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În fiecare zi învăţăm ceva nou. Uneori, nici nu ne dăm seama de acest 
lucru, însă ceea ce acumulăm ne apare în minte atunci când încercăm 
să reacţionăm la persoane sau situaţii noi. Adunăm tot felul de 

informaţii, din cărţi, dar şi din interacţiunea cu semenii, şi, deşi de cele 
mai multe ori aceste informaţii rămân undeva ascunse în mintea noastră, 
fără niciun folos, uneori ele se transformă în cunoaştere, despre lume şi 
despre noi înşine.

Învăţăm şi programat, ca să progresăm profesional sau ca să ne descurcăm 
în roluri noi. Pentru a scrie interviul pe care vi-l prezentăm în acest 
număr, l-am întâlnit pe domnul doctor Gheorghe Plugaru, medic primar 
urologie, de la care am aflat câţi ani de studiu sunt necesari pentru o 
specializare precum urologia. A început rezidenţiatul printr-un stagiu 
de chirurgie generală şi a continuat cu stagiile obligatorii pentru un 
specialist în urologie: stagiul de urologie, stagiul de chirurgie vasculară, 
cele de radiologie şi de nefrologie. Rezidenţiatul a durat cinci ani, însă 
perioada de învăţare nu s-a oprit aici. „În 2007, am avut ocazia să efectuez 
un stagiu de pregătire în chirurgie robotică la Strasbourg, apoi am realizat 
în ţară prima prostatectomie robotică”, mi-a spus doctorul.

Însă oamenii învaţă şi pentru a se descurca în roluri noi. Pentru reportajul 
pe care îl veţi citi în acest număr, am mers la „Şcoala Părinţilor”, unde 
am întâlnit patru viitori părinţi ce îşi doresc să capete cunoaştere încă 
dinainte de a li se naşte copilul, pentru că îşi doresc sa fie cât mai buni 
în acest rol. Cătălina Dumitrescu, doctor în psihologie, coordonatoarea 
„Şcolii Părinţilor”, îmi spunea că la aceste cursuri vin oameni cu studii 
superioare, „care au deschidere spre a învăţa şi care contribuie la 
construirea unei lumi mai bune”. Sunt oameni ce nu se mulţumesc să 
primească informaţie neverificată de pe Internet şi vor să întâlnească 
specialişti precum nutriţionişti, kinetoterapeuţi, neonatologi, psihologi, 
ginecologi, ce au răspunsuri autorizate pentru nedumeririle lor. 

Totuşi, Internetul este o sursă foarte bună de informaţii, cel puţin pentru 
a începe o documentare. Când a trebuit să pregătesc structura dosarului 
despre bolile care îi afectează pe bărbaţi, pe care vi-l prezentăm în acest 
număr, primul pas a fost să dau o căutare pe Google. Următorul pas a 
fost să adresez întrebările unor specialişti, pentru a obţine o informaţie 
corectă. Atunci când vrem să învăţăm, trebuie să ne asigurăm că nu ne 
hrănim cu fapte incorecte.

Să nu uităm, cunoaşterea ne ajută să ne descurcăm mai uşor în viaţă şi ne 
ajută să ne învingem temerile! 

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

În acest număr, citiţi despre modul în care se desfăşoară 
cursurile „Şcolii Părinţilor”. Acest proiect a demarat în 
octombrie 2010, iar de atunci şi până în 2015, 1046 de 
cupluri au venit să înveţe cum să aibă grijă de bebeluşii 
lor. Cursurile durează patru zile, de luni până joi, de la 
ora 18 la ora 20, şi presupun întâlniri cu un nutriţionist, 
un kinetoterapeut, un neonatolog, un psiholog şi un 
ginecolog. 

Cazul Angelei S. aminteşte de cele prezentate în serialul 
„Doctor House”: în ciuda investigaţiilor, nimeni nu 
putea să îi dea un diagnostic, pentru a începe un 
tratament. Însă când a ajuns la doamna doctor Dede, 
din Hyperclinica MedLife Titan, a primit imediat şi 
diagnosticul: suferea de sarcoidoză.

Aflaţi din acest articol despre simptomele otitei medii 
seroase, boală a urechii medii care se manifestă prin 
scăderea auzului, şi despre modul în care poate fi 
tratată.

Doctorul Gheorghe Plugaru a făcut rezidenţiatul în urologie, 
la Institutul Clinic Fundeni, Clinica de Urologie şi Transplant 
Renal. Citiţi în acest interviu despre intervenţiile chirurgicale 
cele mai dificile pe care le-a realizat doctorul Plugaru la 
Spitalul de Urgenţă Floreasca şi în Life Memorial Hospital.

Citiţi despre investigaţiile necesare pentru 
diagnosticarea unei dureri de călcâi, despre analizele 
ce se fac pentru endometrioză, despre recomandările 
geneticianului referitoare la testele pentru depistarea 
mutaţiilor genetice asociate cu un risc mai ridicat de 
a dezvolta cancerul de sân şi de ovar şi despre tratarea 
apneei în somn.



