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Ce maşinărie fascinantă şi complexă, dură şi fragilă este omul şi 
câte ere i-au trebuit naturii să-l desăvârşească! Când pregăteam 
dosarul din acest număr, din care veţi afla despre problemele 

care afectează ochii încă de la naştere, dar şi despre modul în care ele se 
pot trata, mi-am amintit că am citit undeva că organul văzului a fost la 
început doar o pată pe epidermă. Am regăsit cartea în bibliotecă, e vorba 
despre „De la bacterii la om. Evoluţia lumii vii”, apărută la Humanitas în 
2004. Iată ce spune Ernst Mayr, autorul: „Probabil că exemplul cel mai 
spectaculos de intensificare a funcţiei este reprezentat de ochi. Darwin a 
fost intrigat de faptul că un asemenea organ perfect a putut să evolueze 
treptat. Studiul morfologiei comparate a animalelor a dat răspunsul. Cel 
mai simplu, cel mai primitiv stadiu din seria care a dus la ochi este o pată 
pe epidermă, sensibilă la lumină. O asemenea pată conferă un avantaj 
selectiv de la bun început şi orice modificare suplimentară a fenotipului 
care intensifică funcţionarea unei asemenea pete sensibile la lumină va fi 
favorizată de selecţie. Aceasta ar include depunerea pigmentului în jurul 
petei sensibile la lumină, de asemenea orice îngroşare a epidermei care 
duce la apariţia unei lentile, dezvoltarea muşchilor pentru a mişca ochiul 
şi formarea altor structuri accesorii. Dar cel mai important produs este, 
desigur, dezvoltarea unui ţesut neural fotosensibil de tipul retinei”.

O lecţie despre fragilitatea şi duritatea ce sălăşluiesc împreună în corpul 
uman am primit când am asistat la o operaţie de introducere a unei 
proteze în şoldul unui bărbat de 68 de ani, despre care vă povestesc în 
reportajul din acest număr. Pentru acest reportaj, am mers la Spitalul de 
Ortopedie MedLife. Spitalul a fost inaugurat în decembrie 2011, iar de 
atunci specialiştii în ortopedie şi traumatologie de aici au realizat peste 
150 de implanturi de proteze. Avându-l drept ghid pe doctorul Alexandru 
Poll, specialist în ortopedie şi traumatologie, am înţeles cum se desfăşoară 
o operaţie de implant la şold. Rezultatul este extraordinar pentru pacient; 
el îşi recuperează stilul de viaţă obişnuit.

Un alt ghid expert, conf. dr. Adrian Ioan Toma, medic primar neonatologie 
şi specialist în neurologie pediatrică, mi-a dezvăluit câteva dintre tainele 
unui domeniu fascinant. Mi-a povestit despre cazul unui nou-născut cu 
probleme foarte mari, care a venit pe lume în Life Memorial Hospital şi 
care este acum bine datorită medicilor excepţionali care au fost aproape 
de el: profesor dr. Dimitrie Onciul Pelinescu, medic primar obstetrică-
ginecologie, şi echipa de medici neonatologi coordonată de conf. dr. 
Adrian Toma. Citiţi despre acest miracol în rubrica „Povestea ta”.

Va dorim lectură plăcută!
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Cele mai importante noutăţi referitoare la serviciile, 
promoţiile şi noii medici MedLife.

Spitalul de Ortopedie MedLife a fost deschis în 
decembrie 2011, iar de atunci specialiştii în ortopedie 
şi traumatologie au realizat în acest spital peste 150 de 
implanturi de proteze de şold şi de genunchi, precum 
şi proteze de revizie. Avându-l drept ghid pe doctorul 
Alexandru Poll, specialist în ortopedie şi traumatologie şi 
director medical al Spitalului de Ortopedie şi Chirurgie 
Plastică, am înţeles cum se desfăşoară o operaţie de 
protezare a şoldului.

Aflați povestea unui copil născut anul trecut, în 
apropierea Paştelui. Avea o boală extrem de rară şi 
puține şanse de a supravieţui. Însă acum e bine, datorită 
unor doctori excepţionali – profesorul Dimitrie Onciul 
Pelinescu, medic primar obstetrică-ginecologie, şi 
conferenţiarul Adrian Ioan Toma, medic primar 
neonatologie şi specialist în neurologie pediatrică.

Citiţi în acest număr despre efectele furiei asupra 
organismului uman, dar şi despre modul în care ne 
putem controla acest sentiment negativ.

Doctorul Caliopia Gavril-Parfene este medic primar 
obstetrică-ginecologie şi are competenţe în colposcopie, 
histeroscopie, ecografie obstetricală şi ginecologică, ecografia 
sânului şi managementul serviciilor de sănătate. Aflaţi despre 
cazurile dificile tratate de doamna doctor, dar şi despre 
bucuria enormă pe care o trăieşte aducând pe lume copii 
sănătoşi.

Aflaţi în această rubrică despre produsele dermato-
cosmetice ce ajută la diminuarea cearcănelor, despre 
componenta genetică a afecţiunilor cardiace, despre 
tulburarea bipolară şi despre puncţia nodulilor 
tiroidieni.



MedLife inaugurează Centrul de Neurochirurgie 
Spinală şi Cerebrală NeuroLife
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MedLife îşi extinde aria centrelor de excelenţă şi deschide 
Centrul de Neurochirurgie Spinală şi Cerebrală „Neu-
roLife”. Centrul este coordonat de doi neurochirurgi 
români, supraspecializaţi la nivel internaţional, în centre 
universitare cu renume din Statele Unite şi Europa.  

Pacienţii care se vor adresa acestui Centru vor beneficia 
de servicii medicale integrate, de la diagnostic până la 
tratament, pentru o gamă largă de afecţiuni neuro-
oncologice tratabile chirurgical, din următoarele patologii 
cerebrale şi spinale: tumori cerebrale, metastaze cerebrale, 
afecţiuni vasculare cerebrale şi medulare, traumatisme, 
hernii de disc cervicale şi lombare, stenoză cervicală şi 
lombară, afecţiuni spinale traumatice şi oncologice.

Centrul este găzduit de Spitalul de Ortopedie MedLife şi 
este coordonat de prof. dr. Ştefan Mindea, medic primar 
neurochirurgie, şi de dr. Dan Şuiaga, medic specia-
list neurochirurgie, doi dintre cei mai experimentaţi 
neurochirurgi români la ora actuală. Cei doi specialişti 
s-au format profesional în cele mai importante centre uni-
versitare din Statele Unite, Europa şi Africa şi au la activ 
peste 5.600 de operaţii neurochirurgicale efectuate în ţară 
şi în străinătate, intervenţii în premieră şi rezolvarea unor 
cazuri de o complexitate extrem de ridicată. 

beneficia de aceleaşi expertiză, tehnologie şi metode de 
tratament, fără a fi nevoit să părăsească țara”, spune prof. 
dr. Ştefan Mindea. 

Pacienţii care se adresează Centrului NeuroLife nu vor 
aştepta, de la momentul consultaţiei până la operaţie, 
mai mult de două săptămâni. Pentru cazurile extraor-
dinare, specialiştii români colaborează şi efectuează 
schimburi de experienţă cu neurochirurgi din Europa 
şi SUA, astfel încât pacientul să beneficieze de expertiza 
unora dintre cei mai buni medici din lume. 

Centrul găzduieşte sub acelaşi acoperiş departamentul 
de imagistică medicală, un bloc operator cu două săli 
de operaţie şi un departament de recuperare medicală şi 
kinetoterapie.   
Prof. dr. Ştefan Mindea a absolvit medicina la univer-
sitatea din Chicago, din Statele Unite ale Americii, iar 
la 36 de ani a devenit şeful secţiei de neurochirurgie 
din cadrul Universităţii Stanford, cea mai apreciată din 
America şi pe locul al 4-lea în lume, o performanţă 
unică în istoria universităţii americane. A realizat 
operaţii în premieră pentru Stanford şi Statele Unite şi 
a colaborat cu chirurgi renumiţi la nivel mondial. Prof. 
dr. Ştefan Mindea este specializat în cele mai avansate 
tehnici minim invazive pentru tumorile cerebrale şi 
afecţiunile la coloană.

Dr. Dan Şuiaga a absolvit Facultatea de Medicină din 
Cluj, după care şi-a continuat studiile în Elveţia, Israel, 
Germania şi Africa de Sud. În perioada 2009-2012, a 
fost şef de clinică la Centre Medical Universitaire Vau-
doise, în Lausanne, Elveţia. De-a lungul carierei, a lucrat 
cu unii dintre cei mai buni neurochirurgi din lume. 
Dr. Dan Şuiaga este recunoscut pentru intervenţiile de 
chirurgie complexă spinală (implanturi şi reconstrucţii 
spinale), dar şi pentru cele de chirurgie vasculară 
cerebrală şi a bazei de craniu.   

Pentru efectuarea intervenţiilor chirurgicale, Cen-
trul NeuroLife dispune de tehnologie medicală de 
top, precum microscop şi sistem de neuronavigaţie. 
„Neuronavigaţia este echivalentul unui GPS. Aceasta 
permite medicului să localizeze cu precizie leziunile şi 
să determine cu acurateţe locul inciziei ţesutului nervos. 
Imaginile RMN ale pacientului sunt stocate în calcula-
tor, iar capul este fixat şi proiectat 3D. Când neurochi-
rurgul pune vârful instrumentului pe capul pacientului, 
acesta poate să vadă pe ecranul calculatorului poziţia 
exactă a acestui vârf pe imaginea RMN. Avem astfel 
posibilitatea de a localiza cu o precizie milimetrică 
punctul în care se află tumoarea, înainte de a deschide 
cutia craniană”, explică dr. Dan Şuiaga. 

„Tehnologiile şi stilul de a opera pacienţii cu metode 
minim invazive permit efectuarea inciziilor foarte mici 
şi precise, păstrând astfel ţesuturile şi muşchiul intacte 
în cursul operaţiei şi minimizând complicaţiile posto-
peratorii. Aceste intervenţii demonstrează o diferenţă 
extraordinară pentru pacient, acesta recuperându-se mai 
repede şi mai uşor. De altfel, este de menţionat că tehni-
cile pe care le folosim în cadrul noului centru se folosesc 
pe scară largă în Statele Unite şi nu numai, iar avantajul 
major al pacientului din România este acela că poate 

În luna martie, pacienţii care vor solicita o videocolposco-
pie în Hyperclinica MedLife Timişoara vor beneficia de o 
reducere de 20% pentru acest serviciu.
Videocolposcopia este o investigaţie care se face la 
recomandarea medicului specialist ginecologie în 
următoarele situaţii: 
‒ analize de laborator modificate patologic (citodiagnostic 
Papanicolau, examen bacteriologic secreţie vaginală/col);
‒ tipizare HPV / infecţii cu virus HPV;
‒ cervicite.
Prin intermediul acestei investigaţii, leziunile micro-
scopice nedetectabile cu ochiul liber pot fi evidenţiate 
şi clasate în leziuni benigne / displazii / maligne (cancer 
de col uterin), conducând la indicaţia de biopsie ţintită. 
Această investigaţie presupune vizualizarea colului uterin 
cu ajutorul videocolposcopului, după impregnarea 
prealabilă cu soluţie de acid acetic glacial. Ulterior, se 
aplică o substanţă numită LUGOL, ce colorează colul. 
Imaginile pot fi vizualizate în timp real de către pacientă, 
dar se şi înregistrează pentru emiterea unui buletin de 
investigaţie (cu sau fără indicaţie de biopsie).
Hyperclinica MedLife Timişoara

Adresa: Bd. Ion Dragalina nr. 37A, Timişoara
Programări: 0256/960 
Telefon recepţie: 0256 250.410.

