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Contrar semnificaţiei originare, începutul lunii mai este asociat în cultura 
românească cu debutul sezonului estival şi cu câteva zile de vacanţă la mare 
sau, undeva, la iarbă verde. Pentru că în această perioadă toată lumea îşi 
face planuri de vacanţă, tot mai des auzim întrebarea: ”Ce faci/ce faceţi de 
1 Mai?”. Nici anul acesta n-am scăpat de această întrebare, aşa că mi-am 
propus să vă împărtăşesc planurile noastre, ale MedLife-ului, pentru final de 
aprilie şi început de mai. Primul lucru pe care trebuie să-l menţionez este că 
noi nu vom merge în vacanţă pentru că avem multe alte lucruri frumoase şi 
interesante de făcut. 

Voi începe povestea cu finalul lunii aprilie, atunci când majoritatea îşi făceau 
planuri pentru weekendul prelungit, echipa noastră tăia panglica inaugurând 
cea de-a zecea hyperclinică din portofoliul MedLife. Evenimentul a avut loc 
la Galaţi, iar Hyperclinica MedLife Galaţi marchează debutul unui program 
complex de extindere MedLife, care mai cuprinde oraşele Iaşi, Cluj-Napoca 
şi Constanţa. 

În Galaţi, MedLife a creat cea mai modernă hyperclinică din oraş, care 
întruneşte toate specialităţile medicale, servicii de imagistică şi analize 
medicale. Astfel, gălăţenii pot beneficia de oferta celui mai mare operator 
de servicii medicale private la ei acasă, fiind parte a Sistemului Medical 
MedLife. Nu voi intra prea mult în detalii pentru că le găsiţi în paginile 
revistei, ci vă voi spune că, la doar câteva zile distanță, am făcut un pas spre 
nordul ţării şi ne-am oprit la Iaşi. Pentru că era cam devreme să admirăm teii 
în floare, ne-am pus pe treabă să pregătim şi lansarea clinicii de aici.

Aşadar, pe 14 mai vom inaugura şi clinica pentru ieşeni, iar amănunte despre 
cum s-au derulat lucrurile în oraşul cu tei o să vă oferim luna viitoare. Până 
atunci, vreau să vă spun că începutul de mai este plin pentru noi. Pe lângă 
lansările de la Galaţi şi Iaşi, am mai deschis, între timp, două centre medicale   
la Târgu Mureş şi Chişineu-Criş. Nici la Bucureşti nu stăm degeaba. În Life 
Memorial Hospital punem la punct un departament de chirurgie bariatrică, 
iar în Centrul Medical MedLife Victoriei am creat un centru de servicii 
integrate de stomatologie. Despre toate aceste lucruri scriem în rândurile ce 
urmează. 

Vă invit la lectură, iar dacă aveţi întrebări sau sugestii, nu uitaţi să le trimiteţi 
la adresa de e-mail: pr@medlife.ro!
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Call center: 021 9646
www.medlife.ro

În timp,
unele lucruri  

sunt mai  
puternice.

Altele  
au nevoie  

de un plus  
de atenţie. 

La MedLife, cea mai modernă metodă de măsurare a densității osoase, 
osteodensitometria DXA, este acum mai accesibilă. 

Până la 1 septembrie 2014, ai 15% REDUCERE pentru fiecare segment investigat. 

Osteodensitometria DXA
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare 
la serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

MedLife a demarat un nou proiect de dezvoltare regională 
care cuprinde lansarea de noi hyperclinici în Galați, Iaşi, 
Constanța şi Cluj-Napoca. Startul a fost dat la finalul 
lunii aprilie, cu Hyperclinica MedLife Galați. Mai multe 
informații aflați din rubrica „Unități noi”.

După multe intervenții chirurgicale, Cristian a ajuns să aibă 
întreaga coloană vertebrală din titan. Nu credea că va mai avea 
o viață normală, că va mai putea să meargă şi, uneori, chiar 
că va mai trăi. Din fericire, s-a înşelat. În plus, grație echipei 
de la Centrul de Fiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, 
Cristian îşi revine neaşteptat de repede. Cum anume îl ajută 
specialiştii MedLife citiți la pagina 22. 

Unul din cinci copii a avut un tic la un moment dat, 
în primii 10 ani de viață. Unii dintre ei au reuşit să îl 
elimine, dar alții, nu. Totuşi, ticurile nu mai sunt un 
stigmat, aşa cum se întâmpla cu ani în urmă. Dr. Simona 
Drugă, medic specialist psihiatrie copii şi adolescenți, 
la Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare, oferă 
o serie de recomandări privind combaterea ticurilor, pe 
care le puteți ciți la pagina 26.     

Dr. Vasile Șerban, noul membru al echipei Life Memorial 
Hospital, este recunoscut pentru experiența sa în chirurgia 
laparoscopică şi robotică, în special în cazurile oncologice. 
În cadrul MedLife, dr. Vasile Șerban va construi o echipă 
performantă de chirurgie bariatrică, dar va imple-menta şi o 
tehnică inedită: Single Incision Laparoscopic Surgery. Aflați 
mai multe în interviul din această lună. 

Ce proceduri m-ar ajuta să scap de vergeturi? Ce 
trebuie să fac pentru a scăpa de durerile de spate? Care 
este greutatea minimă pentru care se poate efectua 
o intervenție bariatrică? Acestea sunt numai câteva 
întrebări adresate de cititori, la care găsiți răspunsuri în 
această ediție.
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Noi clinici au fost inaugurate de MedLife la Târgu Mureş şi 
Chişineu-Criş (județul Arad), în luna aprilie. Noile clinici includ 
mai multe specialităţi medicale, precum şi o serie de servicii 
medicale profesionale, la cele mai înalte standarde, bazate pe un 
suport tehnologic de ultimă generaţie, în condiţii impecabile de 
siguranţă şi confort. 

Centrul Medical MedLife Târgu Mureş oferă consultaţii, 
investigaţii şi intervenţii pentru specialităţi precum alergologie, 
endocrinologie, neurologie, ortopedie şi reumatologie. Centrul 
este deschis de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.00. Recol-
tarea probelor pentru analize se realizează de luni până vineri, 
între 8.00 şi 12.30. Clinica este situată pe str. Gheorghe Marinescu 
nr. 60. Pentru efectuarea unei programări, pacienţii pot apela 
numărul de telefon 0733.008.394. 

În cadrul clinicii MedLife din Chişineu-Criş, pacienții pot bene-
ficia de consultații şi de investigații pentru următoarele specialități 
medicale: medicină internă, obstetrică-ginecologie, psihiatrie, 
neurologie, urologie, diabet şi boli de nutriție, gastroenterologie. 
În curând, gama de servicii se va extinde cu alte trei specialități, 
şi anume pediatrie, endocrinologie şi dermatologie. Serviciile 
clinicii sunt asigurate de o echipă de medici de renume din cadrul 
Spitalului MedLife Genesys Arad. Clinica este situată în centrul 
oraşului Chişineu-Criş, în Piaţa Avram Iancu nr. 4A.   

Clinica MedLife din Chișineu-Criș cuprinde patru cabinete 
medicale, o sală de tratament, centru de recoltare analize şi o sală 
de aşteptare.

Programul de funcționare a clinicii este de luni până vineri între 
orele 7.00 şi 15.00 (7.00-9.00 – recoltare probe laborator, 9.00-
15.00 – program ambulator). Pentru efectuarea unei programări, 
pacienții pot apela numărul de telefon scurt 0257/960. 

MedLife a fost recunoscut drept cel mai valoros brand la categoria 
„Healthcare & Medical Centers”, potrivit analizei efectuate de 
Superbrands România. Premiul a fost decernat în cadrul Galei 
Superbrands care a avut loc, recent, la Bucureşti.

Superbrands este un studiu independent, care se realizează în 88 
de ţări, pe patru continente, în România fiind la a şasea ediţie.
Cercetarea a analizat 1.395 de branduri din 52 de categorii de 
produse şi servicii.

Câştigătorii au fost desemnaţi în urma unei analize complexe, 
care a cuprins o etapă calitativă şi una cantitativă. În prima etapă, 
Consiliul Superbrands, alcătuit din 25 de specialişti în manage-
ment, marketing, comunicare şi branding, a evaluat brandurile în 

funcţie de următoarele criterii: reputaţia, calitatea, încrederea şi 
diferenţierea pe piaţă.

În urma acestei selecţii, 578 de branduri au fost incluse în cer-
cetarea de piaţă, realizată de Superbrands România, cu sprijinul 
IPSOS. Cercetarea a fost efectuată pe un eşantion reprezentativ 
de 1.500 de consumatori români, la nivel urban. Rezultatele finale 
ale cercetării reflectă opţiunile consumatorilor români pentru cele 
300 de branduri eligibile pentru statutul de Superbrand pe piaţa 
din România.

În topul Superbrands România 2013-2014 au intrat 34 de bran-
duri din domeniile bancar, servicii medicale, telefonie, hotelier, 
farma, îngrijire copii etc.

MedLife deschide noi clinici 
în centrul şi vestul României 
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MedLife a obţinut trofeul Superbrands 2013-2014

Life Memorial Hospital a inclus în oferta de servicii chirurgia 
bariatrică şi a bolilor metabolice asociate. Serviciile sunt asigurate 
de noul departament coordonat de dr. Şerban Vasile, medic primar 
chirurgie generală, cu competenţe în chirurgia minim invazivă şi 
robotică. 

Chirurgia obezităţii sau bariatrică se adresează pacienţilor cu obezi-
tate moderată şi severă. Prin intermediul intervenţiilor bariatrice, 
pacienţii pot obţine o greutate normală, raportat la înălţime. 