HYPERCLINICA MEDLIFE UNIRII

Măsoară-ţi densitatea osoasă!

HYPERCLINICA MEDLIFE GRIVIŢA

Teste pentru secvenţierea genelor 
implicate în cancerele ereditare de sân şi de ovar
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Pacienţii Hyperclinicii MedLife Unirea au acces la cea 
mai modernă metodă de măsurare a densităţii osoase, 
osteodensitometria DXA. Această investigaţie este efectuată 
de către un medic endocrinolog, care poate recomanda şi 
tratamentul adecvat în cadrul aceleiaşi şedințe. Dacă optaţi 
pentru realizarea testului complet (DXA 3 segmente), veţi 
beneficia de consultaţie gratuită.

Osteodensitometria este o metodă de investigare 
importantă pentru un diagnostic precoce al osteoporozei. 
În acest caz, există metode de stopare a pierderii masei 
osoase şi de scădere consecutivă a riscului de fracturi. Un 
os osteoporotic (rarefiat) se fracturează mult mai uşor, iar 
recuperarea dupa fracturi este întârziată, cu preţul unor 
dureri mari şi al imobilizării prelungite ce poate antrena 
alte complicaţii. Aşadar, putem preveni o mare suferinţă 
printr-o investigaţie simplă şi accesibilă, care semnalizează 
momentul începerii tratamentului de consolidare a masei 
osoase.

Osteodensitometria DXA este o metodă modernă, care 
foloseşte raze X de frecvenţe diferite ce străbat osul, 
permiţând aprecierea gradului de reducere a densităţii 
osoase. Procedura nu este dureroasă, nu necesită pregătire 
prealabilă a pacientului, iar doza de iradiere este foarte mică 
(de peste 10 ori mai redusă decât cea a unei radiografii 
standard). DXA se efectuează uzual la nivelul coloanei 
vertebrale lombare şi şoldurilor. 

Osteodensitometria se recomandă:
• tuturor femeilor, după instalarea menopauzei;
• femeilor aflate în premenopauză, dar cu factori de risc 
asociaţi;

• celor care au scăzut în înălţime sau au prezentat o 
fractură osoasă la traumatism minor. 

Şi bărbaţii pot suferi de osteoporoză, în special fumătorii 
şi cei cu boli cronice, care primesc tratament cortizonic. 
Indicaţia de osteodensitometrie o stabileşte medicul 
curant.

În Hyperclinica Medlife Unirii, aparatul folosit, QDR 
Explorer, reprezintă vârful de gamă al firmei Hologic, care 
se bazează pe o tehnologie de ultimă generaţie. Astfel, se 
permite obţinerea unei imagini de calitate superioară şi 
de o precizie deosebită. Acesta combină valoarea clinică 
dovedită a măsurării densităţii osoase cu evaluarea frac-
turilor vertebrale (VFA).

Medicii care efectuează DXA osteodensitometrie în 
Hyperclinica MedLife Unirii sunt:

Dr. Anca Drăguţescu – medic specialist endocrinolog;
Dr. Rodica Petriş - medic specialist endocrinolog;
Dr. Adriana Gruia - medic specialist endocrinolog;
Dr. Mihaela Pena - medic specialist endocrinolog;
Dr. Steluţa Bosoancă - medic specialist endocrinolog;
Dr. Cristina Copăescu - medic specialist endocrinolog;
Dr. Loredana Pârlog - medic specialist endocrinolog.

 Adresa: str. Hans Christian 
Andersen nr. 1, sector 4, Bucureşti

Informaţii şi programări, la 021 9646.

În cadrul Laboratorului de Genetică Moleculară 
MedLife este disponibil testul care permite 
secvenţierea completă a genelor implicate în cazurile 
de cancer de sân şi ovar ereditare ‒ BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, ATM, BRIP1 şi PALB2. Recoltarea pen-
tru analize se poate face în orice unitate MedLife. 
Consultaţia pentru interpretarea rezultatelor, inclusă 
în preţ, are loc în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Griviţa, unde se află Laboratorul de Genetică 
Moleculară. În plus, Laboratorul de Genetică 
Moleculară al MedLife efectuează screening de 
inserţii/deleții în genele BRCA1, BRCA2, CHEK2 
şi ATM. Preţul total al testului, al interpretării 
rezultatelor şi al screeningului este de 3.000 de lei, 
iar rezultatele se eliberează în termen de 22 de zile 
lucrătoare. 

Apariţia cancerului de sân are două componente – 
componenta determinată de mediul înconjurător şi 
componenta genetică sau moştenită. În cazul com-
ponentei genetice, au fost descrise mai multe gene cu 
implicare în apariţia cancerului de sân. Genele care 
au fost cel mai frecvent asociate şi care dau riscul 
cel mai mare de a dezvolta cancer de sân sunt genele 

BRCA 1 şi BRCA 2. Acestea sunt gene supresoare 
tumorale, implicate în controlul integrităţii ADN.

