 500 lei, vă dați 
seama că nu se punea problema să 
mai pot fi vindecat”, îmi povesteşte 
Ion. Totuşi, căutările familiei au 
continuat şi astfel l-au descoperit pe 
dr. Gabriel Matei, medic specialist 
chirurgie generală, cu competențe în 
laparoscopie, în cadrul Life Memorial 
Hospital. „Un astfel de medic nu 
ştiu dacă mai întâlnesc cât voi trăi. 
Domnul doctor mi-a vorbit atât de 
calm, mi-a explicat ce alternative de 
vindecare am şi m-a pregătit pentru 
ceea ce urma să se întâmple. La 
recomandarea dumnealui am repetat 
analizele, după care m-a şi programat 
la operație”, spune Ion. 
Intervenția chirurgicală prin abord 
laparoscopic a decurs foarte bine. 
Fiind minim invazivă, pacientul 
s-a putut recupera foarte uşor, 
iar în zona operației nu a rămas 
decât cu câteva semne mici, care se 
cicatrizează uşor. „A doua zi eram ca 
şi nou. Până seara am avut chiar şi 
scaun. Domnul doctor a fost surprins 
când m-a văzut că eram pe picioarele 
mele şi că deja mă deplasam în salon. 
Am avut dureri după operație, dar 
suportabile. Parcă nu m-aş fi operat 
de cancer, aşa simțeam”. 

„Cum să fiu norocos, domnule doctor, 
dacă sunt bolnav?”

Pe lângă prețul avantajos, Ion a fost 
mulțumit de faptul că la MedLife 
a beneficiat şi de condiții foarte 
bune. „Aveam televizor în salon, 
mâncarea mi se aducea la pat. M-am 
simțit foarte bine. Fratele meu, când 
m-a vizitat, mi-a spus că stau ca la 
stațiune aici. Sigur, ca la stațiune, dar 
cu câțiva centimetri de colon mai 
puțin, i-am zis eu.”
La o lună de la operație, Ion s-a 
prezentat la medicul oncolog, care l-a 
liniştit şi i-a confirmat faptul că nu 

mai este nicio urmă de țesut canceros 
în organismul său. Odată cu această 
informație, pacientul a devenit din 
nou conştient de faptul că Dumnezeu 
i-a acordat o a doua şansă la viață. 
Nici artroza, nici hepatita, boli cu 
care s-a mai confruntat, nu i-au 
oferit atâtea lecții de viață câte i-a 
oferit cancerul de care tocmai se 
vindecase. „Înainte de operație nu 
mă gândeam decât la faptul că îmi 
doresc să mai văd lumea, să îmi 
pot vedea cele trei fete la casele lor, 

să alerg după nepoți. Nimeni nu 
se gândeşte să plece de pe lumea 
aceasta. Domnul doctor mi-a spus că 
am toate şansele să mă vindec, iar eu 
n-am putut decât să-i mulțumesc”, 
spune Ion. Și a mai fost ceva. La 
externare, dr. Gabriel Matei mi-a 
spus: „Sunteți norocos, domnule Ion”. 
M-a surprins afirmația. „Cum să fiu 
norocos, domnule doctor, dacă sunt 
bolnav?”. „Sunteți norocos pentru că 
ați descoperit boala în timp util, mi-a 
răspuns dumnealui.”
De când s-a operat, a devenit 
conştient de importanța vizitelor 
la medic, chiar şi în scop preventiv. 
„Cred că Dumnezeu mi-a dat o 
palmă, ca să mă facă mai atent. Eu nu 
prea am darul de a mă plânge la unul 
şi la altul, dar acum, când cineva în 
jurul meu se vaită, nu pot decât să 
îl îndemn să meargă la un control.” 
Acestea sunt o parte din gândurile 
cu care Ion îşi umple timpul, în timp 
ce se mai îngrijeşte de grădina sa, de 
curte, de pui şi, mai ales, de familie.  
 