Dezvoltarea tehnicilor chirurgicale destinate tratamentului 
obezităţii au început în ultimii 30 de ani. Primele intervenţii chirur-
gicale bariatrice au fost realizate pe cale clasică. În ultimii 20 de ani 
acestea s-au efectuat aproape exclusiv laparoscopic. Abordul lapa-
roscopic reduce agresivitatea actului chirurgical, asigura un confort 
superior în perioada postoperatorie şi un efect estetic maxim.

Intervenţiile uzuale practicate pentru tratarea obezităţii sunt inelul 
gastric (Gastric Banding), gastrectomia longitudinală (Gastric 
Sleeve) şi bypass-ul gastric.

Inelul gastric ajustabil constă în aplicarea laparoscopică a unui inel 
cu diametru ajustabil în porţiunea iniţială a stomacului, cu rolul de 
a crea un mic rezervor gastric sau un neostomac. Această procedură 
are rolul de a reduce drastic cantitatea de alimente consumate la o 
masă. Inelul gastric are caracter reversibil, poate fi exteriorizat după 
atingerea greutăţii-ţintă, prezintă riscuri anestezico-chirurgicale 
minime, spitalizare scurtă, confort postoperator maxim şi nu 
necesită administrarea de suplimente alimentare sau de vitamine. 
Totuşi, dintre toate procedeele adresate obezității, are rata cea mai 
mare de recâştigare ponderală (sau a kilogramelor pierdute) după 
circa doi ani, chiar şi în lipsa suprimării inelului.

Gastrectomia longitudinală tip „Sleeve” este cea mai întâlnită 
intervenție  bariatrică şi printre cele mai eficiente. Presupune 
excizia marii curburi gastrice, stomacul fiind transformat într-un 
tub cu volumul de cca. 80-100 ml. Rolul procedurii este atât de 
a restricţiona aportul alimentar la o masă, la cca. 80 ml, cât şi de 
a influența multiple mecanisme neuro-hormonale implicate în 
scăderea ponderală. Acesta este singurul procedeu care se poate 
converti, în caz de stagnare, în scăderea ponderală, la alte operații 
majore adresate obezității.

Bypass-ul gastric reprezintă, alături de gastric sleeve, a doua 
intervenție bariatrică importantă din arsenalul procedurilor 
clinicilor de specialitate. Operaţia constă în împărţirea stomacului 
în două părţi, astfel încât să se formeze un mic rezervor gastric (cca. 
15-20 ml), iar alimentele ingerate să ocolească restul stomacului, 
duodenul şi arborele hepato-bilio-pancreatic şi să ajungă direct 
în intestin. Această modificare a anatomiei sistemului digestiv 
limitează cantitatea de alimente pe care o persoană o  poate 
mânca şi procesul de digestie a acestora, fapt ce ajută la pierderea 
numărului de kilograme.

Pentru programări, apelaţi 021.9646.

NOU: Servicii de chirurgie bariatrică 
şi chirurgia bolilor metabolice în 

cadrul Life Memorial Hospital
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Studii recente indică faptul că între 10 şi 12% dintre femei vor 
dezvolta cancer de sân în timpul vieţii. Deşi ultimele desco-
periri în domeniu au prelungit durata de viaţă şi au crescut 
procentul de supravieţuire a pacienţilor, totuşi cancerul de sân 
este a doua cauză de mortalitate în rândul femeilor bolnave de 
cancer.
Apariţia cancerului de sân are două componente – cea 
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 cancerului de sân şi 
ovar, ereditar. Acest defect 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, la bărbați, de prostată. Acelaşi defect este 
responsabil pentru 5-10% din cancerele de sân. Pentru per-
soanele care prezintă mutaţii în aceste gene, riscul de a dezvolta 
cancer de sân este de 50-80%, iar cel de a 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.

În cadrul Laboratorului de Genetică Moleculară al MedLife 
este disponibil testul care permite secvenţierea completă a 
genelor implicate în cazurile de cancer de sân şi ovar ereditare - 
BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM, BRIP1 şi PALB2.

În plus, Laboratorul de Genetică Moleculară al MedLife 
efectuează un screening de inserţii/deleţii în genele - BRCA1, 
BRCA2, CHEK2 şi ATM. Acest screening face parte din test şi 
este inclus în preţ.

Preţul testului este de 3.000 de lei, iar rezultatele se eliberează 
în termen de 22 de zile lucrătoare. Recoltarea pentru analize se 
poate face în orice unitate MedLife. Consultaţia pentru inter-
pretarea rezultatelor, care este inclusă în preţ, are loc în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Griviţa, unde este localizat Laboratorul 
de Genetică Moleculară.
 
Adresa: Calea Griviţei nr. 365, sector 1.
Programări la: 021 9646

Pacienții cu afecțiuni osteoarticulare pot beneficia de intervenții 
chirurgicale la prețuri reduse în cadrul Spitalului de Ortopedie şi 
Chirurgie Plastică MedLife. Noile prețuri sunt valabile până la 31 
mai 2014 şi includ costul intervenției, spitalizarea, kinetoterapia 
(în funcție de intervenție) şi costul protezei (acolo unde este cazul). 
Promoția se aplică în cazul următoarelor tipuri de intervenții: 
protezare şold, protezare genunchi, artroscopii simple (de umăr, 
genunchi, gleznă), artroscopii complexe de umăr (leziune de coafă 
rotatorie, respectiv instabilitate de umăr), reconstrucție de liga-
ment încrucişat anterior. 

Pachetele cu preţuri speciale pot fi accesate de pacienții care se 
prezintă cu bilet de trimitere de la un medic având contract cu 
Casa de Asigurări de Sănătate. 

Spitalul de Ortopedie MedLife
Bulevardul Ferdinand nr. 98-100, sector 2, Bucureşti
Pentru mai multe informații, apelați 021.9646.

Intervenţii chirurgicale de la 2.700 de lei, la Spitalul de 
Ortopedie și Chirurgie Plastică MedLife

Începând din aprilie, pacienții cu probleme dentare au 
acces la servicii integrate de stomatologie, la standarde 
ridicate de calitate. Noua divizie de stomatologie vă stă la 
dispoziție într-un ambient foarte plăcut şi modern, special 
creat pentru a vă face vizita la dentist mai frumoasă. 

Amplasată în Piața Victoriei, Divizia de stomatologie 
MedLife vă oferă toate serviciile necesare pentru diag-
nosticul şi tratamentul unei probleme dentare: radiolo-
gie dentară, implantologie, chirurgie dentară, protetică, 
estetică dentară, parodontologie, ortodonție, endodonție, 
profilaxie, pedodonție.

Noile cabinete sunt dotate cu unituri dentare moderne, 
aparatură performantă, cu scaune ergonomice, lămpi de 
albire dentară, camere intraorale, lampă de dezinfecție 
a aerului (pentru distrugerea germenilor din încăpere), 
lampa de dezinfecție a suprafețelor, monitoare LCD cu 
cablu TV, lămpi fără contact etc.

Echipa medicală este formată din profesionişti pregătiți 
să vă stea la dispoziție cu toate informațiile necesare. 
Împreună cu medicul, veți alege soluțiile corecte de 
tratament şi serviciile medicale dentare adaptate cazului 
dumneavoastră.

Odată cu introducerea radiologiei dentare, pacienții cu 
probleme stomatologice vor beneficia de servicii integrate 
în cel mai scurt timp, fără a mai fi necesar să se deplase-
ze pentru efectuarea radiografiilor într-o altă unitate 
medicală.

Detalii şi programări, la 021. 9646.

NOU în MedLife: servicii integrate de stomatologie
MedLife pune la dispoziţia pacienţilor testele care determină 

predispoziţia la cancerul ereditar de sân şi ovar
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Magazinul 8X Oftalmix, din 
incinta Hyperclinicii MedLife 
Grivița, a introdus în gama de 
produse lentilele Crizal Preven-
cia, care protejează în mod se-
lectiv împotriva luminii albastre 
dăunătoare, unul dintre factorii 
de risc ai degenerescenței macu-
lare şi ai radiațiilor UV, implicate 
în apariția cataractei. Produse de 
Essilor, lider mondial în optica 
oftalmică, noile lentile asigură 
protecția ochiului de lungimile 
de undă responsabile de distru-
gerea celulelor retiniene, lăsând 
în acelaşi timp să treacă lumina 
bleu-turcoaz benefică. 

8X Oftalmix
Calea Griviţei nr. 365, 
sector 1, Bucureşti

Crizal Prevencia: prima lentilă care protejează împotriva 
radiaţiilor UV și a luminii albastre

În era tehnologiei avansate, este simplu să ne informăm şi să achiziționăm 
produse online, dar în felul acesta pierdem contactul cu specialiştii. 
Persoana dintr-un magazin care te întreabă cu amabilitate „Vă pot sfătui 
cu ceva?” nu trebuie ignorată, pentru că nu este un simplu vânzător, ci un 
consilier specializat, care te poate ajuta să alegi produsul corect, în funcție 
de bugetul de care dispui şi de necesitățile copilului.

Un astfel de magazin pentru copii este Chicco. Aici găseşti tot ce-ți 
doreşti: cărucioare, scaune auto, scaune de masă, pătuțuri, balansoare, 
premergătoare, biberoane, pompe de sân, cosmetice, jucării, hăinuțe, 
încălțăminte şi multe altele, toate purtând semnătura calității „Made in 
Italy”.

Vino şi descoperă universul copilului tău! Pentru fiecare părinte, am 
rezervat cei mai buni specialişti. 