Un defect al acestor gene duce la apariţia sindromu-
lui de cancer de sân şi ovar ereditar. Acest sindrom 
este asociat nu numai cu apariţia timpurie de cancer 
de sân, ci şi cu riscul crescut de apariţie a cancerului 
ovarian, pancreatic, de stomac, laringeal, de trompă 
uterină şi prostată. Acelaşi sindrom este responsabil 
pentru 5-10% din cancerele de sân. Pentru persoanele 
ce prezintă mutaţii în aceste gene, riscul de a dezvolta 
cancer de sân este de 50-80%, iar cel de a dezvolta can-
cer de ovar este de 30-50%, până la vârsta de 70 de ani.

Riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer asociate cu 
mutaţii în gena BRCA2 creşte de 20 de ori în cazul 
cancerului de prostată şi de 10 ori în cazul cancerului 
pancreatic. Dacă în familie au existat anterior cancere 
de sân, în care transmiterea nu poate fi explicată prin 
mutaţii în BRCA1 sau BRCA2, cel mai frecvent sunt 
implicate alte gene ‒ CHEK2, ATM, PALB2 şi BRIP1.

Adresa Laboratorului de Genetică Moleculară 
MedLife: Calea Griviţei nr. 365, sector 1
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PHARMALIFE

Cadouri pentru clienţii MedLife

HYPERCLINICA MEDLIFE 
GENESYS ARAD 

Promoţie la determinările 
FIBROSCAN

În aprilie, în funcţie de serviciile pe care le accesaţi 
ca pacienţi ai clinicilor MedLife şi de volumul 
acestora, veţi fi răsplătiţi cu cadouri în farmaciile 
PharmaLife. În plus, aveţi 10% reducere la o gamă 
foarte largă şi variată de produse. Reducerea se 
aplică la produse de îngrijire personală pentru 
adulţi şi copii, cosmetice, dermatocosmetice, su-
plimente şi altele, pe baza unui voucher prezentat 
în farmacie pentru achiziţia produselor. Această 
ofertă nu se cumulează cu alte discounturi sau 
promoţii şi este valabilă în limita stocului disponi-
bil. Produsele-cadou sunt oferite de partenerii 
Pharmalife Med din portofoliul producătorilor/
furnizorilor: „Nouă Luni/ Onedia/ Radix/ Mustela/ 
Walmark/ Tehnobionic/ Dr. Brown/ Ara toys/ 
Vatra Distributions/ Sodimed/ Hipp/ Texacom/ 
GTS/ Hyllan/ Stabil Intercom”. Oferta este valabilă 
în toate farmaciile PharmaLife din Bucureşti, Arad, 
Braşov şi Constanţa.

Scaunul auto Chicco Gro-Up este omologat pentru reţinerea 
copilului la bordul autovehiculului, în conformitate cu 

normativa europeană ECE R44/04 pentru grupele de 
vârstă 1/2/3, adică pentru copiii care cântăresc între 
9 şi 36 kg. Acest scaun auto poate fi utilizat pentru o 
perioadă lungă, până la vârsta de 12 ani. Atât legislaţia 
internă, cât şi cea internaţională prevăd obligativitatea 
utilizării unui dispozitiv de siguranţă pentru reţinerea 
copilului în autovehicul până la vârsta de 12 ani, 
respectiv 150 cm înălţime.

Scaunul auto Chicco Gro-UP garantează siguranţa 
şi confortul copilului dvs. până în momentul în 
care acesta va putea utiliza centurile de siguranţă ale 
autovehiculului.

Practic, sigur şi economic (datorită integrării a trei 
grupe de vârstă), Chicco Gro-UP se evidenţiază prin 

sistemul ergonomic de reglare a tetierei şi centurilor 
proprii de siguranţă (buton galben poziţionat în 

partea superioară a scaunului). Acesta permite reglarea/
ajustarea în înălţime a tetierei şi a centurilor de siguranţă ale 

scaunului în mai multe poziţii, în funcţie de fiecare etapă de 
dezvoltare a copilului dvs.

Acum, determinările FibroScan realizate la Hyperclinica 
MedLife Genesys au un tarif promoţional de 130 de lei. 
MedLife-Genesys este singurul centru din judeţul Arad 
care deţine un dispozitiv FibroScan, unicul dispozitiv 
de monitorizare şi diagnosticare neinvazivă a fibrozei 
hepatice. 

Avantajele FibroScan sunt:  
• evaluarea fibrozei hepatice se face printr-un test 

neinvaziv, nedureros;
• este un test simplu, rapid, reproductibil;
• rezultatul este disponibil imediat;
• procedura se poate efectua ori de câte ori este 

necesar, în special pentru evaluarea tratamentului.