Cristina Bobe

Pacientul, în vârstă de 58 de ani, a fost consultat în cadrul Life Memorial Hospital și, în 
urma investigațiilor clinice și paraclinice (colonoscopie, examen CT toraco-abdominal), 
i-a fost pus diagnosticul de tumoră polipoidă sigmoidiană (adenocarcinom), parțial 
stenozantă. După consultul la medicul chirurg, pacientul a primit indicația de a efectua 
o intervenție chirurgicală prin abord minim invaziv. Prin urmare, s-a intervenit pe 
cale laparoscopică, fiind realizată o rezecție segmentară colonică cu anastomoză 
colo-rectală mecanică T-T și folosindu-se endostapler de 60 mm și stapler circular de 
32 mm. Evoluţia postoperatorie a pacientului a fost favorabilă, cu reluarea tranzitului 
intestinal încă din ziua a doua postoperator. Pacientul a fost  internat timp de patru zile. 
(Dr. Gabriel Matei, medic specialist chirurgie generală)

Opinia specialistului:

Dr. Gabriel Matei, medic specialist chirurgie generală, Life Memorial Hospital
Dr. Ovidiu Vasile, medic primar chirurgie generală, Life Memorial Hospital

Echipa chirurgicală:
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INTERVIU

Dr. Bondoc îşi iubeşte profesia şi, mai 
ales, specialitatea aleasă. „Când am 
decis să urmez medicina, m-am gândit 
că voi interacționa cu oamenii şi că 
voi fi în postura de a-i putea ajuta, de a 
mă apropia de ei în momente dificile”, 
îşi aminteşte dr. Alina Bondoc. Pe 
lângă latura umană, a atras-o la acest 
domeniu şi componenta intelectuală, 
„faptul că urma să mă confrunt tot 
timpul cu situații noi, să leg cât mai 
multe informații, asemenea unui 

detectiv al stării de sănătate, să învăț 
în permanență, să mă adaptez.” 
La serviciu, îşi extrage energia din 
privirile şi mulțumirea pacienților. 
„Când reuşesc să pun un diagnostic 
complex, când realizez o procedură 
endoscopică impecabil sau când 
pacientul îmi mulțumeşte, toate acestea 
sunt momente care construiesc şi susțin 
satisfacția mea profesională. Privind 
retrospectiv, nu îmi pare rău că am ales 
această profesie, deşi au fost momente 

pe parcusul anilor când m-am îndoit 
de faptul că mi se potriveşte”, spune dr. 
Alina Bondoc. 

Gastroenterologia – o specialitate 
fascinantă
Din postura pacientului, 
gastroenterologia este privită drept 
o specialitate cu care nimeni nu îşi 
doreşte să interacționeze. Nu numai 
că ne e teamă de gastroenterolog, dar 
ne e şi jenă de el. Prin prezența sa şi 
sinceritatea cu care stabileşte contactul 
cu pacienții, dr. Alina Bondoc reuşeşte 
să înlăture atât teama, cât şi ruşinea, 
o realizare posibilă doar prin pasiune. 
„Gastroenterologia a fost pentru mine 
prima opțiune, datorită complexității 
sale şi a faptului că presupune explorări 
imagistice (ecografie, endoscopie 
digestivă), posibilitatea de a pune un 
diagnostic pornind de la un simptom 
nespecific, care ascunde atâtea entități 
patologice. Durerea abdominală, de 

Când intri pe uşa cabinetului, te aşteaptă cu 
o privire caldă şi cu un zâmbet larg. Aşa îşi 
întâmpină dr. Alina Bondoc, medic primar 

gastroenterologie şi director medical al Hyperclinicii 
MedLife Titan, pacienții. Pentru o clipă, uiți că ai venit 
la gastroenterolog şi ai impresia că urmează să porți 
o discuție cu cineva apropiat. Sufletul doamnei doctor 
este în tot ceea ce face.

„Gastroenterologia mi se pare 
la fel de fascinantă ca în prima zi”

Interviu cu dr. Alina Bondoc, medic primar gastroenterologie 
și director medical al Hyperclinicii MedLife Titan

exemplu, este o provocare permanentă 
pentru clinician. Gastroenterologia mi 
se pare la fel de fascinantă ca în prima 
zi, pentru că îmi permite să explorez 
în detaliu interiorul corpului uman”, 
povesteşte dr. Alina Bondoc. 