Magazin Chicco Bucureşti
Adresa: Str Ceaikovski nr.7, sector 2 
Tel: 315.89.72, 0771.695.826
Program: luni-vineri 10.00-20.00 şi sâmbătă 10.00-18.00

Descoperă universul copilului tău!P
PharmaLife Med dă startul celor mai variate 
oferte de produse cu protecție solară. Descoperă 
noile formule destinate protecției solare, care îți 
vor reda imediat senzația de confort înainte şi 
după expunerea la soare! Împreună cu farmacistul 
MedLife, vei putea identifica varianta care ți se 
potriveşte cel mai bine.

Te aşteptăm 
la PharmaLife Med!

Hyperclinica MedLife Timişoara oferă 
pacienţilor posibilitatea de a efectua investigaţii 
ecografice în domeniul cardiologiei, cu ajutorul 
sistemului de ultimă oră Philips Sparq.   
Sparq este un sistem revoluționar cu ultrasu-
nete proiectat pentru a furniza o experiență de 
lucru simplificată, care permite concentrarea pe 
pacient şi reducerea semnificativă a timpului de 
examinare, prin interfața intuitivă, automatiza-
rea inteligentă, structură uşor de învățat. Philips 
Sparq oferă cea mai bună imagine ecografică 
de cord din clasa echipamentelor de acest tip 
şi contribuie la efectuarea unui examen clinic 
corect, precum şi la stabilirea unui diagnostic 
precis. 

Prin caracteristicile sale, sistemul Philips Sparq 
prezintă o serie de avantaje:

• asigurarea compunerii spațiale în timp real a 
imaginilor ecografice (SonoCT);
• prelucrarea adaptivă a imaginii (XRES);
• optimizarea automată a imaginii 2D (iSCAN);
• analiza automată Doppler HighQ;
• ajustarea automată şi continuă a gain-ului în 
timpul scanării (AutoScan);
• protocoale SmartExam personalizabile de către 
utilizatori pentru examinări complete şi rapide 
care reduc timpul de examinare cu 30%-50%. 

Investigațiile cu sistemul Philips Sparq sunt 
efectuate de o echipă de medici cardiologi din 
cadrul Hyperclinicii MedLife Timişoara, printre 
care dr. Gabriela Partene, dr. Cristian Mornos şi 
dr. Daniela Maria Maximov.  

NOU: Ecograf performant dedicat 
cardiologiei la Hyperclinica MedLife Timişoara

NOUTĂȚIDOTĂRI

Promoţiile și surprizele 
continuă la PharmaLife Med

1110



Divizia de stomatologie MedLife a 
început colaborarea cu dr. Adrian 
Militaru, medic specialist stomatologie şi, 
totodată, tehnician dentar. Dr. Militaru 
a absolvit facultățile de Medicină 
Dentară şi Tehnică Dentară din cadrul 
Universității „Titu Maiorescu” Bucureşti. 

Până în prezent, dr. Adrian Militaru 
a lucrat în cadrul unui cabinet privat 
de stomatologie, ca tehnician dentar şi 
medic stomatolog, realizând lucrări din 
domeniile endodonției, proteticii fixe 
şi mobile, chirurgiei, odontoterapiei 
restauratorii, profilaxiei. 

Dr. Adrian Militaru, medic specialist stomatologie

Hyperclinica MedLife Genesys şi-a extins 
echipa cu un nou medic stomatolog: 
dr. Armand Moianu. Absolvent al 
Universității de Medicină şi Farmacie 
Târgu Mureş, specialitatea Medicină 
Dentară, dr. Armand Moianu este 

interesat de progresele şi noutățile din 
domeniul stomatologic, motiv pentru 
care a participat la o serie de evenimente 
de specialitate. În perioada 2009-2014 
a lucrat ca medic stomatolog, sub 
îndrumarea dr. Mircea Rusu. 

Dr. Armand Moianu, medic specialist stomatologie

Începând cu luna aprilie, dr. Mihai-
Ștefan Nichita, medic specialist 
stomatologie, s-a alăturat echipei 
din cadrul Diviziei de stomatologie 
MedLife. În 2005, dr. Nichita a absolvit 
Facultatea de Medicină Dentară, 
Universitatea „Titu Maiorescu” din 

Bucureşti, iar ulterior a dobândit 
competențe în implantologie şi 
paradontologie. În prezent, dr. 
Mihai-Ștefan Nichita este membru 
al Colegiului Medicilor Dentişti din 
România, participând la o serie de 
evenimente de specialitate. 

Dr. Mihai-Ștefan Nichita, medic specialist stomatologie

Dr. Florina Rățoi, medic specialist 
psihiatrie, face parte din echipa 
Spitalului MedLife Genesys din 
Arad, din luna aprilie. Dr. Răţoi este 
absolventă a Universității de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

şi s-a specializat în psihiatrie în cadrul 
programului de rezidenţiat efectuat 
la Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Arad, secția de psihiatrie. Ulterior, a 
activat ca evaluator în cadrul aceleiaşi 
instituții. 

Dr. Florina Rățoi, medic specialist psihiatrie

Divizia de stomatologie MedLife şi-a 
completat echipa cu încă un medic 
specialist în stomatologie: dr. Mihai 
Rudescu. În anul 1999, dr. Rudescu 
a absolvit Colegiul de Tehnică 
Dentară „Dr. Constantin Găucan” 
din Bucureşti, după care a continuat 
să studieze în cadrul Universității 
„Titu Maiorescu”, Facultatea de 
Stomatologie, obținând licența atât 
în calitate de tehnician dentar, cât şi 

de medic specialist în stomatologie. 
Ulterior, dr. Rudescu şi-a continuat 
formarea obţinând competenţe şi în 
domeniul implantologiei. Pe lângă 
experiența clinică, acumulată în zece 
ani de practică în cadrul mai multor 
cabinete şi clinici private, dr. Rudescu 
este recunoscut şi pentru activitatea 
sa ştiințifică, fiind coautor al lucrării 
„Dicționar stomatologic explicativ 
englez-român”. 

Dr. Mihai Rudescu, medic specialist stomatologie

Dr. Șerban Vasile, medic primar 
chirurgie generală, s-a alăturat echipei 
chirurgicale din cadrul Life Memorial 
Hospital începând cu luna aprilie. Dr. 
Vasile Șerban a absolvit Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
din Bucureşti şi şi-a continuat cariera 
medicală în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență Bucureşti, al Departamentului 
de chirurgie generală şi transplant 
hepatic de la Institutul Clinic de 
Boli Digestive şi Transplant Hepatic 
Fundeni, în mai multe spitale de stat 
şi private atât din România, cât şi din 
Europa. 

Expertiza dr. Vasile Șerban acoperă 
o gamă largă de intervenții, din arii 
precum chirurgie minim invazivă 
(laparoscopică avansată şi robotică), 
chirurgie oncologică digestivă, 
hepato-bilio-pancreatică, endocrină, 
ginecologică oncologică, proctologie, 
varice.

 În cadrul Spitalului Life Memorial 
MedLife, dr. Șerban Vasile efectuează 
următoarele tipuri de intervenţii: 

• Chirurgie bariatrică (chirurgia 
obezităţii) prin tehnica sleeve şi bypass;

• Chirurgie oncologică digestivă: 
gastro-intestinală, colo-rectală;

• Chirurgie hepato-bilio-pancreatică;

• Chirurgie endocrină (chirurgia 
tiroidei şi a parotidelor, chirurgia 
glandelor suprarenale);

• Chirurgie ginecologică oncologică 
(chirurgia mamară şi a aparatului 
genital feminin);

• Chirurgia laser a varicelor.
Intervenţiile sunt efectuate pe cale 
minim invazivă, laparoscopică şi prin 
tehnica SILS. 

Dr. Șerban Vasile, medic primar chirurgie generală

NOUTĂȚIMEDICI
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Asociat cu incapacitatea de a respira, cu tusea şi 
respiraţia şuierătoare, astmul este una dintre cele 
mai răspândite afecţiuni atât în rândul copiilor, 

cât şi al adulţilor. Potrivit datelor Societăţii Române 
de Pneumologie, aproximativ 5% dintre români suferă 
de astm bronşic, numărul acestora fiind în continuă 
creştere. Care sunt cauzele apariţiei acestei afecţiuni, 
cum se manifestă şi cum poate fi ţinută sub control aflaţi 
de la specialiştii MedLife în rândurile de mai jos. 

Astmul 
nu se vindecă, dar se controlează

DOSARMEDICAL

Astmul bronşic este o afecțiune 
inflamatorie cronică a căilor 
aeriene, caracterizată prin probleme 
respiratorii recurente, precum 
dispneea (dificultatea de respirație, 
predominantă în expir), respirația 
şuierată, lipsa de aer, apăsare în 
piept şi tuse persistentă, simptome 
care se agravează în timpul nopții 
sau dimineața. De multe ori, cauza 
precisă a astmului este dificil de 
identificat, deoarece „are o serie de 
factori predispozanți (boli atopice 
– rinita alergică, dermatita atopică, 
urticaria; teste cutanate pozitive la 
alergeni, imunoglobulina E totală 

şi specifică în doze mari, în sânge), 
cauzali (alergeni de interior – acarieni, 
animale, gândaci, fungi; alergeni de 
exterior – polenuri; medicamente 
– aspirina şi alte antiinflamatoare 
nesteroidiene; expunere la diferite 
substanțe – prelucrarea lemnului, 
bumbacului, cauciucului, panificația, 
producerea detergenților, industria 
plasticului, vopsitorie, ferme de 
păsări) şi adjuvanți (fumatul pasiv, 
poluanți aerieni din zonele intens 
urbanizate, poluanți rezultați din 
arderea produselor petroliere, poluanți 
aerieni de interior)”, explică dr. Maria 
Dede, medic specialist pneumologie, 
Hyperclinica MedLife Titan.  