Testarea FibroScan este indicată în: 
• hepatitele cronice virale cu virus B sau C;
• ciroză hepatică de orice etiologie; 
• hepatopatia alcoolică; 
• hepatite toxice şi medicamentoase; 
• steatohepatita non-alcoolică; 
• hemocromatoză, boala Wilson; 
• pacienţii care refuză puncţia hepatică.

Echipa de specialişti care asigură această investigaţie este 
alcătuită din: dr. Daciana Pavel, medic primar medicină 
internă, dr. Emil Drăgan Ţeicu, medic specialist medicină 
internă, dr. Adriana Tudora, medic primar medicină 
internă şi gastroenterologie, Dr. Shikki Kallikkot, medic 
primar gastroenterolog, dr. Nouphal Vahab Abdul, medic 
primar gastroenterolog, dr. Amelia Uzum, medic primar 
medicină internă şi gastroenterologie.

Detalii suplimentare sau programări, la 0257 960. CENTRUL MEDICAL MEDLIFE LUGOJ
Consultații de medicină internă
Pacienţii care se adresează Centrului Medical MedLife 
Lugoj, deschis de curând, au acum posibilitatea de a 
obţine consultaţii într-o nouă specialitate, medicina 
internă. Consultaţiile sunt asigurate de dr. Diana Szucs, 
medic primar.

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

Scaun auto Chicco Gro Up  (grupa 1-2-3, de la 9 la 36 kg)P
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INCONTILASE, soluţia optimă pentru 
incontinenţa urinară, fără bisturiu şi fără durere

Tratamentul Incontilase, recomandat în cazul 
incontinenţei urinare şi al prolapsului de perete vaginal, 
este bazat pe efectele fototermale precise ale laserului 
FOTONA Er:YAG în ţesutul mucoasei din regiunea 
vestibulară şi a orificiului uretral, dar şi de-a lungul 
peretelui vaginal anterior, stimulând formarea de 
colagen nou. Astfel, este readusă la normal funcţia de 
continenţă. Spre deosebire de tehnicile chirurgicale, 
procedura Incontilase are următoarele avantaje: 
• fără incizie;
• fără anestezie;
• fără sângerare;
• fără spitalizare;
• fără durere. 
Durata procedurii este de aproximativ 30 de minute. 
Studiile clinice au confirmat eficacitatea şi siguranţa 
în tehnologia laser utilizată în procedura Incontilase, 
prin rezultatele de excepţie obţinute şi prin confortul 
pacientelor în timpul procedurii, fără recidive şi fără 
efecte secundare. 70% din paciente au raportat dispariţia 
în totalitate a simptomelor de incontinenţă urinară 
la un interval de 120 de zile dupa procedură. La 12 
luni după o singură procedură Incontilase, 95% din 
paciente nu au mai avut vreun simptom de incontinenţă 
urinară, iar restul de 5% au trecut de la un grad ridicat al 
incontinenţei urinare la o formă uşoară.

Incontinenţa urinară reprezintă pierderea involuntară 
de urină. Incontinenţa urinară de efort este cea mai 

întâlnită formă de incontinenţă urinară la femei şi 
apare în momentul exercitării unor activităţi care 
implică creşterea presiunii în vezica urinară, cum ar fi 
strănutul, tusea, râsul, ridicarea obiectelor etc. Fac-
torii favorizanţi în apariţia incontinenţei urinare sunt: 
înaintarea în vârstă, fumatul, infecţiile vezicii urinare 
(cistitele), obezitatea. Medicaţia şi alimentele care pot 
agrava incontinenţa urinară sunt cele care cresc diureza 
şi relaxează musculatura vezicii urinare: cafeaua, ceaiul, 
băuturile carbogazoase, alcoolice, medicaţia diuretică, 
anticolinergică şi antidepresivă. Incontinenţa urinară 
este o manifestare a disfuncţionalităţii planşeului pelvin 
şi poate duce la apariţia prolapsu-
lui uterin. Cercetările recente au 
demonstrat că femeile care suferă 
de incontinenţă urinară au un 

conţinut scăzut de colagen în ligamentele de susţinere. 
De asemenea, compoziţtia colagenului este alterată şi 
are ca efect o insuficientă susţinere a tractului urogeni-
tal.

Studiile clinice arată că procedeul Incontilase este 
extrem de eficient în tratamentul prolapsului de perete 
vaginal anterior (cistocel) şi în tratamentul prolap-
sului de perete vaginal posterior (rectocel). Prolapsul 
de perete vaginal anterior (cistocelul) se clasifică, în 
funcţie de severitate, în: cistocel gr. I, gr. II, gr. III, gr. 
IV. 71% din pacientele cu cistocel gr. III şi gr. IV au 
ajuns în stadiile de cistocel gr. I sau 0 (fără cistocel) 
după doar două proceduri Incontilase. 100% din pa-
ciente au avut o medie de scădere a gradului cistocelu-
lui cu cel puţin două grade.
   
