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Aflu din „Istoria medicinei universale”, scrisă de Sorin Ursoniu, 
că bolile au existat dinainte de apariţia omului. Dinozaurii şi 
urşii preistorici sufereau de artrită. Cariile au apărut la sfârşitul 

paleoliticului şi în neolitic şi erau răspândite în Egiptul Antic. „La mumiile 
din Egipt s-au pus în evidenţă modificări caracteristice arteriosclerozei, 
pneumoniei, infecţiilor urinare, litiazei şi bolilor parazitare”, spune 
autorul.

Sunt amintite boli precum malaria, de care a suferit Alexandru cel Mare 
în timpul campaniei sale în Mesopotamia, în secolul IV î.H., lepra, ciuma, 
dar şi afecţiunile ginecologice, tuberculoza, hepatita. Însă nicăieri nu este 
menţionată obezitatea. Aceasta este boala contemporaneităţii. În lume, 
există acum în jur de 300 de milioane de obezi. În România, aproximativ 
30% din populaţie suferă de obezitate, 20% este supraponderală, iar 
numărul copiilor supraponderali este cu 18% mai mare decât acum zece 
ani. 

Obezitatea este una dintre cauzele hipertensiunii arteriale ce apare la 
copii. „Până acum câţiva ani, hipertensiunea apărea la copii ca secundară 
bolilor renale, endocrine. Acum, în urma modificării stilului de viaţă, care 
se vede în numărul mare de copii supraponderali şi obezi, hipertensiunea 
arterială apare la copii şi adolescenţi ca o afecţiune esenţială. Lipsa 
de mişcare, alimentaţia greşită, la care se adaugă poate şi o moştenire 
genetică, duc la apariţia acestei probleme”, ne-a declarat doctorul Doru 
Dumbravă, doctorul Doru Dumbravă, Conferențiar universitar, medic 
primar pediatrie, specialist cardiologie pediatrică, pentru interviul pe 
care vi-l prezentăm în acest număr. 

Igiena taoistă făcea apel la cumpătare şi simplitate în ceea ce priveşte 
majoritatea lucrurilor. În China, în secolul al XII-lea, existau medici 
nutriţionişti care prescriau şase tipuri de alimente şi băuturi. Şi acum 
nutriţioniştii sunt abordaţi de persoanele supraponderale, însă dieta nu 
are mereu succes. În acest caz, pacienţii trebuie să ajungă la chirurg. 

„O legendă spunea că un medicament magic făcea ca pielea lui Shen Nung 
(Împăratul Roşu), din regiunea abdominală, să devină transparentă, el 
putând astfel să observe acţiunea plantelor pe care le testa”, povesteşte 
autorul „Istoriei medicinei”. Acest paragraf m-a dus cu gândul la modul 
în care astăzi abdomenul devine transparent prin camerele de luat vederi 
care îi ajută pe chirurgi să vadă înăuntru. În acest număr, citiţi despre 
experienţele a trei pacienţi care s-au adresat doctorului Şerban Vasile 
pentru o operaţie de micşorare a stomacului, dar şi despre modul în care 
decurge această operaţie, cu ajutorul camerei de luat vederi şi al unui 
aparat ce face atât disecţie, cât şi secţionarea şi sigilarea vaselor.

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

În acest număr vă invităm să citiţi despre trei pacienţi 
care au încercat să scape de zecile de kilograme pe care 
le aveau în plus, cu ajutorul dietei şi al exerciţiilor fizice. 
Pentru că nu au reuşit, au decis să apeleze la doctorul 
Vasile Şerban, medic primar chirurgie generală în Life 
Memorial Hospital, pentru o operaţie „gastric sleeve”. 
Pentru doctorul Vasile, operaţia despre care puteţi citi 
acum a fost a 120-a operaţie de acest gen şi a 30-a pe care 
a realizat-o în Life Memorial Hospital.

În urma unui control de rutină, a aflat de la medici că 
are o tumoră localizată la nivelul apendicelui, un caz 
rar. A fost operat de doctorul Ştefan Tucă, specialist 
chirurgie generală/laparoscopie/herniologie, iar acum, 
odată extirpată tumora, viaţa sa decurge normal. Nu face 
chimioterapie, pentru că nu este nevoie. 

Citiţi în acest număr despre performanţele echipei 
de medici ortopezi din Spitalul MedLife Braşov, 
coordonată de către prof. univ. dr. Iosif Şamotă.

Doctorul Doru Dumbravă, conferenţiar şi medic primar 
în cardiologie pediatrică la Hyperclinica MedLife Favorit 
şi Spitalul de Pediatrie MedLife, are în urmă 40 de ani de 
carieră, în care a privit în ochii a 40.000 de copii, pentru a 
le pune un diagnostic. I-a consultat, a încercat să afle de ce 
inima lor nu merge cum trebuie şi, de cele mai multe ori, le-a 
adus vindecarea. 

Aflaţi în această rubrică despre complicaţiile ce pot 
apărea după operarea unei tumori la colecist, despre 
necesitatea extirpării unor noduli aflaţi pe glanda 
tiroidă, despre durata de viaţă a protezelor, precum 
şi despre problemele pe care prezenţa unul nodul de 
fibrom istmic le poate prezenta pentru sarcină.



De la începutul anului, Laboratorul de Ana-
lize din cadrul Spitalului de Pediatrie MedLife 
realizează analizele uzuale în regim de urgenţă, 
atât pentru copii, cât şi pentru adulţi.

De luni până duminică, în orice zi a anului, 24 
de ore din 24, se pot realiza aici o serie de ana-
lize din categoria celor de biochimie, imunolo-
gie şi coagulare.

Rezultatele sunt eliberate în 24 de ore, iar pentru 
analizele cu taxă de urgenţă ‒ în maximum două 
ore.
 
Pentru programări, apelaţi numărul 021 9646.
Adresa: str. Zăgazului nr. 7, Bucureşti

Nou: analize în regim de urgenţă 
la Spitalul de Pediatrie MedLife

MedLife Constanţa vine în întâmpinarea
pacienţilor cu oferte prietenoase, pentru ca
aceştia să îşi urmărească starea de sănătate şi
să poată preveni orice problemă. Astfel, cei
care ajung la Hyperclinica MedLife Constanţa
beneficiază de:

• 30% discount pentru o consultaţie de pedi-
atrie. Oferta este valabilă până la 31 martie 
2015 şi nu se cumulează cu alte promoţii şi 
reduceri;

• 50% reducere pentru consultaţiile de 
specialitate: dermatologie, ORL, diabet 
şi nutriţie, oftalmologie, ginecologie şi 
ortopedie; de luni până vineri, între orele 
13:00 şi 16:00; Consultaţiile sunt oferite 
de dr. Andrei Coltofeanu (Ortopedie), 
dr. Taliana Camburu (Dermatologie), 
dr. Mădălina Baciu, dr. Virgil Răzvan 
Condruz (ORL), dr. Monica Grasa (Diabet 
şi nutriţie), dr. Adrian Moldoveanu, dr. Bi-
anca Ştefănoiu (Oftalmologie), dr. Snejana 
Sâmboteanu (Ginecologie). Reducerile 
pentruconsultaţiile de specialitate sunt 
valabile până pe 30 iunie 2015 şi pot fi ac-
cesate numai pe baza talonului de pensie

 
De asemenea, in baza talonului de pensie, 
pacienții mai pot beneficia de 10% reducere 
pentru analize medicale şi orice
alt serviciu, în orice moment al zilei, oferta fiind 
valabilă până la data de 30 iunie 2015.

Pentru informaţii şi programări, 
apelaţi 0241 960.

Reduceri la consultaţiile din 
Hyperclinica MedLife Constanţa
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În cadrul Hyperclinicii MedLife Băneasa continuă 
promoţiile la serviciile de Imagistică prin Rezonanţă 
Magnetică. Astfel, clienţii care solicită aceste servicii 
beneficiază de un discount de 10%, oferta fiind valabilă 
până la finalul lunii martie. IRM, cunoscută şi ca RMN, 
este o tehnică de investigare a corpului uman pentru 
depistarea anomaliilor structurale, de compoziţie 
şi de funcţionare ale corpului. IRM este o tehnică 
nedureroasă şi foarte sigură, pacientul nefiind expus la 
niciun fel de radiaţii.

Prin IRM se obţin imagini de înaltă rezoluţie, în diferite 
planuri ale organelor. Tehnica de examinare presupune 
introducerea pacientului într-un câmp magnetic de 
radiofrecvenţă şi apoi reconstrucţia imaginilor pe baza 
semnalului obţinut. Astfel se obţin imagini 2D, 3D şi 
cele ale fluxului sangvin arterial şi venos. Utilizarea 
sistemului Philips Achieva 1,5 T permite vizualizarea 
detaliilor importante în investigrea sistemului nervos, 
sistemului musco-scheletal, genital şi circulator. Timpul 
de achiziţie a datelor depinde de zona ce urmează a 
fi studiată. Investigaţia IRM se efectuează numai la 
recomandarea medicului specialist.

Adresa Hyperclinicii Medlife Băneasa este: Şoseaua 
Bucureşti-Ploieşti nr. 10, sector 1
Programări, la: 021 9646.

MedLife a cumpărat pachetul majoritar al firmelor 
Centrul Medical SAMA şi Ultratest, liderul serviciilor de 
laborator din Oltenia şi unul dintre cei mai importanţi 
operatori de servicii de ambulatoriu din regiune. 

Alături de noul partener, MedLife ajunge acum şi la 
pacienţii din Craiova, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Bălceşti 
şi Calafat, ce vor putea beneficia de servicii medicale 
de laborator, servicii de spitalizare de zi, kinetotera-
pie, medicina muncii şi specialităţi medicale precum 
cardiologie, dermatologie, endocrinologie, obstetrică-
ginecologie, ORL, medicină de familie, neurologie, 
oncologie, neurochirurgie, diabet.   

Astfel, MedLife devine primul operator medical privat 
care deserveşte pacienţi din toate zonele istorice ale ţării. 10% discount la serviciile 

de RMN din Hyperclinica 
MedLife Băneasa

MedLife devine acţionar 
majoritar al Grupului Medical 
Sama şi se extinde în 6 oraşe 

din Oltenia
Pentru că în anotimpul rece pielea 

necesită o îngrijire specială, la 
PharmaLife continuă promoţiile. 

Acum, puteţi beneficia de o 
reducere între 5 şi 15% la produse 
dermatocosmetice, cosmetice şi 

de îngrijire personală.

