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Există oameni care aleg să nu mai înceapă nimic, pentru că schimbarea 
pe care o aduce noul îi sperie. Din fericire pentru noi toţi însă, există 
şi ceilalţi oameni, cei care au curajul să viseze mereu la începuturi. Şi 

începuturile acestea îi duc către alte începuturi şi către alte visuri împlinite ‒ 
căci la ele voiau, de fapt, să ajungă – şi tot aşa.

Evoluţia cere, aşadar, îndrăzneală. Îndrăzneala de a visa şi de a vedea dincolo 
de potenţialul de azi. Despre astfel de evenimente veţi citi în această ediţie a 
revistei.

Inaugurarea Clinicii DentaLife din Bucureşti este un început-eveniment ce 
are la origine un vis care prefigurează alte visuri împlinite. Găsiţi informaţii 
detaliate despre noutăţile pe care le aduce această clinică, prin serviciile pe 
care le oferă, în paginile 18‒21. Deocamdată, vă dăm doar un pont: la Clinica 
DentaLife de pe bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1 (zona Unirii), există 
serviciul Fast&Fixed, adică posibilitatea înlocuirii mai multor dinţi lipsă în 
numai 24 de ore.

Pe de altă parte însă, există şi evenimente ori fenomene care tot recidivează. 
Acestea sunt false începuturi şi trebuie rezolvate, altfel ne vor costa din ce 
în ce mai mult. Disconfortul gastric din fiecare primăvară este o astfel de 
repetiţie cu daune garantate pe termen mediu sau lung. Începe să ai grijă cu 
adevărat de tine: schimbă ceva în obiceiurile tale, mergi la medic ori cere o a 
doua opinie medicală, dacă te-a văzut deja un medic. Descoperă în paginile 
Dosarului (14‒17) motive să faci toate aceste lucruri pentru sănătatea ta.

Un alt început, frumos şi pentru că vine în continuarea altui început, este 
Spitalul MedLife Titan. Teoria se confirmă şi în acest caz: un vis împlinit duce 
la alt vis împlinit. Hyperclinica MedLife Titan a deschis drumul pentru un 
spital cu acelaşi nume, un spital care face parte dintr-un sistem de alte şapte 
spitale MedLife de la nivel naţional. Câteva prime informaţii despre noul 
spital am aflat chiar de la directorul medical, medicul primar gastroenterolog 
Alina Bondoc. Detalii, în paginile Interviu (22-23).

Tot la capitolul începuturi şi visuri împlinite ar putea intra o călătorie într-o 
zonă exotică, departe de casă. Vă doriţi de mult să ajungeţi într-o ţară precum 
Thailanda ori Republica Dominicană? Poate că acum ar fi momentul să visaţi 
intens şi să începeţi să faceţi planuri concrete pentru o astfel de vacanţă. Până 
una-alta, noi vă oferim toate informaţiile pentru a porni la drum pregătiţi 
şi puşi la adăpost de potenţialele pericole care v-ar putea înnora visul de 
vacanţă. În paginile Utile (24‒27), vă oferim strategia corectă precălătorie. 
Pas cu pas.

Lectură plăcută!

E
D

IT
O

R
IA

L

Înscrie-te la 
www.medlife.ro/evenimente

• 2 zile de conferințe 
• 18 ateliere de lucru 
• 70 de vorbitori 

București,16-17 mai | Athénée Palace Hilton
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Cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

DentaLife este cea dintâi clinică de medicină 
dentară din portofoliul MedLife, inaugurată la 
Bucureşti. Clinica oferă, în premieră, servicii 
integrate multidisciplinare, sub acelaşi acoperiş.

Începând cu prima parte a lunii mai, cartierul 
Titan din Bucureşti va avea un nou spital, al 
patrulea din grupul MedLife Bucureşti. Despre 
noul proiect, am vorbit cu directorul medical 
Alina Bondoc, medic primar gastroenterolog.

Înaintea unei călătorii în afara spaţiului european, 
este recomandată şi, în unele cazuri, chiar 
obligatorie protecţia prin vaccinare. Citiţi când se 
face consultaţia precălătorie şi în ce constă.

Citiţi: ce se recomandă în caz de somnambulism, 
despre problemele de spate cauzate de diferenţa 
de lungime a picioarelor, despre cauzele negilor 
şi lipoamelor de grăsime, precum şi despre cum 
trebuie ajustată dieta în caz de diabet de tip 1.



MedLife este cel mai mare operator privat de 
servicii medicale de pe piaţa naţională, cu peste 
4,3 milioane de pacienţi unici. Compania acoperă 
în prezent toate zonele de activitate medicală: 
ambulatoriu, spitale, maternităţi, laboratoare şi 
farmacii.

Potrivit comunicatului de presă nr. 155 al Institu-
tului Naţional de Statistică, din 30 iunie 2014, şi 
datelor interne ale MedLife, unu din cinci români 
(raportat la populaţia rezidentă a României la 1 
ianuarie 2014) a beneficiat deja de serviciile din 
sistemul MedLife.

De la începutul activităţii, în 1996, şi până 
la 19 ianuarie 2015, data efectuării unui alt 
studiu comandat de MedLife, s-au înregistrat 
4.320.000 de milioane de pacienţi unici, conform 
informaţiilor extrase din bazele de date ale spita-
lelor şi hyperclinicilor din sistem.

La ora actuală, Sistemul Medical MedLife 
înseamnă: 7 spitale în Bucureşti, Braşov, Arad şi 
Craiova, dintre care unul de pediatrie, unul de 
ortopedie şi unul de obstetrică-ginecologie; 3 
maternităţi în Bucureşti şi în ţară; 30 de cen-
tre medicale generaliste în Bucureşti şi în ţară, 
12 centre de excelenţă cu specializare unică, 8 
farmacii proprii, reunite sub reţeaua PharmaLife 
Med, 18 laboratoare şi 135 de clinici medicale 
partenere în toată ţara.

45.000 DE OPERAŢII 
ÎN SPITALELE MEDLIFE

În cei aproape 20 de ani de existenţă, în cele 6 
spitale MedLife s-au efectuat circa 45.000 de 
intervenţii chirurgicale. În cadrul maternităţilor 
– MedLife Bucureşti (maternitate acreditată ca 
Spital Prieten al Copilului), MedLife Eva Braşov 
şi MedLife Genesys Arad, specialiştii MedLife au 
asistat până în prezent 16.000 de naşteri.

HYPERCLINICA MEDLIFE GALAŢI

1 an de la inaugurare

PHARMALIFE MED

Cadouri şi reduceri pentru clienţii MedLife

SISTEMUL MEDICAL MEDLIFE ÎN CIFRE

1 din 5 români a fost pacient MedLife
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Prima hyperclinică MedLife din sud-estul României şi cea de-a 
zecea clinică de mari dimensiuni din portofoliul grupului, Hyper-
clinica MedLife Galaţi, a aniversat luna trecută un an de activitate.

Cu o structură ce include 16 cabinete medicale, unitatea MedLife 
de la Galaţi oferă servicii de imagistică, analize de laborator, pre-
cum şi consultaţii specializate în peste 20 de specialităţi medicale.

Hyperclinica MedLife Galaţi este rezultatul unei investiţii de 800.000 de euro şi se întinde pe o suprafaţă 
de 1.000 de metri pătraţi. Deschiderea unităţii de la malul Dunării face parte din programul de dezvoltare 
regională prin care MedLife vizează extinderea în toate oraşele cu peste 250.000 de locuitori.

În 2013, MedLife a inaugurat la Galaţi un centru de recoltare pentru toate tipurile de analize, prelucrate în 
reţeaua de laboratoare a Sistemului Medical MedLife.

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

În mai, în funcţie de serviciile pe care le accesaţi
ca pacienţi ai clinicilor MedLife şi de volumul
acestora, veţi fi răsplătiţi cu cadouri în farmaciile
PharmaLife. În plus, aveţi 10% reducere la o gamă
extinsă şi variată de produse. Reducerea se
aplică la produse de îngrijire personală pentru
adulţi şi copii, la cosmetice, dermatocosmetice, 
suplimente şi altele, pe baza unui voucher prezentat în 
farmacie, la achiziţia produselor. 