Fețele astmului
Astmul poate avea mai multe forme, 
în funcţie de factorii declanşatori, dar 
şi de severitatea clinico-funcţională a 
bolii, completează dr. Maria Dede. Din 
prima categorie face parte: „Astmul 
alergic (prin expunerea la un alergen), 
profesional (agravarea simptomelor 
la locul de muncă şi ameliorarea lor 
în weekenduri şi vacanțe), indus de 
aspirină (simptomele apar la ingestia 

aspirinei şi pot duce la crize puternice), 
la sulfiți (simptomele se agravează 
după consumul de băuturi şi alimente 
conservate care conțin sulfiți), la 
beta-blocante (folosite în tratamentul 
afecțiunilor cardiace), la iritanți chimici 
(fumat, spray-uri cosmetice cu arome 
puternice), tusiv (tuse persistentă), 
indus de infecții respiratorii, indus 
de efort fizic (cel mai frecvent factor 
declanşator de simptome specifice), 
asociat cu rinită şi astmul asociat cu 
refluxul gastro-esofagian (necesită 
tratarea ambelor afecțiuni). 

În funcție de severitatea clinico-
funcțională, astmul poate fi: 
intermitent (asimptomatic pe perioade 

variabile şi cu scurte exacerbări, care 
apar rar), persistent uşor (simptome 
nocturne care apar de mai mult de 
două ori pe lună, cu exacerbări de 
durată mai lungă), persistent moderat 
(simptome diurne şi/sau simptome 
nocturne săptămânale, exacerbări 
care durează câteva zile), persistent 
sever (simptome diurne continue, cu 
limitarea activității fizice, simptome 
nocturne frecvente şi exacerbări 
frecvente)”, susţine specialistul în 
pneumologie din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Titan.   

Cum descoperim astmul?
Pentru a confirma suspiciunea clinică 
de astm, după ce discută cu pacientul 

şi identifică simptomele specifice, 
frecvența cu care apar, după ce 
asociază anumiți factori declanşatori 
şi analizează istoricul personal sau 
familial de boli atopice, medicul 
recomandă efectuarea spirometriei 
cu test bronhodilatator (se măsoară 
funcția pulmonară pentru a dovedi 
îngustarea bronhiilor), o investigație 
uşor de efectuat, care, de cele mai 
multe ori, evidențiază obstrucția 
bronşică şi caracterul reversibil al 
acesteia, după administrarea unui 
medicament bronhodilatator. De 
asemenea, este o investigație extrem 
de utilă pentru a aprecia gravitatea 
bolii şi pentru a urmări răspunsul la 
tratament. 

„O spirometrie normală nu infirmă 
diagnosticul de astm, atunci 
când simptomele sunt sugestive 
(în perioadele asimptomatice, 
spirometria poate fi normală), de 
aceea medicul poate recomanda 
investigații suplimentare (teste de 
provocare bronşică, PEF-metrie, 
teste alergologice, pletismografie cu 
determinarea rezistenței la flux în căile 

„Astmul poate avea mai multe forme, în funcţie de 
factorii declanşatori, dar şi de severitatea clinico-

funcţională a bolii.”

Dr. Maria Dede, medic specialist pneumologie, 
Hyperclinica MedLife Titan
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aeriene, măsurarea transferului gazos 
prin membrana alveolocapilară). De 
asemenea, pentru a diagnostica boli 
asociate astmului, dar care pot agrava 
simptomele astmatice sau care pot 
împiedica obținerea unui control al 
bolii, medicul poate recomanda un 
consult ORL, eventual investigarea 
prin CT a sinusurilor paranazale, dar 
şi evaluarea gastroenterologică pentru 
boala de reflux gastroesofagian”, explică 
dr. Daniela Balbuzan, medic specialist 
pneumologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Băneasa.  

Cum respiră un pacient cu astm? 
Un pacient cu astm nu respiră 
asemenea unui om sănătos. „Respirația 
normală este un act reflex involuntar 
dobândit la naştere şi se produce 
în permanență, asigurând nivelul 
de oxigen necesar organismului şi 
eliminând dioxidul de carbon produs 
de metabolismul celular. Aşadar, o 
persoană sănătoasă respiră spontan, 
fără niciun efort şi fără să conştientizeze 
procesul de respirație. O persoană 
adultă, în condiții de repaus, efectuează 
14-18 mişcări respiratorii/minut, 
iar frecvența lor creşte în timpul 
activităților fizice musculare”, explică 
dr. Maria Dede, medic specialist 
pneumologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Titan. 

„În cazul persoanelor cu astm, căile 
aeriene sunt obstrucționate din una 
sau mai multe cauze: bronhospasm, 
edem al peretelui bronşic, exudat 
inflamator intrabronşic şi hipersecreție 
de dopuri mucoase care blochează 
bronhiile. Aşadar, la persoanele cu 
astm fluxul de aer expirat este limitat. 
În plămâni rămâne un volum de aer 
rezidual care nu conține oxigen şi care 
<<încarcă>> suplimentar plămânii. 
Astfel, se intră într-un cerc vicios, care 
generează o respirație superficială, cu 
afectarea ambilor timpi respiratori şi cu 
prelungirea expirului mai mult decât 
inspirul, ceea ce genereză dispneea, 
adică respirația dificilă, cu sete de aer”, 

completează dr. Maria Dede, medic 
specialist pneumologie.

Criza de astm și spitalizarea
Dacă simptomele clasice ale astmului 
sunt mai uşor de controlat, crizele 
specifice bolii sunt, în schimb, o sursă 
permanentă de teamă. „Din cauza 
inflamației, secreția de mucus creşte, 
căile respiratorii se îngustează şi astfel 
apar dificultățile în respirație care, 
uneori, sunt exacerbate. În aceste 
cazuri, trebuie să vă administrați 
medicația de salvare (medicamentele 
pentru crize) şi, dacă aveți posibilitatea, 
să vă măsurați debitul expirator 
de vârf – PEF (cât aer iese din 
plămâni după o expirație rapidă 
şi puternică), ale cărui valoare şi 
variație sunt extrem de importante în 
aprecierea controlului astmului. Dacă 

simptomele persistă, puteți repeta 
administrarea medicației de criză 
(bronhodilatatorul de scurtă durată) 
la 20 de minute în prima oră şi apoi să 
vă prezentați la consult în ambulator”, 
explică dr. Daniela Balbuzan, medic 
specialist pneumologie. Scăderea 
PEF poate preceda cu ore sau chiar 
zile simptomele crizei de astm, astfel 
încât se consideră că poate prevesti 
înrăutăţirea bolii. 

„În cazul în care folosiți medicația 
de criză mai mult de două ori pe 
săptămână sau când apar frecvent crize 
nocturne, trebuie să vă prezentați la 
medicul specialist pentru a modifica 
tratamentul de fond. Dacă simțiți că 
nu mai aveți aer când sunteți în repaus 
sau în cursul nopții, dacă respirați 
de peste 20 ori/minut, vorbiți numai 

„Dacă simțiți că nu mai aveți aer când sunteți în 
repaus sau în cursul nopții, dacă respirați de peste 

20 ori/minut, vorbiți numai în propoziții scurte, 
aveți o expirație prelungită, trebuie să mergeți de 

urgență la medic.”

Dr. Daniela Balbuzan, medic specialist pneumologie, 
Hyperclinica MedLife Băneasa

potrivit dr. Marina Lazăr, medic 
specialist pneumologie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Favorit. 

Pe lângă tratament, controlul bolii mai 
este posibil şi prin urmarea câtorva 
reguli simple, enumerate de dr. Marina 
Lazăr:
• identificați şi evitați factorii 
declanşatori ai crizelor astmatice; 
• încercați să înțelegeți tehnica 
inhalatorie de administrare a medicației 
antiastmatice; 
• nu întrerupeți tratamentul cu 
medicamentele de fond (de control), 
decât cu recomandarea medicului, 
chiar dacă simptomele s-au ameliorat;
• învățați să recunoaşteți criteriile de 
control ale astmului: simptome diurne 
uşoare (nu mai mult de două ori pe 
săptămână), fără limitări în activitățile 
zilnice obişnuite, fără treziri nocturne 
din cauza simptomelor, folosirea 

medicației de criză (nu mai mult 
de două ori pe săptămână), funcție 
pulmonară normală la monitorizarea 
PEF, fără agravări ale astmului în 
ultimul an. Pentru a afla toate aceste 
informații, puteți utiliza chestionarul 
privind controlul astmului (ACT) ;
• mergeți la control ori de câte ori vă 
spune medicul. Ritmul de monitorizare 
este variabil, în funcție de severitatea bolii. 

Acupunctura, o terapie 
alternativă în astm
Cei care caută şi alte soluții de tratare 
a astmului pot apela, cu încredere, la 
acupunctură, domeniu care consideră 
mai multe organe implicate în 
determinarea astmului (ficatul, splina, 
pancreasul şi rinichiul). „Pe suprafața 
corpului există puncte de alarmă 
(P1 ,Vu 13), care devin sensibile la 
palpare cu mult înaintea declanşării 
astmului bronşic, acest fapt fiind un 
semnal de alarmă care poate ajuta 
la prevenție. Acupunctura poate fi 
folosită ca uniterapie, terapie asociată 
sau complementară în prevenirea şi 
tratamentul astmului bronşic şi ale 
problemelor asociate (sinuzita, rinita). 
Există puncte de acupunctură, cum ar 
fi VC22,VU40, care pot fi utile chiar 
şi în crizele de astm. Pe lângă reglarea 
secreției bronşice şi a reacțiilor alergice, 
acupunctura poate stimula regenerarea 
țesutului pulmonar şi poate contribui 
la îmbunătățirea imunității, precum 
şi la creşterea eficienței tratamentului 
antibiotic şi antiinflamator”, explică dr. 
Teodor Coldea, medic primar medicină 
sportivă, cu competențe în medicina 
tradițională chineză – acupunctură şi 
medicină ayurvedică în cadrul Diviziei 
de medicină alternativă MedLife. 
Chiar dacă nu se vindecă, fiind o boală 
cronică, e important să înțelegem că 
astmul poate fi supravegheat, fapt care 
ne permite să avem o viață normală. Nu 
uitați: controlați-vă astmul!