Campania de promoţii 
continuă la PharmaLife
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Pacienții Spitalului de Ortopedie şi Chirurgie Plastică 
MedLife pot beneficia de acum de o nouă formă de 
terapie - „Platelet Rich Plasma”, în traducere „plasmă 
bogată în trombocite”. Terapia PRP este utilizată în or-
topedie pentru a vindeca bolnavii afectați de leziuni ale 
părților moi sau ale cartilajului articulației, diverse boli 
degenerative sau traumatisme articulare sau musculare. 
Terapia PRP presupune selectarea şi reintroducerea în 
zona-țintă a plasmei, bogată în trombocite şi citokine, 
de celule ce conțin cei şase factori de creştere şi compuşi 
stimulatori de regenerare şi vindecare a țesutului afectat.

Tratamentul se realizează prin extragerea în eprubetă a 
unei cantități de sânge propriu, centrifugarea, separa-
rea şi reintroducerea plasmei în zona vătămată prin 
injectare. Terapia PRP se poate utilizata atât în cazul per-
soanelor obişnuite, cât şi al sportivilor de performanță. 
În medicina sportivă, infiltrațiile PRP se aplică pentru a 
trata traumatismele frecvente la care sunt supuşi atleții 
de înaltă performanță, deoarece aceştia au nevoie de o 
recuperare cât mai rapidă şi cât mai eficientă pentru a 
reintra pe teren. 

Aria de acoperire a terapiei PRP este vastă, tratamentul 
fiind foarte eficient mai ales în următoarele boli şi trau-
matisme specifice ortopediei:
- artroze de şold, artroze de genunchi, artroze de gleznă, 
artroze de umăr etc.;
- tendinite (peronieră sau tibială, rotuliană, plantară, 
achileană etc.) şi tendinoze;
- rupturi musculare, rupturi de menisc;
- rupturi de ligamente încrucişate sau colaterale, entorse;
- bursite genunchi, cot, umăr etc.;
- fracturi şi fisuri osoase de orice fel;
-  sinovite cronice.

Tratamentul PRP poate fi  utilizat atât pentru leziuni 
ce nu necesită intervenție chirurgicală, cât şi după 
operații precum ligamentoplastia, meniscectomia sau 
artroscopia. Dacă pacientul a suferit una dintre aceste 
intervenții, se recomandă tratament de refacere cu o 
injectare după două săptămâni de la operație. Dacă nu 
s-a intervenit chirurgical, numărul injectărilor variază 
de la caz la caz.

O şedință de tratament PRP se efectuează în aproxi-
mativ 30 de minute; intervenția nu este dureroasă şi 
nu necesită restricții sau măsuri speciale. Ulterior, pot 
apărea dureri, însă acestea se vor estompa treptat.

Cele mai importante avantaje ale terapiei PRP sunt 
următoarele:
- inițierea de mecanisme proprii de vindecare;

- regenerarea țesuturilor afectate (musculare, osoase sau 
articulare);
- reducerea timpului de recuperare;
- reducerea durerii, comparativ cu metodele clasice de 
tratament;
- reducerea consumului de medicamente;
- scăderea riscului unei posibile intervenții chirurgicale 
a afecțiunii netratate.

Terapia PRP este contraindicată pacienților ce suferă de 
coagulopatie, anumite boli sangvine sau anemie severă.

Pentru mai multe informații şi programări, vă rugăm să 
apelați 021 642 12 73

Anul 2015 aduce pe piaţa produselor pentru copii un 
cărucior excelent din toate punctele de vedere: confort, 
siguranţă, eficacitate, design. Căruciorul Chicco Trio 
Love (0-36 luni) are următoarele caracteristici esenţiale:

• Şezut reversibil dintr-o singură mişcare;
• Mâner transformabil (tip bară sau cu două mânere);
• Închidere tip „umbrelă”, cu o singură mână;
• Landou căptuşit, care include kitul auto cu centuri în 
trei puncte de siguranţă;
• Scaun auto cu bază auto fixă inclusă şi tetieră reglabilă 
în înălţime şi reductor ergonomic;
• Accesorii incluse: geantă spaţioasă cu buzunare exte-
rioare; husă protecţie picioruşe; apărătoare de ploaie; 
capotină extensibilă pentru protecţie maximă; centuri 
căptuşite; extensie mâner pentru transformarea acestuia 
în mâner tip bară; kit auto; bază fixă pentru scaunul 
auto; kit Chicco alăptare naturală şi îngrijire sâni,  geantă 
accesorii CADOU.

Chicco a creat un kit practic, sigur şi eficient, întot-
deauna la îndemână, pentru a-i putea oferi oriunde 
bebeluşului laptele matern. Pachetul conţine:
• Pompă manuală cu clapetă pentru sân, dotată cu 
mâner ergonomic, testată în România, Marea Britanie 
şi Italia. Pompa a obţinut în proporție de 91% satisfacţie 
din partea mămicilor în ceea ce priveşte confortul, 
eficienţa şi rapiditatea în colectarea laptelui matern. 
• Şerveţele umede Chicco pentru igiena sânului: 20 de 
bucăţi fără alcool, parfum sau conservanţi, din ingre-
diente naturale, fără miros sau gust, extrem de practice 
mai ales atunci când nu există acces la o sursă de apă 
pentru a realiza igiena sânului, atât înainte, cât şi după 
alăptare. 
• Tampoane sân Chicco: 30 de bucăţi, antibacteriene, 
antialergice, ce previn apariţia ragadelor şi iritaţiilor 
la nivelul sânului. Laptele matern se transformă în gel, 
datorită microperlelor din interiorul acestora. Testate 
clinic şi dermatologic. 

Mai multe detalii: www.chicco.ro 
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Acum, pacienții Spitalului de Ortopedie pot face terapie PRP

Chicco – produse inedite pentru copilul tău

Hyperclinica MedLife Timişoara oferă 
pacienţilor săi noi servicii de gastroenterolo-
gie – gastroscopie, colonoscopie, endoscopie. 
În plus, până la 28 februarie 2015, gastroscopia 
şi colonoscopia se efectuează cu o reducere de 
20%. Hyperclinica MedLife Timişoara deţine 
tehnologie modernă şi specialişti de calibru 
în domeniul gastroenterologiei: dr. Daniela 
Lazăr, medic primar, şi dr. Prateek Vora, medic 
specialist.

Pentru programări, apelaţi: 0256 960

Noi servicii de gastroenterologie în Hyperclinica MedLife Timişoara

P
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Acum, pacienţii departamentului Dermatologie din 
Hyperclinica MedLife Timişoara pot beneficia de 
tratamentul cu Laser CO2 ablativ, pentru patologia 
tumorilor cutanate benigne.

Acest tip de laser chirurgical poate înlocui instru-
mentele şi metodele tradiţionale de chirurgie cutanată 
şi este considerat  „standard de aur “ pentru vaporiza-
rea țesuturilor moi. 

Medicul dermatolog, după o consultaţie de speciali-
tate, este cel ce recomandă pacientului efectuarea unei 
intervenţii cu laser CO2.

Laserul CO2 emite în spectru infraroşu, în lungimea 
de undă de 10600 nm, având ca principal cromofor 
apa din ţesuturi. Când laserul atinge ţesutul, această 
energie luminoasă este absorbită de ţesuturile care 
conţin apă şi se produce instantaneu un efect termic 
care duce la ablaţie sau la vaporizarea ţesutului bol-
nav. Apa trece rapid din faza lichidă în cea gazoasă 
şi se eliberează particule minuscule celulare, aburi 
şi fum. Căldura condusă la ţesuturile colaterale este 
minimă şi nu provoacă leziuni ale tegumentului 
sănătos din jurul zonei de tratament. Sângerarea 
şi formarea de cicatrici sunt cvasitotal eliminate. 
Prin urmare, tehnica laser CO2 este miniinvazivă şi 
extrem de precisă. 

Tratamentul chirurgical cu laserul CO2 este superior 
altor metode, precum chirurgia clasică, electrocauteriza-
rea etc., din mai multe considerente: 
• sângerarea intraoperatorie este minimă sau absentă; 
• durata perioadei de vindecare a plăgii postoperatorii 
este redusă, datorită acţiunii concomitente de biostimu-
lare celulară, ce favorizează reepitelizarea cutanată;
• cicatricile sunt minime, estetice;
• semnele reziduale postintervenţie (eritem, edem, echi-
moze) nu sunt de obicei prezente. 
Cele mai frecvente leziuni cutanate tratate cu laser CO2 
sunt: 
• veruci vulgare, papiloame, condiloame acuminate 
(produse de HPV);
• keratoze seboreice şi keratoze actinice; 
• hiperplazia sebacee, siringoamele, trichoepitelioame; 
• angioame, angiofibroame, angiokeratoame; 
• molluscum pendulum, granulomul piogenic; 
• alte formaţiuni tumorale benigne. 

Utilizarea laserului CO2 este contraindicată în cazul 
tratamentului, pe cale orală, cu isotretinoin în ultimele 6 
luni; infecţiilor cutanate bacteriene sau virale în zonele 
ce urmează a fi tratate; istoricului de cicatrici hipertro-
fice sau cheloide; expunerii la radiaţii UV; tratamentului 
cu radioterapie efectuat anterior la nivelul regiunilor ce 
vor fi supuse tratamentului cu laser; colagenozelor; pee-
lingurilor chimice sau dermabraziunii în ultimele 3 luni. 

Nou: Tratament cu Laser CO2 ablativ la Hyperclinica MedLife Timişoara

Turn de videoendoscopie 
Olympus la Hyperclinica 

MedLife Timişoara

NOUTĂȚIDOTĂRI

Un nou echipament de investigare este acum accesibil 
pentru pacienţii Hyperclinicii MedLife Timişoara. 
Turnul de videoendoscopie Olympus este utilizat 
pentru videoendoscopie digestivă superioară şi vide-
ocolonoscopie.