Această ofertă nu se cumulează cu alte discoun-
turi sau promoţii şi este valabilă în limita stocului 
disponibil. Produsele-cadou sunt oferite de partenerii 
PharmaLife Med din portofoliul producătorilor/
furnizorilor: 
„Nouă Luni/ Onedia/ Radix/ Mustela/
Walmark/ Tehnobionic/ Dr. Brown/ Ara toys/ Vatra 
Distributions/ Sodimed/ Hipp/ Texacom/ GTS/ Hyl-
lan/ Stabil Intercom”. Oferta este valabilă 
în toate farmaciile PharmaLife din Bucureşti, 
Arad, Braşov şi Constanţa.

Zilnic, în hyperclinici şi în cele 18 laboratoare 
proprii se efectuează 25.000 de analize, iar 
investiţiile de 25 de milioane de euro în tehnolo-
gie le-au oferit celor 4,3 milioane de pacienţi 
unici accesul la echipamente de imagistică de 
ultimă generaţie. 

Toate instituţiile din Sistemul Medical MedLife 
sunt susţinute cu ajutorul unor soluţii software 
care asigură excelenţă operaţională şi permit 
oferirea celor mai bune şi mai rapide servicii. 
Pentru gestionarea activităţii, MedLife utilizează 
cel mai puternic sistem informatic din România, 
Charisma Medical Software, al companiei 
TotalSoft.

4,3 milioane 
de pacienți unici

25 de milioane
de euro, investiții

 în tehnologie

16.000
de naşteri

25.000
de analize procesate 

zinlic
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artrozică (la vârstnici), cât şi de cauză inflama-
torie (mai ales la sportivi).

Tratamentele se realizează la standarde înalte 
de siguranţă, cu ace de acupunctură sterile, 
de unică folosinţă, într-o atmosferă curată, 
relaxantă şi regeneratoare.

Acupunctura are indicaţii pentru o gamă 
extinsă de afecţiuni ale organismului, începând 
cu bolile infecţioase respiratorii şi bolile ORL 
şi terminând cu afecţiunile mental-emoţionale 
(anxietate, depresie, stres, insomnie), în cazul 
cărora s-a înregistrat o rată mare de succes 
terapeutic.

Spitalul de Ortopedie 
şi de Chirurgie Plastică MedLife
Bulevardul Ferdinand nr. 98-100, sector 2, 
Bucureşti
Pentru programări, sunaţi la: 021 9646

6 7

SPITALUL DE ORTOPEDIE MEDLIFE  BUCUREȘTI

Ședințe de acupunctură
HYPERCLINICA MEDLIFE - GENESYS ARAD

Servicii de oftalmologie pentru adulţi şi copii

HYPERCLINICA MEDLIFE-GENESYS ARAD 

Reducere la mamografiile digitale

De curând, Spitalul de Ortopedie din Bucureşti 
şi-a extins gama de servicii, oferind şedinţe de 
acupunctură. Acestea sunt recomandate ca terapie 
adjuvantă pentru gestionarea şi combaterea durerii  
în diverse afecţiuni ale coloanei vertebrale (hernie de 
disc lombară, inflamarea nervului sciatic), precum 
şi în caz de leziuni, traumatisme ori degenerescenţe 
ale umărului, cotului şi genunchiului, atât de cauză 

De curând, în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Genesys din Arad s-a deschis o secţie de oftal-
mologie unde se oferă următoarele tipuri de 
diagnosticări:
• Autorefractometrie – determinarea 

computerizată a dioptriei;
• Topografie – evaluarea caracteristicilor cor-

neene: suprafaţă, altitudine, putere dioptrică în 
orice punct;

• Pahimetrie – determinarea grosimii corneei;
• Microscopie speculară – evaluarea corneei 

utilizând microscopul confocal laser focalizat 
pe endoteliu;

• Biometrie – măsurarea lungimii globului 
ocular;

• Tonometrie – măsurarea tensiunii oculare;
•  Retinofotografie – fotografierea retinei, lucru 

ce permite observarea eventualelor leziuni ale 
acesteia;

• Tomografie în Coerenţa Optică (OCT) – 
investigaţie ce permite analiza retinei în fiecare 
strat al său (pe secţiuni micrometrice). Foarte 
eficientă în diagnosticarea şi urmărirea unui 
număr mare de afecţiuni retiniene;

• Perimetrie computerizată – evaluarea 
sensibilităţii retinei în ansamblu – determin-
area câmpului vizual (permite depistarea 
glaucomului şi urmărirea evoluţiei sale);

• Ecografie oculară – explorarea tridimensională 
cu ultrasunete a ochiului, chiar şi atunci când 
există opacităţi în partea anterioară;

• Consultaţii oftalmologice pediatrice.

Hyperclinica MedLife – Genesys
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Pentru programări, sunaţi la: 0257 960 (call center)

În cadrul campaniei pentru prevenirea 
cancerului de sân, oferim 10 lei dis-
count pacientelor care se programează 
pentru o mamografie digitală. Pentru 
a beneficia de discount, pacientele 
trebuie să prezinte la recepţie voucher-
ul obţinut de la medicul lor de familie. 
Campania se desfăşoară pe toată 
durata lunii mai. 

Hyperclinica MedLife – Genesys
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Programări: 0257 960 (call center)

CENTRUL MEDICAL MEDLIFE HUNEDOARA

Consultații de medicină internă

Pacienţii care se adresează Centrului Medical MedLife 
Lugoj, deschis de curând, au acum posibilitatea de a obţine 
consultaţii într-o nouă specialitate, medicină internă. 
Consultaţiile sunt asigurate de dr. Diana Szucs, medic 
primar.

Program Centru: luni-vineri 07:30-20:00;
Programări la telefon: 0256/960 (call center);
Telefon clinică: 0256/337998.

NOUTĂȚISERVICII
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Cea mai nouă tehnologie pentru 
simplificarea fluxului de lucru:

• control touch screen;

• login biometric;

• afişaj de înaltă rezoluţie;

• ecran de protecţie retractabil;

• grilă antidifuzoare HTC automată;

• tehnologie Smart Paddle;

• controale pentru expunere ergonomice.

8

Femeile cu vârste de peste 40 de ani, cu atât mai 
mult cele cu formaţiuni mamare suspecte, pot 
beneficia, la MedLife, de investigaţii imagistice 
de o acurateţe mult peste cea oferită de clasicul 
mamograf 2D. Mamograful Selenia Dimensions 
oferă mamografii digitale de calitate excepţională, 
putând combina opţiunea de mamografiere 
digitală full field (imagistica 2D) cu tomosinteza 
(imagistica 3D).

Cum se obţin imaginile 3D

Tomosinteza mamară este o tehnologie inovativă 
concepută pentru a facilita procesul de identifi-
care şi de diagnosticare corectă a formaţiunilor 

suspecte de la nivelul sânului. Datorită tehnologiei 
revoluţionare pe care se bazează, tomosinteza 
permite radiologilor să identifice şi să caracterizeze 
structurile mamare individuale, eliminând con-
fuziile cauzate de obicei de ţesutul suprapus.
În timpul unei scanări tip tomosinteză, mai multe 
imagini ale sânului sunt surprinse din diverse 
unghiuri. Ulterior, aceste imagini sunt utilizate 
pentru a produce o serie de felii cu grosimea de 1 
mm, care să poată fi vizualizate ca o reconstituire 
tridimensională a sânului. Astfel, în loc să vizua-
lizeze structura complexă a ţesutului suprapus, aşa 
cum se face în cazul mamografiei tradiţionale 2D, 
radiologul poate acum să parcurgă straturile sânu-
lui în fâşii cu grosimea de câte 1 mm. Ca atare, 

analizarea ţesutului mamar fâşie cu fâşie ajută la 
eliminarea confuziilor care pot apărea din cauza 
ţesutului suprapus, permiţând radiologului să vadă 
ţesutul mamar într-un fel care n-a mai fost posibil 
până acum.

Studiile clinice realizate de compania producătoare 
HOLOGIC, revizuite de FDA (Agenţia Americană 
pentru Siguranţa Alimentelor şi Medicamentelor), 
bazate pe analiza ROC (caracteristica de operare 
a receptorului), au demonstrat că analizarea 
mamografiilor digitale 2D Selenia Dimensions, 
împreună cu tomosinteza 3D, prin comparaţie cu 
mamografia 2D singulară, implică performanţe 
clinice net superioare în specificitate. Prin urmare, 
există posibilitatea eliminării cancerului de pe lista 
posibilelor boli, fără să fie necesară rechemarea 
pacientului pentru investigaţii ulterioare.