Cristina Bobe

în propoziții scurte, aveți o expirație 
prelungită, trebuie să mergeți de 
urgență la medic. Uneori, tratamentul 
exacerbărilor trebuie făcut în spital, iar 
în cazuri severe este necesară internarea 
la terapie intensivă”, completează dr. 
Daniela Balbuzan, medic specialist 
pneumologie. 

Astmul se poate vindeca?
Fiind o boală cronică, astmul nu se 
vindecă, dar poate fi controlat cu 
măsuri adecvate, astfel că persoanele cu 
această afecțiune pot trăi normal şi pot 
avea o viață activă. 

„Tratamentul medicamentos în astm 
variază de la o persoană la alta, fiind 
individualizat în funcție de severitatea 
bolii, prezența comorbidităților, 
posibilitățile pacientului de înțelegere 
şi cooperare, dar şi de preferințele 
acestuia în aplicarea tratamentului”, 

„Acupunctura poate fi folosită ca uniterapie, 
terapie asociată sau complementară în prevenirea 
şi tratamentul astmului bronşic şi ale problemelor 

asociate (sinuzita, rinita).” 

Dr. Teodor Coldea, medic primar medicină sportivă, 
Divizia de medicină alternativă MedLife, Centrul Medical MedLife Victoriei

Persoanele cu astm pot face sport, cu respectarea indicațiilor 
medicului 
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UNITĂȚINOI

Pacienții din Galați au acum o nouă şansă la sănătate. 
Liderul pieței de servicii medicale private din România 
a deschis cea de-a zecea clinică de mari dimensiuni din 

portofoliul grupului şi, totodată, prima hyperclinică MedLife din 
sud-estul României: Hyperclinica MedLife Galați. 

Situată central (lângă Parcul „Mihai Eminescu”), noua unitate 
dispune de două etaje, ce cuprind 16 cabinete medicale, întinse pe 
o suprafață de 1.000 de metri pătrați. 

MedLife a lansat 
prima hyperclinică la Galaţi 
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UNITĂȚINOI

Peste 20 de specialități 
medicale, într-un singur loc

Locuitorii Galaţiului şi cei din 
zonele limitrofe pot beneficia de 
acum de servicii de imagistică, 
analize de laborator, consultații 
şi investigații complete pentru 
peste 20 de specialități medicale 
(neurologie, cardiologie, der-
matologie, pediatrie, urologie, 
ortopedie, nefrologie, reumatologie, 
pneumologie, medicină generală, 
alergologie, medicină internă, en-
docrinologie, psihiatrie, chirurgie, 
boli infecțioase, oftalmologie, ORL, 
ginecologie, ecografie, gastroente-
rologie, medicina muncii), într-un 
singur loc, cu cea mai modernă 
aparatură şi echipamente medicale 
de ultimă oră. Astfel, pacienții 
pot efectua investigații ecografice 
cu aparatul de ultimă generație 
Voluson E6 General Electric şi 
Vivid S5, examinări dermato-
logice cu aparatul dermatoscop 
Delta 20 sau electrocauterul ERBE 
VIO, consultații oftalmologice cu 
refractometru şi combină Topcon, 
investigații cardiologice cu holter 
TA şi EKG Nihon Kohten 2350 ori 

consultații ORL prin combina cu 
fibroendoscop flexibil cu cameră 
video încorporată.

O echipă de medici profesionişti 
atât din Galați, cât şi din Bucureşti 
oferă servicii de calitate superioară 
pacienților din regiune, atât adulți, 
cât şi copii sau adolescenți, indife-
rent de specialitatea pentru care se 
adresează. 

Pacienții care se prezintă la Hy-
perclinica MedLife Galați pentru 
consultații şi investigații cardio-
logice au posibilitatea de a efectua 
ecocardiografie (cea mai importantă 
şi cea mai frecvent utilizată metodă 
imagistică din domeniul cardiolo-
giei pentru stabilirea diagnosticului 
oricărui pacient cardiac sau oricărui 
pacient care are unul sau mai multe 
simptome cardiace: durere în piept, 
respirație grea, palpitații, oboseală 
etc.) şi EKG.

Pe de altă parte, viitoarele mămici 
au posibilitatea de a efectua 
consultații ginecologice, de a-şi 
monitoriza sarcina cu ajutorul teste-
lor de screening şi al investigaţiilor, 

dar şi de a alege, în final, unul dintre 
medicii din maternitățile MedLife, 
care să le asiste naşterea. În acest 
sens, MedLife oferă pacientelor un 
circuit complet: analize prenatale, 
fertilizare in vitro, monitorizarea 
sarcinii şi naştere. 

Pacienții care deja au copii se pot 
adresa cabinetelor de pediatrie din 
cadrul Hyperclinicii MedLife Galați, 
unde beneficiază de consultații ofe-
rite de medici profesionişti, precum 
şi de un cabinet dedicat celor mici, 
pentru recoltarea probelor de sânge 
necesare efectuării analizelor. 
O echipă de medici din MedLife 
Bucureşti va acorda consultaţii de 
specialitate pentru următoarele 
specialităţi medicale: chirurgie 
generală, dermatologie, ginecologie, 
gastroenterologie, ORL, ortopedie şi 
pneumologie. 

Hyperclinică și centru de 
recoltare probe pentru analize 
medicale

Cu toate că hyperclinica a fost 
inaugurată în această lună, com-
pania MedLife este prezentă la 

Galați încă din martie 2013, când a 
fost deschis un centru de recoltare 
pentru toate tipurile de analize, 
prelucrate în reţeaua de laboratoare 
a Sistemului Medical MedLife. 
Centrul deserveşte zilnic un număr 
de 30-40 de pacienți, care pot bene-
ficia de analize pentru următoarele 
specialităţi: biochimie, hematologie 
şi coagulare, imunologie, micro-
biologie, anatomie patologică, 
citologie. La centrul de recoltare se 
vor realiza, de asemenea, analize de 
biologie moleculară, toxicologie şi 
genetică în colaborare cu labo-
ratoarele MedLife din Bucureşti, 
dar şi în parteneriat cu cele mai 
importante laboratoare din Europa: 
Pasteur - Cerba (Franța) şi Synlab 
(Germania).

Pacienții care aleg MedLife pentru 
efectuarea analizelor au posibilitatea 
de a vizualiza online rezultatele 
acestora, utilizând codul de bare şi 
CNP-ul. De asemenea, rezultatele 
pot fi ridicate de la recepția uneia 
dintre cele două locații: centrul de 
recoltare din str. Brăilei nr. 190, bl. 
A7A – A7B, parter sau de la sediul 
Hyperclinicii MedLife Galați. Pro-

gramul centrului de recoltare din 
str. Brăilei este de luni până vineri, 
de la ora 7.30 la 13.00. În cadrul Hy-
perclinicii MedLife Galați, vă puteți 
adresa pentru recoltarea probelor 
de sânge de luni până vineri, între 
7.00 şi 16.00, iar sâmbăta, între orele 
7.00 şi 10.00. 

Pentru a asigura un confort sporit 
pacienților, MedLife a pus la punct 
un sistem complex de programări, 
valabil pentru toți cei care apelează 
la serviciile clinicii, indiferent dacă 
sunt sau nu abonați. Pentru efec-
tuarea unei programări, pacienții 
pot apela numărul de telefon scurt 
0236/960. 

Programul de funcționare al Hyper-
clinicii MedLife Galați este de luni 
până vineri, între orele 7.00 şi 21.00, 
şi sâmbăta, între orele 7.00 şi 15.00. 
Hyperclinica MedLife Galați
Str. Iacob Lahovary nr. 4-6, Muni-
cipiul Galați (zona Parcului “Mihai 
Eminescu”)

Foto: Cristian Năstase
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POVESTEATA

Cristian, 30 de ani, a 
fost la un pas să nu 
mai fie. O ieşire la 

golf cu colegii de serviciu s-a 
transformat, pe neaşteptate, 
într-o experiență care a 
marcat începutul unei noi 
vieți pentru el. 

L-am cunoscut pe Cristian 
recent, în bazinul Centrului de 
Fiziokinetoterapie şi Recuperare 
Medicală din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Griviţa. Era foarte bine şi 
niciuna dintre acţiunile sale nu trăda 
problemele prin care a trecut. Cu 
zâmbetul pe buze, Cristian executa 
un program de exerciţii speciale 
în apă. Dacă l-aş fi întâlnit în afara 
centrului de recuperare, nu mi-aş 
fi dat seama de problemele sale de 
sănătate şi de progresele pe care le-a 
făcut muncind în fiecare zi cu sine. 

În 2008, Cristian se bucura, alături de 
colegi, de o după-amiază frumoasă, 
petrecută pe un teren de golf din 
Statele Unite. Tocmai îşi oprise 
maşinuța, pregătindu-se să coboare 
din ea, când un alt vehicul similar 
a intrat în el. Poate că impactul nu 
ar fi fost prea mare, dar l-a surprins 
pe Cristian într-un moment în care 
era pe jumătate ieşit din maşinuță. 
Pe moment, nu a reuşit să evalueze 
gravitatea accidentului, cu toate că 
imediat după impact a simțit dureri 
la nivelul coloanei cervicale şi, mai 
ales, în zona lombară. După ce a stat 
întins pe iarbă în jur de 15 minute, 
s-a ridicat şi a plecat acasă.