Endoscopia digestivă superioară este procedura care 
permite examinarea esofagului şi a duodenului cu 
ajutorul unui tub flexibil, numit endoscop, dotat 
cu o cameră de luat vederi şi o sursă de lumină 
care permit proiectarea imaginilor pe un monitor. 
Endoscopia, utilizată atât pentru diagnosticare, cât şi 
în scop terapeutic, are recomandări precum: dureri 
sau disconfort la nivelul etajului abdominal superior, 
sindrom dispeptic (grețuri, vărsături), pirozis (arsuri), 
reflux, disfagia (dificultăţi la înghiţire), hematemeză 
şi efectuarea de biopsii ale mucoasei gastrice sau  ale 
formaţiunilor tumorale aflate la acest nivel. Pe cale 
endoscopică se poate certifica şi existenţa infecţiei cu 
Helicobacter pylori şi pot fi diagnosticate cu certitu-
dine următoarele afecţiuni: boala de reflux gastro-
esofagian, esofagita de reflux, gastrita şi duodenita, 
ulcerul gastric sau duodenal şi leziunile maligne de la 
nivelul esofagului, stomacului şi duodenului.

Colonoscopia este metoda care explorează endo-
luminal zona anală, rectul, colonul sigmoid, descen-
dentul, transversul, colonul ascendent, cecul, valva 
ileo-cecală şi ultima porţiune a intestinului subţire. 
Cele mai frecvente indicaţii ale colonoscopiei sunt: 
diareea, constipaţia, alternanţa diareei cu constipaţia, 
rectoragii, melenă, dureri abdominale nespecifice, în 
special la persoane adulte cu vârste peste 45 de ani, 
istoric familial de neoplasm colo-rectal sau polipoză 
colonică, anemie, markeri tumorali digestivi (ACE, 
CA 19-9 modificaţi), sau pentru a efectua biopsii ale 
mucoasei gastrice sau  ale formaţiunilor tumorale 
aflate la acest nivel. Cu ajutorul acestei metode se 
diagnostichează: polipoza colonică, diverticuloza 
colonică, neoplasmul colo-rectal şi boli inflamatorii 
intestinale (colita ulcerativă, boala Crohn) şi sin-
dromul intestinului iritabil.

Atât colonoscopia, cât şi endoscopia pot fi utilizate în 
scop terapeutic, pentru rezecţia polipilor.
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Echipei Hyperclinicii MedLife Timişoara i s-a 
adăugat de curând dr. Ana Maria Săraru, medic 
specialist obstetrică-ginecologie. Absolventă 
a Universităţii de Medicină şi Farmacie din 
Târgu Mureş, dr. Săraru a urmat cursuri de 
specializare în „Tehnici avansate în endoscopia 
ginecologică”, „Histeroscopia şi laparoscopia în 
tratamentul infertilităţii feminine”, „Aplicaţii 

biomedicale în obstetrică-ginecologie: patologia 
cervicală, naşterea prematură, determinări 
prenatale (screening biochimic de aneuploidii 
şi al sindromului TORCH). A lucrat în 
departamentele de obstetrică-ginecologie ale 
mai multor spitale, unde a asigurat efectuarea de 
investigaţii şi tratamente, gărzi, urgenţe medico-
chirurgicale şi asistenţă la sala de naştere. 

Dr. Ana Maria Săraru, medic specialist 
obstetrică-ginecologie

Spitalul Life Memorial oferă acum pacienţilor 
posibilitatea de a primi consultaţii şi a beneficia 
de intervenţii chirurgicale realizate de către dr. 
Gheorghe Plugaru, medic primar urologie. Dr. 
Plugaru a absolvit Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 
Republica Moldova. Între 1999 şi 2004 a fost 
medic rezident urologie, la Institutul Clinic 
Fundeni, Clinica de Urologie şi Transplant 
Renal. A lucrat în cadrul Spitalului de Urgenţă 
Floreasca, a fost şeful compartimentului 
Urologie, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, 
şi are competenţă în endourologie şi acreditare 
în chirurgie robotică. Printre intervenţiile 

chirurgicale efectuate de către dr. Gheorghe 
Plugaru se numără cele pentru rezolvarea 
unor probleme ca litiaza renală (chirurgie 
clasică şi endoscopică), tumori renale – 
nefrectomii radicale, parţiale (chirurgie 
clasică, laparoscopică şi robotică), precum şi 
ureterolitotomii, ureteroscopie cu litotritie, 
reconstrucţie ureterală, reimplantare ureterală, 
pieloplastie, cistectomie parţială şi radicală 
cu teconstrucţie vezicală ortotopică şi 
heterotopică, prostatectomie pentru leziuni 
maligne şi benigne (endoscopic şi chirurgie 
clasică), chirurgie reconstructivă genitală 
externă la femei şi bărbaţi.

Dr. Gheorghe Plugaru, medic primar urologie

De curând, s-a alăturat echipei de ginecologi 
din cadrul Life Memorial Hospital dr. 
Valentin Tîrşu, medic primar obstetrică-
ginecologie. Dr. Tîrşu a absolvit Universitatea 
de Stat  de Medicină şi Farmaceutică „Nicolae 
Testemițanu” din Chişinău, Republica 
Moldova. A fost şeful secţiei consultative din 
cadrul Institutului Mamei şi Copilului din 
Chişinău. A făcut cursuri de perfecţionare 

şi reciclare în Moscova, Sankt-Petersburg, 
Harikov, Zaporojie, Kiev, Simferopol, Iaşi, 
Bucureşti, Cluj-Napoca. A participat la 
conferinţe şi congrese internaţionale pe teme 
de obstetrică, ginecologie şi perinatologie. A 
publicat articole ştiinţifice despre profilaxia 
bolilor nozocomiale, specificul tratamentului 
chirurgical şi conduita postoperatorie a 
pacientelor.

Dr. Valentin Tîrşu, medic primar obstetrică ginecologie

Hyperclinica şi Spitalul MedLife Braşov au 
început colaborarea cu dr. Cătălin Ştefan, 
medic specialist ORL şi chirurgie cervico-
facială. Dr. Ştefan  a absolvit Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
din Bucureşti, secţia Medicină generală. A 
urmat mai multe cursuri de perfecţionare: 
„Microchirurgia endoscopică a laringelui, 
inclusiv tehnici laser”, la Institutul de 
Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională 
ORL „Prof. Dr. D. Hociotă”, Bucureşti, 

„Chirurgia surdităţii”, la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-
Napoca, „Chirurgia funcţională endoscopică 
rinosinusală”, la Institutul de Fonoaudiologie 
şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. D. 
Hociotă”, Bucureşti. În calitatea sa de medic 
specialist ORL, a realizat, printre altele, 32 de 
reconstrucţii ale capului, feţei şi gâtului după 
traumatisme, peste 50 de operaţii de amigdale 
şi vegetaţii, 27 de operaţii FESS (Functional 
Endoscopic Sinus Surgery), 7 plastii de timpan.

Dr. Cătălin Ştefan, medic specialist ORL 
şi chirurgie cervico-facială

NOUTĂȚIMEDICI
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A  nins cu fulgi mari, a nins prelung şi atunci abia 
am simţit că a venit iarna, pentru că ea înseamnă, 
mai presus de ger şi zile scurte, zăpadă pe pârtii 

de schi şi derdeluşuri şi lacuri acoperite de gheaţă, bune 
pentru a fi brăzdate cu patinele. Iarna nu trebuie să ne 
îndemne la a sta ghemuiţi lângă calorifer sau lângă sobă, 
ci la a ne continua bunul obicei de a face mişcare.

Când iarna te invită să faci sport

DOSARMEDICAL

Februarie este luna în care împătimiţii 
de schi îşi iau concediile şi pornesc 
într-un adevărat exod spre staţiunile 
româneşti sau străine ce oferă condiţii 
optime pentru a practica sportul 
preferat. La începutul lui Făurar, 
copiii au o săptămână de vacanţă, aşa 
că îşi pot scoate săniuţa din debara, 
sau chiar schiurile şi patinele, pentru 
a se bucura de minunile iernii. Însă 
sporturile de iarnă trebuie practicate 
în anumite condiţii şi cu anumite 
precauţii, spun medicii, şi astfel 
beneficiile vor fi pe măsură.

Doctorul Cristina Mihăilă, specialist 
pediatrie, Spitalul de Pediatrie 
MedLife Bucureşti, le recomandă 
tuturor părinţilor să-şi încurajeze 

şi să-şi susţină copiii să practice 
următoarele sporturi de iarnă: săniuş, 
patinaj, schi, hochei pe gheaţă, 
snowboard. „Când vă hotărâţi să 
înscrieţi copilul la un sport, luaţi 
în calcul cât este de pregătit acesta, 
emoţional şi fizic. Înscrierea se poate 
face din etapa de preşcolar: de la 

2-3 ani pentru săniuş şi schi; la 4-6 
ani pentru patinaj; la 5-8 ani pentru 
hochei pe gheaţă şi, un pic mai târziu, 
spre 9 ani, pentru snowboard. Vârsta 
diferă de la un copil la altul, în funcţie 
de dezvoltarea aptitudinilor fizice şi de 
atenţie ale fiecăruia”, arată pediatrul.
Avantajele schiatului şi patinatului 
sunt creşterea flexibilităţii, dezvoltarea 
forţei musculare şi fizice, şansa de 
a dezvolta şi perfecţiona aptitudini, 
creşterea capacității de concentrare, 
senzaţia de mulţumire, satisfacţia de 
a reuşi, încrederea în propriile forţe 
şi îmbunătăţirea sănătății inimii. 
Aceste avantaje sunt valabile atât 
pentru cei mici, cât şi pentru cei 
mari. „Ca orice sport, şi sporturile de iarnă au ca beneficiu psihologic 

diminuarea stresului, detensionarea, 
creşterea capacităţii de memorizare 
şi concentrare a atenţiei, creşterea 
rezistenţei la oboseală, combaterea 
depresiei, printr-o mai bună oxigenare 
a creierului, deconcentrarea de grijile 
cotidiene”, spune Cristiana Haica, 
psiholog clinician, psihoterapeut, 
Hyperclinica MedLife Titan. Ea arată 
că a face sport în timpul sezonului 
rece este o bună metodă de a preveni 
depresia sezonieră: „Este cunoscută 

tendinţa la depresie în perioada de 
iluminare solară redusă din anotimpul 
rece, de aceea este important să fie 
combătută prin expunere la lumina 
zilei în aer liber cel puţin o oră-
două pe zi. Practicarea sportului 
în special în aer liber este un bun 
antidepresiv, alături de consumul de 
citrice, aromaterapie cu uleiuri de 
citrice, dietă adecvată (multe legume 
şi fructe proaspete), cât mai puţin 
timp petrecut în faţa ecranelor (TV, 
tabletă, calculator), masaj de relaxare, 

meditaţie, yoga şi socializare cu 
persoane cu o stare de spirit bună”.

