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Se făcu și martie 2014, ceea ce înseamnă că trăim din nou anotimpul dedicat 
optimismului, fertilității, renașterii și speranței.

Știu, o să spuneți că și iarna are farmecul ei, și chiar nu am argumente să 
vă contrazic prea mult, dar parcă primăvara are totuși ceva special. Este 
adevărat că eu m-am născut primăvara și poate că acesta este motivul în 
plus pentru care îmi place atât de mult acest anotimp, dar, dincolo de toate 
acestea, sunt atât de multe alte motive de bucurie încât este imposibil să nu 
vă placă și vouă. Ziua se mărește, soarele iese mai des, hainele grele sunt 
înlocuite cu ținute ușoare care abundă în imprimeuri florale, reapar în 
program plimbările în aer liber și starea de bine de care chiar nu vrei să te 
desparți. 

Și dacă tot vorbim despre primăvară, atunci inevitabil revin în trend 
discuţiile și preocupările pentru frumuseţe. Indiferent de vârstă sau de sex, 
fiecare dintre noi își dorește să iasă de după paravanul iernii cu un ten de 
invidiat. Așa că în numărul curent al revistei ne-am gândit să vă oferim o 
ediție specială dedicată acneei, cea mai răspândită problemă pentru care 
pacienții se prezintă la dermatolog.  

Și cum frumusețea nu este doar exterioară, ci și interioară, vă propunem să 
citiți o poveste uluitoare despre frică, neputință, dar și despre puterea de a 
învinge în lupta cu o boală extrem de rară, cancerul vaginal.

Tot în ediția din această lună, vă invităm să faceți cunoștință cu dr. Dan 
Șuiagă, medicul neurochirurg care la doar 35 de ani se poate mândri cu 
un parcurs profesional impresionant. În Germania a lucrat împreună cu 
Madjid Samii, unul dintre cei mai reputați neurochirurgi din lume, în Israel 
a făcut parte din echipa care l-a operat pe Ariel Sharon, ajungând ulterior 
să profeseze inclusiv în Africa de Sud. Care este scopul întoarcerii sale 
în România și cum își propune să își atingă obiectivele chiar din această 
primăvară aflați la rubrica de interviu. 

În final, mi-aș dori să dați la o parte grijile și necazurile care v-au măcinat 
în ultima perioadă și să vă lăsaţi pradă acestui nou sezon. Să lăsaţi gândurile 
și simțurile să se scalde în culorile vii și miresmele proaspete de flori și să 
vă bucuraţi măcar câteva momente de natura asta minunată în continuă 
transformare. 

Să aveți o primăvară așa cum vă doriți!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare 
la serviciile, promoţiile și noii medici MedLife.

Lună de lună, zeci de persoane vin din provincie la 
București în farmaciile Pharma Life Med, pentru a-și 
cumpăra medicamentele pentru boala de care suferă. 
Fiecare pacient care pășește aici aduce cu sine o poveste. 
De ce vin toţi acești pacienţi la PharmaLife Med și ce 
facilităţi găsesc aici puteţi afla din reportajul nostru. 

Timp de un an, Dana a crezut că se tratează pentru afecţiunea 
care îi afecta viaţa sexuală. În realitate, medicul ei a stabilit 
un diagnostic greșit, iar tratamentul pe care i l-a prescris nu 
a făcut decât să agraveze boala de care suferea cu adevărat: 
cancerul vaginal, o boală extrem de rară. Care este povestea 
vindecării Danei și cum a fost ea la un pas de a nu mai fi 
femeie aflaţi citind rubrica „Povestea ta”. 

Când v-aţi testat ultima dată pentru depistarea HPV? 
Dacă a trecut mai mult de un an de la ultimul examen 
Babeș Papanicolau, este momentul să aveţi în vedere 
această investigaţie. Infecţia cu HPV poate declanșa 
cancerul de col uterin, o cauză majoră de mortalitate în 
rândul femeilor. Pentru un ghid cu cele mai importante 
informații despre infecţia cu HPV, citiţi articolul de la 
rubrica „Utile”.  

Dr. Dan Șuiaga, medic specialist neurochirurgie, este un 
doctor cu experienţă internaţională. A colaborat cu spitale 
din Germania, Elveţia, Africa de Sud, iar în Israel a avut 
ocazia să fie în echipa care l-a operat pe Ariel Sharon, 
premierul statului. Acum, dr. Dan Șuiaga își dorește să 
construiască o secţie de neurochirurgie la standarde 
internaţionale, la MedLife. Mai multe citiţi la pagina 24. 

Care sunt aluniţele periculoase? Ar trebui să fim mai 
atenţi la cele proeminente, ieșite în relief, sau la petele 
apărute pe piele? Hepatita de tip C poate fi tratată prin 
acupunctură? Începând cu ce vârstă se recomandă 
colonoscopia periodică pentru cei cu antecedente în 
familie? Acestea sunt numai câteva întrebări, adresate de 
cititori, la care găsiţi răspunsuri în această ediţie. 
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Patologia mamară are o incidență din ce în ce mai mare 
în rândul populației feminine. Pentru a lupta în favoarea 
sănătăţii femeii, MedLife a creat o echipă multidisciplinară 
de specialişti care vine să vă ajute și să vă susțină în tot acest 
demers, astfel încât să puteți preveni, diagnostica  și chiar  
învinge patologia mamară.

Adresându-vă centrului de diagnostic şi tratament al patologiei 
mamare în primul moment în care aţi sesizat o modificare 
la nivelul sânului (retracţia pielii sau mamelonului, modifi-
carea consistenţei, palparea unui nodul sau a unor ganglioni 
axilari măriţi) veţi avea alături o echipă multidisciplinară 
care va analiza cazul, va face investigaţiile de rigoare conform 
ghidurilor naționale și internaționale, va stabili un diagnostic 
și în funcție de  tipul exact de patologie mamară va personaliza 
strategia terapeutică. Indiferent de  tipul de patologie, pacien-
tele care vin în cadrul Centrului nostru beneiciază de sprijinul 
unei echipe complete, formată din imagist, chirurg, oncolog, 
radioterapeut, anatomopatolog, psiholog, chirurg plastician, 
endocrinolog, nutriţionist, genetician şi kinetoterapeut, atât în 
momentul diagnosticării cât şi în timpul tratamentului. Fiecare 
caz este abordat multidisciplinar, fiind constituit un tratament 
personalizat, ţinând cont de opinia fiecărui specialist în parte.

Intervenţii chirurgicale

Intervenții pentru patologia benignă: excizii sectoriale 
mamare cu sau fără examen histopatologic intraopera-
tor, excizii sectoriale mamare ghidate ecografic sau de 
mandren metalic, excizii tumori mamare prin vacuum 
aspiraţie (echipa cu experienţa cea mai mare din 
România).

Intervenţii pentru patologia malignă: excizii ganglion 
santinelă, rezecţii mamare limitate cu excizie ganglion 
santinelă/limfadenectomie axilară inferioară/completă 
(tratament conservator al cancerului mamar), mastecto-
mie simplă, mastectomie radicală modificată tip Madden, 
Patey etc., mastectomie skin-sparing (excizia complexu-
lui areolo-mamelonar şi prezervarea tegumentelor), mas-
tectomie tip areolar-sparing (îndepărtarea mamelonului 
şi prezervare areolară), mastectomie tip nipple-sparing  
(conservarea complexului areolo-mameonar).

Echipă: dr. Gabriel Viişoreanu, medic specialist chirurgie 
generală, dr. Marian Iliescu, medic primar ginecologie, 
Dr. Dragoş Kinn, medic specialist chirurgie generală, dr. 
Lucian Ruşitoru, medic specialist chirurgie generală.

Chirurgie plastică şi reconstructivă

Centrul de diagnostic şi tratament al patologiei mamare 
MedLife oferă o gamă largă de operaţii estetice, între care 
intervenţii pentru reconstrucţia imediată a sânului, pen-
tru reconstrucţia tardivă a sânului, proceduri adiţionale, 
dubla reconstrucţie mamară. 

Echipă: dr. Cătălin Stîngu, medic primar chirurgie 
plastică şi reconstructivă.

Oncologie medicală

În cadrul centrului de diagnostic şi tratament al patolo-
giei mamare MedLife fiecare patolgie este analizată şi 
discutată de o comisie oncologică, formată din imagist, 
chirurg, oncolog, anatomopatolog, radioterapeut. De-
ciziile terapeutice sunt individualizate şi au ca referinţă 
protocoalele terapeutice internaţionale. 

Echipă: dr. Georgeta Vremeş, medic primar oncologie 
medicală.

Anatomie patologică

Anatomia patologică ocupă un loc primordial în diag-
nosticul şi stabilirea stadiului bolii. 

Echipă: dr. Adina Ene, medic specialist anatomie 
patologică, dr. Mihaela Popârdă, medic primar anatomie 
patologică.

Kinetoterapie

Recuperarea medicală după intervenţiile chirurgicale 
radicale la nivelul sânului are o importanță majoră. Ast-
fel, prin programe dedicate, specialiștii în kinetoterapie 
ajută la păstrarea mobilităţii umărului, la reeducarea pos-
turii, creşterea tonusului muscular, dar propun şi tehnici 
de relaxare, îmbunătăţind calitatea vieţii pacientei. 

Echipă: Mihaela Mihăescu, kinetoterapeut.

Consiliere financiară

În cadrul centrului îţi oferim posibilitatea plăţilor în rate, 
iar un consilier financiar te va ajuta să-ţi creezi un plan 
financiar. 

Alte echipe:
Ginecologie: dr. Marian Iliescu, medic primar ginecologie, 
dr. Gheorghe Gică, medic specialist ginecologie, dr. Mirela 
Popa, medic primar ginecologie;
Endocrinologie: dr. Cristina Copăescu, medic primar 
endocrinologie, dr. Anca Hoisescu, medic specialist endo-
crinologie;
Nutriţie: dr. Nicolae Panduru, medic specialist diabet 
nutriţie şi boli metabolice;
Psihologie: Psih . Cătălina Dumitrescu , Dr. Drăgulin Emilia
Genetică: dr. Cesarela Jardan, medic specialist genetică 
medicală;
Radioterapie: dr. Cristian Barbu, medic primar radioterapie.

Pentru informații și programări sunați la 021 9646. 

Centrul de diagnostic și tratament al patologiei Mamare 
face parte din cadrul Hyperclinicii MedLife Grivița, fiind 
coordonat de dr. Gabriel Cristian Viișoreanu, medic special-
ist chirurgie generală, doctorand în oncologie.

Patologia mamară, abordată multidisciplinar 

Imagistica medicală: La MedLife puteţi beneficia de 
ecografie, ecografie cu substanţă de contrast, ecografie 
intervenţională, elastografie, mamografie, computer to-
mografie şi investigaţii prin rezonanţă magnetică (RMN).