INTIMALASE, procedura ce reface colagenul 
din ţesutul vaginal, fără operaţie

Indicaţia pentru Intimalase este sindromul de relaxare 
vaginală care constă în pierderea structurii normale a 
canalului vaginal. Acest proces este asociat cu modi-
ficarea structurii canalului vaginal din cauze precum: 
procesul natural de îmbătrânire, genetice, metabolice, 
alimentaţie, obezitate, fumat, sarcină şi naştere, atât 
naturală, cât şi prin operaţie cezariană. În sindromul 
de relaxare vaginală, musculatura vaginului îşi pierde 
elasticitatea, tonusul, contractilitatea şi astfel îşi pierde 
funcţionalitatea fiziologică optimă. „Relaxarea vaginală” 
are un rol dramatic în scăderea plăcerii în timpul actului 
sexual, din cauza creşterii diametrelor canalului vaginal.

Intimalase înlocuieşte toate tratamentele tradiţionale, 
realizate până acum pe cale chirurgicală (perioneoplas-
tie). Dezavantajele procedurii chirurgicale sunt: incizie, 
pierdere de ţesut vaginal, sângerare, dispareunie (durere 
la contact sexual), durere postoperatorie şi refacerea 
postoperatorie de minimum şase săptămâni.

Procedura „Intimalase” cu laser FOTONA Er:YAG 
permite tratarea fără contraindicaţii a pacientelor şi 
patalogiilor care până în acest moment nu au putut 
fi tratate decât pe cale chirurgicală. Intimalase este 
bazat pe efectele laserului FOTONA Er:YAG în ţesutul 
vaginal; laserul stimulează remodelarea colagenului 
şi sinteza de noi fibre de colagen. Rezultatul final al 
neocolagenezei este îngustarea canalului vaginal cu o 
medie între 1,2 – 1,9 cm în diametru.

‒ 95% din paciente au raportat îngustarea semnificativă 
a vaginului, ajuns la parametri optimi fiziologici cu 
procedura Intimalase;
‒ Media strâmtorării diametrelor vaginului după pro-
cedura Intimalase este cu 17% (1,6 cm);
‒ 97% din paciente au raportat o creştere semnificativă 
a satisfacţiei actului sexual;
‒ 60% au raportat intensificarea orgasmelor în timpul 
actului sexual;
‒ 96% din parteneri au declarat diferenţe majore în 
calitatea şi plăcerea în timpul actului sexual, după 
procedura Intimalase.

RENOVALASE, alegerea sigură pentru 
creşterea vascularizaţiei în ţesutul vaginal

Tratamentul laser FOTONA Er:YAG Renovalase este 
bazat pe efectele fototermale induse de laser în ţesutul 
vaginal. Acestea constau în stimularea colagenezei, 
creşterea celularităţii în matricea extracelulară şi 
creşterea glicogenului în ţesutul epitelial vaginal.
Rezultatele Renovalase sunt creşterea grosimii 
ţesutului epitelial vaginal şi creşterea vascularizaţiei 
în ţesutul vaginal, având ca efect dispariţia simptome-
lor de uscăciune vaginală, mâncărime, iritaţii şi 
dispareunie (durere la contact sexual).
Menopauza reprezintă un eveniment marcant în 
viaţa fiecărei femei. Scăderea hormonului estrogen în 
menopauză (naturală sau indusă chirurgical) produce 
simptome persistente şi problematice ale vaginitei 
atrofice, cum ar fi: uscăciunea vaginală, mâncărimi, 
iritaţii şi durere în timpul actului sexual, leucoree 
cronică, senzaţii de arsură vaginală şi ulceraţii ale 
mucoasei vaginale. Aceste simptome au un impact 
major asupra vieţii sexuale, compromisă de altfel de 
pierderea libidoului din cauza deficienţei hormonale. 
Tratamenul fototermal cu laserul FOTONA Er:YAG 
este o alegere sigură, în comparaţie cu tratamentele 
substituţiei hormonale cu estrogeni (local, oral), care 
favorizează apariţia cancerului mamar, cancerului 
endometrial şi al melanoamelor.

HYPERCLINICA MEDLIFE GRIVIŢA

Laser Fotona, pentru tratamente 
INCONTILASE, INTIMALASE şi RENOVALASE

Acum, pacienţilor Hyperclinicii 
MedLife Griviţa le sunt accesibile noi 
modalităţi de tratament cu ajutorul 
laserului Fotona. 

NOUTĂȚISERVICII
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NOUTĂȚIMEDICI

De curând, din echipa Spitalului MedLife 
Genesys Arad face parte şi dr. Raul Şandor, 
medic specialist obstetrică-ginecologie. 
Absolvent al Facultăţii de Medicină generală 
a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş” din Timişoara, cu licenţă în 
specializarea Medicină Generală, dr. Şandor a 
fost medic rezident în obstetrică-ginecologie 

în cadrul Clinicii Universitare Bega Timişoara. 
A participat atât la congrese şi comunicări 
ştiinţifice, cât şi la schimburi de experienţă 
profesională în clinici de profil din ţară şi 
din străinătate. A fost membru al cercului 
de cercetare ştiinţifică în cadrul Catedrei 
de Biochimie a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş”.