Dr. Alexandru Poll, specialist 
ortopedie traumatologie, Spitalul de 
Ortopedie MedLife, arată câştigurile 
continuării activităţii sportive şi pe 
timpul iernii, din punctul său de 
vedere: „Ca orice sport, şi cele de iarnă 
pot aduce o multitudine de beneficii. 
Din punctul de vedere al aparatului 
locomotor, este bună mişcarea 
articulaţiilor, punerea în activitate 
şi tonifierea maselor musculare, în 
special a membrelor inferioare, cel 
mai mult solicitate în cazul sporturilor 
de iarnă.” 

Cine nu ar trebui să facă iarna 
sport

„Contraindicaţiile practicării 
sporturilor de iarnă sunt în 
primul rând handicapul motor şi 
neuromuscular sever şi intervenţiile 
chirurgicale recente la nivelul 
membrelor, în special la cele 
inferioare”, spune dr. Alexandru Poll, 
specialist ortopedie traumatologie. 
Cei care suferă de anumite boli acute 
febrile (viroze, traheobronşite, otite, 
pneumonii) ar trebui, pentru o vreme, 
să renunţe la a face mişcare în aer 
liber. „În sezonul rece cu umiditate 
crescută, simptomatologia pacienţilor 
cu boli reumatice se accentuează. O 
boală reumatică nu implică încetarea 
activităţii fizice, dacă pacientul a 
practicat anterior un sport. Pentru cei 
neantrenaţi, se recomandă mersul pe 
jos zilnic, dacă simptomatologia le 
permite”, arată dr. Svetlana Popescu, 
specialist reumatologie, Hyperclinica 
MedLife Titan.

Cum tratăm neplăcerile şi 
accidentele

Schiatul şi patinatul presupun şi riscuri. 
„Pot apărea unele probleme medicale: 
accidentări (entorse, luxaţii, fracturi) 
sau doar întinderi musculare/ febră 

„Ca orice sport, şi sporturile de iarnă au ca beneficiu 
psihologic diminuarea stresului, detensionarea, 

creşterea capacităţii de memorizare şi concentrare 
a atenţiei, creşterea rezistenţei la oboseală, 

combaterea depresiei, printr-o mai bună oxigenare a 
creierului, deconcentrarea de grijile cotidiene.”

Cristiana Haica, psiholog clinician, psihoterapeut, 
Hyperclinica MedLife Titan

„În sezonul rece cu umiditate crescută, 
simptomatologia pacienţilor cu boli reumatice se 

accentuează. O boală reumatică nu implică încetarea 
activităţii fizice, dacă pacientul a practicat anterior un 
sport. Pentru cei neantrenaţi, se recomandă mersul pe 

jos zilnic, dacă simptomatologia le permite.”

Dr. Svetlana Popescu, specialist reumatologie, 
Hyperclinica MedLife Titan.
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musculară. Acestea pot fi prevenite 
prin creşterea progresivă a efortului 
muscular şi luarea măsurilor de 
siguranţă atât de către părinţi, cât şi de 
către antrenorii copiilor. Mai pot apărea 
unele viroze favorizate de factorii de 
mediu (expunerea la temperaturi 
scăzute şi umezeală)”, arată pediatrul 
Cristina Mihăilă. 

În sezonul rece trebuie să fim atenţi la 
protejarea pielii, deoarece este prima 
care vine în contact cu frigul şi care 
are un rol important în menţinerea 
temperaturii corpului. „În condiţii de 
frig prelungit, cantitatea de sânge care 
ajunge la piele este redusă, aportul 

de oxigen şi substanţe nutritive este 
redus, ceea ce afectează regenerarea 
pielii, elasticitatea şi activitatea 
glandelor sebacee şi sudoripare (cu rol 
important în hidratare). În consecinţă, 
apar roşeaţa, descuamarea şi fisurile, 
pierderea tonusului tegumentar. 
Alte efecte negative se produc la 
nivelul capilarelor, care se contractă 
şi se dilată, ca răspuns la variaţiile de 
temperatură şi în timp pot conduce 
la eritem persistent, cuperoză (în 
funcţie şi de alţi factori predispozanţi). 
O atenţie deosebită trebuie acordată 
degerăturilor, care apar de obicei la 
nivelul extremităţilor (degetele de la 
mâini şi picioare, nas, urechi, obraji). 

Persoanele cu afecţiuni autoimune 
(de exemplu, lupus eritematos, 
sclerodermie) pot prezenta fenomenul 
Raynaud (modificări de culoare 
şi durere la nivelul mâinilor şi/sau 
picioarelor). Alte afecţiuni induse de 
frig sunt acrocianoza, eritrocianoza, 
urticaria la rece, paniculita la rece, 
crioglobulinemia. 

Pentru îngrijirea tenului afectat de frig 
se pot utiliza creme emoliente, creme 
hidratante în jurul ochilor, balsam 
pentru buze. Pentru corp şi mâini 
se recomandă creme emoliente şi 
evitarea băilor cu apă fierbinte pentru 
că usucă pielea. În caz de degerături, 
este necesară reîncălzirea rapidă 
(reîncălzirea lentă agravează leziunile) 
şi evitarea frecării, masajului sau 
aplicarea de zăpadă pe zonele afectate, 
arată dr. Rodica Neagu, specialist 
dermatovenerologie, Hyperclinica 
MedLife Titan.

Eficienţa echipamentelor utilizate 
în practicarea sporturilor de iarnă 
a evoluat foarte mult, dar încă nu 
suficient ca să ne păzească complet 
de leziuni. „Schiatul predispune în 
mod special la leziuni sau rupturi 
ale ligamentelor încrucişate ale 
genunchiului şi la leziuni de menisc, 
dar şi la fracturi de tibie sau gleznă. 
Pot apărea şi la membrele superioare 

Este importantă practicarea unui 
sport, oricare ar fi el, în funcţie 
de aptitudinile şi preferinţele 
copilului, cu condiţia ca acesta să 
aibă echipament adecvat sportului 
practicat şi să fie permanent 
supravegheat de către părinţi sau 
de către instructor. Timpul rezervat 
sportului poate varia între 2-3 ore/zi 
şi 4-6 ore/zi, în caz de performanţă”, 
spune pediatrul.
Ortopedul atrage atenţia că este 
indicată o pregătire prealabilă a 
organismului înaintea începerii 
activităţii sportive: „Aceasta constă 
în mişcări de încălzire uşoare ale 
articulaţiilor membrelor superioare 
şi inferioare. De asemenea, este 
necesară o îmbrăcăminte adecvată, 
cu protecţia zonelor expuse 
traumatismelor, şi, nu în ultimul 
rând, o alimentaţie echilibrată şi chiar 
suplimentată, precum şi o hidratare 
suficientă. Prin aceste măsuri, 
articulaţiile noastre, oasele şi muşchii 
vor putea face faţă cu brio efortului la 
care dorim să le supunem.” 
Pentru a fi în formă în timpul şi 

după practicarea sporturilor de iarnă, 
copiii, dar şi adulţii trebuie să aibă 
o alimentaţie adecvată, echilibrată 
(chiar uşor bogat calorică şi glucidică 
în sporturile solicitante, respectiv 
antrenamentele ce durează câteva ore), 
să fie bine hidrataţi (să consume multe 
lichide puţin îndulcite şi călduţe, chiar 
la intervale de 30 de minute în timpul 
antrenamentului) şi să consume miere 
sau glucoză, precum şi multe fructe şi 
legume. „Nu este nevoie de suplimente 
alimentare sau medicamentoase!!!”, 
atrage atenţia medicul pediatru 
Cristina Mihăilă.
„Purtarea de mânuşi şi şosete 
groase, haine groase şi impermeabile 
la vânt, încălţăminte adecvată, 
ochelari de soare, schimbarea 
hainelor ude, adaptarea la frig prin 
expuneri moderate, utilizarea de 
creme emoliente şi creme cu factor 
de protecţie solară mai mare de 30 
(zăpada reflectă radiaţiile ultraviolete, 
efectele fiind mai nocive chiar decât 
vara), evitarea cosmeticelor care 
conţin alcool, deoarece accentuează 
deshidratarea, evitarea consumului de 
alcool şi a fumatului, care cresc riscul 
de leziuni cauzate de frig, deoarece 
produc vasoconstricţie”, sunt măsurile 
de precauţie pe care le recomandă 
dr. Rodica Neagu, specialist 
dermatovenerologie, Hyperclinica 
MedLife Titan.

I.M.

traumatisme precum luxaţiile, entorsele 
şi fracturile”, remarcă dr. Alexandru 
Poll, specialist ortopedie traumatologie, 
Spitalul de Ortopedie MedLife.

Dacă aţi suferit un accident la schi, 
săniuş sau patinaj, ca prime măsuri pe 
care le puteţi lua şi, evident, în funcţie 
de gravitatea acestora, sunt:
‒ aplicarea locală de gheaţă sau 
comprese reci, care scad cantitatea de 
sânge care ajunge la zona traumatizată 
şi, astfel, duce la reducerea inflamaţiei 
şi a durerii;
‒ administrarea unui medicament 
antiimflamator;
‒ imobilizarea membrului respectiv, 
chiar şi cu mijloace improvizate (până 
se ajunge la un serviciu de ortopedie);
‒ menţinerea unei poziţii ridicate a 
piciorului, care trebuie să fie mai sus 
decât nivelul inimii.

La camera de gardă a Spitalului de 
Ortopedie MedLife se pot trata orice 
fel de traumatisme ale membrelor 
superioare şi inferioare ‒ fracturi, 
luxaţii, entorse. Se fac consulturi de 
specialitate, radiografii ale membrelor 
şi examene computer tomograf, în 
situaţii speciale. În funcţie de gravitatea 
situaţiei şi a leziunilor, se pot practica 
imobilizări în orteze, aparate gipsate 
sau intervenţii chirurgicale.

Recomandări înainte de a face 
sport iarna

„Dacă decideţi să înscrieţi copilul de 5 
ani într-o echipă sportivă, asiguraţi-vă 
că alegeţi o echipă care pune accentul 
pe amuzament şi aptitudinile de bază.

„În condiţii de frig prelungit, cantitatea de sânge care 
ajunge la piele este redusă, la fel aportul de oxigen şi 

substanţe nutritive, ceea ce afectează regenerarea pielii, 
elasticitatea şi activitatea glandelor sebacee şi sudoripare. 