Pentru programări sunaţi la: 021 9646.

NOUTĂȚIDOTĂRI

Diagnosticare de certitudine 
cu mamograful digital Selenia Dimensions

HYPERCLINICA MEDLIFE GRIVIŢA

Avantaje nete pentru pacienți:

• imagini excepţional de clare, pentru 
vizualizarea celor mai fine detalii de la 
nivelul ţesutului mamar;

• tehnologie 3D de ultimă oră (tomosin-
teza) pentru diagnosticare performantă, 
cu eficienţă optimă; 

• posibilitatea obţinerii rapide şi eficiente 
a scanărilor de tip mamografie digitală 
tradiţională (2D) şi tomosinteză (3D), în 
aceeaşi compresie;

• poziţionare naturală, cu un grad redus 
de disconfort;

• diagnosticare de mare precizie, într-o 
singură şedinţă.
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Din luna aprilie, Hyperclinica 
MedLife Arad a început colaborarea 
cu dr. Cristina Haş, medic specialist 
pneumolog. Ea este absolventă a 
Facultăţii de Medicină generală 
din cadrul Universităţii de Vest 

“Vasile Goldiş” din Arad, promoţia 
2000. Ulterior, medicul Cristina 
Haş a făcut rezidenţiatul la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie “Victor Babeş” 
din Timişoara.

Dr. Cristina Haş, medic specialist pneumolog

Dr. Oana Citu, medic specialist alergologie şi imunologie clinică

Echipa MedLife Iaşi se măreşte 
prin alăturarea medicului Oana 
Citu, în calitate de coordonatoare a 
Departamentului de Alergologie şi 
de Imunologie clinică. Experienţa 
acumulată de medicul Citu în ţară 
şi în străinătate, în cadrul şcolilor 

şi congreselor Asociaţiei Europene 
de Alergologie şi de Imunologie 
clinică, precum şi al Academiei 
Americane de Astm şi Alergologie 
şi Imunologie îi permit o abordare 
în concordanţă cu normele stabilite 
la nivel mondial.

Dr. Valentin Voinescu, medic primar urologie

Dr. Voinescu s-a alăturat de 
curând Spitalului Life Memorial 
Hospital pentru consultații de 
urologie şi chirurgie reconstructivă 
genito-uretrală la bărbați. A 
absolvit în 1978 Facultatea de 
Medicină Generală a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie din 
Bucureşti. În 1999 devine doctor în 

medicină, cu lucrarea „Ecografia 
Uretrei”. În acelaşi an urmează 
supraspecializarea în „Chirurgia 
uretrei”. Din 2002 are competenţă 
în chirurgie endoscopică 
înaltă percutanată. Urmează 
supraspecializarea în chirurgia 
hipospadiasului (2009) şi cea în 
chirurgia penisului (2010).

Dr. Natalia Burduja, medic specialist obstetrică-ginecologie

Maternitatea “Eva” din Braşov 
are un nou membru în echipă: dr. 
Natalia Burduja, medic specialist 
obstetrică-ginecologie. Ea a absolvit 
Facultatea de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu” din Chişinău în 
anul 2003. Între 2003 şi 2007 a fost 
medic rezident în chirurgie generală 

în cadrul Spitalului Clinic Republican 
din Chişinău. Între 2010 şi 2014 a 
făcut rezidenţiatul în obstetrică-
ginecologie, în cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă din Tîrgu Mureş, 
la Cinica de Obstetrică-Ginecologie 
1. Pe 15 aprilie 2014 a devenit medic 
specialist obstetrică-ginecologie.

13



Primăvara este un anotimp al înnoirii 
naturii, dar şi al recurenţelor medicale, 
aşa cum se întâmplă şi în cazul gastritelor. 

La fel ca toamna, schimbarea de sezon aduce 
acutizări ale problemelor gastrice la persoanele 
cu vulnerabilitate din acest punct de vedere. Şi nu 
puţini sunt românii care au o formă de gastrită sau 
o altă boală a stomacului, chiar dacă unii dintre ei 
încă nici nu ştiu.

Stomacul,
sensibil la schimbările de sezon

Un stomac vulnerabil 
reacţionează la schimbările 
de anotimp (la trecerea de la 
perioada rece la cea caldă a 
anului – primăvara şi, invers, 
la trecerea de la perioada 
caldă la cea rece a anului – 
toamna) mai ales din cauza 
modificărilor care se fac în mod 
firesc în alimentaţie, potrivit 
unei teorii. Cât adevăr există 
în această teorie – combătută 
de cei care susţin că mâncăm 
la fel tot anul de când cu 
globalizarea – e greu de stabilit. 
Pe de altă parte, stresul resimţit 
de organism pentru că face 
eforturi să se adapteze la noile 
condiţii de mediu este un 
aspect de luat în seamă. De 
altfel, sunt proverbiale stările 
de nervozitate asociate asteniei 
de primăvară şi, la fel, este bine 
ştiut, toamna ne dă târcoale 
mai abitir melancolia sau 
chiar depresia. Or, nu degeaba 
simţim că avem fluturi în 
stomac când ne îndrăgostim, 
pentru că acest organ chiar 
reacţionează sensibil la stările 
noastre emoţionale.

Totuşi, ca să avem un stomac 
atât de sensibil la schimbările 
de mediu de viaţă trebuie să 
fi existat mai întâi un context 
prin care s-a produs afectarea 
mucoasei gastrice.

Cum apar problemele
Cauzele externe care dereglează 
mecanismele de funcţionare 
gastrică sunt, în primul rând, 
cele cu acţiune directă, adică 
persistenţa în o serie de greşeli 
alimentare şi/sau infecţia cu 
bacteria Helicobacter Pylori.
Iată ce factori au, pe termen 
mediu sau lung, efect distructiv 
asupra mucoasei care 
căptuşeşte stomacul:
• mesele neregulate şi 

alimentaţia necorespun-

zătoare (prăjeli, afumături, 
mâncăruri grase, picante 
ori excesiv de sărate);

• administrarea de medica-
mente antiinflamatoare 
nesteroidiene);

• consumul excesiv de 
băuturi alcoolice;

• obiceiul de a bea cafeaua 
pe nemâncate;

• consumul frecvent de 
băuturi carbogazoase;

• obişnuinţa de a mânca sau 
de a bea prea rece ori prea 
cald.

O bacterie care face ravagii
Secreţia de acid clorhidric de la 
nivelul stomacului este o măsură 
de protecţie pe care ne-o oferă 
natura contra microorganismelor 
patogene care ajung în stomac. 
Totuşi, există o abatere: bacteria 
Helicobacter Pylori. Ea nu 
numai că nu este distrusă 
de mediul puternic acid din 
stomac, dar reuşeşte să se şi 
dezvolte în mediul gastric şi în 
mediul duodenal. Excelenta ei 
adaptare se datorează în parte 
şi formei sale de tirbuşon, care 

DOSARMEDICAL

„Cel mai complicat lucru în societatea modernă 
este să combaţi stresul. Însă nu evenimentele ne 
influenţează, ci modul cum ne raportăm noi la ele.”

Cristiana Haica, psiholog clinician, 
psihoterapeut, Hyperclinica MedLife Unirii 
și Hyperclinica MedLife Titan
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îi permite să se “înşurubeze” în 
mucoasa gastrică provocând 
inflamaţia şi distrugerea 
vascularizaţiei mucoasei şi 
subţierea stratului de mucus. Or, 
asta nu înseamnă altceva decât 
o vulnerabilizare a peretelui 
gastric, expus contactului cu 
secreţiile acide din interiorul 
stomacului. De altfel, bacteria 
Helicobacter Pylori este un factor 
de risc preponderent în apariţia 
gastritelor care se cronicizează. 
“Până la 70% din persoanele 
infectate cu Helicobacter Pylori 
nu au simptome, iar, dintre 
acestea, 100% au gastrită – 
inflamaţia mucoasei gastrice. 
Se consideră că infecţia cu 
Helicobacter Pylori se asociază 
cu până la 90% din cazurile de 
ulcer duodenal. Gastrita atrofică 
asociată infecţiei cu Helicobacter 
Pylori determină un risc de 
2–3 ori mai mare decât în mod 
obişnuit de a dezvolta un cancer 
gastric sau tumori carcinoide 
gastrice”, spune medicul specialist 
gastroenterolog Alina Bondoc. 
Drept pentru care, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii a declarat 
Helicobacter Pylori cancerigen de 
grupa 1.