Dr. Raul Şandor, medic specialist obstetrică-ginecologie

Dr. Andreea Marton, medic specialist medicina muncii

Hyperclinica MedLife Timişoara a început 
colaborarea cu dr. Andreea Marton, medic 
specialist medicina muncii. Dr. Marton a absolvit 
Facultatea de Medicină Generală a Universităţii 

de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 
Timişoara, cu licenţă în specializarea Medicină 
generală. Este medic rezident în „Medicina de 
laborator”. 

Dr. Nicolae Sebastian On, medic specialist oftalmologie

Din echipa de medici a Hyperclinicii MedLife 
Timişoara face acum parte şi dr. Nicolae 
Sebastian On, medic specialist oftalmologie. 
Doctorul Sebastian On a absolvit Facultatea 
de medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 
Timişoara. A făcut cursuri postuniversitare 
de perfecţionare în domeniul microchirurgiei 
vasculare şi nervoase şi a participat la cursuri 

de formare pe teme precum „Degenerescenţa 
maculară legată de vârstă - boală a secolului 
XX”, „Aspecte moderne de diagnostic 
şi tratament în oftalmologie”, „Aspecte 
moderne ale tratamentului chirurgical al 
cataractei”, „Metode moderne de diagnostic 
în oftalmologie: tomografia optică 
computerizată”.

Dr. Sorin Sava, medic primar radiologie - imagistică medicală 

Spitalul MedLife Genesys Arad a început 
colaborarea cu dr. Sorin Sava, medic primar 
radiologie – imagistică medicală. Dr. Sorin 
Sava efectuează: radiografie pentru întregul 
corp, torace şi organe ale toracelui, radiografie 
a abdomenului, radiografie a craniului: 

incidente standard şi speciale, radiografie 
a coloanei vertebrale, radiografie osteo-
articulară, radiografie a centurilor membrelor, 
radiografie a extremităţilor. Dr. Sorin Sava 
este singurul medic din Arad care efectuează 
mamografii digitale. 

NOUTĂȚIDOTĂRI
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Există boli ce ne afectează pe toţi, bărbaţi sau 
femei, în aceeaşi măsură, boli ale speciei 
noastre. Unele afecţiuni sunt însă specifice 

sexelor. Vă prezentăm în acest dosar care sunt bolile 
specifice bărbaţilor, determinate de anomaliile 
genelor cromozomului Y, dar şi de construcţia 
aparatului uro-genital masculin.

Sunt bărbat, 
la ce boli mă expun?

Cromozomul Y este unul dintre cei 
doi cromozomi sexuali (gonozomi), 
cu rol esenţial în determinarea sexului 
masculin. „Anomaliile structurale 
şi numerice ale cromozomului Y 
nu afectează dezvoltarea normală, 
deoarece acesta conţine puţine gene 
funcţionale. În schimb, din cauza 
absenţei uneia sau mai multor regiuni 
ale cromozomului Y este afectată 
dezvoltarea sexuală masculină”, explică 
dr. Cerasela Jardan, specialist genetică, 
Hyperclinica MedLife Griviţa.
Gena SRY este principala genă 
implicată în determinismul sexual 
masculin. Mutaţiile la nivelul acestei 
gene pot da naştere unui fenotip 
feminin cu cariotip 46,XY (cariotip 
normal masculin), iar translocaţia 
genei SRY pe cromozomul X induce 
un fenotip masculin cu cariotip 46,XX 
(cariotip normal feminin).
Pe cromozomul Y există o zonă 
denumită AZF (Azoospermia Factor), 
cu localizare Yq11.23, care deţine un 
rol important în spermatogeneză, 
deleția acestei regiuni fiind asociată cu 

azoospermia şi, implicit, cu 
infertilitatea. „Majoritatea 
microdelețiilor sunt de novo şi au fost 
identificate la 3-18% dintre bărbaţii 
cu azoospermie non-obstructivă şi la 
5-10% dintre bărbaţii cu oligospermie 
severă”, arată geneticianul.
Această regiune AZF a fost împărţită 
în trei domenii ce pot suferi deleții la 
bărbaţii infertili. Aceste trei domenii 
au fost denumite AZFa, AZFb şi 
AZFc. Genele din domeniul AZFa 
sunt importante în diferenţierea 
spermatogoniilor, fiind asociate cu 
SCOS (Sertoli cell-only syndrome).