Odată ajuns acasă, a luat câteva 
pastile de aspirină, cu care s-a şi 
tratat în primă instanță. Mai liniştit, 
s-a culcat şi a aşteptat ziua de mâine, 
o zi care i-a adus o mare surpriză: nu 
se mai putea ridica din pat, nu mai 
putea merge, iar în zona lombară 
era atacat de dureri crâncene. 

În final, a ajuns la urgență unde, 
după investigațiile cu raze X, i s-au 
administrat calmante, dar care nu au 
reuşit să îi îndepărteze durerea. 

Luni întregi, Cristian s-a plimbat de 
la un medic la altul, încercând să afle 
cauza durerilor lui. Unii i-au prescris 
medicamente, alții i-au făcut injecții 
(inclusiv epidurale), i s-a recomandat 
să meargă la acupunctură (a făcut cel 
puțin 40 de şedințe), fizioterapie... 
De toate acestea a ținut cont, dar 
niciun medic nu a reuşit să îi înlăture 
durerea. „După ce mi-au făcut RMN, 
în urma căruia nu au observat nimic 
în neregulă, au ajuns chiar să îmi 
spună că durerea este în capul meu”, 
povesteşte Cristian. Închipuită sau 
nu, acea durere cu cauze misterioase i 
se plimba de pe un picior pe altul, nu 
îl lăsa să doarmă, nu mai putea urca 
scările din cauza ei, nici pe scaun nu 
se mai putea aşeza normal.  

Între timp, Cristian renunțase să mai 
ia toate pastilele pentru durere, care 
îi făceau mai mult rău decât bine, 
printr-un cumul de efecte adverse: 
greață, insomnie, irascibilitate etc. 
Însă agonia căutărilor lui a luat sfârşit 
în momentul în care a ajuns să fie 
consultat de un chirurg specializat în 
problemele coloanei vertebrale, care 
i-a recomandat să facă o discografie, 
o procedură care implică anestezie 
generală şi administrarea unui ser 
în discurile lombare, cu ajutorul 
căreia a fost elucidată problema 
de care suferea Cristian: ruptura 
unui disc intervertebral. Singura 

Cristian există!

soluție de vindecare consta într-o 
intervenție de înlocuire a discului 
rupt cu un implant din titan (lumbar 
fussion). În cadrul implantului 
sunt inserate substanțe care ulterior 
se transformă în materie osoasă 
şi sudează vertebrele. A reuşit să 
facă această operație abia doi ani 
mai târziu, din cauza birocrației 
sistemului de sănătate american, 
iar în tot acest timp a îndurat cu 
stoicism consecințele accidentului. 
„Dacă strănutam, mi se oprea 
respirația de durere”, îşi aminteşte 
Cristian. Operația a durat două zile şi 
a fost doar începutul unui lung şir de 
intervenții la fel de dificile, iar la final 

coloana lui vertebrală a ajuns să fie 
din titan. Și n-a fost tot. În tot acest 
periplu, Cristian a mai făcut un atac 
cerebral, în urma căruia s-a ales cu 
o pareză pe partea stângă. Au urmat 
luni multe în care a fost imobilizat la 
pat, după care a început recuperarea. 
Cu multă răbdare, a trebuit să înveţe 
să facă paşi mici, să meargă şi să 
facă mişcări care pentru o persoană 
sănătoasă ar fi fost foarte uşoare. 

Întors cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă în România, Cristian a dorit 
să continue recuperarea prin înot 
şi, întâmplător, a descoperit piscina 
încălzită din cadrul Centrului de 

Fiziokinetoterapie şi Recuperare 
Medicală. „Le datorez enorm 
acestor oameni (Mihaela Mihăescu, 
fiziokinetoterapeut; Adrian Purdilă, 
kinetoterapeut, Robert Stănculeț, 
fiziokinetoterapeut, şi Paul Vasiescu, 
antrenor de înot – o parte din echipa 
Centrului de Fiziokinetoterapie şi 
Recuperare Medicală MedLife). Cu 
ajutorul lor, pe care mi-l acordă 
zilnic, am reuşit să mă recuperez ca 
prin minune şi să fac multe exerciții 
pe care nu mai aveam speranța că le 
voi putea executa. Am început să îmi 
îndrept cifoza (o problemă mai veche 
şi accentuată de perioada în care m-a 
doborât durerea), acum reuşesc să 
stau mai drept şi să-mi refac masa 
musculară”, spune Cristian. 

Efectele recuperării sale, la MedLife, 
merg mai departe de noile bariere 
fizice învinse de Cristian. Se bucură 
ca un copil de faptul că acum 
reuşeşte să urce, chiar dacă mai 
încet, pe munte. „Am ajuns într-un 
stadiu în care pot face lucruri pe care 
nu mai credeam că le pot îndeplini 
vreodată, cum ar fi alergatul după 
autobuz”. Adevărata lui realizare este 
însă bucuria de a trăi, pe care şi-o 
recapătă zi de zi, urmată de planurile 
ambițioase, dintre care multe includ 
mişcarea, recăpătarea încrederii 
de sine şi, mai ales, dorința de a se 
restabili în România. 

Cristina Bobe

Pacientul a venit la noi cu un diagnostic impresionant: FLIP - Fuziune lombară 
intersomatică posterioară; PLIF – posterior lumbar interbody fusion şi cifoscolioză. 
Aveam în față un tânăr care în ultimii trei ani fusese aproape tot timpul imobilizat la 
pat şi care slăbise în jur de 50 de kilograme. După un prim bilanț musculo-articular, 
mobilitatea în articulațiile mari (umeri, şolduri, genunchi) era redusă la mai puțin de 
50%, astfel că am propus un program de kinetoterapie cu scopul asuplizării cervico-
dorso-lombare, tonifierii musculaturii paravertebrale, creşterii mobilității în articulațiile 
centurii scapulare. Treptat, s-au adăugat exerciții de reeducare proprioceptivă şi de 
creştere a forței musculare, în paralel cu programul de hidrokinetoterapie. Pacientul 
a fost preluat, în acelaşi timp, de colegii specialişti în sport (Adrian Purdilă şi Paul 
Vasiescu), care au intensificat programele pe partea de înot şi creştere a forței 
musculare. Rezultatele s-au văzut repede (două luni şi jumătate). Acum, pacientul este 
capabil să facă exerciții fizice complexe (ce păreau imposibile), tracțiuni la bară fixă, 
flotări, ascensiuni uşoare pe munte. (Mihaela Mihăescu, fiziokinetoterapeut, Centrul de 
Fiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Hyperclinica MedLife Grivița).

Opinia specialistului:
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INTERVIU

Drumul spre chirurgie
Răbdarea şi dorința de a face fiecare 
lucru la timpul lui au fost de bun augur 
în cazul dr. Șerban Vasile, care, fără 
grabă, şi-a croit un drum în medicină, 
reuşind să facă performanţă. Încă de 
mic a fost atras de acest domeniu, 
cu toate că în familie nu a avut pe 
nimeni care să îl inspire în sensul 
acesta. „Ca orice copil, când eram mic 
făceam foarte multe năzbâtii, iar multe 
dintre ele se încheiau cu câte o mică 
intervenţie chirurgicală. Îmi amintesc 
cât de mult mă impresionau aceste 
momente, cum încercam să fiu cât 
mai implicat în propriile intervenţii 
chirurgicale şi cum simţeam încă de 
atunci că acesta urma să fie drumul 
meu”, povesteşte dr. Șerban Vasile. 
La liceu, era pasionat de matematică, 
fizică şi chimie, materii la care ajungea 
inclusiv la olimpiade, iar la universitate, 
cu toate că în anul admiterii sale au fost 
11 candidaţi pe loc, dr. Șerban Vasile 
a intrat al şaselea. „Nimeni nu a putut 
să îmi ia pasiunea pentru medicină şi 
cred că aceeaşi dragoste pentru profesia 
aleasă ar trebui să o aibă fiecare medic”. 

Rezidenţiatul l-a urmat în cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca, 
unde a lucrat sub îndrumarea conf. 
dr. Ioan Lică. Trei ani după aceea, a 

Nu de puţine ori, am întâlnit medici cu o dorinţă nebună 
de a evolua cât mai rapid. Probabil că acest exces de zel 
este cel care duce medicina înainte. Cu această atitudine, 

poate, reuşim să depăşim anumite etape şi să realizăm intervenţii 
din ce în ce mai complexe. Totuşi, de fiecare dată când un astfel de 
comportament devine nejustificat, cel care suferă este, în primul 
rând, pacientul”, este de părere dr. Şerban Vasile, medic primar 
chirurgie generală şi noul membru al echipei Life Memorial Hospital. 

Dr. Şerban Vasile este, în primul rând, un medic stăpânit de un «bun 
simţ chirurgical», după cum îi place să descrie cunoaşterea măsurii 
în activitatea sa: chirurgia. După 15 ani de profesie constată, uneori 
cu amar, blazarea, pe de o parte, a unora dintre colegii săi mai 
tineri, iar pe de altă parte exagerările unor medici, care ajung să 
pună în pericol viaţa pacienţilor. „Din fericire, am avut ocazia să 
mă instruiesc în jurul unor persoane de la care am învăţat, înainte 
de toate, în ce constă echilibrul fragil dintre măsură şi excesul de zel 
în medicină. Este firesc să fim mânaţi de dorinţa autoperfecţionării, 
dar niciodată nu trebuie să facem asta în detrimentul pacientului. 
Din păcate, întâlnim şi astfel de situaţii, aşa cum se întâmplă cu 
pacienţi care intră la operaţie, deşi condiţia lor medicală nu ar 
permite efectuarea anumitor intervenţii. Situaţii precum aceasta 
sunt multe, de aceea cred că bunul simţ chirurgical este una dintre 
calităţile cele mai importante pe care un medic ar trebui să le aibă.”