50% din bolile gastrice, 
fără simptome
Nu doar persoanele infectate cu 
Helicobacter Pylori nu prezintă, 
în majoritatea cazurilor (70%), 
simptome. Cam jumătate din 
bolile stomacului – de cauze 
diferite – pot evolua multă 
vreme fără a produce manifestări 
sesizabile. “În cazul unei 
proporţii mari de pacienţi, 
gastrita sau chiar ulcerul gastric 
evoluează fără simptome 
notabile, uneori ulcerul având 
ca prim simptom perforaţia sau 
hemoragia digestivă, expresie a 
complicaţiilor acestuia”, explică 
medicul Alina Bondoc.

Există, totuşi, în general, câteva 
manifestări digestive care, mai 
ales dacă se repetă, ne semnalează 
că trebuie să mergem cât mai 
curând la medic. Durerile 
(arsurile, crampele) localizate 
în epigastru (partea superioară 
a stomacului), senzaţia de 
balonare şi de greaţă, vărsăturile 
(alimentare, bilioase ori acide), 
lipsa poftei de mâncare sau 
senzaţia de umplere prematură 
a stomacului alcătuiesc tabloul 
clasic de manifestare a unei 
afecţiuni gastrice. “Pot apărea, 
desigur, şi simptome determinate 
de dezechilibrul hidroelectrolitic 
produs ca urmare a vărsăturilor: 
deshidratarea, dar şi scăderea 
ponderală involuntară, care sunt 
un semn de alarmă important”, 
spune medicul primar 
gastroenterologie Alina Bondoc, 
de la Hyperclinica MedLife 
Titan. Evident, este de preferat 
să nu se ajungă într-o astfel de 
situaţie delicată, iar dacă s-a ajuns 
aici este foarte important să vă 
adresaţi de urgenţă unui medic 
specialist care să investigheze 
cauza şi să vă ajute să luaţi cât mai 
rapid măsuri de redresare.

A.N.

DOSARMEDICAL

„Sarea în exces 
cauzează gastrită, 
fiind un iritant al 
mucoasei gastrice. 
Clorura de sodiu 
stimulează înmulţirea 
numărului de colonii de 
Helicobacter Pylori.”
Dr. Steluţa Bosoancă, 
medic specialist 
endocrinolog 
,Hyperclinica 
MedLife Unirii

Endoscopia, după 45 de ani 
Pentru că este o manevră invazivă, endoscopia digestivă superioară 
se recomandă în situaţii bine statuate în ghidurile de bună practică 
medicală. “În principiu, orice persoană cu sindrom dispeptic şi cu vârsta 
de peste 45 de ani ar trebui să beneficieze de o endoscopie, pentru 
excluderea în principal a unei neoplazii digestive. Sub vârsta de 45 de 
ani, se recomandă endoscopia de primă intenţie dacă există semne de 
alarmă, cum ar fi scăderea ponderală involuntară, anemia feriprivă în 
cazul unui bărbat sau în cazul unei femei, după ce s-a exclus o cauză 
ginecologică”, spune medicul gastroenterolog Alina Bondoc.
Fireşte, şi la vârste tinere se vor face investigaţii endoscopice în cazurile 
în care nu se identifică sursa simptomelor realizând alte investigaţii.

Persoana care se prezintă pentru această investigaţie trebuie să facă 
înainte repaus alimentar de 10–12 ore, respectiv repaus hidric de patru 
ore, pentru a permite o vizualizare fără probleme.

Testarea pentru Helicobacter Pylori 
Infectarea cu Helicobacter Pylori se poate face uşor (prin intermediul 
mâinilor murdare sau de la persoană la persoană), iar faptul că nu 
determină neapărat manifestări ar trebui să ne convingă că este nevoie 
să ne testăm periodic în această privinţă. Cu atât mai mult ar trebui să ne 
testăm dacă avem unele manifestări gastrice pe care nu ni le explicăm 
altfel. Depistarea prezenţei anticorpilor în sânge s-ar putea să nu fie 
chiar cea mai relevantă cale de a afla cum stau lucrurile. Medicul Alina 
Bondoc explică de ce: “Serologia Helicobacter Pylori este testul cel mai 
puţin concludent pentru a stabili statusul infecţiei, deoarece se testează 

anticorpii de tip IgG, care pot 
rămâne în titru crescut chiar şi 2–3 
ani de la eradicarea infecţiei”.

În schimb, căi mai relevante 
de a depista prezenţa bacteriei 
în organism sunt depistarea 
antigenelor de Helicobacter 
Pylori în materiile fecale ori în 
aerul expirat, prin testul ureazei 
respiratorii (se identifică o enzimă 
secretată de bacteria în cauză).

Eradicare cu antibiotice 
În situaţia în care se depistează bacteria în organism, este important 
ca persoana infectată să urmeze întocmai tratamentul indicat de 
medic. “Se recomandă antibioterapia cu două sau cu trei antibiotice 
asociate cu un antisecretor care modifică pH-ul gastric, atunci când 
este identificată infecţia”, precizează medicul Alina Bondoc. În plus, este 

indicat să acţionaţi în sensul întăririi sistemului imunitar şi menţinerii 
funcţiei sale de apărare la un nivel optim. Puteţi face acest lucru prin 
măsuri ce ţin de dietă, prin administrarea unor suplimente alimentare şi, 
în general, prin stilul de viaţă pe care îl adoptaţi (faceţi mişcare în fiecare 
zi, vă odihniţi suficient ş.a.).

Dieta, o condiţie-cheie pentru vindecare 
În caz de gastrită, dar mai ales în caz de ulcer, vindecarea vine mai 
ales prin ajustarea dietei. Investiţia în medicamente 
antiacide va fi inutilă, dacă în paralel nu vă 
veţi reconsidera obiceiurile alimentare 
respectând indicaţiile medicului. 
Potrivit medicului specialist 
endocrinolog Steluţa Bosoancă, 
de la Hyperclinica MedLife 
Unirii, “persoanelor 
cu gastrită le este 
recomandată o dietă 
bogată în fibre, de 
asemenea, lactatele 
slabe (în special 
iaurtul) şi carnea 
slabă (peşte la 
cuptor, pui fiert 
sau la grătar). 
Însă, în gastrita 
acută, în primele 
două–trei zile se 
recomandă să se 
consume doar 
sucuri de fructe 
(mere, piersici, 
struguri, pepene, mai 
puţin citrice) şi piureuri 
de legume (fierte sau 
la aburi). Ulterior, se 
introduc lactatele şi carnea”.

Este important a se menţiona 
că reacţia la unele alimente este 
diferită de la persoană la persoană şi, 
de aceea, trebuie comunicat medicului 
orice intoleranţă, pentru a vă alcătui dieta 
personalizat. Desigur, consumul de băuturi alcoolice şi 
fumatul sunt interzise. Cu atât mai mult în fazele acute ale bolii.

Nu în ultimul rând, programul de masă trebuie să fie riguros respectat. 
Organizarea meselor se face astfel: trei–patru mese regulate zilnic, având 
grijă să nu vă ridicaţi sătui de la masă niciodată, pentru a nu umple 
stomacul cât să fie favorizat refluxul gastroesofagian. Este bine ca ultima 
gustare a zilei să se ia cu aproximativ două ore înainte de culcare.

Helicobacter Pylori se adaptează 
perfect mediului gastric
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Existenţa unui sistem medical 
integrat face posibilă colaborarea 
interdisciplinară între specialişti 
în medicină dentară, chirurgie 
oro-maxilo-facială, ORL sau 
neurologie, tradusă printr-o 
abordare eficientă şi printr-o 
perspectivă completă a cazurilor.

Alte avantaje conferite prin 
modul de organizare a Clinicii 
DentaLife sunt posibilitatea 
realizării unor investigaţii para-
clinice de laborator şi posibili-
tatea efectuării unor manevre 
chirurgicale – toate, în acelaşi 
spaţiu. 

Intervenţii chirurgicale 
complexe
Adiţional serviciilor tradiţionale 
de stomatologie, în cadrul clinicii 
dentare MedLife vor putea fi abor-
date cazuri de tumori benigne şi 
de leziuni chistice cervico-faciale 
de mici dimensiuni, afecţiuni 
ale sinusului maxilar de cauză 
dentară, afecţiuni ale articulaţiei 
temporo-mandibulare, precum şi 
nevralgia de trigemen.