În consecinţă, apar roşeaţa, descuamarea şi fisurile.”

Dr. Rodica Neagu, specialist dermatovenerologie, 
Hyperclinica MedLife Titan

„Schiatul predispune în mod special la leziuni sau 
rupturi ale ligamentelor încrucişate ale genunchiului 

şi la leziuni de menisc, dar şi la fracturi de tibie 
sau gleznă. Pot apărea şi la membrele superioare 

traumatisme precum luxaţiile, entorsele şi fracturile.”

Dr. Alexandru Poll, specialist ortopedie traumatologie, 
Spitalul de Ortopedie MedLife

„Înscrierea la un sport se poate face din etapa de 
preşcolar: de la 2-3 ani pentru săniuş şi schi; la 4-6 ani 
pentru patinaj; la 5-8 ani pentru hochei pe gheaţă şi, 

un pic mai târziu, spre 9 ani, pentru snowboard. Vârsta 
diferă de la un copil la altul, în funcţie de dezvoltarea 

aptitudinilor fizice şi de atenţie ale fiecăruia.”

Dr. Cristina Mihăilă, specialist pediatrie, 
Spitalul de Pediatrie MedLife Bucureşti
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REPORTAJ

L-am întâlnit pe A. S., un tânăr de 37 
de ani şi 137 de kilograme, cu câteva 
minute de a intra în operaţie. Am stat 
de vorbă în rezerva cu două paturi, 
ce seamănă cu o cochetă cameră 
de hotel. Era plin de speranţă că, în 
câteva luni, va ajunge să cântărească 
100 de kilograme. A.S. lucrează în 
Italia. „Eu întotdeauna am fost mai 
plin, dar pastele m-au îngrăşat foarte 
mult. Am stat de vorbă cu mai multe 
persoane, am căutat şi pe Internet şi 
m-am hotărât să fac această operaţie. 
Mi-am luat concediu şi am venit în 
ţară, am mers întâi la o clinică din 
Braşov, pentru că era mai aproape 
de casă, însă nu mi-a plăcut cum 
m-au primit. Apoi am ajuns aici, la 
MedLife, unde sunt condiţii bune, la 
standarde europene, iar preţul este 
convenabil. Nu m-aş duce la stat nici 
să mă împuşte”, povesteşte tânărul. 
El are o meserie sedentară; lucrează 
pe un iaht de lux ce face croaziere 
în Mediterana şi, în timpul acestor 
lungi sezoane de navigare, trebuie 

să stea pe scaun şi să urmărească 
un monitor timp de patru ore. Apoi 
face o pauză de patru ore şi o ia de la 
capăt. „Eu am făcut ce mi-am dorit, 
nu m-a complexat grăsimea. Însă, de 
la o vreme, au început să mă doară 
picioarele, inima împingea cam greu. 
Am încercat dietă şi sală, am dat ceva 
kilograme jos, apoi am pus înapoi. 
Am ajuns la concluzia că singura 
soluţie este operaţia. Colegii mei de 
pe iaht, care sunt din Croaţia, Serbia, 
Italia, Cehia, m-au încurajat cu 
toţii. După operaţie, sper să reuşesc 
să mănânc mai puţin”, spune A.S. 

Înainte de intervenţia chirurgicală, 
el a făcut în jur de 50 de analize; 
colesterolul i-a ieşit mare, la fel 
transaminazele. 

„În pregătirea pentru operaţie, 
pacientul obez trebuie să intensifice 
exerciţiile fizice de orice tip, să facă 
exerciţii de respiraţie cu sau fără 
dispozitive specifice, pentru a mări 
capacitatea respiratorie, să ţină un 
regim alimentar cu reducerea la ma-
ximum a dulciurilor şi a grăsimilor 
animale”, precizează doctorul Şerban 
Vasile. 

„Respirăm cu forţă”, îi spune 
tânărului doctorul Paula Neicuţescu, 
medic primar anestezie, când îi pune 
masca pe faţă. „Bisturiu!” După ce 
doctorul face nişte incizii minuscule, 
în abdomen sunt introduse trocarele, 
instrumente chirurgicale în formă de 
tub ascuţit, care permit chirurgilor 
să ajungă cu o cameră de luat vederi 
şi cu alte aparate înăuntru, pentru 
a face operaţia. Vedem stomacul, 
vasele roşii de sânge, ficatul, straturile 
galbene de grăsime. Doctorul Şerban 
Vasile este ajutat în realizarea acestei 
intervenţii de doctorul Mircea Lică, 
medic specialist chirurgie generală.
Prima etapă a operaţiei constă în 
îndepărtarea grăsimii ce se află 
lipită de stomac. Doctorul Şerban 
Vasile foloseşte un aparat special, 
care sigilează vasul de sânge şi 
taie grăsimea. „Aparatul acesta 
înlocuieşte mai multe instrumente 
clasice; face atât disecţie, cât şi 
secţionarea şi sigilarea vaselor, în 
condiţii de hemostază eficientă”, 
explică chirurgul. 

Urmează a doua etapă: cu ajutorul 
unui dispozitiv care taie şi coase, 
numit stapler mecanic, o parte a 
stomacului este îndepărtată. Staplerul 
face presiune şi bagă capsele de titan, 
apoi un cuţit care se află pe mijloc 
execută tăierea. Pe monitor se vede 
cum ataşează nişte clame din loc în 
loc, pe cusătura de capse. 

Doctorul Mircea Lică cere aspirato-
rul; acolo, înăuntru, ţesuturile sunt 
spălate, iar lichidul e apoi aspirat. În 
ultima etapă a intervenţiei, el scoate 
din porţiunea de stomac îndepărtată. 
Acum, A.S. are un stomac de 80-100 
de mililitri; un volum aproximativ 
egal cu cel al unei jumătăţi de cană. 
Pacientului i se montează o drenă, 
apoi îi sunt cusute cele patru mini-
incizii de pe abdomen. În patru zile 
va pleca acasă şi se va bucura de încă 
trei săptămâni de concediu alături 
de ai săi. Chiar dacă nu va putea să 
guste din suculentele mâncăruri ce se 
pregătesc pe meleagurile Secuimii.

Despre „gastric sleeve”
O intervenţie chirurgicală pentru 
obezitate morbidă este recomandată 
de către ghidurile internaţionale 
din domeniu pentru pacienţii cu 
un BMI (index de masă corporală) 
peste 40 sau peste 35, la cei care au 
alte afecţiuni concomitente: diabet 
zaharat tip II, intoleranţă la glucoză, 

Gastric sleeve:
o speranţă reală pentru obezi

O mamă îşi doreşte să poată ieşi la 
plimbare cu fiica sa. Un domn speră 
să îşi facă exerciţiile de gimnastică cu 

aceeaşi mobilitate de altădată. Un tânăr nu mai 
vrea să se teamă că inima sa obosită va înceta 
să bată prea devreme. Toţi aceşti oameni sunt 
supraponderali şi au luat decizia să revină la o 
greutate normală. Pentru că dietele nu au dat 
niciun rezultat, au decis să apeleze la doctorul 
Vasile Şerban, medic primar chirurgie generală 
în Life Memorial Hospital, pentru o operaţie 
„gastric sleeve”. 
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hipertensiune arterială, insuficienţă 
respiratorie, sindrom de apnee în 
somn. De asemenea, în ultimii ani 
indicaţia de intervenţie chirurgicală 
a fost extinsă la o clasă de pacienţi cu 
obezitate moderată (BMI peste 30) 
şi cu diabet zaharat tip II, greu con-
trolabil prin metode convenţionale, 
afecţiune denumită generic «dia-
bezitate».

„Gastrectomia longitudinală 
mecanică tip sleeve laparoscopică” 
sau „gastric sleeve” este una dintre 
cele trei operaţii majore pentru trata-
mentul obezităţii morbide, alături 
de gastric bypass şi de diversia bilio-
pancreatică. „În timp ce diversia 
bilio-pancreatică a devenit o operaţie 
mai mult de palmares, fiind asociată 
cu o rată mare de complicaţii şi un 
confort postoperator mediocru, 
operaţia gastric bypass îşi restrânge 
din ce în ce mai mult indicaţiile 
în favoarea gastrectomiei longitu-
dinale tip sleeve, care şi-a dovedit 
eficienţa în toate categoriile de 
obezitate morbidă. Aceste procedee 
chirurgicale constituie, cel puţin pe 
moment, singurul tratament radical 
al obezităţii morbide, afecţiune ce a 
fost declarată de către OMS «boală 

incurabilă»”, explică doctorul Şerban 
Vasile. Pentru el, aceasta a fost a 
120-a operaţie de acest gen, a 30-a 
pe care a realizat-o în Life Memorial 
Hospital. Pacienţii care au apelat la 
„gastric sleeve” au avut o pierdere 
ponderală în primele două luni de la 
operaţie între 8 şi 20 de kilograme pe 
lună, ulterior aceasta a fost între 5-8 
kilograme pe lună, până la 6-8 luni. 
După această perioadă, scăderea 
ponderală devine mai lentă, dar 
constantă, până la greutatea-ţintă 
specifică fiecărui tip constituţional. 
„Scăderea ponderală trebuie să pro-
greseze până la greutatea normală 
raportată la înălţime, şi anume până 
la un indice de masă corporală între 
20 şi 25. Pentru superobezi, BMI-ul 
ar trebui să ajungă sub 30. Intervalul 
până la obţinerea greutăţii dorite este 
foarte variabil şi depinde în mare 
măsură de disciplina nutriţională a 
fiecărui pacient în perioada regimu-
lui alimentar specific postoperator”, 
precizează doctorul Şerban Vasile.
Regimul alimentar este unul 
etapizat. Toate tipurile de regim 
impun în etapele iniţiale o dietă 
strict lichidiană, regula de bază 
fiind un aport proteic zilnic de 
50-70 grame de proteine pe zi, cu 

eliminarea zaharurilor şi reducerea 
substanţială a grăsimilor. Ulterior, 
dieta progresează către alimente sub 
formă de piureuri şi, în final, ali-
mente solide, dar foarte bine dozate 
ca număr zilnic de calorii.
Avantajele operaţiei „gastric sleeve” 
constau în eficienţa crescută în 
obţinerea scăderii ponderale şi a 
unei rate foarte mici a complicaţiilor 
postoperatorii, în raport cu celelalte 
procedee. De asemenea, după o astfel 
de operaţie pacientul poate „jongla” 
mult mai uşor cu numărul de calorii 
ingerate zilnic, astfel încât să obţină 
o accelerare, o încetinire a scăderii 
ponderale sau chiar o stagnare.
„Această intervenţie prezintă într-un 
procent destul de redus riscurile ge-
nerale ale oricărei intervenţii chirur-
gicale: riscuri anestezice şi de terapie 
intensivă, precum şi riscuri specifice: 
hemoragia, abcesul perigastric, 
fistula gastrică şi stenoza gastrică. 
Depistate precoce, toate aceste 
complicaţii pot fi rezolvate eficient 
prin metode specifice conservatoare, 
minim invazive sau chirurgicale”, 
precizează specialistul.