Pacientul – tratat diferit 
în sistemul medical privat
Pasiunea dr. Alina Bondoc pentru 
medicină s-a consolidat atât în perioada 
în care a profesat în sistemul medical 
de stat, cât şi în cel privat. La MedLife 
lucrează din 2012, iar din 2014 a 
fost învestită în funcția de director 
medical al Hyperclinicii MedLife 
Titan. „Diferențele pe care le percep 
vizavi de sistemul medical de stat se 
referă la disponibilitatea şi empatia 
pe care le oferim pacienților, alături 
de calitatea tuturor lucrurilor pe care 
le facem pentru ei. Orice interacțiune 
a medicului cu pacientul are două 

componente, cărora li se acordă o 
importanță similară în sistemul privat, 
şi anume: actul medical şi calitatea 
lui, dar şi componenta umană (la 
privat, pacientului i se acordă mai 
mult timp şi răbdare, pentru a explica 
toate procedurile, diagnosticul şi 
tratamentul). Pentru mine, e important 
să am aceeaşi performanță de la 
începutul zilei şi până la sfârşitul ei, 
deoarece pacientul care este programat 
la ora 20:00 are nevoie ca informațiile 
legate de afecțiunea lui să îi fie oferite cu 
aceeaşi empatie. În plus, programul este 
mult mai organizat într-o clinică privată. 
De la începutul zilei, ştii ce proceduri vei 
realiza şi poți să apreciezi complexitatea 
lor, să-ți dozezi efortul din timp. Ai 
tot ce îți trebuie la dispoziție, de la 
aparatură, spațiu de lucru, personal 
dedicat până la intervalul de timp 
corespunzător, lucruri care nu existau 
la stat. Faptul că resursele erau limitate 

(de la lipsa materialelor sanitare până la 
personalul insuficient şi demotivat) se 
reflecta asupra calității actului medical”, 
explică dr. Alina Bondoc, medic primar 
gastroenterologie. 

Dr. Alina Bondoc, dincolo de 
profesie
În postura de director medical, dr. 
Alina Bondoc trebuie să-şi pună în 
practică abilitățile de negociere şi să 
medieze relația dintre pacienți, colegii 
medici şi manager. „Această nouă 
responsabilitate m-a scos puțin din 
zona mea de confort, dar mă şi ajută 
să-i ascult şi să-i înțeleg mai bine pe cei 
din jurul meu. Mă străduiesc să aflu 
ce îi motivează în activitatea lor de zi 
cu zi şi îmi oferă prilejul de a-mi pune 
în practică ideile şi inițiativele care ar 
putea să optimizeze activitatea noastră”, 
spune dr. Alina Bondoc, medic primar 
gastroenterologie. 

Dincolo de profesie, dr. Alina Bondoc 
este cu gândul la familia sa şi, în special, 
la copilul în vârstă de trei ani. „Băiețelul 
meu e un copil mult dorit şi aşteptat, 
iar prezența lui înseamnă o bucurie 
enormă pentru mine. Toate planurile 
şi tot timpul meu liber sunt gândite în 
jurul lui. De când s-a născut, pot spune 
că prioritățile mi s-au schimbat. Am 
început să apreciez ceea ce cred că este 
cu adevărat important: să fiu sănătoasă, 
la fel şi cei din jurul meu, pentru că 
celelalte dorințe, oricare ar fi ele, nu 
se pot realiza fără această condiție.” În 
final, dorința dr. Alina Bondoc este de 
a găsi echilibrul între profesie şi familie. 
„Îmi amintesc şi acum weekendurile din 
copilărie, când erau acasă ambii părinți, 
iar asta mă făcea foarte fericită. Aşa 
am ajuns să realizez cât de importante 
sunt prezența constantă şi afecțiunea 
părinților în primii ani de viață, pentru 
startul emoțional al unui copil”. 

Interviu de Cristina Bobe
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UTILE

Vârsta la care micuţii ascultă 
muzică prin intermediul căştilor 
audio a ajuns să fie din ce în ce mai 
mică. Vedem astăzi copii de numai 
câţiva ani care au căşti în urechi, dar 
şi un volum al muzicii îngrijorător 
de mare. Părinţii trebuie să ştie 
că acestea pun în pericol auzul 
micuţilor şi conduc la afecţiuni 
frecvente ale urechii interne şi 
mijlocii, iar în cazuri extreme, la 
surditate.
 
Există un motiv real de îngrijorare 

cu privire la ultima modă în 
rândul adolescenţilor, dar şi al 
copiilor mai mici - ascultarea 
muzicii la căşti. Aproape toate 
dispozitivele tehnologice moderne 
sunt compatibile cu căştile audio 
- telefoane mobile, calculatoare, 
laptop-uri, televizoare, ipad şi 
ipod-uri, mp3 sau mp 4 playere etc. 
Nu este interzisă utilizarea acestor 
accesorii, dar trebuie folosite corect 
şi rațional.