Pentru afecţiuni al căror trata-
ment necesită anestezie generală, 
precum traumatisme cranio-
faciale, dar şi pentru managemen-

tul chirurgical al cancerelor de 
buză, de limbă, de oase maxilare 
ori de glande salivare, pacienţii 
vor putea opta pentru serviciile 
spitalelor Life Memorial Hospital, 
respectiv Spitalul de Pediatrie, 
ambele părţi ale Sistemului Medi-
cal MedLife.

Servicii inovatoare
DentaLife oferă un serviciu 
revoluţionar pe piaţa de profil 
din România: Fast&Fixed, o 
soluţie optimă pentru înlocuirea 
dinţilor lipsă în mai puţin de 24 
de ore. Procedura se bazează pe 
un sistem german revoluţionar 
de implant dentar multiplu, care 
presupune implantare şi pro-
tezare rapidă. Tehnologia este 
perfect funcţională şi reprezintă 
un avantaj major pentru per-
soanele care se confruntă cu 
problema unui număr mare de 
dinţi irecuperabili.

Un alt serviciu inovator oferit 
de DentaLife este tehnologia 
revoluţionară Digital Smile 
Design, care permite previzuali-
zarea tratamentelor estetice 
complexe înainte de finalizarea 
lor. Utilizând această tehnologie, 
înainte de a începe propriu-zis 

tratamentul medicul realizează 
un model digital care simulează 
lucrarea finală. Prin intermediul 
unui program computerizat sunt 
integrate fotografii şi amprente 
dentare cu scopul de a obţine 
rezultatul optim pentru estetica 
zâmbetului, ţinând cont de fizio-
nomia persoanei.

Tratament ţintit 
al bolii parodontale
DentaLife pune la dispoziţia 
pacienţilor săi teste micro-
biologice pentru identificarea 
germenilor care generează pro-
cesul inflamator al ţesuturilor 

de susţinere a dinţilor. Ca 
atare, oferă mijlocul prin care 
depistarea, monitorizarea şi 
tratamentul bolii parodontale 
se pot realiza eficient.

Boala parodontală este o lezi-
une ireversibilă care, în timp, 
duce la pierderea dinţilor de pe 
arcadele dentare. „Statisticile 
arată că incidenţa bolii paro-
dontale a crescut atât de mult 
în ultimii ani, încât s-a ajuns 
la cifre alarmante, ea devenind 
«boala secolului» în medicina 
dentară”, declară medicul 
stomatolog Ana Maria Răducu, 

MedLife a deschis 
prima clinică de 
medicină dentară

la Bucureşti

DentaLife este cea dintâi clinică de medicină 
dentară din portofoliul MedLife și a fost 
inaugurată pe 16 aprilie 2015. Clinica oferă, în 

premieră, pacienţilor din România, servicii medicale 
integrate multidisciplinare, sub același acoperiș.

Unitatea pune la dispoziţie pacienţilor, adulţi și copii, 
următoarea gamă de servicii: stomatologie generală, 
chirurgie orală și oro-maxilo-facială, implantologie, 
protetică, endodonţie, ortodonţie, estetică dentară, 
stomatologie pediatrică, parodontologie, radiologie 
dentară, analize de laborator, precum și alte servicii 
conexe din sfera ORL, neurologie și dermatologie 
estetică.

INAUGURARE
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Clădirea care adăposteşte 
Clinica DentaLife se 

întinde pe o suprafaţă 
de 400 de metri pătraţi 

şi este structurată 
pe două niveluri. 

Clinica este organizată 
în patru cabinete 

medicale, o sală de mici 
intervenţii chirurgicale 
şi un departament de 

radiologie dentară. 
Valoarea totală a investiţiei 

se ridică la circa 500.000 
de euro.

Noua clinică va deservi 
atât persoane fizice, cât 
şi abonaţi, care vor avea 
la dispoziţie pachete 
speciale. De asemenea, 
pe termen mediu şi 
lung se are în vedere 
oferirea de servicii inclusiv 
pacienţilor internaţionali, 
prin intermediul diviziei 
MedLife Internaţional.

Clinica DentaLife
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1

Program: 
luni-vineri, între orele 8 și 21
sâmbătă, între orele 8 și16

Unitatea funcţionează şi în 
regim de urgenţe.

INVESTIŢIE 
DE 500.000 DE EURO

PACHETE SPECIALE 
PENTRU ABONAŢI

manager medical DentaLife.
Aproximativ 70% din populaţia 
Globului suferă de una dintre 
diferitele forme de afectare a 
ţesutului gingival, indiferent 
că este vorba de forme uşoare 
(sângerări gingivale, gingivite) 
ori că s-a ajuns la forme severe 
(boală parodontală cu avulsie 
progresivă a tuturor dinţilor).

Echipamente de ultimă 
generaţie
Clinica este dotată cu aparatură 
premium şi cu piese de mobilier 
cu un design modern şi ergo-
nomic, ce oferă un maximum de 
confort pentru pacienţi.

Printre echipamentele medicale 
cele mai notabile din dotarea 
clinicii se numără:

• Planneca ProMax 3D, 
un sistem panoramic de 
imagistică dentară şi de 
tomografie volumetrică cu 

fascicul conic. El per-
mite evaluarea, dintr-o 
perspectivă 3D, a suportu-
lui osos de la nivelul maxi-
larelor, ceea ce facilitează 
planificarea cât mai precisă 
a intervenţiilor chirurgi-
cale (mai ales în inserarea 
implanturilor dentare şi 
în terapia de augmentare 
osoasă);

• Diagnodent Pen, un in-
strument ce înregistrează 
diferenţa de fluorescenţă 
dintre substanţa dură 
dentară integră şi cea 
demineralizată, afectată 
de carie. Astfel, permite 
diagnosticarea precoce a le-
ziunilor carioase incipiente, 
în principal interdentare, 
greu de observat la exami-
narea clinică şi radiologică. 
În final, tratamentul va fi 
minim invaziv şi cu costuri 
reduse pe termen mediu şi 
lung.

• Vakuclav, un aparat care 
asigură controlul strict al 
parametrilor sterilizării, 
conferind siguranţă 
crescută actului medical.

De asemenea, sunt 
disponibile un computer 
tomograf şi un micromotor 

pentru endodonţie extrem 
de silenţios. Cu ajutorul 
micromotorului se realizează 
tratamente de canal pe toată 
lungimea, inclusiv cu ace care 
pot intra pe canale curbe, fără 
riscul de a se rupe sau de a se 
bloca.

A.N

 „DentaLife reprezintă 
pentru noi mai mult decât 

o nouă linie de business, 
este clinica în care vom oferi 
atât adulţilor, cât şi copiilor, 

servicii complete din sfera 
medicinei dentare. Suntem, 

probabil, primul operator 
care va oferi soluţii medicale 

integrate pentru o paletă 
largă de afecţiuni dentare, 

sub acelaşi acoperiş”

Mihai Marcu, Președinte 
CA MedLife..

INAUGURARE

Planneca ProMax 3D, sistem panoramic de imagistică dentară şi de tomografie 
volumetrică cu fascicul conic
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Cum se împacă rolul dvs. de 
director medical cu cel de 
medic?
Activitatea mea principală este aceea 
de medic, interacţiunea cu pacienţii 
şi procedurile ocupându-mi cea 
mai mare parte din timp. În cursul 
activităţii de director medical există 
perioade mai intense, de coordonare 
a echipelor medicale şi de concepere 
a unor circuite, dar şi etape de conso-
lidare şi de monitorizare a soluţiilor 
propuse. Pe de altă parte, un director 
medical este bine să cunoască 
activitatea clinică de zi cu zi, pentru 
a putea propune soluţii din propria 
experienţă.

Ce servicii va oferi Spitalul 
MedLife Titan în plus faţă de 
Hyperclinica MedLife Titan? 
Noul spital Titan va oferi posibilita-

tea investigării pacienţilor în regim 
de spitalizare de zi, în contract cu 
Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate. Astfel, accesibilitatea servi-
ciilor noastre va fi crescută, întrucât 
pacienţii se vor putea prezenta cu 
bilete de trimitere de la medicul de 
familie. Vor fi evaluate cazuri de 
medicină internă, de gastroenterolo-
gie, de pneumologie, de cardiologie 
şi de ORL. De asemenea, vor fi 
efectuate, tot în regim de spitalizare 
de zi, intervenţii urologice, gineco-
logice şi chirurgicale. O premieră 
pentru noi va fi realizarea litotriţiei 
extracorporale ca serviciu în contract 
cu Casa de Asigurări de Sănătate 
a Municipiului Bucureşti. (n.r. - li-
totriţia extracorporală este trata-
mentul modern al litiazei ureterale, 
cunoscută popular cu denumirea de 
calculi renali.)