„Sunt pe apă şi supe acum, peste 
trei-patru săptămâni trec la piureuri. 

Trebuie să învăţ să mănânc cu 
stomacul ăsta”, îmi spune domnul 
T.N., care s-a operat în urmă cu 
două zile. El cântărea, înainte de 
intervenţia chirurgicală, 159 de 
kilograme. Lucrează ca şofer, iar 
patronul său este cel care i-a dat 
banii pentru operaţie. T.N. a făcut 
sport de performanţă, a jucat rugby, 
iar acesta este unul dintre motivele 
pentru care s-a îngrăşat foarte tare. 
„Am prins lotul naţional, am văzut 
Europa pe vremea lui Ceauşescu, 
ceea ce nu e puţin lucru. Acolo ne 
dădeau supraalimentaţie. M-am lăsat 
de sport la 29 de ani. M-am îngrăşat 
şi mai tare, am început să mă mişc 
greu, să nu mă mai pot lega la pan-
tofi”, povesteşte T.N. Dorinţa sa este 
ca această operaţie să îl ajute în timp 
să obţină o formă fizică mai bună; 
să poată să îşi facă exerciţiile de 
gimnastică la fel de uşor ca altădată.
Într-o altă rezervă, doamna M. A., 
în vârstă de 40 de ani, care fusese 
operată cu câteva zile înainte, spera 
să poată fi externată cât mai repede, 
pentru a ajunge la Mangalia, acasă, 
lângă fiica sa. „Cea care m-a făcut 
să iau decizia de a mă opera a fost 
fetiţa mea, care a împlinit 9 ani. 
Nu puteam să merg, nu puteam să 
ies cu ea în oraş, iar ea îşi doreşte 
foarte mult să mergem împreună 
la plimbare. Mi-a fost teamă că mai 
târziu nu voi putea să-mi ajut copilul, 
că vor veni şi alte boli”, povesteşte M. 
A. Înainte de operaţie, ea cântărea 
140 de kilograme. A încercat să 
scape de surplus şi cu ajutorul 
nutriţionistului, însă meseria ei de 
asistentă presupune nopţi pierdute 
şi mese pe apucate. Deşi lucrează în 
domeniul sănătăţii, doamna A. nu 
s-a aşteptat să se teamă atât de mult 
de operaţie: „Însă mi-a fost frică 
degeaba. Recuperarea a fost foarte 
rapidă, a doua zi eram în picioare. 
Condiţiile de aici sunt foarte bune, 
fetele sunt de treabă, de câte ori am 
sunat au venit. Fetele de la reanimare 
au fost excepţionale. Am ales să mă 
operez aici pentru că preţul a fost 
convenabil, dar şi pentru că am avut 
încredere în domnul doctor Vasile. 
Nu te arunci pe mâna oricui, în 
cazuri din astea cauţi un chirurg care 
să aibă note bune!”

Irina MunteanuPentru doctorul Şerban Vasile, aceasta a 
fost a 30-a operaţie „gastric sleeve” pe care 
a realizat-o în Life Memorial Hospital

Trocarele permit chirurgilor să ajungă cu o cameră de luat vederi şi cu alte 
aparate înăuntru, pentru a face operaţia
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Opinia specialistului: 
„Pacientul, în vârstă de 73 de ani, se prezintă pentru investigarea unei formaţiuni 
tumorale pelvine, descoperită incidental ecografic. Examenul CT abdominal 
sugerează existenţa unei colecţii intraabdominale la nivelul fosei iliace drepte, cu 
perete propriu, a cărei apartenenţă nu poate fi precizată. Se intervine chirurgical 
sub anestezie generală şi se constată voluminoasa  tumoră la nivelul apendicelui 
(16/7 cm) fără penetraţie seroasă, fără determinări secundare peritoneale sau 
hepatice şi aparent fără invazii ganglionare prezente. Se decide şi se practică 
hemicolectomie dreaptă cu ileotransversoanastomoză mecanică laterolaterală şi 
drenaj parietocolic drept şi Douglas.” (Dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie 
generală/laparoscopie/herniologie)

Echipa: 
Dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie generală/laparoscopie/herniologie
Dr. Florin Costandache, medic primar anestezie-terapie intensivă
Dr. Georgeta Vremeş, medic primar oncologie 
Dr. Gabriela Marin, medic specialist radiologie
Dr. Oana Zărnescu, medic specialist medicină generală

POVESTEATA

Uneori, afecţiunile grave nu se manifestă, pentru o 
vreme, în niciun fel. Aceasta a fost şi experienţa 
domnului V.D., care tocmai a împlinit 73 de ani. 

Nu slăbise, nu avea greţuri, nu avea scaun anormal, nici 
temperatură sau dureri, însă medicii au descoperit că avea o 
tumoră. În urma operaţiei realizate în MedLife, domnul V.D. 
şi-a regăsit liniştea şi sănătatea.

Dacă nu avem obiceiul de a merge la 
controale medicale de rutină, putem 
afla prea târziu că în organismul nostru 
ceva nu funcţionează cum trebuie. 
Precauţia ne poate salva viaţa. Exemplul 
domnul V.D. este revelator. De profesie 
economist, acum la pensie, el este 
abonat al sistemului MedLife şi se 
afla sub observaţia doctorului Adrian 
Benga, urolog, de doi ani. A mers la el 
pentru un control urologic şi acolo i s-a 
făcut o ecografie, la doamna dr. Gabriela 
Marin, care a arătat o problemă. Pentru 
că era nevoie de o altă investigaţie 
pentru diagnostic, domnul V.D. a ajuns 
la MedLife Griviţa, unde i s-a făcut o 
tomografie computerizată. „Domnul 
doctor Roşu mi-a spus că e ceva foarte 
neclar în acea zonă iliacă şi că ar fi 

bine să consult un chirurg. Am vorbit 
cu doamna doctor Oana Zărnescu, 
medicul meu de familie, tot din reţeaua 
MedLife, şi ea mi-a recomandat să merg 
la domnul doctor Ştefan Tucă, specialist 
chirurgie generală/laparoscopie/
herniologie. După ce mi-a arătat că 
ceea ce se vedea în fosa iliacă dreaptă 
poate fi un adenocarcinom localizat la 
nivelul apendicelui, un caz rar, a decis 
să mă opereze. Intervenţia chirurgicală 
a durat în jur de două ore şi jumătate. 
După patru zile de la operaţie, am fost 
externat”, povesteşte V.D.
După ce tumora de 16/7 centimetri, 
localizată la nivelul apendicelui, a fost 
îndepărtată, a urmat etapa detectării 
genului de ţesut din care era formată 
tumora (examen histopatologic). 

Medicii au trimis probe la laborator, 
spre examinare. Dr. Ştefan Tucă a 
discutat rezultatele cu dr. Vremeş, 
oncolog, şi au ajuns la concluzia că 
operaţia realizată (hemicolectomie 
dreapta) a vindecat bolnavul şi nu este 
necesară chimioterapia, în ciuda faptului 
că era vorba despre un adenocarcinom 
apendicular (o formă de cancer situat la 
nivelul apendicelui).

Oncologul i-a recomandat domnului 
V.D. să meargă la fiecare şase luni să 
realizeze o tomografie computerizată şi 
să ducă o viaţă sănătoasă. Nu i-a prescris 
medicamente, pentru că în situaţia 
sa, una fericită, nu este nevoie de ele. 
Doctorul Ştefan Tucă a solicitat şi un set 
de analize suplimentare ale ţesuturilor 
extrase (teste imunohistochimice), 
pentru a avea certitudinea că totul este 
în regulă.

„A fost o întâmplare că eu am făcut 
această ecografie iniţială, altfel nu aş 
fi avut cum să îmi dau seama că sunt 
bolnav. Nu mă deranja nimic, nu aveam 
niciun simptom. Probabil că, dacă nu 
ar fi fost descoperită la timp, tumora 
ar fi crescut şi aş fi avut probleme mai 

„Odată extirpată tumora, 
viaţa mea decurge normal”

mari. Acum, odată extirpată, viaţa mea 
decurge normal. M-am refăcut complet 
după operaţie”, spune V.D.
El nu a fost înspăimântat gândindu-se la 
rezultatul analizelor ţesutului tumoral: 
„Sunt un om rezonabil. Ştiam că este 
vorba de o tumoare înainte de operaţie. 
Era voia destinului – putea fi neoplasm 
sau nu, dar 90% erau şansele ca să nu 

fie. Tumoarea era lipită de apendice, nu 
atinsese alte părţi ale corpului – ficat, 
pancreas. Nu fusese de tip invaziv. 
Domnul doctor Tucă îmi spunea că nu a 
mai văzut aşa ceva şi că e un miracol că 
organele nu au fost atinse.”

Pentru că este hipertensiv şi are diabet 
de tip II, domnul V.D. va trebui să 

păstreze un stil de viaţă sănătos, să facă 
mişcare şi să urmeze tratamentul pentru 
diabet şi hipertensiune.

„Le recomand tuturor reţeaua MedLife. 
Nu exagerez dacă spun că am fost tratat 
ca în paradis. Condiţiile de spitalizare 
au fost de nota 10 plus-plus. Am avut 
norocul, atunci când a apărut acest 
necaz, să îl cunosc pe domnul doctor 
Tucă, care mi-a inspirat foarte multă 
încredere, prin modul său de a discuta 
cu pacienţii. Iar medicul anestezist 
Costandache a fost, de asemenea, 
extraordinar. La fel, tot personalul din 
Spitalul MedLife Titan. Până şi medicul 
de familie m-a sunat să mă întrebe cum 
mă simt”, spune V.D.

Acum, el aşteaptă rezultatul celorlalte 
analize. Ţine legătura cu medicul de 
familie şi îşi va face din nou ecografie şi 
tomografie computerizată, pentru a fi 
sigur că este sănătos.
 