Adolescenţii şi copiii din ziua de 

azi aleg şi folosesc greşit căştile 
audio. Optează pentru modele 
ieftine, cu un design care afectează 
interiorul urechii şi abuzează de 
volumul acestora, afectând urechea 
internă. Principalele moduri în care 
căştile pun în pericol auzul sunt 
reprezentate de modelul şi de durata 
folosirii lor.

Modelul
Astăzi, căştile au devenit din ce în 
ce mai mici, mai uşoare, elegante 
şi confortabile. Ele sunt mai 
uşor de folosit şi sunt introduse 
direct în urechi (intraauriculare), 
fiind concepute după forma lor 
anatomică.

În realitate, aceste modele noi sunt 
mult mai periculoase pentru auz 
decât cele vechi, care se amplasau pe 
cap şi nu dispersau sunetul atât de 
aproape de urechea internă. În cazul 
căştilor interne, cu cât volumul 
creşte şi muzica este dată mai tare, 
cu atât sunetul ajunge mai aproape 

Căştile audio sunt un accesoriu modern, foarte la modă 
printre copii şi adolescenţi, dar care prezintă riscuri 
importante pentru pierderea auzului sau alte afecţiuni 

ale urechilor, la vârste foarte mici. Părinții sunt de multe ori 
în dificultate, când să decidă momentul oportun în care să le 
cumpere celor mici gadgetul preferat (ex. ipod, mp3 player), 
cu ajutorul căruia să poată asculta melodiile preferate. În 
continuare, puteți citi câteva sfaturi utile dacă sunteți unul 
dintre părinții care doresc să îşi bucure copiii cu muzica 
favorită, într-un mod care să nu le afecteze sănătatea.

Căștile, pericol pentru sănătatea copilului? 

de timpan şi de urechea mijlocie sau 
internă, afectând auzul.
 
Durata folosirii lor
Nu numai sistemul după care sunt 
făcute căştile este periculos pentru 
sănătatea micuţului, ci şi timpul 
pe care îl petrece ascultând la căşti 
este important pentru a crea sau nu 
probleme cu auzul. Ele pot fi făcute 
şi adaptate nevoilor copilului, dar 
dacă se abuzează de ele ore în şir, 
auzul tot are de suferit.

Iată ce se întâmplă, în mod normal, 
în urechi, atunci când copilul 
ascultă muzică la căşti audio - 
sunetele din căşti intră în urechi, 
determină vibraţia timpanului, 
trec în oasele urechii mijlocii şi 
stimulează celulele nervoase din 
cohlee (ureche internă).
S-a dovedit faptul că oamenii, în 

special copiii şi adolescenţii, ascultă 
muzica la un volum mult mai mare 
decât este recomandat. Expunerea 
zilnică la sunete puternice ‒ peste 
120 de decibeli ‒ poate afecta 
iremediabil auzul copilului, prin 
deteriorarea celulelor senzoriale 
din urechea internă. În plus, există 
riscul spargerii oaselor urechii 
mijlocii, dar şi a timpanului.
 
Se recomandă reducerea volumului 
în căştile pentru copii, la maximum 
85 de decibeli, care este echivalent 
cu sunetul alarmei unui ceas sau al 
celui produs de un utilaj în fabrică. 
De altfel, există şi căşti special 
concepute pentru cei mici, care 
au limita de volum şi măsuri de 
siguranţă împotriva deteriorării 
auzului. Principalul obiectiv al 
specialiştilor în crearea căştilor este 
reducerea nivelului de presiune 

acustică (SPL), care este emis de 
către cască, la urechea internă.
Cercetătorul american Dean 
Garstecki este de părere că există 
o măsură simplă care trebuie 
respectată pentru a nu deveni 
surd din cauza aparatelor cu căşti: 
regula „60% în 30 de minute”. 60% 
înseamnă nivelul de sunet maxim 
autorizat, adică volumul trebuie dat 
doar puţin peste jumătate între 0 
şi limita maximă, iar 30 de minute 
reprezintă timpul de utilizare zilnică 
a căştilor intraauriculare

Autor: Dr. Bianca Petcu, medic 
primar ORL, Hyperclinica MedLife 
Timişoara

Articol publicat şi pe 
www.infomaterna.ro
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ÎNTREBĂRILETALE

Alma
Considerați că angiografia se poate folosi ca metodă de screening la pacienții mai tineri, cu 
risc crescut de boală coronariană ischemică (BCI), din cauza stresului, obezității, fumatului? 
În afară de angiografie, ce metodă de screening mai accesibilă puteți recomanda pacienților 
care doresc să știe sigur dacă suferă de BCI, în contextul unei simptomatologii nespecifice?