Echipă: dr. Gabriel Cristian Viişoreanu, medic specialist 
chirurgie generală cu competenţă în ecografie de sân, 
ecografie internvenţională; dr. Ofelia Niţă, medic primar 
radiologie şi imagistică medicală, dr. Adina Gheorghe, 
medic de familie, cu competenţă în ecografie;  dr. Lore-
dana Dragomir, medic primar radiologie şi imagistică 
medicală, dr. Carmen Stănescu, medic primar radiologie 
şi imagistică medicală, dr. Anne Marie Zamfir, medic 
primar radiologie si imagistică medicală, dr. Tudor 
Cipruţ, medic primar radiologie şi imagistică medicală.

Centrul de diagnostic şi tratament al patologiei mamare 
MedLife – în prima linie a luptei cu cancerul
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Life Memorial Hospital oferă pacienţilor cu patologie a 
căilor biliare tratamentul prin ERCP (colangio-pancreato-
grafia retrogradă endoscopică).

Utilizată iniţial ca o metodă de diagnostic pentru vizua-
lizarea căilor biliare (în absenţa mijloacelor imagistice 
moderne, precum tomograful şi RMN-ul), ERCP este 
astăzi o alternativă modernă pentru intervenţiile chirur-
gicale la nivelul coledocului (calea biliară principală). 
Procedura se efectuează pe cale endoscopică, în scopul 
tratării patologiei căilor biliare şi, în cazuri mai rare, în 
cazul patologiei pancreatice. Principalele intervenţii care 
pot fi realizate prin intermediul ERCP sunt extragerea de 
calculi şi montarea de stenturi la nivelul canalelor biliare. 

Regiunea bilio-pancreatică este o zonă anatomică la nive-
lul căreia intervenţiile chirurgicale sunt realizate cu mari 
dificultăţi, riscul de a apărea complicaţii fiind unul ridicat. 
Pentru a rezolva aceste probleme fără disconfort, Life 
Memorial Hospital utilizează procedura ERCP, efectuată 
de dr. Eugen Crăciun, medic primar gastroenterologie şi 
hepatologie, cu competenţe în endoscopia diagnostică şi 
terapeutică. 

Intervenţiile prin ERCP au complicaţii minime pentru 
pacient şi duc la recuperare rapidă, ceea ce permite ca 
externarea pacientului să fie posibilă în ziua următoare 
intervenţiei. 
Metoda poate fi utilizată şi pentru creşterea calităţii vieţii 
şi confortului pacienţilor care suferă de anumite patologii. 

Cum se realizează ERCP?
Procedura presupune introducerea unui endoscop special, 
cu vedere laterală, la nivelul duodenului (prima parte a 
intestinului subţire). Astfel, medicul are posibilitatea de a 
realiza abordul direct al căilor biliare. Aparatul este intro-
dus prin cavitatea bucală, coborând în esofag şi stomac, 
până la nivelul papilei duodenale. Cu ajutorul unor in-
strumente speciale, este introdusă, sub control radiologic, 
substanţa de contrast, care permite vizualizarea căilor 
biliare şi identificarea patologiei (pietre, tumori, stenoze 
benigne sau maligne). Următorul pas constă în incizarea 
papilei duodenale, prin care se pot introduce intrumentele 
cu ajutorul cărora se extrag calculii sau se tratează tumo-
rile obstructive (care astupă vărsarea bilei). 

În cazul tumorilor, tratamentul endoscopic este unul pre-
ponderent paleativ, prin faptul că asigură permeabilitatea 
căilor biliare până la momentul intervenţiei chirurgicale. 
În acest scop, se montează la nivelul obstrucţiei o proteză 
din plastic sau metal, care poate fi îndepărtată ulterior. 

ERCP, tratamentul modern al patologiei căilor biliare, 
disponibil în cadrul Life Memorial Hospital 

Începând cu 1 martie, pacienţii Hyperclinicii MedLife Unirii 
beneficiază de o reducere de 15% la cea mai modernă metodă 
de măsurare a densităţii osoase: osteodensitometria DXA. 

Osteodensitometria este o investigaţie care permite diag-
nosticarea precoce a osteoporozei, o afecţiune dureroasă, 
care predispune oasele la fracturi în urma unor traumatisme 
de mică intensitate sau chiar în lipsa acestora. Recuperarea 
după o fractură este mai dificilă şi se produce cu preţul unor 
dureri mari şi al imobilizării prelungite ce poate antrena 
alte complicaţii. Această suferinţă poate fi prevenită sau 
monitorizată printr-o investigaţie simplă şi accesibilă. 
Osteodensitometria DXA este realizată cu ajutorul razelor X 
cu frecvenţe diferite ce străbat sistemul osos, fiind apreciat 
astfel gradul de reducere a densităţii osoase. Procedura nu 
este dureroasă, nu necesită niciun fel de pregătire prealabilă 
a pacientului, iar doza de iradiere este foarte mică, de peste 
zece ori mai redusă decât în cazul unei radiografii standard. 
De cele mai multe ori, DXA se efectuază la nivelul coloanei 
vertebrale lombare şi al şoldurilor. 
Osteodensitometria se recomandă tuturor femeilor după 

instalarea menopauzei sau celor aflate în premenopauză, dar 
cu factori de risc asociaţi, celor care au scăzut în înălţime sau 
au prezentat o fractură osoasă din cauza unui traumatism 
minim. Nici bărbaţii nu sunt mai feriţi de osteoporoză, în 
cazul lor fiind mai predispuşi fumătorii şi bărbaţii cu boli 
cronice care primesc tratament cortizonic. În aceste situaţii, 
indicaţia pentru osteodensitometrie este stabilită de medicul 
curant.

Investigaţia este efectuată de o echipă de medici endocrinolo-
gie, formată din:
Dr. Anca Drăguţescu, medic specialist endocrinologie;
Dr. Rodica Petriş, medic specialist endocrinologie;
Dr. Adriana Gruia, medic specialist endocrinologie;
Dr. Mihaela Pena, medic specialist endocrinologie;
Dr. Steluţa Bosoancă, medic specialist endocrinologie;
Dr. Cristina Copăescu, medic specialist endocrinologie;
Dr. Loredana Pârlog, medic specialist endocrinologie;
* Promoţia este valabilă până în luna septembrie 2014. 

Pentru mai multe informaţii, apelaţi 021.9646.

Reduceri de 15% la osteodensitometria DXA, în Hyperclinica MedLife Unirii
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În ceea ce priveşte tumorile inoperabile, menţinerea 
permeabilităţii căilor biliare este importantă, atât pentru 
asigurarea digestiei fiziologice, cât şi pentru a permite 
administrarea chimioterapiei.

Intervenţia se efectuează sub control radiologic, iar 
pacientul este anesteziat. Anestezicul (somniferul) este 
introdus intravenos, iar avantajul major faţă de aneste-
zicele clasice este reprezentat de recuperarea foarte rapidă. 
Pacientul se trezeşte imediat şi nu se confruntă cu reacţii 
adverse, precum ameţeală, greaţă, dureri de cap etc. 

Procedura ERCP este doar una dintre soluţiile terapeutice 
din sfera endoscopiei intervenţionale care pot fi efectu-
ate în cadrul Life Memorial Hospital, alături de montarea 
de stenturi esofagiene (pentru tumori esofagiene sau 
pulmonare obstructive, care sunt inoperabile), realizarea 
de gastrostome endoscopice (pentru pacienţii cu tulburări 
de înghiţire) etc. 

Pentru informaţii şi programări, apelaţi 021.9646.
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Hemoroizii, fisurile anale şi alte afecţiuni procto-
logice creează un real disconfort, dar şi probleme de 
sănătate serioase. Nu lăsa aceste afecţiuni netratate! 
Vino la Centrul de Proctologie MedLife Braşov şi 
beneficiezi de 50% reducere la consultaţia de proc-
tologie. Oferta este valabilă până la 31 martie 2014. 

În cadrul Centrului de Proctologie poţi beneficia de 
consultaţii de specialitate şi de intervenţii minim in-
vazive pentru tratamentul hemoroizilor şi al fisurilor 
anale. 

Intervenţiile se realizează în regim de ambulator, nu 
sunt dureroase și permit o recuperare rapidă, pacien-
tul având posibilitatea să-şi reia activităţile obişnuite 
chiar în a doua zi.

Din echipa Centrului fac parte: dr. Cătălin Mişarca, 
medic primar chirurgie generală, 
dr. Lucian Petcu, medic specialist chirurgie generală, 
şi dr. Constantin Mihnea, medic primar chirurgie 
generală. 

Centrul de Proctologie MedLife Braşov – str. Turnului 5A
Detalii şi programări, la 0268. 960.

Primăvara te întâmpină în farmaciile MedLife cu 
cele mai bune ingrediente din inima naturii, pentru 
mămici şi copii. Vino în PharmaLife Med şi benefi-
ciezi de reduceri pentru produse cosmetice bio de la 
Effiderm şi pentru siropurile Pediakid!

*Oferta este valabilă în luna martie în farmaciile 
PharmaLife Med, iar discounturile sunt cuprinse 
între 10 şi 20%.

În aprilie 2013, Chicco România a lansat progra-
mul BuyBack pentru cărucioare şi scaune auto. 
Cărucioarele ajunse la noi prin intermediul campaniei 
Buy Back (peste 1.000) au fost evaluate, iar cele care 
au corespuns din punctul de vedere al siguranţei au 
fost donate familiilor defavorizate din Valea Plopului, 
Valea Scheii, Delta Dunării, Centrul de Plasament nr. 
1 Bucureşti, comuna Nicolae Bălcescu din Constanţa 
etc. 

Va mulţumim pen-
tru sprijinul acordat 
şi vă invităm să fiţi 
alături de noi şi în 
acest an!

Tratamentul modern al 
problemelor hemoroidale,
la Centrul de Proctologie 

MedLife Braşov

Discounturi de primăvară,
la PharmaLife Med

Viitoarele mămici care îşi doresc să nască la Maternitatea 
MedLife Eva Braşov au posibilitatea de a opta pentru un nou 
pachet de servicii: „NAȘTERE EVA”. Pachetul este disponibil 
din luna februarie, iar preţul oricărei naşteri va fi de 2.600 
de lei, indiferent dacă alegeţi naşterea naturală sau cea prin 
cezariană. 
Pacientele care aleg acest pachet beneficiază de asistenţă 
medicală oferită exclusiv de medicii interni din cadrul 
Maternităţii MedLife Eva. 

Pentru a beneficia de toate aceste servicii este necesar ca 
viitoarea mămică să încheie contractul în vederea naşterii 
înainte de săptămâna a 30-a de sarcină. Pacientele care 
încheie contractul încă de la începutul sarcinii vor beneficia 
inclusiv de reducerea în valoare de 20% pentru toate analizele 
de laborator necesare în urmărirea sarcinii, efectuate în 
Sistemul Medical MedLife Braşov.

Echipa medicală din cadrul Maternităţii MedLife Eva este 
formată din doctori care acoperă mai multe domenii medi-
cale.

Obstetrică – ginecologie
Dr. Aurel Ionel, medic primar obstetrică-ginecologie, Ge-

Pachet de naşteri la preţ unic (2.600 lei) la Maternitatea MedLife Eva Braşov
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O echipă de la Maternitatea MedLife Eva din Braşov 
a asistat, în premieră, o naştere gemelară pe cale 
naturală, în mediu acvatic. Naşterea a decurs fără 
probleme, cele două fetiţe şi mămica fiind perfect 
sănătoase.