Reducere de 20% pentru 
efectuarea videocolposcopiilor 

în Hyperclinica MedLife 
Timişoara
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Centrul de vaccinări internaţionale, situat în Hyper-
clinica Medlife Băneasa, este acreditat de Minis-
terul Sănătăţii şi oferă consultaţii persoanelor care 
urmează să se deplaseze în zone cu risc. Este indicat 
ca aceste consultaţii să aibă loc cu 4-8 săptămâni 
înainte de plecare, pentru a exista timpul necesar 
instalării unui răspuns imun protector. Acest răspuns 
pentru persoana vaccinată variază în funcţie de tipul 
de vaccin şi de numărul de doze din schema de vac-
cinare. Consultaţia înainte de călătorie înseamnă nu 
numai vaccinare, ci şi consilierea pentru reducerea 
riscurilor non-infecţioase – ascensiunea la altitudini 
mari, prevenirea înţepăturilor de insecte (ţânţari, 
căpuşe, muşte etc.), prevenirea bolilor digestive (dia-
reea călătorilor), igiena apei şi a alimentelor. 

Vaccinarea reprezintă cea mai eficientă metodă de 
prevenţie pentru anumite boli infecţioase. Vaccinările 
pentru călătoriile internaţionale care se fac în Centrul 
din Hyperclinica Băneasa sunt:
• rutiniere (cele cuprinse în Programul Naţional 

Din 15 februarie, copiii şi pensionarii care vor 
solicita o consultaţie de homeopatie la Centrul 
MedLife Floreasca vor primi o reducere de 50%. 
Homeopatia este o metodă de tratament naturist 
care are la bază plante, minerale, metale şi produse 
animale. Datorită particularităţilor „medicamen-
tului” homeopat, numit remediu, acest gen de 
tratament are un caracter individual, adresându-
se bolnavului şi nu bolii, ceea ce o deosebeşte de 
celelalte terapii naturiste. 

Denumirea de homeopatie derivă din două cuvinte 
greceşti: „homoios”, adică „similar / asemănător” 
şi „pathos”, adică „boală”. Homeopatia tratează 
boala prin ceva asemănător ei. Părintele homeopa-
tiei este medicul german F. Ch. Samuel Hahne-
mann (1755-1843), care a efectuat experimente 
cu diferite substanţe pe oameni sănătoşi. Pe baza 
acestor experimente şi a observaţiilor, Hahnemann 
a elaborat principiile fundamentale ale homeopa-
tiei: similitudinea, doza minimă (infinitezimală) şi 
dinamizarea.

de Imunizări aprobat de Ministerul Sănătăţii);
• selective, pentru călătorii în zone cu risc: 

hepatita A, hepatita B, febra tifoidă, meningita 
meningococică, gripa, encefalita de căpuşe, 
poliomielita, rabia, poliomielita, febra galbenă;       

• obligatorii: febra galbenă, pentru cei care 
urmează să ajungă în anumite zone din Africa şi 
America de Sud; 

• vaccinarea meningococică, pentru pelerinii care 
călătoresc în Arabia Saudită.

Nu există vaccinuri pentru toate infecţiile grave, 
precum malaria, HIV, Ebola. Malaria, o maladie 
endemică în multe zone ale lumii, beneficiază doar 
de tratament cu medicamente recomandate de OMS, 
diferenţiate pe zone geografice (chimioprofilaxia 
malariei), medicamente pe care le puteţi găsi, de 
asemenea, la Centrul de vaccinări internaţionale 
Băneasa.

Pentru informaţii şi programări, apelaţi (021) 9646.

„Eficacitatea homeopatiei a fost demonstrată prin 
rezultatele uimitoare obţinute în epidemiile de 
scarlatină, febră tifoidă şi holeră din anii 1800 şi până 
astăzi, prin tratarea bolnavilor acolo unde alopatia a 
eşuat sau a fost insuficientă. Ea este o alternativă de 
tratament naturist blând, atât în afecţiuni acute, cât 
şi cronice (răceli, amigdalite, faringite, enterocolite, 
bronşite, astm bronşic, sinuzite, urticarie, eczeme, 
gastrite, colon iritabil, atacuri de panică, insomnii, 
cefalee, disgravidie, dereglări ale ciclului menstrual, 
afecţiuni reumatismale etc.). Homeopatia este lipsită 
de efecte secundare, poate fi folosită la toate grupele 
de vârstă şi chiar la gravide. Îşi găseşte indicaţii şi în 
cazurile în care terapia alopată este contraindicată din 
cauza efectelor secundare sau a unor particularităţi 
ale organismului (alergii, grupe extreme de vârstă 
etc.) sau ca urmare a dezvoltării rezistenţei la 
antibiotice, situaţie tot mai frecventă în ultimii ani”, 
explică dr. Greta Niţă, specialist homeopatie în cadrul 
Centrului Medical Floreasca.

Pentru programări, apelaţi: 021 9646

Pentru că eşti clientul nostru, te aşteptăm în far-
maciile PharmaLife să îţi ridici cadoul! În funcţie de 
serviciile pe care le accesaţi ca pacienţi ai clinicilor 
MedLife şi de volumul acestora, veţi fi răsplătiţi cu 
cadouri în farmaciile noastre. Oferta este valabilă 
în toate farmaciile PharmaLife din Bucureşti, Arad, 
Braşov şi Constanţa.

Reţeaua de farmacii PharmaLife şi-a extins portofo-
liul cu o nouă unitate, la Constanţa. Lansată în 2010, 
PharmaLife reprezintă reţeaua de farmacii parte a 
Sistemului Medical MedLife. În prezent, PharmaLife 
numără 8 unităţi în Bucureşti şi în ţară, în oraşele 
Arad, Braşov şi Constanţa. PharmaLife înseamnă o 
gamă largă de produse farmaceutice, cele mai bune 
produse la preţuri corecte, sfaturi profesioniste oferite 
într-un mediu plăcut şi agreabil. Reţeaua are con-
tracte de colaborare cu casele de asigurări, în vederea 
eliberării reţetelor gratuite şi compensate. 
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Centrul de vaccinări internaţionale din Hyperclinica MedLife Băneasa 
oferă consultaţii celor care călătoresc în zone cu risc

Centrul MedLife Floreasca oferă o reducere de 50% pentru 
consultaţiile de homeopatie, pentru copii şi pensionari 

În luna martie, cadouri pentru 
clienţii MedLife în reţeaua 

PharmaLife

Nou: PharmaLife Constanţa
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Femeile care vor să nască natural găsesc la Maternitatea 
MedLife „Eva” pachetul perfect pentru o „naştere cu 
blândeţe”. Acest pachet include:
‒ moaşă dedicată pe perioada naşterii;
‒ salon VIP preferenţial;
‒ travaliu şi expulzie în bazin special pentru naştere;
‒ cursul „Voi fi mamă”, oferit gratuit de Maternitate;
‒ cazarea tatălui cu reducere de 50%;
‒ servirea mesei în sistem catering, conform regimului 
alimentar stabilit de dietetician;
‒ analize de laborator uzuale; 
‒ test non-stres (TNS);
‒ monitorizarea cardiotocografică; 
‒ consult medic anestezist şi neonatolog;
‒ trusă pentru anestezie epidurală;
‒ vaccinurile BCG, antihepatită şi vitamina K, la solici-
tarea pacientei;
‒ montare cercei, gratuită;
‒ o vizită de evaluare a bebeluşului la 14 zile de la naştere.

Consultaţia de evaluare şi calificare la „Naşterea cu 
blândeţe” este realizată de către dr. Aurel Ionel, medic pri-
mar obstetrică-ginecologie, director general MedLife ”Eva”. 

Maternitatea are în echipa sa:
‒ consultant în alăptare acreditat ILCA; 
‒ expert maternolog, specialist obstetrician care are în 

plus abilitatea de a consilia mama în privinţa complexităţii 
fenomenelor care apar după naştere, pentru a o ajuta 
emoţional;
‒ asistentă medicală în conformitate cu protocolul 
internaţional IMBCO. În conformitate cu acest proto-
col, personalul medical tratează mama şi bebeluşul ca o 
unitate integrală, nu intervine medicamentos din rutină, 
ci doar în situaţii în care starea de sănătate a mămicii sau a 
bebeluşului o impune.

Cazarea se face în rezerve dotate cu grup sanitar propriu, 
televizor, aer condiţionat, iar asistenţa medicală este 
asigurată 24/24 ore. Clinica oferă toată vestimentaţia 
şi materialele de igienă personală, pe toată durata 
spitalizării, precum şi toate dotările necesare naşterii. 
Trusoul bebeluşului este alcătuit din îmbrăcăminte, 
scutece, unguente, biberoane şi consumabile pentru 
igiena nou-născutului.

Mamele beneficiază de un sistem flexibil de îngrijire a 
nou-născutului, de tip „rooming – in” (mamă – nou-
născut), dacă starea mamei, dar şi a bebeluşului permit, 
sau îngrijirea acestuia de către personalul specializat, în 
departamentul de nou-născuţi. 

Adresa: str. Păltiniş nr. 15, Braşov.
Tel: 0740869373, 0753 304 021.

Naşti cu blândeţe la Maternitatea MedLife “Eva” 

În 6 martie, ora 16.00, la Maternitatea „Eva” va avea 
loc seminarul gratuit interactiv „ABC-darul sarcinii 
– ghidul tău pentru a fi părinte”. Vă puteţi înscrie 
online, trimiţând un e-mail cu nume, prenume şi 
număr de telefon la adresa: ehonciuc@medlife-eva.
ro sau completând formularul de la recepţia MedLife 
Eva. Înscrierile se pot face până în data de 5 martie 
2015. Locurile sunt limitate. 
Cursul interactiv „ABC-darul sarcinii – ghidul tău 
pentru a fi părinte” include: 
‒ „Vrem să devenim părinţi” ‒ întâlnire cu medicul 
obstetrician;
‒ „Sarcina – o aventură a corpului meu” ‒ întâlnire cu 
medicul nutriţionist
‒ O sesiune interactivă cu întrebări şi răspunsuri.
Cursul este destinat cuplurilor sau femeilor care vor 
să-şi planifice o sarcină.

MedLife vine mai aproape de locuitorii din vestul 
ţării şi inaugurează două noi centre medicale, în 
Petroşani şi Hunedoara. Ambele centre medicale 
dispun de cabinete de recoltare pentru toate catego-
riile de analize: biochimie, hematologie şi coagulare, 
imunologie, microbiologie, anatomie patologică, 
citologie, biologie moleculară, toxicologie, genetică. 
Pentru procesarea analizelor, medicii folosesc cea 
mai nouă tehnologie şi reactivi originali, astfel încât 
rezultatele analizelor au o precizie de 100%.   
În plus, centrele medicale MedLife din Petroşani şi 
Hunedoara dispun de cabinete de medicina muncii, 
iar în scurt timp vor pune la dispoziţia pacienţilor şi 
servicii de cardiologie, pediatrie, medicină internă şi 
urologie. 

O echipă mobilă, formată din medic, asistent medical 
şi psiholog, va asigura pentru abonaţii MedLife din 
cele două oraşe efectuarea controalelor medicale 
periodice la sediul companiilor acestora.