Spitalul reprezintă evoluţia firească 
şi pasul logic următor de dezvoltare 
al Hyperclinicii Titan, având în 
vedere adresabilitatea crescută şi 
numărul mare de pacienţi diagnos-
ticaţi şi trataţi cu succes din 2011, de 
la deschiderea clinicii.  

Ce capacitate are noul spital 
şi cum va fi organizat? 
Noul spital va avea pentru început o 
capacitate de 30 de paturi, distribuite 
astfel: o secție medicală de 16 paturi, 
unde vor fi îngrijiţi pacienţii care se 
adresează departamentelor de cardi-
ologie, gastroenterologie, pneumo-
logie şi medicină internă, şi o secție 
de chirurgie de zi, cu o capacitate 
de 14 paturi. Aici vor rămâne până 
seara pacienții care vor beneficia 
de intervenţii de mică chirurgie, de 
urologie şi de ginecologie.

Ce dotări are spitalul?
Secția de chirurgie beneficiază de 
o sală de operație unde se poate 
efectua orice tip de intervenţie 
chirurgicală, vizând în viitor ex-
tinderea gamei de operaţii efec-
tuate. Bineînțeles că dispunem şi 
de aparatura anestezică aferentă. 
Pentru intervenţiile urologice avem 

la dispoziție un litotriptor Storz. 
De asemenea, colegii din secţia de 
ginecologie au la dispoziție toată 
aparatura necesară (inclusiv un 
electrocauter Erbe), pentru a efectua 
în condiții de siguranță intervenţiile 
pe care şi le propun. La cabinetul de 
endoscopie dispunem, de asemenea, 
de linie endoscopică Olympus şi 
de toate accesoriile aferente unor 
proceduri complexe. La cabinetul de 
ORL, avem un fibroscop Storz. 

Care sunt obiectivele dvs. în 
noua calitate de director me-
dical al noului Spital MedLife 
Titan?
Îmi propun, în primul rând, să 
asigur desfăşurarea în condiții de 
siguranţă a actului medical, fapt 
care nu poate fi posibil fără o bună 
colaborare a colegilor implicați în 
echipele medicale. În acest scop, voi 
media interacțiunea dintre medici, 
atât în cadrul secției de chirurgie, 
cât şi interacțiunea dintre colegii 
din clinică şi din secția medicală. 
De asemenea, împreună vom selecta 
cazurile în funcție de complexitate, 
încercând să alegem soluţiile cele 
mai adecvate pentru fiecare pacient 
al spitalului.

Rolul dvs., în calitate de direc-
tor medical, este să mediaţi 
relaţia dintre pacienţi, medici 
şi manager. Cum decurge o 
astfel de mediere?
Medierea implică, din punctul meu 
de vedere, să ascult varianta fiecăreia 
dintre părțile implicate şi să încerc să 
le aduc la un numitor comun. Practic, 
în afară de ceea ce afirmă persoana 
din faţa mea, încerc să mă gândesc 
la motivaţiile pe care le are şi la ceea 
ce îşi doreşte, de fapt, în privinţa 
problemei discutate. Această mediere 
implică flexibilitate şi capacitate de 
negociere şi consider că este un aspect 
provocator şi dificil al activităţii de 
director medical, dar nu lipsit de 
satisfacţii.

Au existat, în istoria dvs. de 
director medical, situaţii mai 
tensionate, în care un pacient 
şi-a exprimat nemulţumirea 
în legătură cu felul cum a 
fost tratat în clinica pe care o 
conduceţi? 
Desigur că au fost astfel de situaţii, dar 
le consider o etapă necesară pentru a 
ne îmbunătăţi serviciile, în încercarea 
de a răspunde aşteptărilor pacienţilor 
faţă de noi. Acest mecanism de feed-

back, inexistent în sistemul medical 
de stat, permite creşterea calităţii 
a ceea ce avem de oferit. Pacientul 
român este frustrat de comunicarea 
defectuoasă care există adesea în 
sistemul medical de stat şi, de aseme-
nea, ne confruntăm cu o atitudine 
de suspiciune şi de neîncredere în 
medici, alimentată de mass-media. 
Insă fiecare pacient care şi-a exprimat 
nemulțumirea a fost contactat şi am 
încercat să-i oferim toate informațiile 
medicale sau nemedicale care au lipsit 
poate în interacțiunea iniţială cu noi 
şi să-i oferim o impresie generală 
finală favorabilă. 

Care sunt calităţile profesio-
nale şi umane pe care ar trebui 
să le aibă un medic pentru a 
putea fi numit profesionist?
Cred că ar trebui, în primul rând, să 
fie onest faţă de omul din faţa lui şi 
faţă de el însuşi în ceea ce priveşte 
informațiile pe care le oferă, riscurile 
şi beneficiile unui tratament sau ale 
unei intervenţii, precum şi privind 
posibilitatea sa, ca medic, de a-şi ajuta 
pacientul în cauză. De asemenea, ar 
trebui să fie perseverent în obţinerea 
beneficiului maxim pentru pacient 
şi avid de noutăți în domeniul lui, 
aşa încât să fie la zi cu ceea ce oferă 
specialitatea sa. În ceea ce priveşte 
comunicarea cu pacientul, ar trebui să 
aibă empatie şi să trateze persoana din 
faţa lui cât mai uman posibil, să ştie să 
rezoneze cu oameni cu personalităţi 
şi cu istorii de viață diferite de a lui, 
aflaţi în dificultate, vulnerabili în faţa 
bolii şi suferinţei.

Un cuvânt care vă caracteri-
zează ca om şi unul care vă 
caracterizează ca profesionist, 
vă rog.
Dinamismul, ca om, şi empatia, ca 
profesionist. Îmi tratez pacienţii aşa 
cum aş vrea să fiu şi eu, la rându-mi, 
tratată.

Interviu de Ana-Maria Niță

„Spitalul reprezintă evoluţia firească 
de dezvoltare a Hyperclinicii Titan”

INTERVIU CU DIRECTORUL MEDICAL MEDLIFE TITAN, 
MEDICUL PRIMAR GASTROENTEROLOG ALINA BONDOC

Începând cu prima parte a lunii mai, cartierul 
Titan din Bucureşti va avea un nou spital, al 
patrulea din familia MedLife Bucureşti şi al 

şaptelea spital MedLife de la nivel naţional. Despre 
acest început, dar şi despre obiectivele propuse în 
prima etapă a noului proiect ne-a vorbit cu emoţie 
directorul medical, Alina Bondoc.

INTERVIU
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Există câteva aspecte 
importante atunci când se are 
în vedere o călătorie în zone 
cu risc de contractare a unor 
boli infecţioase: informarea 
corectă, planificarea adecvată şi 
luarea măsurilor de protecţie. 
Sigur, o primă informare 
se poate face şi consultând 
site-urile unor instituţii 
specializate în vaccinări 
internaţionale. Însă o schemă 
de vaccinare particularizată 
şi, deci, cu adevărat eficientă 
se stabileşte cu ajutorul 
unui medic epidemiolog, 
specialist în boli infecţioase 
şi vaccinologie. Pe baza 
răspunsurilor la un chestionar 
standard şi a informaţiilor 
care vor reieşi din discuţia 
cu „pacientul”, medicul va 
alcătui pachetul optim de 

măsuri de imunizare. De 
altfel, denumirea de „pacient” 
este improprie în această 
situaţie, pentru că o condiţie 
esenţială este ca persoanele 
care se adresează pentru acest 
gen de servicii să fie într-o 
stare clinică bună. Adică să 
nu aibă febră, să nu urmeze 
tratamente cu antibiotice şi 
să nu aibă boli cronice care 
să fie decompensate. Starea 
de sănătate optimă face ca 
răspunsul imun la antigenele 
vaccinale să fie maximal.