Răspunde dr. Iuliana Petre, medic specialist 
cardiologie, Hyperclinica MedLife Titan:

Angiografia coronariană (coronarografia) nu 
este o metodă de screening cardiologic. Vă 
sfătuiesc să mergeți la un consult cardiologic, 
să faceți un EKG de repaus şi să discutați cu 
medicul despre oportunitatea de a face şi un 

test EKG de efort. Doar în cazul în care apar 
modificări specifice de ischemie miocardică 
la efort fizic este indicată continuarea 
investigațiilor, eventual coronarografia. 
Coronarografia nu este o investigație lipsită de 
riscuri şi nu se realizează de rutină la pacienții 
asimptomatici sau la care testul EKG de efort 
este negativ.

Răspunde dr. Mihai Râşcu, medic primar 
ortopedie-traumatologie, Spitalul de Ortopedie 
şi Chirurgie Plastică MedLife:

Spondiloza este o boală degenerativă 
evolutivă. Pentru început, cel mai bun 

tratament rămâne gimnastica medicală 
pentru păstrarea mobilității optime, asociată 
cu înot şi, periodic, cu şedințe de masaj. Dacă 
durerea se accentuează, puteți administra 
un tratament antiinflamator, fizioterapie sau 
infiltrații cu soluție antiinflamatoare.

Liuba
Am 45 de ani și sunt diagnosticată cu spondiloză încă de la 20 de ani. Am făcut, până acum, 
o serie de radiografii care au evidențiat osteofite cu geneză necunoscută. Acum am dureri 
foarte mari în zona cervicală și la baza craniului. Îmi administrez rar medicamente, de regulă 
antiinflamatoare sau unguente, dar suport durerea din ce în ce mai greu. Ce aș putea să fac ?

Răspunde dr. Cătălin Furtună, medic specialist 
ORL, Hyperclinica MedLife Favorit: 

Situația fiicei dumneavoastră ar trebui 
reevaluată, la o consultație. Este 
obligatoriu să se programeze la un 

examen endoscopic nazal. În cazul în care 
intervenția chirurgicală este reuşită şi nu 
există alte motive de obstrucție nazală, 
atunci singura soluție constă în renunțarea 
la dependența medicamentoasă, în mod 
voluntar.

Nicoleta
Fiica mea a fost operată de cornete (cu radiofrecvență) în urmă cu patru ani . După opt luni, a fost 
nevoită să reînceapă folosirea picăturilor, iar acum a ajuns să le utilizeze la fel de mult ca înainte 
de operație (de patru sau de cinci ori pe zi). Ce ar trebui să facă pentru a elimina din viața ei aceste 
substanțe? Ce efect are asupra stării de sănătate utilizarea acestor medicamente timp îndelungat și 
în cantități apreciabile ?

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

Dacă până la vârsta de 30-35 de ani evaluările 
medicale îşi propun să identifice atleții cu 
risc de moarte subită prin boli genetice sau 
congenitale, după această vârstă investigațiile 
sunt orientate mai degrabă către a identifica 
factorii majori de risc pentru ateroscleroză 

(glicemia, profilul lipidic, evaluarea valorilor 
tensiunii arteriale etc.). Pentru dumneavoastră, 
evaluarea anuală cu EKG-ul şi ecocardiografia 
sunt importante şi oferă date despre activitatea 
cardiacă în repaus. V-aş sugera să adăugați la 
evaluări un test EKG de efort, deoarece acesta 
oferă informații suplimentare despre evoluția 
pulsului, a tensiunii arteriale, riscul de aritmii 
sau de ischemie miocardică la stres fizic. 

Andrei
Am trecut de 57 de ani și practic sport de performanță: triatlon. M-ar interesa să aflu ce analize 
sau investigații trebuie să fac înainte de a începe noul sezon de competiții. Eu fac, la început de an, 
un test EKG (electrocardiogramă), o ecografie cardiacă și un test de sânge pentru a afla valorile 
colesterolului.  

Aveţi nevoie de un sfat sau de un răspuns competent referitor la problemele 
dumneavoastră de sănătate?  Trimiteţi-ne întrebările  la  pr@medlife.ro, 
iar specialiștii 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 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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