Pentru informaţii suplimentare şi programări, puteți 
utiliza aceste date de contact:
Centrul Medical MedLife Hunedoara
Strada Victoriei nr. 12A 
Telefon: 0734.700.518
Email: hunedoara@medlife.ro
 
Centrul Medical MedLife Petroşani
Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 135  
Telefon: 0753.304.013
Email: petrosani@medlife.ro

Pacienţii din judeţul Timiş se pot adresa acum unui 
nou centru medical MedLife, deschis în Lugoj. Ei vor 
beneficia, până la 31 martie, de un discount de 30 % 
la specialităţile ORL şi ginecologie.
Consultaţiile din Centrul Medical Lugoj sunt oferite 
de către dr. Bianca Petcu, medic primar ORL, dr. Ana 
Maria Bota, medic specialist ORL, dr. Andreea Tunei, 
medic specialist dermatovenerologie, dr. Nicolae 
Ciprian Pilut, medic specialist dermatovenerolo-
gie, dr. Daniela Sârbu, medic primar obstetrică-
ginecologie. În Centrul Medical Lugoj se pot accesa 
toate analizele din portofoliul MedLife.  

Programări la telefon: 0256/960 (call center)
Telefon clinică: 0256/337998.

În luna martie continuă, la MedLife Genesys, cam-
pania destinată şoferilor profesionişti. Toţi şoferii 
profesionişti care se vor prezenta la Hyperclinica 
MedLife Genesys pentru eliberarea avizului pentru 
siguranţa circulaţiei (fişa auto) vor beneficia de un ta-
rif promoţional de 240 lei şi de o consultaţie gratuită 
la specialitatea Proctologie.

Pentru detalii şi programări, apelaţi: (0257) 960.

Curs gratuit pentru viitori 
părinţi, la Maternitatea „Eva”

Nou: MedLife deschide două 
centre medicale, la Petroşani 

şi Hunedoara

S-a deschis Centrul Medical 
MedLife Lugoj Tarif promoţional pentru 

şoferii profesionişti, la MedLife 
Genesys

1110



De curând, din echipa Hyperclinica MedLife 
Titan face parte şi medicul Andrei Radu 
Davidescu, specialist în urologie. El a absolvit 
în 2009 Facultatea de Medicină Generală a 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila”, Bucureşti. A fost medic rezident 
urolog la Clinica de Urologie a Spitalului 
”Bichat Claude Bernard” din Paris, la Clinica 
de Urologie a Spitalului „Gaston Ramon”, 
Sens, Franţa, şi la Clinica de Uronefrologie şi 

Transplant Renal a Institutului Clinic Fundeni, 
Bucureşti.

Doctorul Davidescu este coautor al lucrărilor 
ştiinţifice „Managing the retroperitoneal 
tumors ‒ 23 years single center experience” şi 
„Congenital ureteropelvic junction obstruction 
in pediatric patients ‒ open surgery results”. Este 
membru al Societăţii Române de Urologie şi al 
Societăţii Europene de Urologie.

Dr. Andrei Radu Davidescu, medic specialist urolog

Hyperclinica MedLife Titan a început colaborarea 
cu dr. Livia-Costina Bobocea, medic specialist 
gastroenterologie. Doctorul Bobocea a absolvit 
cursurile Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” din Bucureşti. Lucrarea sa de 
diplomă a avut titlul „Rolul infecţiilor bacteriene 
în apariţia puseului acut al bolilor inflamatorii 
intestinale”. A lucrat în secţia Gastroenterologie 
a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti. Acum, 
dr. Livia Bobocea este doctorand al U.M.F. „Carol 

Davila”, cu tema tezei de doctorat „Valoarea 
stentării în patologia esofagiană stenotică”. 
Printre lucrările la care a colaborat se numără 
„Hemoragiile digestive superioare la pacienţii cu 
neoplazii”, „Hipertensiune portală prehepatică 
asociată cu malformaţii vasculare gastrice –cauză 
rară de HDS”, „Jaundice and melena in the 
evolution of a patient with chronic pancreatitis”, 
„A retrospective study of bacterial infections in 
cirrhosis”. 

Dr. Livia-Costina Bobocea, 
medic specialist gastroenterologie

Pacienţii Hyperclinicii MedLife Genesys Arad 
pot beneficia acum de experienţa doctorului 
Mircea-Dorin Alexa, medic specialist în 
chirurgie cardiovasculară. Doctorul Alexa 
a absolvit Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 
şi are atestat de studii complementare în 
„Managementul serviciilor de sănătate”. 

Timp de şapte ani, a urmat un rezidenţiat, 
obţinut prin concurs naţional, în specialitatea 
chirurgie cardiovasculară, la Institutul de boli 
cardiovasculare „C.C. Iliescu”, din Bucureşti. 
Rezidenţiatul a cuprins pregătire teoretică şi 
dobândirea aptitudinilor practice în chirurgie 
generală, chirurgie toracică, chirurgie vasculară 
şi chirurgie cardiacă. 

Dr. Mircea-Dorin Alexa, 
medic specialist în chirurgie cardiovasculară                                        

Hyperclinica MedLife Genesys Arad a început 
colaborarea cu dr. Daniel Cosmin Pătrăşcanu, 
specialist medicină internă. El este absolvent 
al Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş” din Timişoara, Facultatea de 
Medicină Generală. A participat, în calitate 
de coautor, la realizarea lucrării „Nutriţie şi 
dietetică în asistenţa medicală comunitară” şi 
la congrese unde a făcut prezentări precum 
„Beneficiile tratamentului cu diuretice la 

vârstnici”, „Beneficiile tratamentului cu IPP”, 
„Insuficienţa renală acută la un pacient cu 
leptospiroză şi insuficienţă hepatică”. A urmat 
cursuri având ca subiect „Ecografia Doppler 
carotidiană”, „Protecţia gastrică în tratamentul 
cu AINS”, „Protecţia Vasculară în Ateroscleroza 
Sistemică”, „Tratamente moderne aplicate 
în sindromul apneic în somn”, „Cardiomet: 
afectarea cardiovasculară în bolile metabolice”, 
„Cardiac Rehabilitation in Europe”. 

Dr. Daniel Cosmin Pătrăşcanu, specialist medicină internă

NOUTĂȚIMEDICI

Unic în Constanţa: 
Sistem ultraperformant RMN 3Tesla, la Hyperclinica MedLife

Hyperclinica MedLife Constanţa, inaugurată în 
noiembrie 2014, oferă pacienţilor săi investigaţii reali-
zate prin sistemul de ultimă generaţie Philips Achieva 
TX. Este cel mai performant aparat de acest gen din 
Constanţa şi al doilea pe ţară. Un alt aparat RMN 
3Tesla există în Life Memorial Hospital din Bucureşti.
Sistemele convenţionale 3T utilizează o singură 
sursă pentru a transmite semnalul către pacient. 
Din această cauză, se pot produce variaţii în cali-
tatea imaginii, de la pacient la pacient. Achieva 3.0T 
TX este primul sistem de imagistică prin rezonanţă 
magnetică ce proiectează multiple semnale de trans-
misie prin radiofrecvenţă, mărind uniformitatea şi 
consistenţa imaginii. Acest sistem permite efectuarea 
investigaţiilor cu până la 40% mai rapid decât siste-
mele clasice IRM 3.0T, ceea ce asigură confort sporit 
pacientului. Astfel, pot fi examinaţi în jur de 50 de 
pacienţi, zilnic. 

Aparatul este ergonomic, dispus cu tunel scurt cu 
deschidere largă la ambele capete, pentru o imagistică 
eficientă şi confortabilă pentru pacient.

Tehnologia sistemului Achieva TX permite obţinerea 
constantă de imagini de înaltă calitate pentru 
întreaga gamă de investigaţii IRM, indiferent de 
zona anatomică şi de tipologia pacientului. Este 
recomandată în principal pacienţilor care suferă de 
afecţiuni cardiovasculare, neurologice, oncologice şi 
ale sistemului digestiv, respirator şi musculo-schele-
tal.

Sistemul Philips Achieva TX 3T se diferenţiază de 
alte sisteme de acest tip existente în România printr-o 
soluţie completă de aplicaţii clinice pentru orice tip 
de investigaţii, inclusiv aplicaţii de tractografie (utile 
în diagnosticarea afecţiunilor neurologice precum 
tumori cerebrale, epilepsie sau leziuni de scleroză 
multiplă), spectroscopie (ajută în diagnosticarea 
leziunilor tumorale) şi cardiologie. 

Detalii şi programări, la 0241 960.

NOUTĂȚIDOTĂRI
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Oamenii de ştiinţă susţin că organele de văz 
contribuie la acumularea a 80% din cunoştinţele 
noastre. Bebeluşul începe să vadă chiar din 

primele zile de viaţă, dar iniţial imaginile percepute sunt 
vagi. Reflexul fotomotor, adică reacţia pupilei la lumină, 
este prezent chiar înainte de naştere; prezenţa lui arată 
integritatea şi funcţionalitatea căilor optice. Reflexul de 
urmărire a obiectelor în mişcare apare la 6-8 săptămâni. 
Cam tot atunci pot apărea problemele oculare; cu cât mai 
repede vor fi diagnosticate, cu atât mai mari sunt şansele 
de vindecare. Uneori, afecţiunile ochilor sunt însă semne 
pentru bolile altor organe.

Afecţiunile ochilor apar din copilărie 

DOSARMEDICAL

La copii născuţi prematur pot să existe 
probleme oculare chiar de la început. 
„De aceea, în cazul lor, se impune 
controlul oftalmologic chiar din 
maternitate. La copii mai mari se poate 
determina acuitatea vizuală a fiecărui 
ochi prin teste specifice fiecărei vârste, 
se poate face măsurarea dioptriilor, 
aprecierea poziţiei ochilor, examenul 
polului anterior şi al fundului de 
ochi. Ochii copilului diferă de ochii 
adultului în multe sensuri, sunt 
organe în creştere şi au afecţiunile lor 

specifice. Multe din aceste afecţiuni 
pot fi prevenite şi tratate. Este extrem 
de importantă determinarea acuităţii 
vizuale a fiecărui ochi. Chiar la vârste 
mici, se poate aprecia care este nivelul 
vederii, prin teste indirecte”, explică dr. 
Luminiţa Teodorescu, medic primar 
oftalmologie Life Memorial Hospital şi 
Spitalul de Pediatrie MedLife.

Afecţiunile netratate ale ochiului 
pot duce la probleme serioase, cum 
ar fi afectarea abilităţii de a citi, a 
personalităţii şi a integrării şcolare. 
„Există efecte negative asupra 
psihicului copilului, dacă acesta nu 
vede bine. El îşi va pierde încrederea 
în el şi în societate, va fi mai greu 
integrat în colectivitate şi posibil să 
aibă performanţe intelectuale şi abilităţi 
fizice mai reduse, lucruri care îl pot 
afecta emoţional”, precizează dr. Alina 
Fanea, medic pediatru Hyperclinica 
MedLife Griviţa.

Multe probleme oculare apar la vârstă 
preşcolară, aşa că este foarte important 
ca detectarea lor să fie cât mai precoce. 
„În general, trimitem la oftalmologie 

copii cu secreţie conjunctivală 
(conjunctivite), mai ales dacă s-a 
efectuat cultura din secreţia respectivă 
şi nu am găsit o cauză infecţioasă. 
Mai trimitem copii mici cu strabism, 
nistagmus şi copii mari cu cefalee 
nejustificată. Uneori, părinţii sesizează 
la timp că există probleme legate de 
ochii copiilor lor, alteori nu (mai ales la 
vârsta mică)”, spune dr. Alina Fanea. 