 „Bunul simţ medical trebuie să însoţească 
activitatea fiecărui chirurg”

Interviu cu dr. Şerban Vasile, medic primar chirurgie generală

profesat în mediul privat din Bucureşti 
şi, ulterior, a câştigat un post prin 
concurs la Spitalul Fundeni, în echipa 
profesorului Irinel Popescu. La Fundeni, 
dr. Șerban Vasile a fost responsabil, 
timp de cinci ani, de chirurgia minim 
invazivă şi robotică. În tot acest timp a 
operat aproape 300 de pacienţi pentru o 
serie de afecţiuni din sfera oncologică: 
cancer colorectal, hepatic, pancreas, 
suprarenală etc. „Acestea erau cazurile 
care mi se alocau, dar, în paralel, mă 
ocupam şi de cazurile proprii, în special 
de chirurgia obezităţii”. 

Din dorinţa de a se forma mai bine 
în domeniul „marii chirurgii” şi de a 
dezvolta chirurgia minim invazivă în cât 
mai multe domenii medicale, dr. Șerban 
Vasile a decis să îşi încheie activitatea la 
Spitalul Fundeni. La vremea respectivă, 
primise o ofertă din partea unui spital 
din Marea Britanie. În ultima clipă 

însă, după ce îşi rezervase biletele de 
avion, dr. Vasile şi-a schimbat hotărârea 
şi a ales să lucreze în Braşov, la unul 
dintre spitalele private nou-înfiinţate, 
care promitea să îi ofere o şansă de a 
performa, similară cu cea din Anglia. 
Un alt motiv pentru care a decis să 
rămână în ţară a fost familia. După trei 
ani, decide să facă o nouă schimbare şi 
acceptă provocarea oferită de Spitalul 
MedLife – Life Memorial şi se alătură 
echipei de aici. 
 „MedLife mi-a oferit tot suportul. Îmi 
pune la dispoziţie aparatura pe care 
am solicitat-o, astfel încât să realizăm 
împreună o secţie de chirurgie care 
să cuprindă chirurgia minim invazivă 
avansată, chirurgia oncologică, 
chirurgia hepato-bilio-pancreatică, 
chirurgia onco-ginecologică, o serie 
de domenii în care deja am acumulat 
multă experienţă şi am avut rezultate 
bune. Totodată, am inaugurat un 

departament de chirurgie bariatrică 
şi boli metabolice, adresat pacienţilor 
cu obezitate moderată şi severă. Aici 
aplicăm trei tipuri de intervenții: inelul 
gastric, gastrectomia longitudinală şi 
bypass-ul gastric, cel mai comun tip de 
intervenţie chirurgicală realizată pentru 
combaterea obezităţii”, spune dr. Șerban 
Vasile.  

Chirurgia minim invazivă 
în Life Memorial Hospital

Tot la MedLife, dr. Șerban Vasile 
doreşte să implementeze şi să dezvolte 
intervenţiile chirurgicale minim 
invazive prin tehnica SILS (Single 
Incision Laparoscopic Surgery), operaţii 
laparoscopice realizate cu o singură 
incizie, prin care sunt introduse toate 
instrumentele de lucru. „Acesta este un 
domeniu slab reprezentat în Bucureşti, 
cu toate că, în ultimii ani, toată 
patologia ginecologică, de apendice, de 
colecist, aproape 20% din cazurile de 
obezitate, metastazele hepatice, toate 
acestea au fost rezolvate prin tehnica 
SILS. Tendinţa aceasta nu reprezintă 
un exotism, ci evoluţia naturală a 
chirurgiei moderne, care are scopul 
de a-şi păstra eficienţa, fiind mai puţin 
agresivă. Pacientul, după ce se trezeşte 
din operaţie, constată că nu are decât 
un singur pansament, la ombilic, şi 
nu simte vreo durere. Până şi marile 
domenii chirurgicale încep, din ce în 
ce mai mult, să recurgă la acest tip de 
chirurgie”, explică dr. Șerban Vasile. 

Ceea ce face dr. Șerban Vasile, 
de aproape 15 ani, se poate numi 
„chirurgie cu gândul la pacient”, adică 
un fel de a profesa încercând ca prin 
munca ta să îi oferi pacientului cele mai 
mari beneficii. Când alegi să lucrezi 
în acest fel, medicina nu poate fi decât 
frumoasă. „Am o satisfacţie enormă 
când îmi văd pacienţii plecând acasă pe 
picioarele lor, vindecaţi sau amelioraţi 
şi cu un zâmbet pe buze”, încheie dr. 
Șerban Vasile. 

Interviu de Cristina Bobe

„
Foto: Cristina Bobe
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UTILE

Ticurile sunt definite ca o serie de 
mişcări sau vocalizări bruşte, rapide, 
recurente, neritmice, care reproduc 
un act motor sau vocal, normal. În 
majoritatea cazurilor, ticurile apar 
la un copil de 5-7 ani (rareori mai 
mic de 3 ani) la care ne îngrijorează 
unele mişcări scurte şi bruşte, în 
principal la nivelul feţei şi al ochilor. 

Cum se manifestă ticurile?
Ele pot fi intensificate atunci când 
copilului i se cere să execute o 
sarcină mai dificilă, când este obosit 
sau chiar şi atunci când este liniştit. 
Ticurile pot fi uneori suprimate 
temporar, în mod voluntar, uneori 
câteva minute, ocazional chiar 
câteva ore, în timpul petrecut la 
grădiniţă. Acest lucru determină 
o avalanşă de mişcări care apar 
acasă, când copilul va simţi 
nevoia să se detensioneze şi aceste 
manifestări pot dura chiar câteva 
ore. Străduindu-se să controleze 
mişcările involuntare, copilul 
poate ajunge să nu mai fie foarte 
atent la activităţi, începe să aibă 

performanţe mai slabe sau pare 
dezinteresat şi profund afectat de 
tulburarea sa. Ticurile motorii şi 
vocale cronice se asociază, de obicei, 
cu ADHD, tulburări anxioase, 
tulburare obsesiv-compulsivă sau cu 
tulburări disruptive. Copiii cu ticuri 
cronice pot prezenta hiperactivitate 
şi neatenţie. 

Sindromul Tourette (ST) 
Este una dintre cele mai complexe 
tulburări neurologice ale cărei 
manifestări clinice, exprimată prin 
combinaţii bizare de ticuri vocale 
şi ticuri motorii complexe, poate fi 
greşit interpretată. Simptomele sunt 
adesea confundate cu problemele 
de comportament opoziţionist, 
disruptiv (manifestările ticurilor pot 
fi uneori cuvinte/expresii sau gesturi 
obscene).
 
Prevalenţa sindromului Tourette 
este de 1 la 10 cazuri la copiii de 
vârstă şcolară şi de 3 până la 9 ori 
mai frecvent la băieţi decât la fete. 
Vârsta medie de debut este de 6‒7 

ani. Există convingerea falsă că o 
persoană cu diagnosticul de ST 
trebuie să aibă ticuri vocale care 
exprimă înjurături. De fapt, doar la 
un număr mic de cazuri este prezent 
acest simptom. În mod ironic, în 
timp ce acesta este simptomul cel 
mai uşor de recunoscut, este şi cel 
mai greşit înţeles.
 
Coprolalia 
Poate fi orice sunet, cuvânt, grup 
de cuvinte sau frază inadecvată 
din punct de vedere social pe care 
persoanele cu ST le exprimă în 
mod repetitiv, neintenţionat, în 
afara contextului. Câteva exemple 
sunt: „elefant”, „jucării”, „cafea”, 
„taci”, „ticălos”, „măgar” etc. Aceste 
sunete şi vocalize sunt cauzele cele 
mai frecvente pentru care copiii 
sunt pedepsiţi. În plus, aproximativ 
jumătate dintre copiii cu ST 
prezintă un diagnostic asociat 
de ADHD, o treime prezintă şi 
tulburări de învăţare şi o treime 
tulburare obsesiv-compulsivă. 
Simptomele ADHD la copiii cu 
ST apar în majoritatea cazurilor 
înainte de debutul ticurilor şi tind 
să scadă la 20%, în adolescenţă. 
Înainte să primească un diagnostic 
corect, mulţi dintre copiii cu ST 
sunt etichetaţi, pedepsiţi pentru 

Se estimează că unul din cinci copii a avut un tic la un 
moment dat, în primii 10 ani de viață, iar clipitul şi 
strâmbatul nasului sau al gurii sunt cele mai frecvente 

mişcări pe care cei mici le fac.

Ticurile ascund emoţii. Cum le recunoaștem?

comportamentul lor „perturbator”. 
Uneori, copiii pot fi nediagnosticaţi 
chiar şi mai mulți ani, fiind frecvent 
pedepsiţi şi criticaţi, uneori 
ajungând să fie victime ale bullying-
ului. Astfel, simptomatologia se 
agravează continuu şi şansele de 
remisiune scad.
 
Este important să înţelegem că 
ST reprezintă mai mult decât 
manifestarea efectivă a unor ticuri 
verbale şi fizice, fiind o tulburare 
ale cărei simptome se modifică 
periodic şi sunt accentuate de stres. 
Creierul este un organ complex 
şi nu ar trebui să fie surprinzător 
faptul că o dizabilitate, cum este şi 
ST, care implică neuromediatori, 
sinapse şi funcţii cerebrale, este, 
la rândul ei, complexă. Abordarea 
terapeutică a copiilor cu ticuri este 
individualizată. Se preferă asocierea, 
în cazurile severe, a farmacoterapiei 

cu terapie comportamentală, 
psihoterapie şi consilierea familiei.