Proaspăta mămică este în vârstă de 36 de ani şi se află 
deja la a treia naştere. Cele două fetiţe s-au născut la o 
distanţă de cinci minute şi cântăresc 2.580 de grame, 
respectiv 2.500 de grame. Prima fetiţă s-a născut cu 
circulară de cordon ombilical (cordonul ombilical 
înconjoară gâtul bebeluşului), dar sănătatea nou-
născutului nu a fost afectată. 

Naşterea a fost asistată de o echipă formată din: 
Dr. Cristian Baiulescu, medic primar obstetrică-
ginecologie; 
Dr. Liliana Mitrea, medic primar anestezie şi terapie 
intensivă; 
Dr. Andreea Muşat Soare, medic specialist pediatrie.
Maternitatea MedLife Eva din Braşov este prima 
maternitate privată din România care a introdus 
naşterile în mediul acvatic. Maternitatea mai dispune 
de o sală de naşteri pe cale naturală, o sală pentru 
cezariană, dar şi de secţii precum ATI (Anestezie şi 
terapie intensivă) şi Neonatologie.

Maternitatea MedLife Eva a fost înfiinţată în anul 
2007, iar din 2011 este parte a Sistemului Medical 
MedLife. În 2012, aceasta a fost acreditată de IMBCO 
ca „Spital prieten al naşterii”, aici fiind disponibil 
pachetul „Naştere cu blândeţe”, care permite viitoare-
lor mămici să nască folosind planul de naştere, un 
document cu valoare de contract, prin care gravidele 
îşi exprimă în scris opţiunile în legătură cu modul în 
care se va desfăşura naşterea.

Premieră naţională: naştere 
gemelară pe cale naturală,

în apă, la Maternitatea MedLife 
Eva Braşov

neral Manager MedLife Eva;
Dr. Dorel Bisoc, medic specialist obstetrică-ginecologie, 
director medical MedLife Eva;
Dr. Ioana Tudorache, medic primar obstetrică-ginecologie;
Dr. Ioana Gadiuţa, medic primar obstetrică-ginecologie;
Dr. Alexandru Pintea, medic specialist obstetrică-ginecologie;
Dr. Ioan Giurgiu, medic specialist obstetrică-ginecologie;
Dr. Marieta Muşetescu, medic primar obstetrică-ginecologie;
Dr. Alina Trifan, medic specialist obstetrică-ginecologie;
Dr. Iulia Rus, medic specialist obstetrică-ginecologie.ATI
Dr. Maria Maier, medic primar anestezie şi terapie intensivă;
Dr. Liliana Mitrea, medic specialist anestezie şi terapie 
intensivă.

Neonatologie
Dr. Ioan Oprea, medic primar neonatologie, şeful departa-
mentului Neonatologie;
Dr. Rocsana Giurgiu, medic specialist pediatrie-neonatologie;
Dr. Andreea Soare, medic specialist pediatrie-neonatologie.

Pentru mai multe informaţii despre pachetul „Naştere Eva”, 
apelaţi echipa de vânzări MedLife Eva: 
Claudia Garbacea - 0740.869.373
Eva Honciuc - 0753.304.021. 

Programul Chicco BuyBack 
continuă în 2014P
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MedLife vine în întâmpinarea pacienţilor care suferă 
de afecţiuni neurologice cu o secţie performantă de 
neurochirurgie, coordonată de dr. Dan Şuiaga, medic 
specialist neurochirurgie, care deţine o bogată experienţă 
profesională dobândită în Elveţia, Germania, Africa de 
Sud şi Israel. 

Secţia de neurochirurgie din cadrul Life Memorial Hos-
pital este destinată examinării şi tratamentului chirurgi-
cal adresat pacienţilor cu:  

1. Afecţiuni ale coloanei: patologie degenerativă (hernie 
de disc lombară şi dorsală, hernie de disc cervicală, 
stenoză de canal rahidian cervico-dorso-lombar, 
spondilolisteză, lombalgii şi cervicalgii degenerative, 
mielopatie cervicală), patologie traumatică (hernie de 
disc traumatică; fracturi vertebrale şi luxaţii la nivelul 
coloanei, fracturi osteoporotice) şi patologie tumorală 
(tumori spinale primare şi secundare, tumori intra şi 
extramedulare).

2. Nervi periferici: sindrom de tunel carpian, sindrom de 
compresie de nerv ulnar la nivelul cotului sau al înche-
ieturii mâinii, tumori de nerv periferic.

3. Afecţiuni cranio-cerebrale: patologia tumorală (tumori 
cerebrale primare şi metastaze cerebrale), patologia 
vasculară (anevrism cerebral, malformaţii arterio-
venoase cerebrale, cavernoame, fistule arteriovenoase), 
malformaţii congenitale (malformaţia Arnold-Chiari, 
Hydrocephalia congenitală, malformaţii copii, care 
includ craniosinostoze şi spina bifidă) şi patologia 
traumatică (hematom subdural cronic, hematom sub-
dural şi epidural acut, cranioplastii şi reconstrucţii de 
defecte osoase).

4. Patologii funcţionale (durere, epilepsie, spasticitate).

Din echipa secţiei de neurochirurgie fac parte:
Dr. Dan Şuiaga, medic specialist neurochirurgie, şeful 
secţiei de neurochirurgie;
Dr.  Sorin Crăciunaş, medic primar neurochirurgie;
Dr. Georgeta Rely Manolescu, medic primar anestezie şi 
terapie intensivă. 

Pentru programări şi informaţii, apelaţi 021.9646. 

Secţie performantă de neurochirurgie în cadrul 
Life Memorial Hospital

Dr. Cristina Lupei, medic specialist 
gastroenterologie, s-a alăturat echipei de medici 
din Hyperclinica MedLife Favorit. Dr. Lupei a 
absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila” și a colaborat, până în prezent, 
cu Clinica de Gastroenterologie, Hepatologie 
și Transplant Hepatic, din cadrul Institutului 

Clinic Fundeni, cu Spitalul Universitar Grenoble 
(Franţa) și cu Spitalul Clinic Belfort (Franţa). 
De asemenea, dr. Cristina Lupei este membră a 
Colegiului Medicilor din România, a Asociaţiei 
Europene pentru Studiul Ficatului (EASL) și 
a Societăţii Române de Gastroenterologie și 
Hepatologie. 

Dr. Cristina Lupei, medic specialist gastroenterologie 

Dr. Ana Lucia Albu, medic specialist pediatrie, 
este noul membru al echipei din Spitalul 
MedLife Genesys Arad, începând cu luna 
februarie. Absolventă a Universităţii de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila” din București, dr. 
Albu și-a continuat studiile cu ciclul masteral 
în cadrul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor 
Gomoiu” din București. Pe parcursul carierei 

sale medicale, dr. Ana Lucia Albu a profesat în 
cadrul Institutului pentru ocrotirea mamei și 
copilului „Dr. Alfred Russescu”, în Spitalul Clinic 
de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București și la 
Centre Hopitalier Montbeliard, unde s-a ocupat 
de îngrijirea medicală a copiilor internaţi în secţia 
de pediatrie și de îngrijirea nou-născuţilor din 
maternitate și secţia de terapie intensivă. 

Dr. Ana Lucia Albu, medic specialist pediatrie

Începând cu luna februarie, dr. Ana-Maria 
Bota oferă consultaţii de specialitate în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Timișoara. Dr. 
Bota a absolvit Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Din 
2009 și până în prezent a colaborat cu Spitalul 
Clinic Municipal de Urgenţă din Timișoara, 

clinica ORL, timp în care a avut o contribuţie 
importantă și în viaţa academică, fiind co-
autor al unor lucrări știinţifice precum „The 
Management of Otitis Media with Effusion 
in the ENT Clinic Timișoara”, „Evaluation of 
Nasal Obstruction with Rhinomanometry after 
Nasal Provocation in Allergic Rhinitis” etc.

Dr. Ana Maria Bota, medic specialist ORL 
şi chirurgie cervico-facială

Dr. Codruţa Chelmuș, medic specialist 
dermato-venerologie, a început colaborarea 
cu Hyperclinica MedLife Timișoara. Membră 
a Societăţii Române de Dermatologie, dr. 
Chelmuș acordă o importanţă deosebită 
activităţii știinţifice, participând la o serie de 
evenimente medicale, printre care „Current 

Therapies and Trends in Dermatology”, 
„News on Diagnosis and Treatment of Venous 
Disease”, „Light Therapy and Diagnosis in 
Dermatology” etc. Până în prezent, a lucrat ca 
medic dermatolog la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Timișoara și în calitate de cercetător în 
cadrul unei companii farmaceutice. 

Dr. Codruţa Chelmuş, medic specialist dermato-venerologie

Spitalul MedLife Genesys Arad beneficiază 
de experienţa unui nou medic în tratarea 
pacienţilor cu boli neurologice. Dr. Adrian 
Frânţescu, medic primar neurochirurgie, 
a absolvit Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 
promoţia 1978. Pe parcursul carierei sale, a 
avut ocazia să profeseze în cadrul mai multor 

spitale de stat și private, printre care și Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Timișoara. 
De asemenea, dr. Adrian Frânţescu este 
membru al unor asociaţii medicale de 
prestigiu, precum Societatea Română de 
Neurochirurgie, Societatea Română de 
Microchirurgie Reconstructivă și Asociaţia 
Română de Chirurgie Endoscopică. 

Dr. Adrian Frânţescu, medic primar neurochirurgie
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Fața este cartea noastră de vizită. Orice modificare a 
aspectului tenului ne atinge atât de mult, încât ajunge 
să ne influențeze comportamentul, iar acest lucru se 

întâmplă indiferent de vârstă. În societatea imaginii, un 
tânăr sau un adult cu acnee cu greu se poate adapta. Acneea 
creează o graniță între ceea ce poți fi și cine ești de fapt, iar în 
situația aceasta se află aproximativ 80% dintre tineri și 35% 
dintre femeile cu vârsta între 30 și 39 de ani, acneea fiind cea 
mai întâlnită problemă pentru care pacienții se prezintă la 
dermatolog. 

Acneea, dincolo de aparenţe

DOSARMEDICAL

„Acneea este o afecțiune inflamatorie 
a pielii. Aceasta se manifestă diferit, în 
funcție de persoană și de vârstă. Dacă 
înainte se folosea frecvent termenul 
de acnee juvenilă, astăzi se folosește 
termenul de acnee vulgară (formă 
comună de acnee), pentru că ea apare 
nu doar la pubertate sau adolescență, ci 

și la adult”, explică dr. Claudia Covaciu, 
medic primar dermatovenerologie în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Titan. 