Irina Munteanu
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INTERVIU

Începutul său în această specializare 
a fost „o şansă”. Lucra în Spitalul 
„Marie Curie”, când profesorul Mircea 
Maiorescu a reuşit să obţină un eco-
cardiograf performant. „Era primul 
aparat de acest fel într-un spital de 
copii din Bucureşti atunci, în 1994. 
Nici în ţară nu existau prea multe eco-
cardiografe. Existau astfel de aparate în 
spitalele pentru adulţi şi, dacă aveam 
nevoie ca un pacient să facă o astfel 
de examinare, trebuia să mergem la 
domnul profesor Apetrei, la Spitalul 
Fundeni”, povesteşte domnul doctor 
Dumbravă, de formaţie pediatru.
După ce aparatul a fost achiziţionat, 
doctorul a fost trimis la un curs la 
Spitalul Fundeni, pentru a învăţa 
ecocardiografia. A urmat un curs de 
specializare de trei luni în Louisville, 
Kentucky, Statele Unite, pentru că 
Spitalul Marie Curie avea o colaborare 
cu fundaţia „Humana” de acolo. 
„Această fundaţie a ajutat foarte mult 
în dezvoltarea pediatriei şi, în general, a 
medicinei din România. Au fost multe 
schimburi. Au venit medici şi asistente 
de acolo, au plecat echipe de medici şi 

asistente din România într-un program 
ce s-a desfăşurat timp de zece ani. Aceste 
echipe, de diverse specialităţi – pediatrie, 
neonatologie, au văzut ce deficit avem 
noi. În acel moment, cardiologia 
pediatrică mergea foarte prost şi au 
încercat să o dezvolte, inclusiv cu 
chirurgie în cadrul Spitalului Fundeni”, 
îşi aminteşte medicul. 

Afecţiunile cele mai frecvente pe care 
le-a întâlnit ca specialist în cardiologie 
pediatrică sunt bolile cardiace 
congenitale şi bolile similare cu cele 
ale adulţilor – miocardite, endocardite, 
tulburări de ritm şi de conducere, 
pentru care trebuie puse stimulatoare 
cardiace. Cu excepţia unor tipuri de boli 
coronariene, copilul are aproape aceeaşi 
patologie ca adultul. Şi copilul are 
hipertensiune arterială, fie secundară, 
fie primară/esenţială. „Până acum câţiva 
ani, hipertensiunea apărea la copii cel 
mai frecvent ca secundară bolilor renale, 
endocrine. Acum, în urma modificării 
stilului de viaţă, care se vede în numărul 
mare de copii supraponderali şi obezi, 
hipertensiunea arterială apare la copii 

şi adolescenţi ca o afecţiune primară, 
esenţială. Lipsa de mişcare, alimentaţia 
greşită, la care se adaugă poate şi o 
moştenire genetică, duc la apariţia 
acestei probleme. A coborât foarte mult 
vârsta de la care avem de a face cu acest 
tip de hipertensiune arterială. Societatea 
este stresată şi copiii cu atât mai mult; 
şi ei au destule griji”, a observat domnul 
doctor. El spune că în timp ce era în 
facultate hipertensiunea arterială nu era 
boala pediatriei. Această problemă a 
început să intre şi în atenţia cardiologilor 
care se ocupă de adulţi, pentru că aceşti 
copii vor creşte şi vor deveni pacienţii 
lor. Aceşti factori de risc, ce duc la boli 
vasculare la adult, încep să-i afecteze pe 
copii, iar misiunea pediatrului este de 
a-i aduce în atenţia părinţilor, pentru a 
fi eliminaţi.

De cele mai multe ori, părinţii nu 
realizează că fiii lor au probleme 
cardiologice. Copiii nu ajung direct 
în cabinetul doctorului Dumbravă 
din Hyperclinica MedLife Favorit, 
cu fereastra acoperită de o perdea 
colorată, pe care se văd personaje de 
desen animat, marca Disney. Şi nici la 
cabinetul său din Spitalul de pediatrie 
MedLife. „Părinţii văd că cei mici au luat 
prea mult în greutate sau că îi supără 
câte ceva şi merg la pediatru. Acum, 
există protocolul ca, la orice consult 
de rutină în pediatrie, să se măsoare 
tensiunea arterială încă de la vârsta de 
3 ani. Uneori, dacă există motive să se 

În 40 de ani de carieră, a privit în ochii a 40.000 de copii; s-a 
apropiat de ei jucându-se, i-a consultat, a încercat să afle de 
ce inima lor nu merge cum trebuie şi, de cele mai multe ori, 

le-a adus vindecarea. Doctorul Doru Dumbravă ne vorbeşte în 
acest interviu despre provocările şi satisfacţiile pe care le-a avut în 
cariera sa de specialist în cardiologie pediatrică. 

Interviu cu dr. Doru Dumbravă, conferenţiar, medic primar pediatrie, specialist în 
cardiologie pediatrică la Hyperclinica MedLife Favorit şi Spitalul de Pediatrie MedLife

măsoare tensiunea, se face şi sub această 
vârstă. Astfel, dacă pediatrul descoperă 
o afecţiune cardiacă, îşi îndreaptă 
pacientul către cardiolog”, explică 
medicul.

„Am învăţat de la medici foarte 
buni să fac pentru pacienţii mei 
exact ce aş face în acelaşi caz 
pentru copiii mei” 

În afara cazurilor nefericite, când 
diagnosticul este pus prea târziu, cazurile 
dificile pe care le-a întâlnit în cariera 
sa sunt „pacienţii cu boli structurale 
cardiace complexe, când poate fi nevoie 
de una sau de mai multe intervenţii pe 
cord, iar în timp rezultatul să nu fie cel 
aşteptat. Adică să se reuşească astfel doar 
o creştere a speranţei de viaţă cu câţiva 
ani. În aceste cazuri, speranţa ar putea 
veni numai de la un transplant cardiac”, 
explică domnul doctor. Şi-a făcut 

lucrarea de doctorat pe „Cardiologie 
pediatrică” şi a avut drept temă 
„Cardiomiopatiile la copil”; unele tipuri 
de cardiomiopatii (forma dilatativă 
idiopatică) au doar un tratament 
medical suportiv şi pot fi rezolvate 
numai prin transplant. „Am avut şi 
pacienţi pe care ştiam că îi voi pierde. E 
poate mai greu să trebuiască să tratezi 
copii. Am învăţat de la medici foarte 
buni să fac pentru pacienţii mei exact ce 
aş face în acelaşi caz pentru copiii mei. 
Să fii pediatru e şi foarte frumos; copilul 
în general nu te păcăleşte. Îţi dai seama 
dacă îl doare cu adevărat ceva. De cele 
mai multe ori, copiii suferă de afecţiuni 
acute, le pui diagnosticul şi se pot trata, 
vindeca. Adulţii au de obicei suferinţe 
cronice, nerezolvabile integral”, spune 
domnul doctor Dumbravă. 

A lucrat mulţi ani în Spitalul Marie 
Curie, însă la un moment dat a decis 

să părăsească sistemul medical de stat: 
„Eu am plecat dintr-un spital foarte bun, 
care avea dotările necesare. Însă lipsa 
de personal era o problemă. Se lucra cu 
un număr de asistente mult sub normal, 
iar riscul de a se întâmpla ceva rău era 
foarte mare. Eram şef de clinică, aveam 
o responsabilitate foarte mare. Când 
eram de gardă, rămâneam noaptea să 
am grijă de 50 de copii cu o singură 
asistentă”. La toate acestea se adăugau 
sarcini administrative, care îi mâncau 
timpul, aşa că a preferat să intre în 
sistemul de sănătate privat: „Am vrut să 
fac ce îmi place, să mă joc cu copiii şi să 
îi tratez. N-am avut niciodată probleme 
în a comunica cu cei mici. Ei vin aici cu 
mama sau cu tata, mai întâi glumim. 
Chiar dacă ei plâng, nu mă deranjează. 
Prefer ca în cabinet să nu stau îmbrăcat 
în alb.” 

Pentru a pune diagnosticul, cardiologul 
pediatru foloseşte un ecocardiograf, un 
pulsoximetru, ce stabileşte gradul de 
saturare a hemoglobinei în oxigen, un 
aparat de tensiune arterială. „Se mai 
poate pune un aparat tip Holter, pentru 
monitorizarea activităţii cordului pe 
o durată de 24 de ore sau a tensiunii 
arteriale. E posibil ca, atunci când e 
în faţa doctorului, copilului să-i mai 
crească tensiunea arterială”, zâmbeşte 
specialistul.

Domnul doctor Dumbravă crede că 
e bine ca aceia care fac cardiologie 
pediatrică să aibă o pregătire de 
pediatru: „La americani e obligatoriu ca 
mai întâi să faci pediatrie la modul foarte 
serios. Patologia pediatrică este foarte 
dificilă şi trebuie să poţi să vezi copilul în 
ansamblu. Poate fi vorba despre o boală 
care să aibă răsunet în mai multe organe 
sau de boli neuromusculare, colagenoze, 
boli reumatismale, patologie oncologică, 
ce pot leza funcţia cardiacă.” Specialistul 
crede că „viitorul este al specializării 
spre patologia cardiacă a fătului, 
diagnosticarea din viaţa intrauterină şi 
corectarea afecţiunilor în acea perioadă”.