Strategie pentru călătorie, 
pas cu pas
Iată care sunt paşii pe care 
este bine să-i luaţi în calcul 
pentru a avea o consultaţie 
precălătorie cât mai eficientă şi 
o călătorie cât mai plăcută:

Pasul 1
Planificaţi-vă traseul în 
detaliu. Există diferite motive 
pentru care se pleacă în 
călătorii în ţări exotice (pe alte 
continente decât cel european): 
afaceri, turism, voluntariat, 
contracte de muncă, vizitarea 
unor prieteni etc.
Motivul şi durata călătoriei 
sunt relevante pentru medicul 
care vă consultă, întrucât îi 
oferă o perspectivă asupra 
felului în care se vor desfăşura 
lucrurile pe timpul sejurului. 
Perspectiva se referă atât la 
locurile în care vă veţi afla 
(hotel, resorturi, camping), 
cât şi la activităţile pe care 
le veţi face (muncă în spaţii 
închise, drumeţii prin pădure, 
safari, interacţiune cu animale 
etc.). De aceea, este foarte 

important să vă planificaţi în 
detaliu traseul şi să ştiţi toate 
punctele călătoriei înainte de 
a avea întâlnirea cu medicul 
epidemiolog.

Pasul 2
Faceţi vizita medicală din 
vreme. Este bine ca vizita 
medicală să se facă din vreme, 
pentru a nu se ajunge la situaţia 
de a fi prea puţin timp pentru a 
vă administra dozele de vaccin 
care vă conferă imunitate ori, 
în cel mai bun caz, de a vă 
vaccina chiar înaintea plecării. 
În general, vaccinurile folosite 
în prezent sunt bine tolerate, 
reacţiile adverse sunt minore 
şi se limitează la senzaţia de 
durere locală şi la unele reacţii 
inflamatorii. Reacţiile generale 
de febră, cefalee, dureri 

Înaintea unei călătorii în afara spaţiului 
european, este recomandată și, în unele 
cazuri, chiar obligatorie protecţia prin 

vaccinare. Pentru că unele vaccinuri necesită 
doze multiple, consultaţia precălătorie se face cu 
cel puţin șase-opt săptămâni înainte de plecare.

UTILE

Cum ne protejăm 
când plecăm într-o ţară exotică
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UTILE

de analize recente, din care să 
nu lipsească markerii infecţioşi 
pentru hepatita A şi hepatita B. Ei 
indică dacă titularul buletinului 
de analize a intrat deja în contact 
cu unele virusuri pentru care 
se practică vaccinarea înaintea 
călătoriei pe alte continente. 
Prezenţa unor anticorpi în 
organism va scuti persoana în 
cauză de o vaccinare inutilă şi de 
o cheltuială nejustificată.

În plus, s-ar putea scurta avansul 
necesar consultaţiei precălătorie. 
Vaccinarea împotriva hepatitelor 
A şi B, de exemplu, se face în 

trei doze, într-un interval de 
şase luni, persoana vaccinată 
începând să fie protejată de-abia 
după a doua doză, administrată 
la o lună după prima.

De asemenea, înaintea 
consultaţiei, este important să vă 
gândiţi bine la toate evenimentele 
pe care le-aţi avut în trecut şi 
pe baza cărora aţi putea evita 
repetarea unor vaccinuri. De 
exemplu, dacă aţi avut un 
incident în care aţi fost rănit şi 
aţi fost vaccinat antitetanos, aveţi 
imunitate vreme de zece ani de la 
data vaccinării.

Pasul 4 
Nu riscaţi inutil. Femeile 
însărcinate nu pot fi imunizate 
cu anumite tipuri de vaccinuri, 
aşa că este de preferat să-şi 
aleagă destinaţii cu riscuri 
minime, de obicei din Europa, 
din SUA ori din Australia.

Pasul 5
Carnetele de vaccinare ale 
copiilor, la zi. În cazul în care 
părinţii pleacă la drum cu 
copiii, medicul care îşi dă avizul 
pentru călătorie are obligaţia să 
controleze dacă s-au efectuat 
vaccinurile rutiniere stabilite 
prin Programul Naţional 
de Vaccinare. În acest sens, 
părinţii trebuie să aibă la ei 
acele carnete de vaccinare. În 
cazul în care copiii nu au fost 
vaccinaţi împotriva hepatitei A, 
se recomandă să se facă această 
vaccinare, apoi cea împotriva 
febrei galbene - care se poate face 
începând cu vârsta de 9 luni – 
dacă se deplasează în zone cu risc 
de acest fel.

Pasul 6 
Informaţi-vă asupra riscurilor, 
dacă aveţi peste 60 de ani.
În cazul persoanelor care au 
peste 60 de ani, vaccinarea 
împotriva febrei galbene se face 
cu unele precauţii. Medicul 
epidemiolog are obligaţia de a 
le atrage atenţia că există riscul 
să apară o serie de complicaţii, 
iar administrarea vaccinului 
se va face numai cu acordul 
informat al persoanei. Riscurile 
sunt rare, dar, chiar şi aşa, nu 
pot fi ignorate, mai ales că 
producătorul vaccinului face 
specificaţia clară de semnalare a 
posibilelor complicaţii.

Articol realizat cu ajutorul medicului Rodica Şerban,
coordonator al Centrului de Vaccinări Internaţionale MedLife

musculare sunt rare. Dar, chiar 
şi aşa, este de preferat să plecaţi 
la drum într-o stare optimă 
pentru călătorie, fără a suporta 
un braţ dureros. Intervalul 
minim pe care ar fi bine să-l 
rezervaţi pentru a începe 
consultaţiile precălătorie este de 
şase-opt săptămâni.

Pasul 3
Să aveţi analize de sânge 
recente. Pe lângă declaraţiile pe 
proprie răspundere privind starea 
de sănătate a persoanei care 
intenţionează să călătorească, 
medicul are nevoie de un buletin 

În toate destinaţiile turistice, există şi boli 
care nu sunt prevenite prin vaccinare. Astfel 
de boli sunt cele provocate de pişcăturile 
de insecte. În acest caz, prevenţia constă în 
prevenirea pişcăturii de insecte, care se face 
purtând vestimentaţie corespunzătoare: 
chiar dacă este cald, se poartă pantaloni 
lungi şi bluze cu mâneci lungi. Pe suprafeţele 
de piele care rămân descoperite, trebuie 
aplicate soluţii repelente. Produsul care este 
recomandat de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii este pe bază de insecticid DEET, cu 
concentraţie între 30 şi 50%.

Pentru informaţii privind alcătuirea schemelor de vaccinare pentru 
o altă destinaţie decât cele de aici, vă puteţi face o idee accesând 
site-ul Centrului de Control al Bolilor Infecţioase din Atlanta.
Centers for Desease Control and Prevention – Destinations 
http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list

În plus, epidemiologii oferă consiliere 
şi pentru boala care poate apărea 
indiferent de destinaţie, şi anume, diareea 
călătorului. Sfaturile se referă la o igienă 
corectă a mâinilor, a apei şi a alimentelor. 
În ceea ce priveşte alimentele, se interzice 
consumul de mâncare vândută pe stradă, 
iar mâncarea să fie preparată termic 
foarte bine. De asemenea, se recomandă 
consumul doar de apă îmbuteliată, iar 
fructele şi legumele trebuie să fie spălate 
în coajă şi decojite înainte de a fi mâncate.

AFRICA ecuatorială 
şi subecuatorială

febră galbenă
hepatită A şi B

febră tifoidă
tetanos + difterie + poliomielită

chimioprofilaxia malariei

febră galbenă*
hepatită A şi B

febră tifoidă
tetanos + difterie + poliomielită

chimioprofilaxia malariei

hepatită A şi B
febră tifoidă

tetanos + difterie 
chimioprofilaxia malariei

obligatoriu
recomandat
recomandat
recomandat
recomandat

recomandat
recomandat
recomandat
recomandat

recomandat
recomandat
recomandat
recomandat
recomandat

ASIA:
Thailanda
Vietnam
Cambodgia
Filipine
Malaysia

AMERICA DE SUD:
Brazilia
Bolivia
Columbia
Panama
Peru
Republica Dominicană

DESTINAȚIA VACCINURI NECESARE CARACTER

*   Recomandat în zona pădurilor amazoniene
** Vaccinarea antirabie se face doar în cazul unor sejururi mai lungi, de câteva luni, mai ales dacă vor exista animale 
     în zona vizitată.

Centrul de Vaccinări Internaționale
Hyperclinica MedLife Băneasa
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 10, sector 1, Bucureşti
Programări : 021 9646 (call center)
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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.