Genele din domeniile AZFb şi 
AZFc au rol în maturarea deplină a 
spermatogoniilor până la stadiul de 
spermatozoizi capabili de fertilizare.
Deleția întregii regiuni AZFa conduce 
invariabil la absenţa completă 
a celulelor germinale. Delețiile 
complete ale regiunilor AZFb conduc 
la azoospermie. Delețiile regiunii 
AZFc sunt în general compatibile cu 
spermatogeneza reziduală. Delețiile 
la nivelul acestei regiuni AZFc pot fi 
întâlnite la bărbaţi cu azoospermie sau 
oligoazoospermie severă şi, în cazuri 

rare, pot fi transmise descendenţilor 
de sex masculin. „De asemenea, 
pacienţii cu deleții AZFc pot beneficia 
de tehnica de reproducere asistată prin 
ICSI, copiii lor de sex masculin putând 
prezenta microdeleții ale acestei 
regiuni”, precizează dr. Cerasela Jardan.
Cromozomul Y este implicat într-o 
serie de sindroame produse de 
numărul anormal de cromozomi 
sexuali:

• Sindromul 47,XYY. Indivizii ce 
au acest sindrom prezintă la nivelul 

cariotipului un cromozom X şi doi 
cromozomi Y. Aceşti indivizi asociază 
statura înaltă, problemele de învăţare şi 
alte caracteristici clinice.

• Sindromul 48,XXYY. Acest 
sindrom este cauzat de prezenţa 

atât a unui cromozom X 
în plus, cât şi de prezenţa 
unui cromozom Y în plus. 
Materialul genetic în plus 
de pe cromozomul X 
interferează cu dezvoltarea 
sexuală a bărbaţilor, blocând 
dezvoltarea normală a 

testiculelor şi reducând 
nivelul de testosteron.

Testele pentru depistarea 
anomaliilor genetice sunt: 

• cariotip din sânge periferic şi test 
FISH pentru microdeleția braţului 
scurt al cromozomului Y. Acest test 
permite identificarea de anomalii 
structurale şi numerice cu implicarea 
cromozomului Y. Testul FISH pentru 
regiunea SRY permite identificarea 
prezenţei sau absenţei acestei regiuni, 
precum şi eventualele situsuri în care 
această regiune este translocată.

• microdeleții braţ lung cromozom 
Y. Acest test permite identificarea 
microdelețiilor în regiunea AZF. „Nu 
există tratamente care să poată corecta 
defectele genetice. Doar în cazul 
deleției regiunii AZFc se poate recurge 
la tehnica ICSI pentru fertilizare in 
vitro, ceea ce poate ajuta la rezolvarea 
infertilităţii asociate, fără a corecta 
cauza propriu-zisă”, arată dr. Jardan.

Malformaţiile ce afectează 
cel mai des aparatul genital 
masculin

Pe primul loc între aceste malformaţii 
se află stricturile congenitale de 
uretră. Simptomatologia variază de la 
incontinenţă urinară la infecţii urinare 
persistente. „Diagnosticul se pune pe 
baza unei uretrografii retrograde ce 
relevă starea uretrei. Tratamentul este 
chirurgical, cu incizia endoscopică a 
zonei stenozate”, explică dr. Gheorghe 
Plugaru, medic primar urologie, Life 
Memorial Hospital şi Hyperclinica 
MedLife Griviţa. 

Altă afecţiune des întâlnită este 
reprezentată de hipospadias – capătul 
distal al uretrei nu se deschide în vârful 
glandului penian. Există mai multe 
feluri de hipospadias:

• colonic – deschiderea uretrei are 
loc imediat la limita între corpul 
cavernos şi glandul penian;

• penian – deschiderea uretrei se 
află la nivelul corpului penian;

• penoscrotal – deschiderea se face 
la nivelul scrotului;

• perineal – deschiderea este sub 
scrot, la nivelul perineului.

Diagnosticul se pune pe baza 
examenului clinic. Tratamentul 
este exclusiv chirurgical şi constă în 
refacerea tubului uretral cu grefă de 
mucoasă bucală sau prepuţ.
 
Epispadiasul reprezintă deschiderea 
orificiului uretral pe partea dorsală 
a penisului. Se întâlneşte mult mai 

„Nu există tratamente care să poată corecta defectele 
genetice. Doar în cazul deleției regiunii AZFc se poate recurge 
la tehnica ICSI pentru fertilizare in vitro, ceea ce poate ajuta 
la rezolvarea infertilității asociate, fără a corecta cauza 
propriu-zisă.”

Dr. Cerasela Jardan, specialist genetică, 
Hyperclinica MedLife Griviţa
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rar decât hipospadiasul. Este adesea 
asociat cu extrofia vezicii urinare şi cu 
penis scurt. Diagnosticul se pune pe 
baza unui examen clinic. „Pacienţii 
prezintă de obicei incontinenţă urinară 
şi infecţii urinare repetate. Tratamentul 
este chirurgical, cu refacerea 
corpului penian, dar în acest caz rata 
complicaţiilor este destul de ridicată”, 
arată  dr. Gheorghe Plugaru.

Criptorhidia reprezintă necoborârea 
testiculului în punga scrotală. În 
aceste cazuri, testiculul se află undeva 
pe traseul de coborâre: abdominal, 
inghinal sau prepubian. Diagnosticul se 
face tot pe baza examenului clinic.
 