Interviu de Irina Munteanu

„În urmă cu câţiva ani, hipertensiunea arterială 
esenţială/primară nu era boala pediatriei”

Dr. Doru Dumbravă, conferenţiar, medic primar pediatrie, 
specialist în cardiologie pediatrică
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UTILE

Din punctul de vedere al specialiştilor 
ortopezi, la Spitalul MedLife Braşov 
siguranţa pacientului este realizată 
prin maniera de desfăşurare a actului 
operator şi prin îngrijirile performante 
din compartimentul ATI (Anestezie 
şi Terapie Intensivă). Sălile de operaţii 
sunt dotate la cel mai înalt nivel şi 
sunt deservite de o echipă de asistenţi 
medicali şi de infirmieri cu experienţă, 
coordonaţi de un asistent-şef cu 
autoritate profesională. În Spitalul 
MedLife, riscul complicaţiilor septice 
este foarte mic, iar calitatea îngrijirilor 
postoperatorii, foarte bună, fapt care a 
determinat ca numărul de pacienţi care 
apelează la noi să fie în creştere. 
Echipa medicală de ortopedie-

Unul dintre principiile medicinei moderne este acela de a 
ajuta pacientul în luarea deciziilor corecte. Informarea 
pacientului înseamnă mai mult decât un principiu 

de promovare; este unul dintre elementele de bază ale eticii 
medicale. De aceea, noi oferim pacientului informaţii corecte 
pentru a înţelege avantajele spitalului privat, pentru a accepta şi 
a dori să-şi rezolve problemele de sănătate în Spitalul MedLife 
Braşov. Profesionalismul nostru este asigurat prin pregătire 
temeinică, experienţă vastă şi, mai ales, prin capacitatea 
medicilor ortopezi de a lucra în echipă. Echipa de ortopedie 
este alcătuită din trei seniori (medici primari) şi patru medici 
specialişti. Coordonarea este asigurată de prof. univ. dr. Iosif 
Şamotă.

traumatologie s-a format începând 
cu anul 2012 şi a ajuns la maturitate 
în 2014, anul cu numeroase operaţii 
majore. În 2012, echipa de medici 
ortopezi a practicat 103 operaţii, în 
anul următor 189, iar în 2014 330 de 
intervenții chirurgicale. Dintre acestea, 
specific câteva cu dificultate sporită. 
Astfel, în 2012 au fost efectuate două 
ligamentoplastii de genunchi şi cinci 
endoprotezări de şold şi genunchi. În 
2013, s-au realizat 10 ligamentoplastii 
şi 37 de endoprotezări, iar în anul 
2014 , 22 de ligamentoplastii şi 90 de 
endoprotezări.

Decembrie 2014 a fost luna premierelor, 
la nivelul județului Braşov. A fost 
operat un pacient cu gonartroză 
gravă asociată cu pseudartroză de 
femur (fractură veche nevindecată). 
Au fost rezolvate ambele leziuni cu 
ajutorul unui dispozitiv unic, proteza 

de genunchi LEXA. Echipa operatorie 
l-a avut în componenţă pe dr. Bernard 
Reignier, medic primar ortoped 
cu supraspecializare în chirurgia 
genunchiului, la spitalul „Le Mans 
Clinique du Pre” (Franţa). În ziua 
următoare a fost operată o altă pacientă 
cu gonartroză gravă pe un genunchi 
cu sechele din copilărie şi pentru care 
protezarea uzuală nu era posibilă. 
Ulterior, tot în luna decembrie a fost 
implantată, în premieră, o proteză de 
umăr. Aceste intervenţii de excepţie    
ne-au adus satisfacţii profesionale 
deosebite şi au reprezentat o adevărată 
încununare a activităţii de ortopedie în 
anul 2014. 
În ceea ce priveşte proiectele pentru 
anul 2015, echipa de medici ortopezi 
este pregătită să practice o gamă vastă 
de intervenţii pentru orice tip de 
traumatism sau sechele traumatice ale 
membrelor, intervenţii artroscopice la 

nivelul genunchiului, ligamentoplastii 
artroscopice la genunchi, artroscopia 
umărului, protezări interne de şold, 
genunchi şi umăr. Suntem obişnuiţi să 
oferim, în continuare, profesionalism, 
siguranţă şi confort pacienţilor noştri. 
Suntem sprijiniţi de investitori puternici 
şi avem un management flexibil, capabil 
să menţină şi să amelioreze constant 
calitatea activităţii medicale. 
Fiecare dintre medicii noştri, pe lângă 
abilităţile şi performanţele profesionale 
personale, are alături întreaga echipă şi 
siguranţa oferită de reţeaua naţională 
MedLife, operatorul privat de sănătate 
numărul 1 din România.

Prof. univ. dr. Iosif Şamotă – medic 
primar ortoped , coordonator 
Departament Ortopedie Spital

director medical, Spitalul MedLife Braşov

Performanţe în ortopedie 
la Spitalul MedLife Braşov

Spitalul MedLife Brașov
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ÎNTREBĂRILETALE

Cristi
Care este durata de viaţă „cea mai optimistă” pentru o proteză de genunchi şi câte revizii 
suportă această articulaţie?

Răspunde dr. Andrei Anastasiu, medic primar 
ortopedie traumatologie, Spitalul de Ortopedie şi 
Chirurgie Plastică MedLife:

Durata de viaţă a protezelor în general este 
dependentă de mai mulţi factori. Factorii care 
ţin de tehnica chirurgicală în sine sunt corecta 
dimensionare a componentelor, respectarea 
axelor mecanice, balansul ligamentar, evitarea 
contaminării intraoperatorii etc.
Factorii dependenţi de pacient sunt vârsta, 
greutatea, laxitatea ligamentară, respectarea 
indicaţiilor postoperatorii, evitarea infecţiilor 
intercurente, care pot contamina hematogen 
proteza, traumatismele etc.
Factorii ce ţin de implantul în sine depind de 
calitatea acestuia şi mai ales a modalităţii de 
fixare (în general, protezele de genunchi sunt 
cimentate, deci există două interfeţe care pot 
ceda, cea dintre os şi ciment şi cea dintre implant 

şi ciment).
V-am enumerat câţiva dintre aceşti factori pentru 
a arăta că este foarte greu de estimat cât va dura 
artroplastia totală a genunchiului.
Simplificând însă, putem spune că un pacient 
tânăr, cu un nivel de activitate crescut şi 
cu o lungă speranţă de viaţă, eventual şi 
supraponderal şi supus şi riscului mai mare de a 
suferi traumatisme la nivelul genunchiului, poate 
spera la o durată mai scurtă până la necesitatea 
unei revizii, poate undeva la 10-15 ani, în timp 
ce un pacient vârstnic, cu un nivel mai scăzut 
de activitate şi speranţă mai scurtă de viaţă, în 
general nu mai este supus unei a doua operaţii. 
În ceea ce priveşte numărul de revizii, acesta 
trebuie să fie cât mai mic, având în vedere că, 
în general, durata de viaţă a protezei scade cu 
fiecare nouă operaţie. Nu există însă o limită 
stabilită, ci doar necesitatea de a rezolva cazul 
respectiv.

Răspunde dr. Bogdan Stănescu, medic primar 
chirurgie endocrină, Hyperclinica MedLife 
Griviţa, Life Memorial Hospital şi Spitalul de 
Pediatrie MedLife:

Din ceea ce descrieţi, reiese că aveţi o guşă 
polinodulară, care funcţionează normal. De 
aceea, probabil, nu aţi primit tratament. Nu am 
dimensiunile nodulilor, pentru a vă putea spune 
dacă au indicaţie chirurgicală, şi nici valoarea 

calcitoninei, care ne-ar putea spune dacă există 
un cancer medular. Vă recomand, în cazul în 
care calcitonina este peste valoarea normală, 
să vă operaţi de urgenţă. Dacă este normală 
sau mai mică şi dacă vreunul dintre noduli este 
palpabil sau peste 1,5 cm, să faceţi o puncţie. 
Dacă nodulii sunt mici (sub un centimetru), vă 
recomand monitorizare clinică şi ecografică şi, 
în funcţie de rapiditatea creşterii, se va decide 
intervenţia operatorie.

Elena
Acum 4 ani, am făcut o ecografie la glanda tiroidă, în urma căreia medicii au descoperit nişte 
noduli. Analizele hormonale au arătat că glanda, în ciuda acestor noduli, funcţionează normal. 
Nu am primit tratament, însă acum simt, rar, ce-i drept, o uşoară stare de sufocare. În ce condiţii 
s-ar impune extirparea acestor noduli?

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.

Paul 
Mama mea a fost diagnosticată cu tumoră la colecist în decembrie 2013, a fost operată 
la Fundeni în ianuarie 2014, operaţie în urma căreia s-a făcut excizia colecistului, a unui 
nodul peritoneal şi hepatectomie segmentară, segment IV B, V atipică. Ultimul RMN din 2 
decembrie 2014 relevă următoarele:

- modificările infiltrative hilare hepatice cu aspect tumoral pe o arie de
3,2/4,6 cm, extinse periportal până în regiunea celiacă, cu invazie vasculară şi care se extind 
parahilar în parenchimul hepatic segment III-IV, de-a lungul ductului hepatic stâng pe care îl 
stenozează neregulat pe o lungime de 2 cm de la convergenţă;

- îngroşare parietală circumferenţială a pereţilor antrali pe o lungime de 8 cm, regulată, cu 
edem intens parietal şi infiltrare edematoasă extraparietală.

Pacienta este în acest moment la chimioterapie unde se încearcă tratarea tumorii de 3x4 cm, 
care apăruse şi la RMN-ul precedent, dar aş dori să ştiu ce soluţii (chirurgicale sau nu) există 
pentru cele descrise mai sus.

Răspunde dr. Emil Marcel Bogdan, medic primar 
chirurgie generală, Life Memorial Hospital:

Tumora de colecist pentru care a fost operată 
mama dvs. are alte caractere de evoluţie 
faţă de metastazele unei tumori colorectale. 
Din descrierea pe care aţi trimis-o, se pare 
că intervenţia practicată a fost în scop mai 

degrabă paliativ, importanţa majoră revenindu-i 
chimioterapiei adecvate diagnosticului 
histopatologic. În urma rezultatului trimis, 
se pare că în prezent există o persistenţă şi o 
extindere a suferinţei iniţiale care, cel puţin în 
acest moment, nu are o rezolvare chirurgicală cu 
intenţie curativă. Chimioterapia este în măsură 
să încetinească progresia regională a bolii.

Carmen
Aş dori să ştiu dacă prezenţa unul nodul de fibrom istmic de dimensiune 23/21 prezintă 
probleme în sarcină.

Răspunde dr. Marian Iliescu, medic primar 
obstetrică-ginecologie, Spitalul Life Memorial:

În principiu, un nodul fibromatos situat istmic de 
asemenea dimensiune poate pune probleme în 
sarcină. Şi anume, se ştie că în sarcină, din cauza 
estrogenilor în cantitate mare, fibromul creşte. 

Fiind aşezat în regiunea istmică, poate fi o piedică 
în calea evacuării fătului (tumora praevia). De 
asemenea, poate fi o cauză de inserţie patologică 
a placentei, ce se poate manifesta cu sângerări, 
risc de avort şi naştere prematură. Soluţia ar fi să 
fie rezolvat înainte de apariţia sarcinii, dacă are o 
evoluţie spre cavitatea uterină.
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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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