De ce apare acneea?
Cauzele apariţiei acneei sunt complexe. 
„Dermatologic, ea se explică prin faptul 
că glandele sebacee produc o cantitate 

mai mare de sebum, care este reținută 
în interiorul lor, din cauza îngustării 
sau înfundării (cu celule moarte, praf 
etc.) orificiilor prin care se evacuează 
sebumul. Astfel se produce inflamația 
și implicit acneea, care poate lua forma 
unor puncte negre (acestea se tratează 
cel mai ușor, acasă), puncte albe sau 
comedoane închise (au o culoare albă 
spre galben și nu produc inflamații), 
papule (pete roșii, umflate, fără 
punct alb în vârf; locul este inflamat 
și dureros), pustule (pete roșii cu un 
punct alb în vârf) și noduli (infecția 
se află sub piele, destul de adânc, iar 
la atingere se simte ca un nodul tare)”, 
spune dr. Diana Plăcintescu, medic 
primar dermatovenerologie, Clinica de 
Dermatologie Estetică „DermaLife”.
  
Cauzele care determină excesul de 
sebum sunt de natură endocrină. 
„Activitatea glandei sebacee este 
controlată de cantitatea de hormoni 
sexuali din sânge (cei androgeni 
accentuează, cei feminini diminuează) 
și de densitatea de receptori pentru 
acești hormoni, care este determinată 
genetic”, explică dr. Claudia Covaciu, 
medic primar dermatovenerologie. 
„Hormonii androgeni (testosteronul), 

„Acneea nu mai afectează doar adolescentul, ci şi 
adultul. De aceea nici nu se mai numeşte acnee 

juvenilă, ci acnee vulgară.”

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

responsabili pentru inițierea sau 
agravarea acneei, ajung să fie secretați 
în exces din multiple cauze. De multe 
ori intervin probleme la nivelul 
ovarelor (sindrom de ovar polichistic, 
chisturi ovariene sau tumori ovariene), 
în alte situații pot fi identificate 
cauze suprarenale și iatrogene (din 
cauza medicamentelor luate pentru a 
combate alte afecțiuni). Mecanismul 
cel mai frecvent de apariție a acneei 
este legat de hipersensibilitatea 
pentru hormonii androgeni ai glandei 
sebacee, de la rădăcina firului de păr, la 
stimularea androgenică. Acneea apare 
și la femeile obeze, care au o rezistență 
crescută la insulină”, completează 
dr. Daniela Amzar, medic primar 
endocrinologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Timișoara.

O altă cauză a acneei, care tinde să fie 
neglijată, este alimentația. „Consumul 
unor alimente cu indice glicemic 
ridicat, precum pâinea sau cerealele 
rafinate, care se transformă rapid în 
zahăr, poate determina apariţia acneei. 
La fel se întâmplă şi cu alimentele 
grase (de exemplu, carnea de porc), 
prăjelile, afumăturile, dulciurile 
(ciocolata, prăjiturile, îngheţata), 

consumul exagerat de cafea şi fumatul. 
De asemenea, produsele lactate pot 
agrava acneea. S-a demonstrat că 
laptele vacilor gestante conţine un 
nivel crescut de hormoni ce stimulează 
glandele sebacee”, explică dr. Oana 
Albai, medic primar diabet, nutriţie şi 
boli metabolice în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Timişoara.  

Vi s-a întâmplat, probabil, să 
mergeți la mare și să vă bucurați la 
gândul că bronzul va acoperi acneea 
de pe fața dumneavoastră. Acest 
comportament este cât se poate 
de greşit. „Bronzul uniformizează 
tenul, acoperă urmele, în primă 
instanţă ultravioletele reduc 
populaţia bacteriană suplimentară 
şi, implicit, inflamaţia, totul pare 
foarte frumos pentru două-trei 
săptămâni când pielea, apărându-se 
de soare, se îngroaşă, porii se închid, 
apar puncte negre şi foarte repede 
pustule şi ne confruntăm cu un nou 
puseu, mai sever decât originalul. 
Evident, nu am alt sfat decât 
fotoprotecţia cu produse special 
concepute pentru tenul acneic, 
care să nu încarce porii”, explică dr. 
Diana Plăcintescu. 

Excesul îngrijirii în acnee prin 
spălarea feţei cu produse antibacteriene 
agresive și folosirea fără măsură a 
produselor de curăţare şi tratament 
care usucă pielea în exces este o altă 
cauză care duce la agravarea acneei. 
Efectele acestor ritualuri sunt: piele 
intolerantă, iritată, care continuă să 
aibă coşuri şi nu mai suportă nimic 
cu adevărat util. Soluţia este folosirea 
cu moderaţie și doar a produselor de 
curăţare sub formă de geluri sau spume 
din gamele de dermatocosmetice 
antiacneice, precum şi respectarea 
ritmului de aplicare recomandat de 
către medic.

Acneea poate fi explicată inclusiv 
psihologic. „Dermatologii spun 
că, privind intens o bubă, ea se va 
agrava. Este valabil și din punct de 
vedere psihologic, deoarece dacă ne 
concentrăm pe o stare negativă, ea 
se va accentua. Influența reactivității 
emoționale negative asupra secreției de 
sebum este observată atât la pubertate, 
cât și la alte vârste, desfășurându-se 
astfel: furia are ca rezultat hipersecreția 
de sebum; vinovăția și depresia produc 
hiposecreția de sebum; în timpul fazei 
de hiposecreție se face o colectare 
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de sebum ce produce unele bube; 
atunci când se declanşează furia, la 
un moment dat, apare hipersecreția și 
procesul inflamator al bubelor apărute. 
Prin urmare, stările de furie și ceartă 
caracteristice instabilității emoționale 
din pubertate favorizează acneea și sunt 
aproape fiziologice, de aceea acneea 
intră în atenția dermatologului, dar și 
a psihologului”, explică Viorica Păun, 
psiholog clinician principal în cadrul 
Centrului de Psihiatrie și Psihoterapie 
MindCare. 

Acneea în sarcină
„De foarte multe ori, acneea se 
ameliorează în timpul sarcinii datorită 
cantităților crescute de hormoni 
sexuali feminini, în detrimentul celor 
masculini. În această situație, tenul 
nu necesită o îngrijire deosebită. 
Totuși, pentru femeile care au avut 
probleme cu acneea înainte de 
sarcină și mai ales pentru cele care 
au fost sub un tratament medical se 
impune un control dermatologic. 
O serie de medicamente utilizate 
pentru controlarea acneei sunt total 
contraindicate în sarcină. Atrag atenția 
îndeosebi asupra Roaccutanului, 
medicament de elecție utilizat în 
formele severe de acnee și care are 
drept contraindicație absolută sarcina, 
fiind documentat ca având risc 
ridicat de a produce malformații la 
copil. Roaccutanul trebuie întrerupt 
cu minimum un an înainte de 
momentul concepției”, potrivit dr. 
Claudia Covaciu, medic primar 
dermatovenerologie. 

Cum aflăm cauza acneei 
noastre?
Pentru a stabili cea mai potrivită 
strategie terapeutică, medicul 
dermatolog realizează sau solicită 
investigații specifice, care includ 
examenul microbiologic (pentru 
a exclude foliculita), evaluarea 
endocrină (determinarea 
testosteronului total, a testosteronului 
liber, a estradiolului, a prolactinei, a 

raportului LH/FSH), ecografia pelvină 
(pentru detectarea sindromului 
de ovar polichistic, caracterizat 
prin menstruații neregulate, acnee, 
obezitate centrală, alopecie, chisturi 
ovariene etc.), dozarea hormonală 
(pentru evidențierea anomaliilor 
ovariene sau a dezechilibrelor 
hormonale), dar și evaluarea 
psihologică. 

În completarea acestor investigații 
se recomandă analizele de laborator 

care, în cazul unui pacient cu 
acnee, constau în efectuarea 
hemoleucogramei, a examenului 
imunologic (ASLO și proteina 
C-reactivă), a exudatului nazal și 
faringian, efectuarea unui examen 
parazitologic, bacteriologic, 
microbiologic de la nivelul leziunilor, 
sumarul de urină și urocultura, 
toate acestea cu scopul de a pune 
în evidență prezența unor focare 
infecțioase, care pot întreține sau 
agrava leziunile de acnee. 

„Tratamentele antiacneice, pentru a avea succes, 
necesită perseverenţă şi răbdare, atât din partea 

pacientului, cât şi din partea medicului. La 
DermaLife vă putem ajuta, printr-o gamă largă de 
proceduri, să trataţi această problemă delicată.”

 Dr. Diana Plăcintescu, medic primar dermatovenerologie, 
Clinica de Dermatologie Estetică DermaLife

produselor procesate din comerț. Cele 
mai bune opțiuni alimentare, care 
au rolul de a reduce inflamația, sunt: 
somonul, uleiul de pește, ceaiul verde, 
legumele și fructele proaspete. Un 
substitut bun pentru laptele de vacă este 
cel din migdale sau susan, care poate 
fi preparat în casă din nuci înmuiate 
în apă. Inclusiv laptele degresat poate 
cauza reacţii inflamatorii mai grave 
decât cel integral sau cel parţial 
degresat, avertizează nutriţionistul 
Oana Albai. 

Discutaţi cu endocrinologul despre 
opţiunile medicamentoase care 
au ca efect contracararea acțiunii 
androgenilor asupra glandelor 
sebacee. „Medicamentele cu efecte 
antiandrogenice (ciproteronul acetat, 
spironolactona, flutamida) sunt utilizate 
în tratamentul acneei severe, în timp ce 
contraceptivele estroprogestative sunt 
de preferat în tratamentul formelor 
ușoare sau moderate de acnee”, explică 
dr. Daniela Amzar, medic primar 
endocrinologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Timișoara.

Tratamentul prietenilor poate să nu 
funcţioneze în cazul vostru. Mergeţi 
la dermatolog, iar acesta vă va prescrie 
soluţiile adecvate problemelor voastre! 
„Există tratamente mai agresive şi mai 
eficiente (din păcate, nu sunt tolerate 
de toată lumea), dar şi tratamente mai 
blânde, locale, fără impact general 
asupra organismului, cum sunt terapiile 
laser şi procedurile de dermato-
cosmetică, al căror efect se instalează 
mai lent, dar ajung în final la o eficienţă 
de 80-90%. Toate aceste proceduri 
blânde sunt foarte potrivite pentru 
pacienţii care nu pot urma tratamente 
interne agresive (isotretinoin, antibiotice 
pe termen lung), cum sunt femeile 
însărcinate sau cele care alăptează. 
La DermaLife avem posibilitatea să 
efectuăm o gamă largă de proceduri, 
precum tratamentul dermatocosmetic 
(îndepărtarea şi drenajul leziunilor), 
microdermabraziunea (îndepărtarea 

stratului cornos al pielii), tehnologia 
laser şi tehnologia cu lumină intens 
pulsată (cele mai avansate soluţii pentru 
tratarea acneei, în acest moment), 
injectarea de acid hialuronic (pentru 
corecţia cicatricilor)”, precizează dr. 
Diana Plăcintescu, medic primar 
dermatovenerologie. 

Dacă vă gândiţi că stoarcerea coşurilor 
poate fi de folos în ameliorarea acneei, 
trebuie să ştiţi că această acţiune poate 
avea efect de drenaj al canalului, „ceea 
ce determină reducerea inflamaţiei, 
dar de cele mai multe ori, sub influenţa 
presiunii exercitate, se traumatizează 
glanda respectivă, care este înfundată. 
Astfel, sebumul este deversat în piele şi 
accentuează inflamaţia, pe lângă faptul 
că prelungeşte timpul de vindecare”, 
completează dr. Diana Plăcintescu. 