Dacă copilul nu poate menţine un 
contact vizual sau nu urmăreşte 
obiectele în mişcare, un ochi fuge 
din poziţia normală de drept înainte, 
pupila este albă, ochiul este roşu şi 
dureros, lăcrimează în exces, ochii 
oscilează rapid dintr-o parte în alta 
(nistagmus), atunci este cazul să îl 
duceţi la oftalmolog. 

Afecţiunile oculare cele mai frecvente 
sunt:
Viciile de refracţie: hipermetropia, 
miopia, astigmatismul sunt modificări 
ale valorii normale de dioptrii ale 
ochiului, de cele mai multe ori sunt 
înnăscute. Acuitatea vizuală se 
corectează prin purtarea ochelarilor.
Conjunctivita reprezintă inflamaţia 
conjunctivei, cauzată de viruşi, bacterii, 
alergeni. Se manifestă cu ochi roşu şi 
secreţie muco-purulentă. Se tratează cu 
picături cu antibiotic. 

Orjeletul este o umflătură roşie, 
dureroasă în pleoapă, cauzată de 
microbi. Tratamentul local constă 
în instilarea frecventă de coliruri 
sau unguente cu antibiotice şi 
antiinflamatoare. Orjeletele foarte mari 

sau care nu răspund la tratamentul 
local aplicat şi salazioanele necesită 
incizia lor.

Salazionul este un nodul inflamator 
al pleoapei fără infecţie asociată, de 
obicei, mai puțin roşu şi dureros decât 
orjeletul. 

Ambliopia sau „ ochiul leneş” 
reprezintă o scădere a acuităţii vizuale 
din cauza unei experienţe vizuale 
anormale survenite în prima perioadă 
a vieţii.

Ambliopia este principala cauză de 
pierdere a vederii la un ochi pentru 
populaţia cuprinsă între 20 şi 70 de 
ani. De obicei apare la un ochi, mai 
rar la ambii ochi. 

Poate fi cauzată de diferenţe 
de dioptrii între ochi, apare la 
40% din copiii cu strabism, prin 
obstrucţia axului vizual în cadrul 
unor afecţiuni oculare. 

Copilul cu ambliopie nu 
realizează că nu vede 
bine cu un ochi şi de 
aceea este extrem de 
important consultul 
oftalmologic la vârstă 
preşcolară.
Cu cât tratamentul 

ambliopiei începe mai repede, cu 
atât rezultatele sunt mai rapide şi mai 
bune. Acesta se face prin corecţie 
optică (prescrierea de ochelari) şi prin 
acoperirea (ocluzia) ochiului bun, 
pentru a favoriza recuperarea vederii 
la ochiul slab. Tratamentul ambliopiei 
trebuie să continue până când vederea 
ochiului ambliop devine egală sau 
aproape egală cu cea a ochiului bun. 
Durata ocluziei este în funcţie de 
profunzimea ambliopiei şi de vârstă.

La copilul mic, ocluzia totală timp de 
1-2 săptămâni poate rezolva ambliopia; 
la un copil şcolar cu ambliopie medie, 
care poartă ocluzia doar câteva ore, 
tratamentul trebuie continuat mai mult 
de 1 an.

Strabismul este o afecţiune oculară 
în care axele celor doi ochi nu sunt 
paralele şi unul sau ambii ochi deviază.
Uneori, copilul pare să privească 

„Există efecte negative asupra psihicului copilului 
dacă acesta nu vede bine. El îşi va pierde încrederea 

în el şi în societate, va fi mai greu integrat în 
colectivitate şi posibil să aibă performanţe 

intelectuale şi abilităţi fizice mai reduse, lucruri care 
îl pot afecta emoţional.”

Dr. Alina Fanea, medic pediatru Hyperclinica MedLife Griviţa
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numai cu un ochi, iar celălalt ochi 
este în permanenţă deviat. Cel mai 
probabil, ochiul deviat este ambliop. 
Uneori, fixaţia alternează, adică 
copilul priveşte când cu un ochi, 
când cu celălalt. Gravitatea acestei 
afecţiuni o constituie lipsa vederii 
binoculare, adică capacitatea de a 
vedea deodată cu amândoi ochii 
şi percepţia tridimensională. Lipsa 
vederii binoculare implică aprecierea 
incorectă a distanţelor, practic extrem 
de deranjantă, mai ales pentru şofat, 
precum şi practicarea unor meserii sau 
sporturi care necesită vederea în spaţiu: 
munca la înălţime, arhitectură, pictură, 
chirurgie.

Tratamentul ambliopliei şi 
strabismului

Odată constatată prezenţa strabismului, 
copilul trebuie consultat rapid de către 
un specialist oftalmolog pediatru. 
Examinarea are ca scop decelarea 
cauzei care a produs strabismul şi 
decizia asupra tipului de tratament 
necesar. Prima urgenţă o reprezintă 
tratamentul ambliopiei.
„Când copilul începe să privească 
alternant este un semn bun, de 
egalizare a vederii celor doi ochi, 
şi din acest moment se poate face 
operaţia. Când debutul strabismului 
este sub vârsta de 6 luni, sau chiar 
mai devreme, este denumit strabism 
congenital. Mai frecvent este strabismul 
convergent, când ochiul fuge spre nas. 
Strabismul congenital trebuie operat 
până la vârsta de 1 an. Dacă nu tratăm 
ambliopia în primele luni de viaţă sau 
amânăm operaţia, şansele de obţinere 
a vederii binoculare scad. Operaţia 

pentru strabism are nu numai un scop 
estetic, de realiniere a ochilor, ci şi un 
scop funcțional, mai important, de 
înlăturare a vederii duble, când aceasta 
există, sau de recuperare a vederii 
binoculare”, explică dr. Luminiţa 
Teodorescu.
Dacă strabismul apare peste vârsta 
de 6 luni, medicul oftalmolog 
pediatru stabileşte dacă este necesară 
operaţia sau sunt suficiente metodele 
de tratament nechirurgical. Dacă 
strabismul nu se rezolvă în câteva luni 
prin purtarea ochelarilor, se recomandă 
operaţia, cât mai devreme. Cu cât 
amânăm momentul operaţiei, cu atât 
scad şansele de recuperare a vederii 
binoculare. Dacă nu tratăm ambliopia 
în primele luni de viaţă sau amânăm 
operaţia, şansele de binocularitate 
scad. Dacă toate etapele de terapie sunt 

instituite la timp, avem şanse de poziţie 
corectă a ochilor şi binocularitate cât 
mai aproape de normal.

Investigaţii neurologice

În ceea ce priveşte tulburările vizuale, 
examenul neurologic urmăreşte mai 
multe aspecte:
- acuitatea vizuală;
- câmpul vizual – adică spaţiul pe care îl 
percepe fiecare glob ocular menţinut în 
poziţie fixă;
- motilitatea globilor oculari, ce poate 
pune în evidenţă strabismul (dispariţia 
paralelismului axelor globilor oculari), 
diplopia (vederea dublă a unui obiect 
când este privit cu ambii ochi), 
limitarea excursiei globilor oculari, 
modificările diametrului şi motilităţii 
pupilei, ptoza palpebrală (pleoapa mai 
căzută).
„În funcţie de manifestările clinice, 
contextul în care au apărut, rezultatele 
examenului neurologic şi bolile 
asociate, se stabileşte planul de 
investigaţii. Analizele de laborator pot 
evidenţia boli metabolice (de tipul 
diabetului), sindroame inflamatorii 
(în boli autoimune sau infecţii), 
afecţiuni endocrinologice (de tipul 

coroborat cu analizele de laborator 
ajută la precizarea diagnosticului. 
„Tratamentul tulburărilor vizuale este 
strict individualizat, în funcţie de 
diagnostic şi de patologia asociată”, 
precizează dr. Luciana Mardirosevici.
În MedLife se pot diagnostica şi trata 
o gamă largă de afecţiuni, datorită 
aparaturii performante. De asemenea, 
se fac intervenţii chirurgicale, atât 
pentru copii, cât şi pentru adulţi.  

Recomandări 

„Chiar dacă nu aveţi nicio suspiciune 
legată de vederea copilului dvs., ar 
trebui făcut un control de rutină la 3 
ani, apoi la 5 ani, iar la copiii de vârstă 
şcolară, cel puţin o dată la 2 ani. Dacă 
există orice îngrijorare sau problemă, 
copilul trebuie examinat de un medic 

oftalmolog chiar din primele zile de 
viaţă. Depistarea la vârstă şcolară 
a ambliopiei, strabismului sau a 
altor afecţiuni poate fi tardivă şi cu 
şanse extrem de mici de vindecare”, 
precizează dr. Luminiţa Teodorescu.
Pentru prevenirea transmiterii 
conjunctivitei, orjeletului, salazionului, 
în special la copii din colectivitate, 
este necesară respectarea unor măsuri 
igienice elementare (spălarea mâinilor, 
utilizarea individuală a prosopului, 
pernei, cearşafului).

Ochelarii sunt recomandaţi, în 
primul rând, pentru corectarea unor 
probleme oculare. Un alt motiv este 
fotofobia (hipersensibilitatea la lumină 
puternică). Ea îi determină pe pacienţi 
să-şi achiziţioneze ochelari de soare cu 
100% protecţie UV. Se pot achiziţiona 
şi ochelari de soare cu dioptrie, aceste 
lentile se pot comanda special.
„Senzaţia de oboseală vizuală pe care 
pacientul o resimte după numeroase 
ore petrecute în faşa computerului îl 
determină să achiziţioneze ochelari cu 
lentile speciale care protejează ochiul 
împotriva luminii albastre-violet. 
Lumina albastră-violet este cea 
emisă de dispozitivele electronice (de 
gadgeturi, laptop, telefon, tabletă). 
Putem să achiziţionăm o pereche 
de ochelari fără prescripţie (reţetă) 
în cazul ochelarilor de soare sau 
pentru protecţie împotriva luminii 
albastre-violet”, explică  ing. Alexandra 
Dumitru, de la magazinul de optică 
OPTIX OFTALMIX. 

Dr. Alina Fanea ne împărtăşeşte câteva 
trucuri pentru a-i convinge pe copii 
să poarte ochelari: „Sunt copii care 
acceptă ochelarii uşor, la alţii e mai 
dificil. În general, se aleg modele şi 
culori vesele de ochelari, care să-le 
atragă şi li se explică importanţa 
purtării acestora (dacă au vârsta 
necesară pentru a înţelege).”

I.M.

hipertiroidiei), deficienţe de vitamine. 
RMN -ul cerebral poate detecta leziuni 
la nivelul căilor optice sau la nivelul 
nervilor implicaţi în oculomotricitate 
(inflamaţii, demielinizări, accidente 
vasculare) sau compresii determinate 
de formaţiuni tumorale, anevrisme 
etc.”, spune dr. Luciana Mardirosevici, 
specialist neurologie, Hyperclinica 
MedLife Griviţa.

Tulburări de motilitate ale globilor 
oculari pot apărea şi în afecţiuni 
musculare ‒ miopatii de diverse 
cauze (tiroidiană, distrofii) sau în 
miastenie ‒ o afecţiune neuromusculară 
caracterizată prin oboseală excesivă şi 
scăderea forţei musculare, cu căderea 
pleoapelor sau diplopie ce apare la 
efort şi se recuperează parţial sau total 
la repaus. Examenul electromiografic 

„RMN-ul cerebral poate detecta leziuni la nivelul 
căilor optice sau la nivelul nervilor implicaţi în 

oculomotricitate (inflamaţii, demielinizări, accidente 
vasculare) sau compresii determinate de formaţiuni 

tumorale, anevrisme etc.”