Ana
Ce recomandaţi persoanelor somnambule? Cum se poate trata şi cum ar trebui 
abordată persoana de către cei din jur în momentele de criză?

Răspunde dr. Alina Stanca, medic specialist pneumologie, cu competenţă în somnologie, 
Hyperclinicile MedLife Unirii şi MedLife Griviţa:

Somnambulismul este o tulburare de somn care apare, în general, la copiii cu vârste 
între 4 şi 8 ani şi, de obicei, dispare în adolescenţă. De multe ori, dacă episoadele de 
somnambulism nu sunt dese (mai puţin de două pe lună), dacă viaţa somnambulului 
sau a celor din jur nu este pusă în pericol, nu este necesar vreun tratament.

O metodă care şi-a dovedit eficienţa constă în trezirea persoanei în cauză cu 10-15 
minute înaintea episodului, timp de circa o lună. De asemenea, este importantă luarea 
unor măsuri de siguranţă – blocarea ferestrelor şi a uşilor.

În unele cazuri se poate administra şi tratament medicamentos – diazepam, 
clonazepam, însă eficienţa nu s-a dovedit a fi satisfăcătoare.

Alina
În urmă cu 8 ani, am fost diagnosticată cu hiperpresiune rotuliană la genunchiul 
drept, cauzată de o diferenţă de un centimetru între piciorul drept şi piciorul 
stâng. Ca urmare a acestei probleme, am bazinul înclinat şi, bineînţeles, scolioză. 
La vremea respectivă am urmat un tratament pentru genunchiul drept (masaj, 
gimnastică medicală şi fizioterapie), însă de atunci nu am mai făcut nimic 
în acest sens, întrucât durerile de genunchi s-au rărit. Se poate ca lipsa unui 
tratament să mă afecteze pe viitor şi să am probleme cu coloana?

Răspunde dr. Georgiana Nedelea, medic specialist în ortopedie şi chirurgie spinală, Spitalul 
de Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife:

Scolioza se tratează în funcţie de gradul de curbură. Dacă aveţi o scolioză care a 
determinat şi o înclinare a bazinului, probabil curbura este destul de avansată. Pentru 
efectuarea unui tratament corect, trebuie făcută o radiografie de coloană lombară şi 
măsurat gradul de curbură. În general, la vârsta adultă, curburile nu se agravează, dar pot 
determina modificări degenerative care au simptomatologie destul de neplăcută şi care 
uneori necesită intervenţii chirurgicale.

Costache
“Am 52 de ani, 1,75 m, 92 kg. Încă de tânăr (20 de ani), am avut probleme de 
genul că îmi ieşeau negi pe scalp, iar de 5 ani mi-au ieşit două lipoame de 
grăsime (cât o măslină), iar la claviculă am un nodul cam de mărimea unui bob 
de fasole. Aş dori să aflu care ar fi cauza acestora (ştiu că ar trebui să fac un 
consult de specialitate), dar ştiţi cum suntem noi.”

Răspunde dr. Diana Plăcintescu, medic primar dermato-venerolog, DermaLife - Centrul 
de Excelenţă în Dermatologie şi Medicină Estetică:

Din păcate, cele trei probleme descrise chiar nu au legătură unele cu altele. Lipoamele 
sunt de regulă fie accidentale, fără o cauză precisă, fie în cadrul unor sindroame 
genetice. Negii erau, probabil, virali. Nodulul de la claviculă chiar necesită consultaţie, 
el putând fi tot un lipom, dar, de asemenea, zona claviculară fiind zona în care se 
evidenţiază ganglionii limfatici, este recomandat ca medicul să stabilească eventuala 
cauză a creşterii în dimensiuni.

Mihaela
“De curând, am fost depistată cu diabet de tip 1. Doctorul mi-a recomandat o 
dietă cât mai săracă în carbohidraţi. Mi s-a recomandat să evit pâinea, fasolea, 
mazărea. Apoi am citit pe forumuri că s-a renunţat de mult la această abordare 
şi că medicii mai buni recomandă o dietă în cadrul căreia poţi mânca orice 
fel de carbohidraţi, atât timp cât respecţi o schemă a meselor, a numărului 
de carbohidraţi şi calculezi unităţile de insulină în funcţie de cantităţi, felul 
carbohidraţilor şi glicemia din momentul respectiv. Dumneavoastră ce îmi 
recomandaţi?”

Răspunde dr. Rodica Cibea, medic specialist în diabet şi nutriţie, Hyperclinica MedLife 
Unirii:

Din momentul în care este diagnosticată cu diabet zaharat de tip 1, o persoană are 
foarte multe lucruri de învăţat şi de integrat. De aceea, într-o primă fază, eu recomand 
o dietă în care numărul de carbohidraţi să fie limitat şi aproximativ constant de la o zi la 
alta. După ce persoana respectivă a acumulat suficiente informaţii şi experienţă, ajunge 
să se cunoască destul de bine, ştie să aprecieze câţi carbohidraţi se află într-o farfurie şi 
cam ce efect are o anumită doză de insulină într-un anumit moment al zilei, se poate 
trece la o dietă mai flexibilă. În cazul dumneavoastră vă recomand să urmaţi un curs 
de educaţie terapeutică (dacă nu aţi făcut asta deja) şi peste un interval de măcar câteva 
luni să discutaţi cu medicul dumneavoastră curant despre posibilitatea unui program 
mai flexibil al meselor şi dozelor de insulină.

ÎNTREBĂRILE 
TALE

ÎNTREBĂRILETALE
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Hyperclinici

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

Hyperclinica MedLife Constanța
Bd. Tomis nr. 79-81, Constanța
Tel: 0241 960

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

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

Hyperclinica MedLife-Genesys
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

Hyperclinica MedLife Griviţa
Calea Griviței nr. 365, sector 1, Bucureşti 
Programări: 021 9646

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

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

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

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

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

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

Centre Medicale

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

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

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

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

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

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

Centre de Excelenţă

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrul de Exelenţă în Chirurgie 
Ginecologică 
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad

Centrul de Chirurgie Oncoplastică
Bulevardul Ferdinand 98-100, sector 2, 
București

Spitale

Life Memorial Hospital
Calea Griviței nr. 365 sector 1, Bucureşti 
Telefon: 021 209 40 31 sau 021 9647 
(24/24 ore)

Spitalul MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 5A, Braşov
Call Center: 0268 960

Spitalul MedLife-Genesys
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie 
MedLife-Eva Braşov
Str. Păltiniş nr. 15, Braşov
Tel: 0268 333 777, 0733 00 73 43

Spitalul de Ortopedie și Chirurgie 
Plastică MedLife
Bulevardul Ferdinand 98-100, sector 2, 
București • Programări: 021 96 46

Spitalul de Pediatrie MedLife
Str. Zăgazului nr. 7, sector 1, Bucureşti 
Programări ambulatoriu: 021 96 46

Laboratoare

Laboratorul MedLife Cluj
Str. Bucegi nr. 13-15, Complex Union
Telefon: 0364 800 122

Laboratorul MedLife Genesys Arad
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, 
Tel. 0257 960

Laboratorul MedLife Griviţa
Calea Griviţei nr. 371, sector 1, București

Laborator MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod
500366, Brașov

Laborator MedLife Sfântu-Gheorghe
Str. Kos Karoly nr. 60, Sfântu Gheorghe
Call Center: 0268 960 
Fax: 037 287 57 45 • www.pdr.ro

Laboratorul MedLife 
Spitalul de Pediatrie 
Str. Zăgazului nr. 7-8, sector 1, Bucureşti

Laboratorul MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina nr. 37 A
Telefon: 0256 960 sau 0256 206 000

Farmacii

PharmaLife Med Arad
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad, în incinta 
Spitalului MedLife - Genesys

PharmaLife Med Băneasa
Șoseaua București – Ploiești 
nr. 10, sector 1, București (în incinta 
Hyperclinicii MedLife Băneasa)

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

PharmaLife Med Grivița
Calea Griviței nr. 365, sector 1, Bucureşti

PharmaLife Med Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Hyperclinicii MedLife 
Titan)

PharmaLife Med Unirii
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, 
sector 4, Bucureşti

PharmaLife Med Zăgazului
Strada Zăgazului nr. 7, sector 1, 
București (în incinta Spitalului 
de Pediatrie MedLife)
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