Efectele tratamentului se văd abia 
după şase săptămâni. „Tratamentele 
antiacneice, pentru a avea succes, 
necesită perseverenţă şi răbdare, atât 
din partea pacientului, cât şi din partea 
medicului. Un tratament este evaluat la 
şase săptămâni şi poate fi eficient abia 
după 6-12 luni. Însă formele grave de 
acnee necesită ani până la vindecare, 
pe lângă faptul că rămâne mereu o 
predispoziţie pentru a face mici coşuri”, 
spune dr. Diana Plăcintescu. 

Atenţie la felul în care vă îngrijiţi 
pielea! „Este important să nu exageraţi 
în curăţarea pielii. Nu aplicaţi în mod 
haotic produsele cosmetice. Sunt 
interzise cosmeticele grase, uleioase, 
care închid porii, fiind preferate 
cele care conţin inscripţia testat 
dermatologic/non comedogenic. 
Produsele de acoperire (fond de ten, 
stick de camuflaj) sunt deosebit de 
importante şi este de preferat să facă 
parte din game dermatocosmetice 
adresate pielii acneice sau pielii 
sensibile”, concluzionează dr. Diana 
Plăcintescu.   

Cristina Bobe

Tratamentul personalizat al 
acneei
Tratamentul pentru acnee este 
unul complex și urmărește reglarea 
secreției de sebum, calmarea leziunilor 
inflamatorii, ameliorarea aspectului 
cicatricilor, eliminarea comedoanelor 
și a microchisturilor, diminuarea 
colonizării microbiene. De asemenea, 
tratamentul trebuie personalizat în 
funcție de aspectul leziunilor, de 
toleranța cutanată, de afecțiunile 
asociate (dermatita atopică, dermatita 
seboreică) și de toate celelalte aspecte 
particulare ale pacienţilor. 

Pentru un tratament eficient, este 
bine să urmaţi sfaturile mai multor 
specialişti, astfel încât să rezolvaţi 
problema atât de la nivel intern, cât şi 
extern. 

Adoptaţi o dietă echilibrată, cu 
consum de fructe, legume, cereale 
integrale, carne slabă și evitarea 
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Pe lângă grijile sarcinii şi problemele 
inerente ale acesteia, pentru unele 
gravide a mai apărut o problemă – 
anumite medicamente esenţiale în 
sarcină se găsesc destul de dificil. 
Spre exemplu, singurul medica-
ment compensat sută la sută care 
este recomandat femeilor gravide 
cu tulburări trombo-embolice de 
origine venoasă pare să fi dispărut 
de pe piaţă. Viitoarele mămici la 
care s-au descoperit probleme de co-
agulare a sângelui sunt nevoite să-şi 
facă injecţii cu acest preparat, doza 
şi protocolul de administrare fiind 
stabilite de medicul hematolog. Dar, 
tocmai acest medicament lipseşte 
din multe farmacii. 

La PharmaLife Med se pot găsi 
multe medicamente rare

Încă din momentul în care sar-
cina a fost constatată, medicul i-a 
recomandat Elenei acest medica-
ment injectabil. Medicamentul se 
prezintă sub forma unei cutii cu zece 

seringi preumplute, iar, de regulă, 
doza recomandată gravidelor este 
de 0,4 sau 0,6 ml. Neadministrarea 
acestui medicament pune în pericol 
viaţa viitoarei mame şi a fătului. 
Medicii recomandă frecvent această 
substanţă injectabilă deoarece, spun 
ei, este singura asupra căreia s-au 

Fiecare pacient intră în farmacie cu o boală, dar și cu o poveste. Pentru mulţi dintre 
pacienţii cu boli grave, speranţa de vindecare depinde de medicamentele pe care le caută 
cu ardoare, timp îndelungat. Cu toate că în România există un număr extrem de mare 

de farmacii, raportat la numărul de locuitori, unele medicamente continuă să fie greu de găsit. 
De această situaţie este afectată și Elena, 28 de ani, însărcinată în luna a cincea și care suferă de 
hemofilie. Timp de o lună, și-a mobilizat întreaga familie să îi caute medicamentul salvator. 
Într-un final, l-au găsit la PharmaLife Med. 

O boală este o poveste
Un reportaj despre lanțul de farmacii PharmaLife

„Multe persoane vin la noi pentru că ştiu că de aici 
pot cumpăra medicamente pe care altfel le găsesc 

foarte greu.”

Daniela Badea, manager PharmaLife Med

făcut studii clinice şi al cărei protocol 
menţionează că nu există vreun efect 
fetotoxic. Tocmai din acest motiv, cu 
toate că există medicamente înlocui-
toare, medicii evită să le recomande. 
„Cu doi ani în urmă, am mai pierdut 
un copil, în condiţiile în care sarcina 
era foarte evoluată: 33 de săptămâni. 
În acel moment mi-am făcut toate 
analizele de sânge şi am descoperit 
că suferisem un episod trombotic. Se 
pare că am probleme de coagulare a 
sângelui, motiv pentru care trebuie să 
urmez un anumit tratament, menit 
să-mi subţieze sângele. A trebuit să 
găsesc tot felul de soluţii pentru a-mi 
procura medicamentele, iar acum am 
ajuns până la Bucureşti”, povesteşte 

Elena, care a parcurs 300 km pentru 
a intra în posesia substanţei care 
îi va ţine copilul în viaţă. Însă, 
acest medicament nu este singurul 
pentru care pacienţii se deplasează 
în Bucureşti, chiar dacă locuiesc 
în afara oraşului, pentru a-l putea 
cumpăra. „Multe persoane vin la noi 
pentru că ştiu că de aici pot cumpăra 
medicamente pe care altfel le găsesc 
foarte greu. Este vorba, în special, de 
tratamente destinate pacienţilor cu 
hepatită, ciroză, diabet, copiilor care 
se confruntă cu tulburări de creştere, 
femeilor infertile, femeilor gravide 
cu probleme de coagulare a sângelui 
etc.”, menţionează Daniela Badea, 
manager PharmaLife Med. 

O farmacie care vine în sprijinul 
persoanelor ocupate

PharmaLife Med este un lanţ de 
farmacii care funcţionează în cadrul 
„Sistemului Medical MedLife”. 
„Farmaciile noastre sunt menite să 
servească persoanelor care intră în 
circuitul acestor clinici. Un pacient 
care a fost consultat de un medic 
de la MedLife, pe lângă faptul că 
beneficiază de toate investigaţiile de 
care are nevoie, într-un singur loc, 
acesta îşi poate cumpăra inclusiv 
medicamentele necesare tot de aici, 
fără ca acesta să se mai deplaseze 
la o altă farmacie”, completează 
Daniela Badea. Prioritatea farmaci-
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ilor PharmaLife Med este de a veni 
în sprijinul pacienţilor, încercând 
să economisească timpul acestora. 
Prin faptul că unităţile farmaceu-
tice funcţionează numai în incinta 
hyperclinicilor MedLife, clienţii nu 
mai sunt nevoiţi să îşi risipească 
prețiosul timp alergând de la o 
farmacie la alta, pentru că vor găsi 
toate produsele de care au nevoie 
într-un singur loc. „E un principiu 
de eficienţă pe care îl aplicăm în 
relaţia cu pacienţii şi care pentru 
noi este foarte important”, spune 
Daniela Badea. 

În fiecare lună sunt noi promoţii

„Indiferent de luna în care un client 
vizitează farmaciile noastre, cu 
siguranţă va fi întâmpinat de redu-
ceri şi promoţii, pe lângă faptul că 
pacienţii beneficiază de un discount 
de 7% pentru orice produs pe care 
îl cumpără, în baza recomandării 
medicale, sau de 5% cu cardul de 
fidelitate MedLife”, informează 
Ina Samoilă, manager de produs 
în cadrul PharmaLife Med. De 
sărbători, în reţeaua PharmaLife 
sunt pregătite şi mai multe surprize. 
Spre exemplu, de 1 Iunie, copiii care 
trec pragul farmaciei vor găsi un 
colţ dedicat în totalitate lor, cu mese 
speciale, creioane colorate şi foi pe 
care pot desena. Mai mult decât 

atât, toţi cei mici vor pleca acasă 
cu baloane şi produse destinate 
copiilor. „Anul acesta, în perioada 
sărbătorilor de iarnă, am avut o 
mascotă albinuţă care s-a plimbat 
prin toate farmaciile noastre, a 
făcut poze cu cei mici şi le-a oferit 
vitamina C, utilă în combaterea 
răcelii şi gripei. Ne-am bucurat să 
le putem oferi copiilor zâmbete 
în dar, iar Mihăiţă, unul dintre 
prichindeii care se afla atunci în 
clinică, insista să plece cu albinuţa 

acasă”, povesteşte Ana, una dintre 
farmacistele PharmaLife Med. 

Toate aceste cadouri şi facilităţi sunt 
valabile în reţeaua PharmaLife Med, 
care cuprinde, în total, şapte unităţi: 
cinci în Bucureşi (în Hyperclinicile 
MedLife Unirii, Titan, Pediatrie, 
Griviţa, Băneasa şi la Spitalul de 
Pediatrie MedLife), una în Braşov 
şi una în Arad. Reţeaua a cunoscut 
o dezvoltare importantă începând 
cu anul 2011, când Daniela Badea, 
manager PharmaLife Med, a preluat 
conducerea lanţului de farmacii. 
„A fost greu la început, pentru că 
a fost nevoie să reorganizez totul 
şi să încerc să am o relaţie cât mai 
bună cu farmaciştii, pentru a reuşi 
să atingem performanţele pe care le 
avem astăzi şi să putem veni în spri-
jinul pacienţilor cu medicamente 
pe care în alte farmacii nu le găsesc, 
cu promoţii şi preţuri avantajoase, 
dar şi cu un sistem de comu-
nicare medic-farmacist care nu se 
regăseşte în alte reţele farmaceutice”, 
menţionează Daniela Badea. Ca 
urmare a noului tip de manage-
ment la nivelul PharmaLife Med, 
astăzi, toate unităţile sunt vizitate 
de un număr mare de pacienţi (de 

Farmacia din cadrul Spitalului de 
Pediatrie MedLife

exemplu, în ianuarie  au fost 22.544 
de clienţi ), iar gradul de satisfacţie 
în legătură cu serviciile oferite este 
ridicat. 

Reţeta, forma de comunicare 
dintre medic şi farmacist

Pentru ca toţi aceşti pacienţi să fie 
mulţumiţi, farmaciştii trebuie să 
respecte o serie de reguli şi protoco-
ale şi, mai ales, să analizeze cu toată 
atenţia reţetele pe care le primesc. 
„Cel mai important lucru pe care 
clienţii trebuie să îl ştie este faptul 
că noi, farmaciştii, avem studii în 
domeniul acesta, nu suntem nişte 
simpli vânzători, aşa cum, probabil, 
se mai crede. Oamenii de la ghişeu 
cunosc sistemul medical, dar şi 
componentele tuturor medicamen-
telor pe care le eliberează. Practic, 
noi suntem al doilea ochi al reţetei 
şi mai mult decât atât. În situaţiile 
de urgenţă, suntem primii care pot 
oferi medicaţia pentru 24 de ore, 
chiar înaintea medicului”, povesteşte 
Alexandra, farmacist în cadrul 
PharmaLife Med. Deşi pacienţii sunt 
primii care primesc reţeta, urmând 
să se prezinte cu ea la farmacie, 
este important de înţeles faptul că 

prescripţia medicală este o formă de 
comunicare, în primul rând, între 
medic şi farmacist. 