Dr. Luciana Mardirosevici, specialist neurologie,
 Hyperclinica MedLife Griviţa

„Operaţia pentru strabism are nu numai un scop 
estetic, de realiniere a ochilor, ci şi un scop funcțional, 

mai important, de înlăturare a vederii duble, când 
aceasta există, sau de recuperare a vederii binoculare.”

Dr. Luminiţa Teodorescu, medic primar oftalmologie 
Life Memorial Hospital şi Spitalul de Pediatrie MedLife
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Medicamentele stau pregătite 
în sertare, câte trei, după efect: 
„Noradrenalină, Dopamină, 
Dobutrex”; „ENAP, Nitroglicerină, 
Urapidil”; „Atropină, Efedrină, 
Adrenalină”. Aparatul ce 
monitorizează funcţiile vitale ale 
pacientului pâlpâie albastru; piuie. 
Depărtătoarele, pensele, bisturiele, 
foarfecele şi alte ustensile ce vor fi 
folosite în operaţie sunt aranjate 
pe masa sterilă. Un aparat de radio 
revarsă o muzică vioaie, în surdină. 
În sala impecabilă, unde singurele 
culori ce pot fi privite deocamdată 
sunt albastrul, albul şi verdele, icoana 
Sfântului Pantelimon, vindecătorul, 
răspândeşte puţină căldură. 

„Ridicaţi piciorul! Mai puteţi să-l 
ridicaţi? Aţi amorţit?”, îl întreabă pe 
pacient doctorul anestezist Mirela 
Chivaran. Îl apasă într-un loc şi 
iarăşi o întrebare: „Vă doare aici?” 
„Nu, nu mă doare!”, îi răspunde 
domnul în vârstă de 68 de ani, fost 
medic veterinar, căruia astăzi i se va 
pune o proteză de şold. El suferă de 
coxartroză, o boală degenerativă ce 
nu îi mai permitea să îşi desfăşoare 
activităţile cotidiene. Avea dureri 
mari, nu mai putea să stea în picioare 
şi nici să meargă. În această boală, 
cartilajul articular se macină, iar oa-
sele vin în contact direct, ceea ce pro-
duce durere. Vârsta, dar şi obezitatea 
sunt unele dintre cauzele care duc 
la apariţia acestei afecţiuni. În mo-
mentul în care boala este avansată, 

singurul mod de a rezolva problema 
este o intervenţie chirurgicală.

Astăzi, doctorul Alexandru Poll, 
secundat de doctorul Sorin Tudor, 
specialist în ortopedie şi traumatolo-
gie, montează o proteză necimentată 
de şold. „Pentru fixarea acestei 
proteze nu se foloseşte ciment, ci 
presarea ei la nivelul osului; forţele 
de la nivelul protezei se descarcă în 
os fără a se folosi cimentul special. 
Avantajul acestui gen de proteză, care 
totuşi nu poate fi folosit la persoanele 
care suferă de osteoporoză sau la 
persoane în vârstă de peste 75 de ani, 
este că, atunci când ai nevoie să faci 
o revizie de proteză, acest lucru se 
desfăşoară mult mai uşor. Reviziile 
sunt necesare, de regulă, în cazul în 
care proteza îşi pierde fixarea ei la 
nivelul osului sau la nivelul cimen-

tului cu care a fost fixată. Acest lucru 
se întâmplă din diverse motive şi 
într-un timp destul de îndelungat 
sau chiar niciodată, dacă operaţia 
pentru introducerea protezei iniţiale 
a fost bine realizată. În funcţie de ce 
se constată după examenul clinic, şi 
în special la examenul intraoperator, 
se decide dacă se poate schimba doar 
o parte din proteză sau toată proteza”, 
explică doctorul Alexandru Poll. 

Protezele sunt realizate din două 
porţiuni: o parte superioară (cupa 
protezei), care se va fixa la nive-
lul  bazinului, şi o parte inferioară 
(tija femurală), care se va fixa în 
interiorul femurului. Protezele sunt 
făcute din aliaje de metale nobile 
(titan, molibden, cobalt, crom, oţel), 
iar modalitatea de cuplare între 
ele şi tipul de cuplu de fricţiune 
sunt diferite. Cele mai folosite sunt 
din oţel şi polietilenă, ceramică şi 
polietilenă sau ceramică - ceramică. 
Contraindicaţiile pentru proteza-
rea şoldului sau genunchiului sunt 
diverse, locale (infecţii) sau generale 
(de exemplu, boli psihice sau car-
diovasculare grave). „Spre exemplu, 
doar în cazuri extreme se indică 
protezarea bolnavilor de Alzhei-
mer, pentru că pacienţii aceştia nu 
recuperează, nu înţeleg cum  trebuie 
şi că trebuie să facă exerciţiile ne-
cesare pentru recuperarea postoper-
atorie, care este la fel de importantă 
ca operaţia în sine. Recuperarea se 
face pe perioada spitalizării, la noi, 
cu un aparat Kinetec, apoi, tot la noi, 
se fac exerciţii timp de minimum 
patru săptămâni după operaţie, 
pentru o recuperare completă. 

Protezare fără durere, 
la Spitalul de Ortopedie MedLife

Spitalul de Ortopedie MedLife a fost deschis în decembrie 2011, iar de 
atunci specialiştii în ortopedie şi traumatologie au realizat în acest 
spital peste 150 de implanturi de proteze de şold şi de genunchi, precum 

şi proteze de revizie. Una dintre operaţiile cele mai dificile, o protezare a 
genunchiului cu LEXA, o proteză specială de revizie, ce se foloseşte pentru 
schimbarea unei proteze primare degradate, în cazul tumorilor osoase, sau în 
caz de pseudartroză (lipsa de unire a oaselor după o fractură) se desfăşoară 
aici cu succes. Intervenţiile cele mai frecvente sunt ligamentoplastiile şi 
protezarea şoldului şi a genunchiului; împreună, numai acestea sunt în 
număr de peste 350, în intervalul 2012-2014. Avându-l drept ghid pe 
doctorul Alexandru Poll, specialist în ortopedie şi traumatologie şi director 
medical al Spitalului de Ortopedie şi Chirurgie Plastică, am înţeles cum se 
desfăşoară o operaţie de protezare a şoldului.

Cele mai folosite proteze sunt 
realizate din oţel şi polietilenă, 

ceramică şi polietilenă sau 
ceramică - ceramică.

În cazul unui pacient cu masa 
de 100kg, asupra protezei  
acționează 400 kg forță 
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Avantajele pacienţilor care vin la 
Spitalul de Ortopedie MedLife sunt 
condiţiile foarte bune pe care le 
oferim aici, din punctul de vedere al 
aparaturii, al managementului cazu-
lui, cu personal dedicat şi supercali-
ficat, şi al calităţii deosebite a actului 
operator, precum şi cu condiţii de 
cazare foarte bune, de cinci stele. 
Medicii noştri specialişti în ortopedie 
şi traumatologie ‒ Sorin Tudor, Dan-
iel Cristea, Andrei Anastasiu, Con-
stantin Jemna ‒ sunt experţi în aceste 
intervenţii de protezare a şoldului şi 
genunchiului, au stagii de pregătire 
în străinătate. Performanţele chi-
rurgicale ale clinicii noastre nu sunt 
cu nimic mai prejos decât ale altor 
clinici din afară”, precizează doctorul 
Alexandru Poll.

„Am început să facem substanţele 
de somn! O să dormiţi. Operaţia 

va decurge bine, Dar să vă îngrijiţi 
boala de inimă. Nu mai neglijaţi, 
mergeţi la cardiolog!”, îi spune dr. 
Mirela Chivaran, specialist
 anestezist, pacientului, apoi îl 
acoperă cu o pătură pe cap şi pe 
partea superioară a corpului. „Se 
va da drumul la ventilaţie şi îi va fi 
frig”, îmi explică doamna doctor. 
„I-am făcut pacientului anestezie 
epidurală şi îi dau şi substanţe de 
sedare, pentru confort, ca să nu 
audă ce se întâmplă. Sunt însă 
mulţi pacienţi care ne roagă să nu-i 
adormim, sunt curioşi să vadă ce se 
întâmplă. Mai ales la ligamentoplas-
tii şi artroscopii, sunt curioşi să se 
uite pe monitor şi îi spun doctoru-
lui să le explice paşii intervenţiei”, 
mărturiseşte anestezistul.
Riscurile pe care le presupune acest 
gen de operaţie sunt, în primul 
rând, infecţiile. Doctorul Poll 

spune că nu a existat niciun caz de 
acest gen în Spitalul de Ortopedie 
MedLife.

„Ce faceţi?”, îl întreabă pe pacient şi 
doctorul Poll. „Bine. Mă gândeam că 
sunt operat astăzi, 13, vineri, şi că era 
cât pe ce să stau în salonul 13. Totuşi, 
am ajuns în salonul 12. Dar eu nu 
am superstiţii din astea”, se amuză 
domnul care va fi operat. Înainte 
de a se lua decizia intervenţiei 
chirurgicale, el a trebuit să facă o 
serie de investigaţii: pachetul de 
analize ale sângelui (coagulare, 
hemoleucogramă etc.), analize ale 
urinei, radiografie a bazinului în or-
tostatism şi un consult preanestezie, 
ce include o electrocardiogramă, în 
urma căruia se decide dacă se va face 
anestezie generală sau rahidiană. 
„De regulă, este preferată anestezia 
rahidiană, cu cateter peridural pen-
tru terapia durerii. La noi, pacienţii 
nu simt durerea după operaţii”, arată 
doctorul Poll. Pacientul nu are voie 
să consume lichide şi nici mâncare 
cu 12 ore înainte de operaţia de 
protezare a şoldului, ce durează de 
obicei trei ore.

O asistentă dezinfectează piciorul 
care urmează a fi operat, apoi 
pacientul este acoperit cu material 
steril. Rămâne descoperită doar 
partea de coapsă unde se va face 
intervenţia de înlocuire a articulaţiei. 
Masa pe care se află este înălţată. 
Medicii montează lămpile ce îi vor 
ajuta să vadă foarte bine; apoi docto-
rul Poll face prima incizie. Doctorul 
Tudor cauterizează. 

„Masa, jos, vă rog!”, spune doctorul 
Poll. Foloseşte un aparat care face un 
zgomot asemănător cu cel făcut de 
o freză, apoi ia în mână un ciocan 
şi o daltă. Înainte de operaţie, îl 
întrebasem pe doctorul Alexandru 
Poll de ce a ales această specializare. 
„Am avut mereu o înclinaţie spre 
mecanică, spre maşini. Iar un medic 
ortoped trebuie să aibă cunoştinţe 
de biomecanică, să ştie să lucreze 
cu instrumentele, ca un lăcătuş 
mecanic”, mi-a răspuns. Acum, în 
sala de operaţie, înţeleg ce a vrut să 
spună. Un ortoped trebuie să aibă 
îndemânare şi forţă, dar, în acelaşi 
timp, pricepere şi grijă, pentru că 
acela pe care îl operează e un com-

plex de material dur şi fragilitate, de 
oase şi de sânge.