Ce pot face părinții și educatorii?
• Observaţi cu atenţie copilul 
şi încercaţi să evaluaţi obiectiv 
situaţiile care îi creează dificultăţi;
• Observaţi în ce momente apar 
ticurile (de ex., dacă are ticuri 
atunci când urmează să treacă 
printr-o situaţie de evaluare în clasă 
sau la o competiţie sportivă, ar fi 
bine să-l liniştiţi);
• Încurajaţi-l să-şi îndeplinească 
sarcinile fără să caute aprobarea 
dumneavoastră (să nu întrebe pe 
parcursul realizării unei activităţi: 
“E bine?”, „M-am descurcat?”);
• Nu certaţi copilul cu privire la 
ticuri, nu îl corectaţi şi nu îi atrageţi 
atenţia de câte ori acestea apar. 
Ajutați copilul să conştientizeze 
prezenţa unui tic printr-o simplă 
remarcă, nu printr-un reproş;

• Nu întrebaţi: „De ce faci aşa?” 
– copilul nu poate explica, pur şi 
simplu nu se poate abţine;
• Ignoraţi prezenţa ticurilor, atunci 
când este posibil, fără a stabili 
pedepse sau consecinţe negative;
• Atunci când copilul clipeşte 
des, strânge din ochi, îşi freacă 
pleoapele, tuşeşte, îşi drege vocea, 
îşi trage nasul, observaţi dacă 
mişcările pot avea legătură cu 
starea sa emoţională. Ulterior, 
puteți solicita un consult ORL sau 
oftalmologic, iar dacă acestea exclud 
o cauză organică vă puteţi adresa 
psihologului/psihiatrului;
• Notaţi într-o agendă momentele 
în care observaţi că apar ticurile, 
intensitatea şi frecvenţa lor;
• Încurajaţi copilul să îşi exprime 
sentimentele: discutaţi despre felul 
cum ne simţim în diverse situaţii şi 
care pot fi modalităţile de exprimare 
a emoţiilor;
• Nu îi atrageţi atenţia în prezenţa 
altor persoane pentru manifestările 
legate de ticuri;
• Încurajaţi prietenia cu colegii, 
implicându-l în sarcini de grup, cu 
alţi 2-3 copii;
• Valorizaţi-l prin încurajări de tipul 
„Ai făcut o treabă bună!”;
• Acordaţi-i mai mult timp la 
activităţile care presupun efort 
mental susţinut sau limită de timp;
• Descurajaţi imediat încercările 
celorlalţi copii de a-l ironiza 
sau imita, sancţionând aceste 
comportamente în mod ferm şi 
consecvent.

Dr. Simona Drugă, medic specialist 
psihiatrie copii şi adolescenți, 
Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie 
MindCare

Articol publicat şi pe 
www.infomaterna.ro
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ÎNTREBĂRILETALE

Mihaela
Baiețelul meu are 1 an și o lună, iar la majoritatea investigațiilor medicale de rutină mi 
s-a spus că are fimoză și că este necesară o intervenție chirurgicală minoră. Vă rog să îmi 
explicați în ce constă aceasta. Se face cu anestezie locală? Cât durează intervenția și care sunt 
urmările acesteia? Este nevoie de o toaletare specială a zonei operate, care să genereze alte 
dureri copilului? Cât timp de recuperare este necesar după o astfel de intervenție?

Răspunde dr. George Sălăvăstru, medic specialist 
chirurgie pediatrică în cadrul Spitalului de 
Pediatrie MedLife:

Operaţia de fimoză se realizează cu anestezie 
generală, durata fiind de aproximativ 30 de 
minute. Durerea postoperatorie, cauzată de 

inflamația locală, poate persista două-trei zile, 
vindecarea completă fiind după aproximativ 
o săptămână. În perioada postoperatorie, 
îngrijirea locală (toaleta, aplicarea cremei) poate 
crea un disconfort copilului, însă nu poate fi 
evitată, întrucât îngrijirile postoperatorii sunt 
necesare pentru o bună vindecare.

Răspunde dr. Viviana Iordache, medic specialist 
dermatologie în cadrul Clinicii de Dermatologie 
Estetică DermaLife:

Dacă vergeturile dumneavoastră sunt încă 
roşii sau vineții, trebuie să începeți o serie 
de tratamente cu radiofrecvență şi infraroşu, 
folosind laserul eMax. Acest tratament poate 
influența simultan atât vergeturile roşii, cât 
şi celulita. În cazul în care vergeturile sunt 
albe-sidefii, se vor trata separat față de celulită, 
respectiv cu radiofrecvență subablativă sau 
cu laserul eMax. Sunt necesare patru şedințe 
de tratament la interval de minimum trei 
săptămâni. Prin această metodă, rata de 
dispariție a vergeturilor este excelentă. În ceea 
ce priveşte celulita, primul pas este consultul 

dermatologic. În urma acestuia, medicul va 
stabili tipul de celulită şi stadiul acesteia. În 
funcție de stilul dumneavoastră de viață, vi 
se propune un pachet de tratamente care pot 
varia foarte mult. De regulă, dacă vorbim 
de celulita fibroasă sau de celulita mixtă, cel 
mai eficient tratament este radiofrecvența 
cu vacuum şi infraroşu. Folosim aparatul 
Velashape pentru că poate furniza în şedințele 
de tratament atât radiofrecvența cu vacuum, 
cât şi infraroşu, scutind astfel timp prețios. În 
general, numărul de şedințe necesare este mare 
şi uneori trebuie să combinăm acest tratament 
cu tratamente adresate cauzei (în cazul în 
care o identificăm) sau cu tratamente adresate 
drenajului venos (în cazul în care celulita este 
mixtă).

Alexandra
După ce am slăbit considerabil, în urmă cu câțiva ani, mi-au rămas vergeturi pe brațe și celulită în 
zona coapselor. Ce proceduri m-ar ajuta în acest sens? Menționez că am 30 de ani și fac sport, dar 
acest lucru nu m-a ajutat să elimin vergeturile și celulita.

Răspunde Cristina Toma, kinetoterapeut 
în cadrul Diviziei de medicină alternativă 
MedLife: 

Este adevărat că inclusiv după kinetoterapie 
durerile pot persista, dar este normal să 
se întâmple acest lucru. Dumneavoastră 
exercitați exclusiv activități care implică 
statul la birou şi care vă solicită musculatura 
coloanei vertebrale. Vă recomand masajul 
terapeutic, pe care trebuie să îl efectuați 

pentru o perioadă, iar ulterior să se intervină 
asupra muşchilor care suferă în momentul 
de față. De asemenea, recomand masajul de 
relaxare efectuat săptămânal, ca o terapie 
de prevenție a accentuării curburilor pe 
care deja le aveți la nivelul coloanei. Poziția 
dumneavoastră pe scaun trebuie controlată 
des, pentru a evita atitudinea vicioasă a 
coloanei vertebrale, care, în timp, vă poate 
crea probleme reale de statică corporală.

Tora
În urmă cu câteva luni, am început să am dureri mari de spate. Am consultat un ortoped, am 
făcut o radiografie și mi s-a spus că sufăr de scolioză, dar cu o curbură foarte mică. Mi s-a 
recomandat o cură de kinetoterapie pe care am și urmat-o, însă durerile persistă. Aș dori să vă 
adresez două întrebări: ce tip de masaj îmi recomandați și dacă am voie să urmez un program de 
aerobic. Menționez că am 28 de ani, iar activitatea mea profesională implică exclusiv munca la 
birou.  

Răspunde dr. Şerban Vasile, medic primar 
chirurgie generală în cadrul Life Memorial 
Hospital: 

Aveți un BMI de 32,27, deci sunteți eligibilă 
pentru o procedură bariatrică. Creşterea 
ponderală în perioada postoperatorie este 
rar întâlnită şi este generată, de regulă, de 
nerespectarea regimului alimentar şi de viață 
recomandat de medic.

Riscurile postoperatorii sunt cele clasice 
în cazul oricărei rezecții gastrice, cum ar fi 
hematomul postoperator, fistula gastrică, 
stenoza gastrică, ulcerul de stres postoperator, 
complicații care se întâlnesc într-o proporție 
de sub 4%.

Impactul psihologic asupra obezului este 
pozitiv. Pe lângă scăderea evidentă în greutate, 
pacientului obez i se schimbă viața radical 
şi apropierea de greutatea-țintă insuflă, de 
regulă, o mare doză de optimism şi dorința de 
a ajunge la greutatea şi la aspectul dorite. 

Cel mai bun procedeu pe care îl recomand este 
gastrectomia longitudinală tip sleeve. După 
acest procedeu, scăderea ponderală atinge 
greutatea normală raportată la înălțime şi, cu o 
dietă corectă, se menține foarte mult timp.

Postoperator, dacă pacientul nu respectă 
recomandările chirurgului sau pe cele ale 
medicului nutriționist, stomacul se poate 
redilata.

Raluca
Care este greutatea minimă pentru care se poate realiza o operație bariatrică? Am 167 cm, 90 
kg și 44 de ani. Sunt eligibilă pentru operație? Care sunt riscurile legate de operație și ce impact 
psihologic presupun? Cât de probabil este de a redeveni obez, după această intervenție?

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

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

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

Hyperclinica MedLife Galați
Str. Iacob Lahovary No. 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 City Gate
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, sector 1, 
Bucureşti (Turnul City Gate)

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

Centrul Medical MedLife Târgu Mureș
Str. Gheorghe Marinescu, Nr. 60

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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