O zi în farmaciile PharmaLife 
Med

Farmaciştii, la rândul lor, sunt 
aleşi cu multă grijă la Pharma-
Life Med. Farmaciştii diriginţi, 
cei care coordonează echipa din 
unitatea în care lucrează, sunt 
selectaţi, în primul rând, în funcţie 
de experienţa pe care o deţin 
în domeniu. Este important ca 
farmacistul diriginte să se asigure 
că în locaţie se găsesc, întotdeauna, 
toate medicamentele comandate, 
să gestioneze sistemul de avize şi 
acte ale unităţii. Farmaciştii din 
subordine eliberează medicamente, 
au obligaţia ca în fiecare zi să noteze 
într-un registru temperatura din 
farmacie şi să se asigure că medica-
mentele sunt păstrate în condiţiile 
de umiditate şi de temperatură op-
time, precum şi să preia comenzile 
şi cererile pacienţilor, astfel încât 
medicamentele pe care le solicită 
să ajungă la client fie în acea zi, 
fie în cel mult 24 de ore. „Mi-am 
ales o profesie foarte frumoasă şi 

dinamică, în care simt că pot să ajut 
oamenii care mi se adresează, cu 
sfaturi şi informaţii specializate”, 
spune Alexandra Penciu, farmacist-
diriginte. 

Pe lângă toate aceste servicii, la 
PharmaLife Med Unirii, spre 
exemplu, clienţii beneficiază şi de 
consultanţă pentru alegerea cos-
meticelor potrivite. Un cosmetician 
este oricând la dispoziţia celor care 
îi cer sfatul în privinţa produselor 
dermatocosmetice adecvate unui 
anumit tip de ten sau legat de orice 
altă problemă cosmetică. 

Din numărul total de 22.544 
de clienţi ai PharmaLife Med, 
dintr-o singură lună,  Elena, 
femeia însărcinată la care ne-am 
referit, vine în Bucureşti tocmai 
de la Craiova, pentru a-şi procura 
medicamentul anticoagulant. Dom-
nul Ionel, pensionar, un alt client, 
ştie că numai aici găseşte unele 
dintre medicamentele sale, pe care 
le obţine cu compensare de la Casa 
de Asigurări de Sănătate. Pentru că 
este un client fidel, iar farmacistele 
deja îl cunosc, îi rezerva în fiecare 
lună medicamentele de care are 
nevoie. În semn de recunoştintă, 
domnul Ionel le răsplăteşte, în luna 
martie sau cu ocazia altor sărbători, 
cu flori şi prăjituri gătite în casă de 
soţia sa. 

Fiecare pacient care păşeşte aici 
aduce cu sine o poveste, iar acest 
lucru face ca PharmaLife Med 
să însemne mai mult decât un 
lanţ de farmacii, este un univers 
în care oamenii se întâlnesc şi îşi 
împărtășesc poveşti despre viaţă, 
suferinţă, vindecare. 

Cristina Bobe
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Dana, 48 de ani, este o femeie frumoasă, până de curând 
sănătoasă și cu multe vise pe care încă le are de îndeplinit. 
Până la această vârstă nu a suferit de vreo boală gravă, 

s-a îngrijit de sănătatea ei în limitele normale și a trăit o viaţă 
echilibrată. Totuși, nu a fost suficient. 

Dana a început să simtă primele 
dureri puternice în urmă cu doi ani. 
Nu îi este ușor să povestească despre 
experienţa ei, fiind una extrem de 
intimă. Durerile înţepătoare apăreau 
în timpul contactului sexual, în zona 
genitală. S-au instalat treptat și nu au 
avut de la început această intensitate. 
După o vreme însă, ceea ce toată 
lumea percepe drept o experiență 
frumoasă, pentru Dana a devenit un 
chin. Contactul sexual făcea parte din 
viaţa ei, și-l dorea, dar o cuprindea o 
teamă cumplită înainte de a-l începe, 
gândindu-se la durerile pe care știa 
că le va simţi. Îi era teamă și pentru 
soţul ei, despre care știa că suferă 
alături de ea și care, cu toate că nu 
simţea propriu-zis durerile Danei, 
aproape că și le putea imagina. Din 
păcate, acest episod a fost completat, 
la scurtă vreme, și de sângerări, care 

se produceau tot în timpul contactului 
sexual. Nu a trecut mult timp, iar 
Dana a decis să se prezinte la medic.

Primul control a fost în aprilie 2012, 
când a ales o clinică din Constanța, 
însă decizia ei s-a dovedit, mai târziu, 
a fi aproape fatală. Medicul care a 
consultat-o la vremea respectivă 
nu a observat nimic suspect. I-a 
scris, totuși, pe fișa de observaţie 
un diagnostic: cervicită nespecifică. 
Cervicita este o inflamaţie a colului 
uterin, iar cervicita nespecifică indică 
faptul că inflamaţia colului uterin a 
apărut ca rezultat al  unor modificări 
ale microflorei normale a vaginului 
și că aceasta nu are vreo legătură 
cu infecţiile genitale. Cervicita 
nespecifică, de cele mai multe ori, 
apare ca o consecinţă a vaginitei 
bacteriene. 

Dana a primit un tratament pentru 
problema care i-a fost semnalată 
(cervicita nespecifică), însă durerile 
și sângerările în timpul actului sexual 
au continuat să apară, motiv pentru 
care, după șase luni, a repetat vizita 
la același medic. De această dată i s-a 
spus că suferă de vaginită atrofică, 
o afecţiune cronică progresivă, care 
apare mai ales la femeile aflate în 
postmenopauză. Epiteliul vaginal, în 
cazul acestor femei, devine rugos și 
subţiat. „E ca și când pielea vaginului 
s-ar usca și ar crăpa”, îmi spune 
Dana, din informaţiile pe care le-a 
primit de la medic. Ceea ce ea nu 
știa la momentul respectiv este că 
această boală e, de cele mai multe 
ori, asociată femeilor foarte în vârstă. 
Vaginita atrofică se dezvoltă lent și 
necesită 5-10 ani de la instalarea 
menopauzei, pentru a se declanșa, 
deoarece apare în condiţiile în care în 
organismul femeii scade secreţia de 
estrogen. Terapia, în această situaţie, 
este una hormonală, ceea ce i s-a 
recomandat și Danei. Medicul ei i-a 
prescris o cură de hormoni, pe care 
trebuia să îi ia timp de câteva luni. 

La un pas de a nu mai fi femeie

Acest tratament a fost precum „gazul 
pe foc” în cazul ei, deoarece medicul 
s-a înșelat de fiecare dată când i-a pus 
un diagnostic, iar hormonii prescriși 
i-au agravat într-un ritm alarmant 
boala reală de care suferea.

Dana suferea de cancer de vagin. 
A aflat acest lucru în momentul în 
care a schimbat medicul pentru că 
toate tratamentele pe care le făcuse 

nu i-au ameliorat deloc simptomele, 
ci, dimpotrivă, simţea că totul se 
agravează. Diagnosticul ei final a 
fost cel de carcinom scuamos la 
nivelul vaginului, o situaţie extrem 
de rară. Cancerul vaginal reprezintă 
doar 2% până la 3% din totalul 
cancerelor din sfera ginecologică. 
Odată cu acest diagnostic, Dana 
a început tratamentele chimio și 
radioterapeutice, pe care le-a urmat 

timp de câteva luni. „Nu prea doresc 
să îmi amintesc de acea perioadă. 
A fost cumplită. Știu doar că mă 
simţeam foarte rău, ameţeam și 
aveam foarte des vărsături”, îmi 
spune Dana. Cel de-al doilea medic 
care a consultat-o a recunoscut că nu 
mai operase și nici nu mai întâlnise 
până atunci un caz de cancer vaginal, 
așa că a trimis-o din Constanţa la 
București. Cu încredere, Dana i-a 
urmat sfatul și astfel a ajuns să îl 
cunoască pe dr. Gabriel Viișoreanu, 
medic specialist chirurgie generală, 
cu competenţe în ecografia 
intervenţională și doctorand în 
oncologie. 

Odată ajunsă pe mâna dr. Gabriel 
Viișoreanu, lucrurile au început 
să intre pe făgașul corect. În scurt 
timp, Dana a fost programată pentru 
intervenţia chirurgicală, unde avea 
să fie operată de dr. Marian Iliescu, 
medic primar obstetrică-ginecologie, 
de dr. Cătălin Stângu, medic 
primar chirurgie plastică, și de dr. 
Gabriel Viișoreanu, medic specialist 
chirurgie generală. Operaţia a decurs 
normal, celulele canceroase au fost 
îndepărtate, iar la final Danei i s-a 
făcut o reconstrucţie de vagin, pentru 
a putea avea în continuare o viaţă 
normală. 

„Am fost la un pas de a nu mai fi o 
femeie”, îmi spune Dana, cu vocea 
tremurândă, în timp ce stăteam 
așezate pe una dintre canapelele din 
Life Memorial Hospital. Tocmai se 
externase și aștepta, cu nerăbdare, 
să o întâlnească pe fiica sa, în vârstă 
de 20 de ani, care este studentă în 
anul întâi la Facultatea de Medicină 
Generală de la Universitatea „Carol 
Davila”. „Îmi pun speranţele în ea. 
Ceea ce mi s-a întâmplat mie cu 
medicul care mi-a agravat cancerul a 
motivat-o și pe ea să își dorească să 
devină un medic bun”. După această 
discuţie și la o săptămână de la 
operaţie, Dana a plecat, pe picioarele 
ei, către casă. 

Cristina Bobe

Pacienta a fost diagnosticată cu carcinom scuamos, iar ca tratament am decis 
că soluţia cea mai bună  constă într-o intervenţie chirurgicală largă (limfadeno-
histero-colpectomie totală cu anexectomie bilaterală). Discutând cu dr. Cătălin 
Stângu şi cu dr. Marian Iliescu, am hotărât că pacienta poate beneficia de o 
operaţie de reconstrucţie vaginală, ceea ce s-a şi întâmplat. Răspunsul pacientei 
la radioterapie a fost unul spectaculos, iar investigaţiile au arătat că intervenţia 
chirurgicală de reconstrucţie este una fezabilă (dr. Gabriel Viişoreanu, medic 
specialist chirurgie generală).

Opinia specialistului

Dr. Marian Iliescu, medic primar obstetrică-ginecologie;
Dr. Cătălin Stângu, medic primar chirurgie plastică;
Dr. Gabriel Viişoreanu, medic specialist chirurgie generală.