Înaintea intervenţiei chirurgicale, 
medicul a folosit nişte şabloane 
pentru a aproxima, cu ajuto-
rul radiografiei zonei unde se află 
articulaţia ce trebuie înlocuită, 
dimensiunea implanturilor prote-
tice. În timpul operaţiei, articulaţia 
bolnavă este scoasă apoi prin câteva 
încercări, se determină dimen-
siunea exactă a protezei. Vine 
momentul implantului. „Înaintea 
implantului, se schimbă mănuşile”, 
îmi explică asistenta-şefă. O parte a 
protezei, o cupă metalică cu găuri, 
este extrasă din cutia sigilată. 
„Există şi varianta fără găuri, însă 
aceasta oferă o stabilitate mai bună 
a protezei. După ce partea de sus 
a protezei, numită acetabul, a fost 
pregătită, este introdusă în corpul 
pacientului. „Pregătiţi-mi burghiul”, 
cere doctorul Poll. „Vă pun burghiul 
mediu!”, spune o asistentă. „Simona, 
şuruburile!”, cere asistenta-şefă. 
„Sunt aici!”. 
Proteza este fixată. Acum, spre 
finalul intervenţiei, toate instrumen-

tele impecabile de la început sunt 
atinse de sânge. Chiar şi lămpile. 
Papucii medicilor şi asistentelor. Un 
preţ mic, pentru pacientul care va 
putea merge din nou. Însă înainte va 
trebui să facă fizioterapie şi să mai 
scadă în greutate. „În cazul unui 
pacient de 100 de kilograme, asupra 
protezei acţionează 400 de kilograme 
de forţă”, explică doctorul Alexandru 
Poll. 

Numărul pacienţilor care se 
adresează Spitalului de Ortopedie 
MedLife pentru protezare este în 
creştere. Această instituţie este în 
„Programul Naţional de Protezare”, 
iar pacienţii pot deconta proteza 
prin Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate. În plus, ei sunt siguri că în 
acest spital vor fi trataţi cu grijă de 
specialişti în domeniul ortopediei, 
iar revenirea la o viaţă normală le va 
fi asigurată.

Irina Munteanu

În timpul operaţiei, articulaţia bolnavă 
este scoasă apoi prin câteva încercări, 
se determină dimensiunea exactă a 
protezei

Medicul ortoped trebuie să 
aibă îndemânare şi forţă, dar, în 
acelaşi timp, pricepere şi grijă
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Echipa: 
Prof. dr. Dimitrie Pelinescu Onciul, medic primar obstetrică – ginecologie;
Dr. Mihaela Vasilescu, medic primar obstetrică-ginecologie;
Dr. Persida Boscan, medic primar anestezie-terapie intensivă.

Echipa clinicii de neonatologie:
Conf . dr. Adrian Toma, medic primar neonatologie;
Dr. Irina Cuzino, medic primar neonatologie;
Dr. Alexandra Cozinov, medic primar neonatologie;
Dr. Raluca Olteanu , medic primar neonatologie.

POVESTEATA

Anul trecut, în apropierea Paştelui, în Life Memorial 
Hospital a venit pe lume un bebeluş care nu avea 
prea multe şanse de a supravieţui. Suferea de o 

boală extrem de rară; în lume, din 200 de copii înregistraţi 
cu aceeaşi afecţiune şi născuţi vii, au supravieţuit doar 21. 
Bebeluşul născut în Life Memorial Hospital a fost al 22-lea, 
datorită unor doctori excepţionali – profesorul Dimitrie 
Onciul Pelinescu, medic primar obstetrică-ginecologie, şi 
echipei de neonatologi (dr. Irina Cuzino, dr. Alexandra 
Cozinov, dr. Raluca Olteanu) coordonată de conferenţiarul 
Adrian Ioan Toma, medic primar neonatologie şi specialist în 
neurologie pediatrică.

Când îşi aminteşte cum s-au petrecut 
lucrurile, profesorul Pelinescu foloseşte 
cuvântul „miracol”. „Era în Vinerea 
Mare. Mama, care se afla la a doua 
sarcină, se culca la amiază cu celălalt 
copil şi închidea, de obicei, telefonul. 
În acea zi a uitat să îl închidă şi pe la 
patru după-amiază a sunat-o o prietenă. 
Mama i-a mărturisit că de dimineaţă 
nu a mai simţit mişcând copilul, iar 
prietena a îndemnat-o să mă sune. Eu 
i-am zis: «Vă duceţi imediat la spital!».” 
Profesorul Pelinescu l- a sunat pe 
doctorul care era de gardă şi i-a spus 
să îi facă femeii, imediat ce ajunge, un 
examen Doppler, ce determină ritmul 
cardiac fetal, şi a plecat şi el imediat spre 
spital. Ajuns acolo, doctorul de gardă 

i-a spus că pacienta e bine şi că vrea 
să plece acasă, însă el a avut o clipă de 
inspiraţie şi a spus: „O pregătiţi, că naşte 
acum!”. Femeia a cerut să îl aştepte pe 
soţ, însă profesorul Pelinescu a realizat 
că nu mai este timp: „În momentul în 
care am scos copilul, am văzut că avea 
cordonul ombilical trombozat complet, 
o raritate extremă. Inima abia îi bătea. 
Sunt întâmplări fără cauză precisă şi, de 
obicei, în astfel de cazuri diagnosticul 
se dă post-mortem. În literatura străină, 
ultimii doi copii care aveau aceeaşi 
problemă şi au supravieţuit au fost din 
Japonia. În total, din 200 de cazuri de 
copii născuţi vii, doar 21 au supravieţuit. 
Al nostru a fost al 22-lea. N-am pierdut 
niciun copil în viaţa mea. Dacă mai 

întârziam o oră, copilul era mort. Sau, 
chiar dacă supravieţuia, putea să aibă 
leziuni neurologice permanente, din 
cauza privării de oxigen”. 
Imediat ce copilul s-a născut, a fost 
preluat de medicul de gardă, dr. 
Raluca Olteanu, care, după stabilizarea 
copilului, l-a anunţat imediat pe 
coordonatorul secţiei, conf. dr. Toma, 
şi împreună au făcut totul pentru a-l 
ţine în viaţă. „Eram la un concert, la 
Ateneu, se interpreta „Requiem”-ul lui 
Mozart. Era singura vineri din lună 
când nu eram de gardă. Am primit 
mesaj de la doctorul de gardă în care 
mi se spunea că domnul profesor are o 
cezariană de urgenţă şi că ar trebui să 
vin. Apoi a venit un alt mesaj, în care mi 
se spunea că pacientul are tromboză de 
venă ombilicală. Prin vena ombilicală 
vine sângele de la mamă la copil, este 
sursa prin care copilul se hrăneşte şi 
primeşte oxigen. Profesorul Pelinescu a 
avut intuiţia pe care ţi-o dă experienţa 
şi a scos copilul. Eu nu mai văzusem 
aşa ceva; m-am urcat repede în maşină 
şi am plecat să văd ce se întâmplă”, 
povesteşte conf. dr.  Toma. El arată 
că riscul, în astfel de situaţii, este ca 
tromboza să ajungă mai departe, iar 
copilul aflat în uter să facă tromboză 
pe vena portă, vasele intestinale şi pe 
cele renale, iar în final să moară, din 
lipsă de oxigen. „Eu mai tratasem 
tromboze, patologie neurovasculară 

Miracolul din Vinerea Mare

şi mai văzusem tromboza de venă 
renală. Pe bucăţi, mai văzusem acest 
film (văzusem şi tratasem şi tromboza 
de venă renală, şi tromboza de venă 
portă). Arta, la acest pacient, era să nu 
laşi tromboza să ajungă peste tot. Tot 
bontul ombilical era negru, cu cheaguri 
de sânge. Medicul Raluca Olteanu a luat 
copilul, l-a aşezat pe masa încălzită şi 
i-a pus o perfuzie”, îşi aminteşte conf. 
dr.  Toma. El vorbeşte despre faptul că 
tratamentul tromboemboliilor noului-
născut este controversat. Nu există o 
conduită cu privire la anticoagulare; 
aceasta este la stadiul de raportări 
în lume. „Există două extreme: ori 
sângele nu mai curge, pentru că toate 
trombocitele se precipită în vase, şi 
atunci e vorba de tromboză, ca la acest 
copil, ori, în cealaltă extremă, sângele 
e prea fluid şi pacientul sângerează 
peste tot. Problema, la nou-născuţi, 

e că limita între extreme este foarte 
fluidă şi, prin tratament, poate trece 
imediat de la tromboză la hemoragie. 
Aşa că singura soluţie acceptabilă era 
să-i menţinem funcţia de coagulare 
în limite normale”, spune conf. dr.  
Toma. Copilul a fost hidratat şi i s-au 
urmărit tot timpul, prin probe de sânge, 
funcţia de coagulare. Riscurile la care 
era predispus bebeluşul erau de infarct 
intestinal, tromboză de venă renală, 
embolie pulmonară, embolie la nivelul 
circulaţiei cerebrale, tromboză pe vasele 
membrelor. „Am făcut Paştele în spital. 
Copilul a fost vineri şi sâmbătă mai 
rău, de duminică a început să-şi revină, 
imaginile ecografice proaste au început 
să dispară. Pacientul s-a externat la două 
săptămâni. Am vrut să vedem că începe 
să mănânce, că nu face convulsii, şi 
apoi să-l externăm”, povesteşte domnul 
doctor.

El a avut mai multe cazuri rare, pe 
care le-a rezolvat cu succes. Vin la 
el pacienţi din întreaga ţară, unii cu 
boli rare de creier. Unul dintre aceste 
cazuri a fost un geamăn supravieţuitor, 
care s-a născut prematur şi a suferit 
un accident vascular cerebral. Alt 
pacient a fost diagnosticat şi tratat 
pentru convulsii neonatale idiopatice. 
„În a treia zi de viaţă am văzut că face 
convulsii din nimic. L-am investigat 
şi am descoperit că suferea de boală a 
canalelor de sodiu şi potasiu. Trebuie 
să facă tratament în primii doi-trei ani 
de viaţă, apoi se vindecă. Un alt caz a 
fost un pacient cu hemoragie cerebrală 
antenatală. Dacă descoperi diagnosticul 
la timp, ai şase luni să rezolvi 
problema, înainte ca nou-născutul să 
rămână cu sechele pe viaţă. Un alt caz 
interesant a fost cel al unui pacient 
care a prezentat simptome similare cu 
boala hemoragică a nou-născutului. 
„Dar părea să fie şi altceva”, spune 
conf. dr.  Toma. „Aşa că am continuat 
investigaţiile şi am aflat că pacientul 
avea hemocromatoză, o boală rară a 
ficatului. Din păcate, copilul a decedat 
în primul an de viaţă. De obicei, copiii 
cu această boală nu supravieţuiesc, dar 
am reuşit să prevenim apariţia bolii 
la copilul următor al aceluiaşi cuplu, 
prin administrarea de imunoglobuline 
mamei, în timpul sarcinii. Aici, în Life 
Memorial Hospital, avem posibilităţi 
de investigaţie foarte bune, ceea ce ne 
permite un diagnostic exact. Suntem 
singurul centru din România membru 
al International Paediatric Stroke Study 
din Toronto şi tot singurii afiliaţi la 
centrul „Cerebellar and Brainstem 
Congenital Defects”, ce se organizează 
acum în cadrul Institutului Mendel din 
Roma”, arată conf. dr.  Toma.
Copilul născut în Vinerea Mare vine 
periodic la control. În acest moment, se 
simte la fel de bine ca orice bebeluş venit 
pe lume fără probleme şi acest lucru 
datorită unor medici extraordinari, care 
au fost lângă el în primele zile de viaţă.
 

Irina Munteanu
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INTERVIU

Doctorul Caliopia Gavril-Parfene este 
medic primar obstetrică-ginecologie 
şi are competenţe în colposcopie, 
histeroscopie, ecografie obstetricală 
şi ginecologică, ecografia sânului şi 
managementul serviciilor de sănătate. 
Este membru fondator al Societăţii 
de Ultrasonografie în Obstetrică 
şi Ginecologie. „În 1997, când am 
terminat facultatea de medicină, am 
avut ocazia să fac un stagiu departe de 
ţară, la Ierusalim, şi acest moment a fost 
hotărâtor pentru alegerea domeniului 
în care să mă specializez – obstetrică-
ginecologie. În Orientul Apropiat, 
natalitatea este în creştere. Am început 
cu paşi timizi, însă am căpătat foarte 
multă experienţă, ghidată iniţial de 
moaşele din spitalele din Ierusalim 
şi Bethleem, unde am lucrat”, îşi 
aminteşte doamna doctor. Ea a trebuit 
să dea din nou examenul de licenţă 
în Israel: „Ştiam că voi rămâne acolo 
pentru o durată lungă; eram călăuzită 
de entuziasmul începătorului, al 
medicului tânăr. A fost o şansă; poate 
că în România nu aş fi câştigat atâta 
experienţă profesională şi de viaţă. 

Acolo am lucrat cu medici care îşi 
făcuseră studiile în Germania, Statele 
Unite, Irlanda.” Bethleemul a încântat-o, 
iar spitalul creştin unde a lucrat – Holly 
Family Hospital, coordonat şi finanţat 
de Ordinul de Malta, i-a dat sentimentul 
unei „oaze de linişte într-o zonă de 
conflict”. Aici i s-au dat primele noţiuni 
de asistare a naşterii naturale, iar în a 
patra zi medicii de acolo i-au oferit deja 
bisturiul, spunându-i: „E rândul tău să 
fii mâna întâi în operaţie!”. Doamna 
doctor păstrează cu recunoştinţă 
în memorie portretul unui mentor 
– profesorul Declan Meagher din 
Dublin, autorul „Active Management 
of Labour”, lucrare ce conţine o parte 
din protocoalele ce sunt urmate în 
managementul naşterii pe cale vaginală.
„Am avut ocazia să operez în Ierusalim 
şi Bethleem, însă viaţa m-a dus şi în 
alte zone. Am lucrat şi în Amman şi am 
avut ocazia să observ diverse tehnici 
chirurgicale, abordări şi management 
ale cazurilor de obstetrică şi ginecologie. 
Această experienţă departe de ţară 
a durat şapte ani. În ultimii doi ani, 
am urmat un master în toxicologie 

clinică la Universitatea din Amman. 
A fost o experienţă deosebită din 
punctul de vedere al analizei efectului 
diferitelor medicamente şi al unor 
agenţi teratogeni asupra evoluţiei unei 
sarcini şi al abordării în sine a studiului; 
noi, studenţii, eram cei care trebuia să 
culegem materiale, să ne documentăm 
şi să le prezentăm profesorilor”, 
povesteşte doamna doctor.

Când a revenit în ţară, dorinţa sa a 
fost de a ajunge să lucreze la Spitalul 
Filantropia, unde l-a căutat pe 
profesorul Pelinescu, care avea un 
renume internaţional. „Domnului 
profesor îi datorez formarea mea 
ulterioară ca medic. Este un model 
de profesionalism, rigurozitate, 
seriozitate şi studiu neobosit. Am 
lucrat cu el trei ani în Filantropia. Sunt 
mândră că a avut încredere în mine 
şi am continuat colaborarea în Life 
Memorial Hospital. Începuturile aici au 
însemnat o experienţă inedită. Aveam 
cu toţii ambiția de a dovedi că se poate 
dezvolta un sistem privat de sănătate, 
cu rigurozitate, încredere, muncă multă 
şi dorinţa de a face bine. Au fost foarte 
multe cazuri rezolvate de profesorul 
Pelinescu, care ştia să ne antreneze şi 
pe noi în această experienţă inedită a 
pionieratului în sistemul medical privat. 
Aici nu există acea inerţie pe care o 
vedem în spitalele de stat; suntem într-
un progres permanent”, spune doamna 
doctor.

Când intri în cabinetul doamnei doctor Caliopia Gavril-
Parfene, tot ce-ai văzut urât pe străzi dispare; zâmbetul 
şi vocea ei plăcută schimbă culoarea dimineţii reci. 

Pacientele care apelează la doamna Gavril-Parfene nu găsesc 
aici, în Life Memorial Hospital, doar un om dornic să ajute, ci şi 
un specialist priceput, care şi-a dedicat ani din viaţă învăţării. 

Interviu cu dr. Caliopia Gavril-Parfene, medic primar obstetrică-ginecologie 
în cadrul Life Memorial Hospital

Doamnei doctor nu îi place să 
contabilizeze câte naşteri a asistat, pentru 
că fiecare dintre ele a fost specială. Din 
1998, când a început să asiste şi să ajute 
la naşteri, a avut între 100 şi 150 de 
naşteri pe an. Anul 2013 i-a adus titlul 
de doctorul cu cele mai multe naşteri în 
Life Memorial Hospital – 150. Doamna 
doctor are doi băieţi, de 13 şi, respectiv, 4 
ani. Cel mai mic a fost adus pe lume tot 
aici, în Life Memorial Hospital. 
Pentru medic, „să aduci pe lume un 
copil pe care l-ai ajutat să se dezvolte 
frumos în pântecele mamei” este cel 
mai bun motiv de a te simţi împlinit 
profesional. Profesia sa presupune însă 
şi a răspunde la provocări dificile, atunci 
când întâlneşte cazuri de devieri de la 
cursul natural al unei naşteri. „Încerc 
să ajustez fiecare caz, atât ca medicaţie, 
cât şi ca atitudine chirurgicală. Răsplata 
eforturilor noastre apare atunci când, 
după ani, copilul pe care l-ai ajutat să se 
dezvolte în condiţii optime în pântecele 
mamei, să se nască fără suferinţe 
peripartum, păşeşte pragul cabinetului 
pentru a-ţi mulţumi că a fost adus pe 

lume în siguranţă, în acest spital”, spune 
doamna Gavril-Parfene.

„Un bun obstetrician trebuie să aibă 
cât mai multe competenţe, pe care să le 
aplice pentru rezultate cât mai bune”

Probleme dificile, pe care încearcă să le 
rezolve, sunt cele ale femeilor care suferă 
de infertilitate primară sau secundară. 
Mai întâi, trebuie identificată cauza, apoi 
se stabileşte un tratament şi se urmăreşte 
sarcina până la naştere. În cadrul 
Life Memorial Hospital funcţionează 
Centrul de Medicină Materno-Fetală şi 
Reproducere Umană Asistată, care se 
axează pe urmărirea evoluţiei sarcinilor 
cu risc, prin efectuarea unor investigaţii 
de identificare a riscului genetic şi 
soluţionarea cazurilor de infertilitate 
primară şi secundară. „Consider că o 
pacientă trebuie văzută prin prisma 
tuturor competenţelor pe care le ai ca 
medic. E ca şi cum ai privi o operă de 
artă din mai multe unghiuri; un bun 
obstetrician trebuie să aibă cât mai multe 
competenţe pe care să le aplice pentru 

a obţine rezultate cât mai bune”, arată 
doamna Caliopia Gavril-Parfene. 
Se spune că bărbaţii sunt cei mai buni 
chirurgi, însă doamna doctor Parfene 
crede că femeile pot fi la fel de bune. 
„Eu am şi această pasiune, a actului 
chirurgical, şi, în timp, am căpătat 
o bună cunoaştere a elementelor de 
tehnică chirurgicală şi o mare siguranţă. 
Operaţia se numeşte la fel, însă nicio 
intervenţie nu seamănă una cu cealaltă. 
Este important să ştii să ajustezi tehnica 
chirurgicală în funcţie de pacient, de 
ceea ce descoperi intraoperator”, explică 
specialistul care a realizat histerectomii 
totale pe cale abdominală, cu sau fără 
anexetomie, operaţii plastice perineale, 
conizaţii, salpingectomii, chistectomii 
ovariene şi multe alte proceduri 
chirurgicale ginecologice. 

Un caz dificil

Îşi aminteşte de unul dintre cele mai 
dificile cazuri pe care le-a rezolvat în 
Life Memorial Hospital: „O doamnă 
de aproximativ 68 de ani venise cu o 
retenţie urinară; suferea foarte mult, 
avea mari dureri abdominale. Am 
diagnosticat-o cu o tumoră ovariană 
suspectă, care dădea fenomene 
compresive pe vezică şi organele 
abdomenului. Doamna era foarte 
temătoare şi refractară la orice însemna 
terapie chirurgicală; însă am convins-o 
că era singura modalitate de a rezolva 
problema. Am efectuat această 
intervenţie chirurgicală, iar această 
doamnă mă vizitează în fiecare an 
pentru a-mi mulţumi că-şi poate vedea 
şi acum nepoţii.”

Doamna doctor oferă consultaţii în 
cadrul Life Memorial Hospital astfel: 
luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 
11 şi 14, iar vineri, de la 10 la 13. În 
Departamentul de medicină materno-
fetală, poate fi găsită marţi, între orele 16 
şi 20, iar pentru ecografii obstetricale şi 
ginecologice, cu morfologie fetală, joi, 
între orele 16 şi 20, şi vineri, în clinică, 
între orele 14 şi18.

Interviu de Irina Munteanu

Pentru medic, „să aduci pe lume un copil pe care l-ai 
ajutat să se dezvolte frumos în pântecele mamei” este 

cel mai bun motiv de a te simţi împlinit profesional 

Dr. Caliopia Gavril-Parfene, medic primar obstetrică-ginecologie
 în cadrul Life Memorial Hospital
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UTILE

Oamenii resimt starea de furie 
deopotrivă la nivel subiectiv, fiziologic, 
cognitiv şi comportamental. Când 
suntem furioşi, inima ne bate mai 
repede, muşchii devin tensionați, 
începem să transpirăm, ne înroşim, 
respirația se accelerează, creşte 
tensiunea arterială. Monologul interior 
însoțeşte şi potențează sentimentul 
de furie. Ne trec prin minte gânduri 
de genul „Nu pot să am încredere în 
X!”, „Nu trebuia să se întâmple asta!”, 

„Nu este corect cum m-a tratat!”, 
„Dacă nu se întâmplă X lucru, este 
de nesuportat!”, „Explodez!”, „Mă urc 
pe pereți!”, „Îmi vine să îl omor!”, „Îi 
arăt eu lui!”, „Fierb de nervi!”. La nivel 
comportamental, furia se traduce 
prin limbajul agresiv: ton ridicat, 
contraziceri, jigniri, critică, sarcasm; 
părăsirea situației, aruncatul obiectelor, 
trântit uşa, încleştatul pumnilor, plâns, 
agresivitate fizică îndreptată spre sine 
sau spre ceilalți.