Echipa chirurgicală:
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La numai 35 de ani, dr. Dan Șuiaga 
se poate mândri cu un parcurs 
profesional impresionant. A studiat 
medicina la Cluj-Napoca, dar a 
ales să se specializeze în străinătate. 
„Rezidenţiatul în neurochirurgie 
durează șapte ani, dar regula în afară 
este ca în această perioadă să nu 
lucrezi într-un singur loc. O treime din 
perioada rezidenţiatului trebuie făcută 
într-o altă ţară și încă o treime într-un 
spital diferit faţă de cel în care ai început 
specializarea. Astfel am ajuns să lucrez 
în ţări precum Elveţia, unde m-am 
supraspecializat în neurochirurgia bazei 
de craniu și neurochirurgie vasculară, 
dar și în chirurgia spinală complexă 
(implanturi și reconstrucţii spinale, 
rezecții de sacru, tumori medulare 
etc.), Israel, Germania și Africa de Sud”. 
Această politică de migraţie dintr-o 
ţară în alta este benefică, din mai multe 
perspective. „În primul rând, ai ocazia 
să interacţionezi cu profesioniști din 

mai multe zone ale lumii, cu experienţe 
și viziuni diferite, fapt care nu poate 
decât să îţi deschidă mintea și să te 
pregătească mai bine pentru viitorul tău 
în medicină. În al doilea rând, ai ocazia 
să observi și să tratezi boli diferite, 
pentru că patologia diferă de la o ţară la 
alta. De exemplu, Africa de Sud are o cu 
totul altă patologie faţă de România, cu 
o frecvență crescută a traumatismelor 
cerebro-spinale”, povestește dr. Dan 
Șuiaga.  

„A opera în mai multe ţări te ajută 
să îţi formezi un fel propriu de a 
gândi medical”
Nimeni nu are același parcurs în viață, 
la fel cum fiecare își extrage învăţăminte 
diferite din experienţele pe care le 
trăiește. Ceea ce dr. Dan Șuiaga a cules 
în urma călătoriilor sale profesionale 
este „bucuria de a explora locuri noi, de 
a lega prietenii și, mai ales, de a-ţi forma 
un stil al tău, un fel propriu de a gândi 

medical. Cel mai mult mi-a plăcut, în 
schimb, faptul că profesorii pe care i-am 
cunoscut în toate ţările în care am lucrat 
au o relaţie firească cu medicii specialiști 
tineri. Eram prieteni și în același timp 
ne învăţau să facem multe lucruri. Îi 
întrebam și ne răspundeau. Practic, nu 
își ascundeau meseria. Motto-ul legat de 
o anumită intervenție chirurgicală era: 
„See one, do one, teach one”.

Inspirat de ceea ce a văzut în perioada 
sa de pregătire, dr. Dan Șuiaga s-a decis 
să înfiinţeze și în România o secţie de 
neurochirurgie, care să se ridice peste 
standardele actuale în medicina din 
țara noastră. „Îmi doresc să avem și în 
România o secţie de neurochirurgie 
așa cum există în alte ţări, iar diferenţa 
nu constă doar în aparatură, ci și în 
pregătirea personalului medical”. 
Pentru dr. Dan Șuiaga cuvintele nu sunt 
vorbe aruncate în vânt. A început deja 
să lucreze pentru acest plan al său la 
MedLife, unde pune bazele unei echipe 
performante. „Pentru ca o echipă să 
funcţioneze cât mai bine, e important 
să existe automatisme funcţionale între 
membrii ei, astfel încât să nu mai fie 
necesar să vorbească, iar lucrurile să 
curgă firesc.” În funcţie de volumul 
de lucru, o echipă se poate suda în 
câteva luni sau, poate, chiar într-un 
an. „Fiecare om are o tendinţă de a 
vedea diferit lucrurile, iar membrii unei 
echipe trebuie să se așeze pe același 
calapod. Poţi fi un chirurg foarte bun, 
dar să ai un anestezist mai puţin bun, 

În Germania a lucrat cu Madjid Samii, unul dintre cei mai 
importanţi neurochirurgi din Europa. În Israel a făcut parte 
din echipa care l-a operat pe Ariel Sharon. În Elveţia a lucrat 

la Spitalul Universitar din Lausanne, unde s-a supraspecializat 
în chirurgia bazei de craniu și neurochirurgie vasculară, dar a 
profesat inclusiv în Africa de Sud. După un periplu prin lume, 
dr. Dan Şuiaga, medic specialist neurochirurgie, s-a reîntors în 
România pentru a construi o secţie de neurochirurgie în care să 
poată aplica tot ce a văzut mai bun prin ţările în care a lucrat. 
Planurile sale pentru MedLife sunt ambiţioase. 

„Nu operez niciun pacient dacă nu simt 
că are încredere în mine”

Interviu cu dr. Dan Șuiaga, medic specialist neurochirurgie în cadrul Life Memorial Hospital

iar operaţiile să iasă foarte prost, la 
fel cum și reciproca este valabilă.” Iar 
pentru ca o echipă să funcționeze 
cât mai bine, sunt necesare cel puțin 
10-20 de operații făcute împreună, 
care să acopere o sferă cât mai largă 
de intervenții, astfel încât cei care o 
formează să știe ce așteaptă unii de la 
alții și cum să se pregătească. 

Medic din tată-n fiu
Dr. Dan Șuiaga a ales să studieze 
medicina inspirat de părinții săi, care, 
la rândul lor, sunt tot medici. „Alegerea 
aceasta a fost una firească pentru mine. 
Nici nu m-am gândit să devin altceva.” 
Interesul pentru creierul uman, în 
schimb, i-a aparținut în întregime dr. 
Dan Șuiaga, care a știut încă din anul 
întâi, când studia sistemul nervos, că 
își va petrece toată viața încercând să 
vindece boli ale creierului. „Nu știam 
atunci dacă voi alege psihiatrie sau 
neurologie, dar eram convins că voi 
face ceva pe partea neurologică. Am 
ales, ulterior, neurochirurgia pentru că 
mi s-a părut că acolo pot să fac ceva, să 
intervin, iar intervenţia mea să aibă un 
efect. E o chestiune mai practică, în care 
îţi vezi rezultatul, iar eu sunt mai practic 
din fire”, povestește dr. Dan Șuiaga. 
Nu consideră că specialitatea pe care 

o ales-o este o regină a 
medicinei, un domeniu 
de elită. „Orice meserie 
poate să fie făcută ca 
o meserie de elită, dar 
poate să fie și făcută 
prost. În cazul nostru, 
al neurochirurgilor, 
e necesar să avem o 
viziune tridimensională 
a tot ceea ce se întâmplă 
înăuntru. Creierul, 
deși nu e mare, poate 
fi un loc în care să te 
pierzi și să nu îl poți 
deschide anatomic 
în fața ta. Aici mergi 
pe un tunel cu mii de 
drumuri, iar tu trebuie 
să știi foarte bine unde 
duce fiecare. De mai 
mulţi ani se folosește 
în neurochirurgie 
neuronavigația, un fel de 
GPS care coordonează 

vârful instrumentelor. E vorba de un 
model 3D al creierului, redat pe un 
monitor. Asta îţi permite să nu mai faci 
șantiere chirurgicale foarte mari, astfel 
încât să desfigurezi omul pentru a avea 
o siguranţă. Acum totul se minimizează 
la nivelul abordului, pentru a diminua 
trauma chirurgicală. Asta înseamnă că 
a doua zi pacientul se ridică pe picioare 
și pleacă acasă”, explică dr. Dan Șuiaga.
 
„Nu e obligatoriu să merg 
la pacient acasă, dar este 
responsabilitatea mea până se 
vindecă”
Din păcate, există și situații în care 
pacientul rămâne țintuit la pat. 
Acesta este chiar cazul unui bărbat 
cu neurofibromatoză, o boală cu 
transmitere genetică, care s-a instalat 
la nivelul întregului os sacru, cel 
care conectează bazinul cu coloana. 
„Operația a fost una extrem de dificilă. 
Pentru un prognostic de supraviețuire 
suficient de bun a fost necesar să facem 
o rezecție completă de os sacru, cu 
toate rădăcinile nervoase care intrau în 
tumoră. Pacientul știa de la început că va 
rămâne fără control sfincterian pentru 
micțiune și fecale și că va avea o pareză 
distală la nivelul picioarelor.” În astfel 
de situații, dr. Dan Șuiaga își urmează 

profesia până la capăt, astfel că în ziua în 
care mi-a povestit despre acest caz urma 
să se deplaseze la domiciliul pacientului 
pentru a-i face o mică intervenție. 
Trebuiau scoase cinci fire. „Nu e 
obligatoriu să merg la pacient acasă, 
dar este responsabilitatea mea până se 
vindecă, nu pot să îl pierd”, afirmă dr. 
Dan Șuiaga. 

Atât în cazul pacientului pe care urma să 
îl viziteze acasă, cât și în privința tuturor 
celorlalți pacienți ai săi, dr. Dan Șuiaga 
respectă un principiu de la care nu face 
niciodată rabat: „Nu operez niciun 
pacient dacă nu simt că are încredere 
în mine”. În orice decizie de a face o 
anumită operație, dr. Șuiaga oferă o 
serie de explicații: de ce ar trebui făcute 
anumite acțiuni, riscurile operației (în 
procente), ce se întâmplă dacă nu se 
face acea operație etc. „Decizia, chiar 
dacă e îndrumată de mine, îi aparţine de 
fapt pacientului sau familiei, împreună 
cu mine. Mie mi se pare normal ca 
pacientul să știe ce se întâmplă cu el, 
astfel încât să ia o hotărâre știind toate 
aceste lucruri. Dar este necesară și o 
reciprocitate, o relație în care eu să pot 
explica, iar pacientul să mă înțeleagă. De 
multe ori am refuzat cazuri care au venit 
la mine pentru a se opera într-un anumit 
mod, dar cu a căror indicație operatorie 
nu eram de acord .”

Viața dr. Dan Șuiaga, asemenea multor 
chirurgi, se împarte între consultații și 
operații, iar operațiile pot dura de la o 
oră la 20 de ore. „În medicină trebuie să 
te dedici profesiei, dar, din fericire, eu 
am o familie care înţelege acest lucru.” 
În puținul timp liber, dr. Șuiaga se 
îndeletnicește cu pasiuni mecanice. „Îmi 
place foarte mult să meșteresc, așa că 
sunt pasionat de motociclete și mașini. 
În fiecare an particip la campionatul 
național de off-road. Mă relaxează, însă, 
inclusiv discuțiile cu oameni care vin din 
cu totul alte profesii decât cea medicală. 
Așa sunt prietenii mei și foștii colegi de 
liceu. Văd viaţa într-un mod total diferit, 
care nu poate decât să mă îmbogățească.” 

Interviu de Cristina Bobe
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UTILE

Statisticile la nivel mondial 
referitoare la infecţia cu HPV nu 
sunt deloc îmbucurătoare. În fiecare 
an, aproximativ 500.000 de femei 
sunt diagnosticate cu cancer de col 
uterin și cca. 270.000 mor, anual, 
din această cauză. Cele mai multe 
decese provocate de infecţia cu 
HPV apar în ţările sărace sau în 
curs de dezvoltare. 