Consecințele furiei

„În fiecare minut de furie pierzi 60 de 
secunde de fericire”, scria Ralph Waldo 
Emerson, un bine-cunoscut eseist 
american. Studiile au pus în evidență 
numeroase efecte negative ale furiei 
excesive asupra sănătății fizice (activarea 
fiziologică crescută reprezintă factor 
de risc în apariția afecțiunilor cardiace, 
diabetului, nivelului ridicat de colesterol, 
insomniei şi hipertensiunii arteriale); 
asupra sănătății minții (furia excesivă 
duce la probleme de concentrare, 
memorie, atenție, gândire. Pe termen 
lung conduce la stres cronic, tulburări 
de anxietate sau depresie.); asupra 
relațiilor cu ceilalți (agresivitatea şi 
conflictele destabilizează comunicarea, 
scad calitatea relațiilor afective, pot 
duce la despărțiri sau divorțuri); asupra 
vieții profesionale (atitudinea dominată 
de furie excesivă în mediul profesional 
afectează deschiderea față de colegi şi 
superiori, este o barieră în contact cu 
sugestiile şi critica constructivă şi, nu 
în ultimul rând, imprimă persoanei 
imaginea unui dictator, a unui individ 
rigid, inadaptabil, necooperant, agresiv).

Furia este o emoție pe care o simțim cu toții din când în 
când; este expresia reacțiilor noastre atunci când ne simțim 
amenințați, când considerăm că ne-a neîndreptățit cineva 

sau când o situație este percepută ca fiind frustrantă pentru 
noi. Furia este astfel un mecanism de reglare şi adaptare la 
complexitatea situațiilor negative cu care ne confruntăm în mod 
obişnuit în viața cotidiană. Ne pune în mişcare în încercarea de a 
găsi soluții funcționale; ne ajută să facem față provocărilor şi ne 
oferă „semnale de alarmă” când scopurile personale sunt blocate 
din exterior. Sentimentul în sine se poate manifesta sub forma unei 
iritări sau încordări trecătoare, a unor izbucniri (accese de furie) 
ample şi supărătoare sau a unei stări de tensiune permanentă care 
se poate întinde pe parcursul uneia sau mai multor zile. 

Mituri despre furie...

1. Trebuie sa exteriorizăm de fiecare 
dată furia, altfel ne îmbolnăvim de 
inimă sau de nervi!
FALS – Nu există dovezi care să pună 
în evidență ideea că, dacă nu ne 
manifestăm furia de fiecare dată, există 
riscuri pentru sănătate. 
2. Când eşti furios, ceilalți te ascultă, fac 
ceea ce au de făcut şi te respectă!
FALS – Pe termen scurt, oamenii 
încearcă să vă evite accesele de furie 
răspunzând cerințelor pe care le aveți. 
Pe termen lung, accesele îi vor îndepărta 
sau ca răspuns la ele veți primi accesele 
lor de furie, ca expresie a nemulțumirii 
acumulate. 
3. Managementul furiei înseamnă să 
elimini furia.
FALS – Furia are beneficiile ei atâta 
vreme cât este funcțională. 
4. Sunt furios de când mă ştiu. Aşa 
e temperamentul meu, nu mă pot 
schimba !
FALS – Furia este rezultatul modului 
în care ne raportăm la o situație, deci 
a modului în care gândim despre acea 
situație. Gândirea este în controlul 

nostru şi o putem antrena astfel încât să 
deținem şi controlul asupra emoțiilor, 
deci implicit asupra furiei.

Furios? Cum iți poți gestiona 
sănătos furia...

Reflectează ce sentimente se află în 
spatele furiei tale; explorează-le şi 
încearcă să le depăşeşti. Gândeşte-te 
la situațiile care îți declanşează furia. 
Încearcă să le eviți în măsura în care este 
posibil, până vei căpăta un antrenament 
mai bun asupra reacțiilor tale. În cazul 
în care nu pot fi evitate, construieşte-
ți aliați! Vorbeşte deschis celorlalți 
despre furia ta şi cere-le sprijinul în 
astfel de situații. Stabiliți consemne 
când este bine-venită intervenția lor 
şi acceptă ajutorul. Identifică primele 
semnale ale furiei în cazul tău. Este 
important să fii receptiv la primele 
semne care anunță declanşarea unui 
acces (tensiune, respirație accelerată, 
pumni încleştați etc.). Ia o pauză, 
reglează-ți respirația prin exerciții, 
implică-te într-o altă activitate sau pur 
şi simplu rememorează o întâmplare 
plăcută pentru câteva minute. Identifică 

metode de relaxare potrivite pentru tine. 
Când simți că problemele se adună, 
ia o pauză. Oferă-ți câteva minute să 
reflectezi în linişte asupra lucrurilor. 
„La cald”, reacțiile ne pot scăpa de sub 
control, putem „lua foc”, deciziile sunt 
sub impulsul momentului şi, de cele 
mai multe ori, le regretăm. „Ieşi” din 
situația care te enervează folosindu-
te de atenție, alegând conştient să o 
comuți spre altceva. Reflectează asupra 
propriilor standarde. Setează-ți în 
mod constant aşteptări şi ținte realiste 
pentru tine şi ceilalți. Învață să comunici 
eficient despre nevoile, dorințele şi 
aşteptările tale. Exersează-ți mintea să se 
concentreze preponderent pe aspectele 
pozitive. Foloseşte-ți umorul!

Evy Dehelean, psiholog clinician, 
psihoterapeut MedLife Galați

Furia costă! 
Tu cât „ai plătit” până acum?
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ÎNTREBĂRILETALE

Viorica
Vreau să vă întreb de la ce vârstă se poate diagnostica o tulburare bipolară?
Se poate vorbi despre o astfel de problemă la copii?

Răspunde dr. Mihaela Bugheanu, medic primar 
psihiatru, Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie 
MindCare:

Debutul tulburării bipolare apare la adolescent 
şi la adultul tânăr. Uneori apar tulburări 
de adaptare psihosocială, care pot indica o 
vulnerabilitate pentru tulburarea bipolară. 

Acestea pot fi: scăderea capacităţii de 
concentrare, gânduri neobişnuite, percepţii 
neobişnuite, empatie diminuată. Dacă apar 
tulburări de atenţie, nelinişte psihomotorie, 
observate şi la şcoală de cadrul didactic, vă 
sugerez o vizită la un psihiatru pentru copii şi la 
un psiholog.

Răspunde dr. Doru Dumbravă, medic primar 
pediatrie, specialist în cardiologie pediatrică, 
Hyperclinica MedLife Favorit, Spitalul de 
Pediatrie:

Se cunoaşte foarte bine componenta genetică 
a afecţiunilor cardiace, atât structurale 
congenitale, cât şi nestructurale. Evident, dacă 
într-o familie există o afecţiune cardiacă, riscul 
ca aceasta să fie transmisă spre copii există, 

chiar dacă se sare o generaţie. Riscul este legat şi 
de tipul afecţiunii cardiace de care vorbim. Sunt 
boli cardiace cu frecvenţă mare în patologia 
adultului, ce nu au legătură şi cu patologia 
structurală congenitală a copilului. Dacă însă 
unul dintre părinţi a avut o boală cardiacă 
congenitală, riscul ca aceasta să apară şi la copii 
este apreciat la aproximativ 3%. Riscul este mai 
mare dacă mama a fost cea care a avut această 
boală congenitală.

Cristi
Cât de des se întâmplă ca afecţiunile cardiace să fie ereditare? Există riscul ca acestea să fie 
moştenite de la bunici, în condiţiile în care părinţii nu au avut probleme până acum? 

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.

Elena
Am 32 de ani şi am început să am mai multă grijă de tenul meu. Nu pot spune că am cearcăne 
pronunţate, dar, în comparaţie cu tenul pistruiat, ies destul de mult în evidenţă. Am început 
să folosesc ulei de argan seara, pe post de cremă de noapte, şi ulei din sâmburi de struguri, 
doar pentru zona ochilor. Cum aş putea să diminuez/ţin sub control măcar cearcănele? Cât 
de eficient credeţi că va fi acest „tratament”? Ce mă sfătuiţi să folosesc: creme, seruri, uleiuri 
naturale? 

Răspunde dr. Viviana Iordache, medic specialist 
dermatologie şi medicină estetică, Clinica 
DermaLife:

Uleiul de argan nu vă foloseşte cu nimic la 
cearcăne, în schimb uleiul de sâmburi de 
struguri conţine flavonoide şi vă poate ajuta. 
Problema este că, în general, produsele cosmetice 
sub formă de ulei nu conţin transportori (nu 
străbat bariera pielii) şi nu ajung în concentraţii 
corecte în straturile mai profunde. În schimb, 
găsiţi în farmacii produse dermato-cosmetice 
şi cosmetice omologate medical, care conţin 
flavonoide. Cearcănele se ţin sub control prin 
menţinerea unei circulaţii foarte bune în zona 

respectivă (aport corect de apă, dietă cu mai 
puţină sare şi mai puţine chimicale, evitarea 
sinuzitelor şi a inflamaţiilor în zona sinusurilor, 
evitarea variaţiilor majore de greutate şi 
menţinerea într-o stare bună a elasticităţii pielii). 
„Tratamentul” are o eficienţă variabilă, în funcţie 
de conformaţie şi de factorii asociaţi în modul 
de viaţă (abuzurile de alcool, de ţigări, oboseala 
cronică, deshidratarea vor neutraliza o parte 
din eforturile dvs.). În general, în funcţie de 
gravitatea lor, cearcănele pot fi tratate uneori 
prin produse dermato-cosmetice (creme, seruri), 
iar în cazul în care acest lucru nu este suficient, 
există lasere medicale cu aplicaţii speciale pentru 
zona de sub ochi.

Gloria
Am fost diagnosticată cu tiroidită acum cinci ani (acum am 39 de ani). Analizele sunt OK, 
mai puţin anti-tiroglobulina şi Anti TPO, care ies mult peste valorile normale, însă mă simt 
bine şi, în afară de piele uscată, nu am alte simptome. Nu mi-a fost prescris vreun tratament 
până acum. La ultima ecografie însă se pare că nodulul a crescut la 12/12.5 mm, de la 
1.6/1.3/1 cm în urmă cu şase luni. Medicul mi-a spus că ar trebui să fac o puncţie de urgenţă, 
însă eu am reţineri. Atât medicul endocrinolog, cât şi cel care a făcut radiografia sunt diferiţi 
faţă de cei care m-au ţinut în observaţie în ultimii cinci ani. Care ar fi paşii pe care i-aţi indica 
dumneavoastră? Care sunt riscurile puncţiei în cazul în care se dovedeşte că nodulul este 
de natură cancerigenă? Care este incidenţa cancerului tiroidian? Nu aş vrea să mă panichez 
inutil şi să fac proceduri invazive fără nici măcar să-mi fie prescris vreun tratament până 
acum de către medicul endocrinolog. 

Răspunde dr. Adriana Gruia, specialist 
endocrinologie, Hyperclinica Medlife Unirii:

O creştere în dimensiune a nodulului 
tiroidian cu 5 mm în şase luni este considerată 
semnificativă. Vă recomand şi eu să faceţi 
puncţie tiroidiană. Dacă în urma examenului 
citologic se dovedeşte că nodulul este malign, 
următorul pas este tiroidectomia (extirparea 

tiroidei). Menţionez că puncţia tiroidiană nu 
prezintă niciun risc asupra pacientului. Mai 
puţin de 5% din nodulii descoperiţi la nivelul 
glandei tiroide sunt maligni. Cea mai frecventă 
formă de cancer tiroidian este carcinomul 
papilar (aproximativ 70% din totalitatea 
cancerelor tiroidiene). Incidenţa cancerului 
tiroidian este de 3-5 la 100.000 de locuitori, dar 
se pare că este în creştere.
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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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