Ce înseamnă HPV?
Diferită de infecţiile vaginale, 
infecţia cu HPV (Virusul Papilloma 
Uman) este o boală cu transmitere 
sexuală. HPV include o serie de 
tulpini diferite, dintre care unele 
au potenţial oncogen (pot declanșa 
cancerul), iar altele, nu.

Cum se transmite infecţia? 
Orice femeie activă sexual este 
expusă riscului de infecţie cu HPV. 

Acest virus se poate transmite 
foarte ușor, în momentul actului 
sexual. De multe ori nu este necesar 
să existe un contact penetrant 
pentru a se declanșa boala, ci este 
suficientă chiar și simpla atingere 
(tegumentară) la nivelul zonei 
genitale. Din această cauză, folosirea 
prezervativului nu vă protejează 
100% de infecţia cu HPV. Este 
foarte probabil (între 50-80% din 
cazuri) ca, pe parcursul vieţii, o 
femeie activă sexual să se infecteze 
cu o tulpină de HPV, oncogenică 
sau non-oncogenică.

Din ce cauze ne putem infecta? 
Aproape toate cazurile de cancer de 
col uterin apar din cauza infecţiei 
cu tulpini HPV care au capacitate 
oncogenică. Nu toate infecţiile cu 
tulpini HPV oncogenice conduc, 
până la urmă, la cancerul de col 

uterin. Ce înseamnă asta? Înseamnă 
că există o serie de alţi factori care 
intervin în declanșarea propriu-zisă 
a cancerului de col uterin, printre 
care: fumatul, numărul mare de 
parteneri sexuali, vârsta precoce 
la primul contact sexual, utilizarea 
îndelungată a pilulelor contraceptive 
etc. Este încă discutabil, în schimb, 
în ce măsură fiecare dintre acești 
factori contribuie la declanșarea 
cancerului.

La nivel mondial, cele mai multe 
cazuri de cancer de col uterin sunt 

Când v-aţi testat ultima dată pentru depistarea HPV 
(Virusul Papilloma Uman)? Dacă a trecut mai mult 
de un an de la ultimul examen Babeș Papanicolau, 

este momentul să aveţi în vedere această investigaţie. Infecţia 
cu HPV poate declanșa cancerul de col uterin, o cauză 
importantă de mortalitate în rândul femeilor.

Ghidul femeii 
împotriva infecţiei cu HPV

cauzate de tipurile oncogenice ale 
HPV cunoscute sub denumirile 
de „16” și „18”. Acestea sunt 
responsabile pentru mai mult de 
70% din situaţiile de îmbolnăvire cu 
cancer, fiind urmate de tipurile „45” 
și „31”.

Cât timp persistă infecţia? 
Infecţia cu HPV are o durată scurtă. 
De regulă, dispare sau devine 
nedetectabilă în decurs de un an 
sau doi. Există, în schimb, femei 
la care infecţia durează mai mult 
de un an sau doi, situaţie întâlnită 
în 10-20% din cazuri. O parte 
din aceste infecţii persistente vor 
determina cancer de col uterin. 
De regulă, tipurile de HPV cu 
capacitate oncogenică (care pot 
declanșa cancerul) sunt dintre cele 
persistente.

Cum poate fi prevenită infecţia 
cu HPV?
Prevenţia infecţiei cu HPV este de 
două tipuri:

- prevenţia primară: atunci când 
infecţia încă nu s-a produs și care se 
face prin vaccinare;
- prevenţia secundară: atunci când 
se depistează infecţia și se aplică un 
anumit tratament.

Cum detectăm infecţia? 
O problemă cu care persoanele 
infectate se confruntă este aceea 
că boala nu prezintă simptome, 
prin urmare nu există vreo alertă 
care să ridice problema consultării 
unui medic. Tocmai de aceea, 
diagnosticarea precoce a leziunilor 
precanceroase și a celulelor 
anormale de la nivelul colului 
uterin se face prin programele de 
screening, cel mai cunoscut fiind 
testul Babeș Papanicolau.
În cazul persoanelor cu un răspuns 
pozitiv la testul Papanicolau, 
urmează o a doua procedură, 
care urmărește să stabilească cu 
exactitate tipul de HPV cu care 
s-au infectat. Aceasta se face prin 
identificarea ADN-ului virusului, 

procedură care are o acurateţe de 
peste 98%.

Ce se întâmplă în timpul testului 
Babeş Papanicolau?
Un specimen de celule de la nivelul 
colului uterin este recoltat în 
timpul unei examinări ginecologice 
de rutină. Acest specimen este 
întins apoi pe o lamelă de sticlă, 
după care este fixat și trimis la 
laborator. În funcţie de rezultat, 
se impune sau nu o formă sau alta 
de tratament. S-au dezvoltat, de 
asemenea, metode de recoltare pe 
mediu lichid, de exemplu citologia 
pe mediu lichid, care, conform 
studiilor, are o eficienţă mai mare.

Dr. Roland Schmidt, medic specialist 
obstetrică-ginecologie, Hyperclinica 

MedLife Timișoara 

Articol publicat și pe 
www.infomaterna.ro
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ÎNTREBĂRILETALE

Răspunde dr. Gabriel Matei, medic specialist 
chirurgie generală, Life Memorial Hospital:

Dacă ruda de gradul I dezvoltă cancerul 
colorectal la vârsta de peste 60 ani, riscul 
dumneavoastră de a suferi de această 
patologie nu este diferit de al unei persoane 

fără istoric în familie. Dacă patologia a fost 
diagnosticată până în 60 de ani, riscul crește 
(riscul oricărei persoane este de 6 %). Vârsta 
la care se recomandă începerea investigaţiilor 
(colonoscopie) trebuie să fie începând cu 40 
de ani (sau cu 10 ani mai devreme de vârsta la 
care a apărut cancerul la ruda de gradul I). 

Cornel
Vă rog să îmi spuneţi începând cu ce vârstă se recomandă colonoscopia periodică pentru cei cu 
antecedente în familie (tatăl) şi care sunt şansele ca o tumoră să apară înainte de această dată. 

Răspunde dr. Doiniţa Gache, medic primar 
obstetrică-ginecologie, Hyperclinica MedLife 
Griviţa:

Placenta poate să fie situată anterior și fără 
să fie praevia. Dacă, în momentul nașterii, 
acoperă segmentul inferior (zona în care va 
fi făcută incizia) medicul trece prin placentă 
pentru a extrage fătul, dar nu este niciun 

motiv de îngrijorare. De asemenea, placenta 
praevia poate fi centrală (adică acoperă 
orificiul cervical intern complet), parţial 
centrală sau marginală. Placenta praevia 
centrală este incompatibilă cu nașterea pe 
cale naturală. De asemenea, acest tip de 
placentă poate fi însoţit de sângerări spontane 
nedureroase care uneori trezesc pacienta din 
somn. 

Gabriela
Am ajuns în săptămâna 26 de sarcină şi mi s-a spus că am placentă praevia de gradul IV, 
anterioară. Din experienţa dumneavoastră, îmi puteţi spune dacă mai există şanse ca această 
problemă să se rezolve, astfel încât să pot naşte natural? În caz contrar (şi, deocamdată, cel mai 
probabil), care sunt principalele riscuri asociate intervenţiei chirurgicale, atunci când placenta 
este situată anterior? 

Anastasia
Care sunt aluniţele periculoase? Ar trebui să fim mai atenţi la cele proeminente, ieşite în 
relief, sau la petele apărute pe piele? 

Răspunde dr. Diana Plăcintescu, medic primar 
dermatovenerologie, Clinica de Dermatologie 
Estetică „DermaLife”:

Deși cei mai mulţi dintre pacienţi ni se 
adresează, de obicei, atunci când sunt 
speriaţi de aluniţele care sunt proeminente, 
statistic, acestea sunt mai puţin periculoase 
decât cele care arată ca o pată de cerneală 
pe piele. Corpul aluniţelor proeminente este 
compus din fibre, nu din celule care au risc 

să se malignizeze. Spre deosebire de acestea, 
aluniţele care sunt ca o pată de cerneală în 
piele fie le avem încă de la naștere, fie au 
apărut în urma expunerilor la soare în care o 
arsură declanșează ceva din setarea noastră 
genetică și face să apară un număr mai mare 
de cuiburi de celule pigmentare. Nu putem ști 
niciodată, la început, dacă una dintre aceste 
mici pete de cerneală, mai ales cele nou-
apărute, este o aluniţă normală sau este un 
proces canceros. 

Răspunde dr. Nadina Liculescu, medic primar 
recuperare medicală, Spitalul de Ortopedie și 
Chirurgie Plastică MedLife:

Hepatita C poate beneficia de tratament 

indirect prin acupunctură. Este unul 
dintre diagnosticele care se pretează foarte 
bine la o astfel de procedură. Intervalele 
de timp se stabilesc în funcţie de starea 
generală a fiecărui pacient. 

Vali
Hepatita de tip C poate fi tratată prin acupunctură? Sunt în căutarea unor tratamente alternative, 
tratamentul clasic, alopat, fiind mult prea agresiv. De asemenea, crizele de lumbago pot fi 
ameliorate sau prevenite prin acupunctură? La ce interval este indicat tratamentul cu acupunctură 
pentru prevenirea anumitor boli şi pentru reechilibrarea energetică? 

Răspunde dr. Ana Maria Iordache, medic 
specialist psihiatrie și psihoterapie, Centrul de 
Psihiatrie și Psihoterapie MindCare:

Medicaţia antidepresivă ameliorează stările 
afective acute, reechilibrând psihicul, dar 
nu poate rezolva problemele psihologice 
de relaţionare, de adaptare la realitatea 

cotidiană, în special probleme apărute încă 
de timpuriu, în copilărie. Pentru a ameliora 
aceste dificultăți, tot psihoterapia rămâne 
cea mai potrivită metodă. Dacă simţiţi că 
o relaţie terapeutică nu vă mai ajută, ar 
putea fi schimbată tehnica psihoterapeutică, 
terapeutul și nu neapărat să fie abandonată 
ideea psihoterapiei. 

Costel
Cum ne dăm seama când e timpul să trecem de la şedințele de psihoterapie la psihiatru şi, 
implicit, la medicamente? Personal, mă confrunt cu o depresie instalată încă din copilărie (pe un 
fond sensibil sufletesc), care se manifestă ceva mai acut în momente actuale de criză (stres, vorbit 
în public etc.), iar asta îmi afectează viaţa. Multiplele vizite la psihoterapeut n-au rezolvat nimic şi 
mă gândesc să apelez la medicamente mai puternice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre Medicale

Centrul Medical City Gate
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, sector 1, 
Bucureşti (Turnul City Gate)

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

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

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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Paște în Insula Corfu
de la 125€
Hotel Memento Kassiopi •••• 
demipensiune

BONUS 
Easter Package
-���Un�coș�cu�ouă�de�ciocolată,� 
un�cozonac�și�o�sticlă�de�vin
-�Cină�în�Vinerea�Mare
-�Cină�în�Noaptea�de�Înviere
-  Participare la  
Slujba�de�Înviere,� 
la Biserica Sf. Spiridon  
din Corfu Town
-��Prânz�în�Prima�zi�de� 
Paște�și�program�festiv.

Traieste vacanta
christiantour.ro