Testiculul ectopic reprezintă 
poziţionarea testiculului în afara 
traseului de coborâre. Şi în caz de 
criptorhidie, ca şi în cazul testiculului 
ectopic, se practică tratamentul 
chirurgical de coborâre sau extirpare, 
în funcţie de starea testiculului. 
Intervenţia de coborâre se numeşte 
orhidopexie şi constă în aducerea 
testiculului în punga scrotală.

Cancerul de prostată, unul 
dintre cele mai frecvente 
cancere ce îi afectează pe 
bărbaţi

Dr. Georgeta Vremeş, medic primar 
oncologie, Hyperclinica MedLife 
Griviţa şi Life Memorial Hospital, 
arată că „topul incidenţei bolilor 
neoplazice la bărbaţi se prezintă 
astfel: pe primul loc se află cancerul 
pulmonar, urmat de cel colo-rectal, 
iar pe locul al treilea ‒ cancerul de 
prostată”.

Se recomandă, în funcţie de 
patologie, următoarele investigaţii: 
radiografie pulmonară, examen 
computer tomograf, examen 
RMN, colonoscopie, endoscopie 
digestivă superioară, bronhoscopie, 
uretrocistoscopie.

Liga Română de Cancer estimează 
că în România sunt diagnosticate 
anual 177 de cazuri noi de cancer 
de prostată şi că aproximativ 7,3% 

dintre bărbaţi mor anual din această 
cauză. Prostata este o glandă din 
sistemul reproducător masculin care 
produce majoritatea lichidului din 
care este alcătuită sperma. Glanda, 
de mărimea unei nuci, este localizată 
sub vezica urinară a bărbatului 
şi înconjoară partea superioară a 
uretrei, tubul prin care circulă urina 
de la vezică. Funcţionarea prostatei 
este reglată de testosteron, un 
hormon sexual masculin produs de 
testicule.

Cancerul de prostată în stadiu 
precoce (limitat la prostată) poate 
fi vindecat. Din fericire, majoritatea 
cazurilor sunt depistate în acest 
stadiu. 

Cancerul care se extinde dincolo de 
ţesutul prostatic (la oase, plămâni 
sau nodulii limfatici) nu poate 
fi vindecat, dar deseori poate fi 
ţinut sub control pentru mulţi ani. 
Datorită tratamentelor disponibile, 
majoritatea bărbaţilor la care 
cancerul s-a extins dincolo de 
prostată au o speranţă de viaţă de 
cinci ani sau mai mult.

Nu există semne şi simptome de 
avertizare pentru stadiul precoce 
al cancerului de prostată. Odată ce 
tumora malignă determină mărirea 
semnificativă de volum a glandei 
sau odată ce cancerul se răspândeşte 
dincolo de prostată, pot apărea 
următoarele simptome:

• nevoia frecventă de a urina, în 
special noaptea;

• dificultăţi în pornirea şi oprirea 
fluxului urinar;

• un jet urinar slab sau întrerupt;
• o senzaţie dureroasă sau de 

arsură în timpul micţiunii sau 
al ejaculării;

• prezenţa sângelui în urină sau 
spermă.

Acestea nu sunt simptome ale 
cancerului în sine. În schimb, 

ele sunt simptome ale blocajului 
determinat de creşterea tumorii de 
la nivelul prostatei şi al ţesuturilor 
înconjurătoare.
Simptomele cancerului de prostată 
avansat sunt:

• durerea surdă, continuă, 
profundă sau amorţeală la 
nivelul pelvisului, regiunii 
lombare, coastelor sau părţii 
superioare a coapselor; durere 
artritică în oasele acestor zone;

• pierderea în greutate şi a 
apetitului, oboseală, greaţă, 
vărsături.

Stadiul precoce al cancerului se 
referă la limitarea tumorii la nivelul 
prostatei. Acesta nu este extins – 
metastaziat – nici la ţesuturile din 
jur, nici la alte organe la distanţă, 
cum ar fi osul. Acest tip de cancer, pe 
care medicii îl numesc cu risc scăzut, 
are cele mai mari şanse de vindecare.

Există trei opţiuni de tratament 
pentru stadiul precoce al cancerului 
de prostată:

• intervenţia chirurgicală;
• radioterapia – externă sau 

prin „seminţe” radioactive 
implantate în tumoră;

• supravegherea activă, numită şi 
management de aşteptare.

Ultima opţiune nu este practic 
o formă de tratament, ci una 
de supraveghere atentă a 
pacientului. Există şi o a patra 
opţiune de tratament de bază: 
terapia hormonală. Este de obicei 
rezervată pacienţilor vârstnici şi 
pacienţilor cu forme avansate de 
boală. Chimioterapia joacă un rol 
limitat în tratamentul cancerului 
de prostată. Este aplicată în special 
în tratamentul pacienţilor cu forme 
avansate sau recurente de boală, care 
nu răspund la terapie hormonală.

I.M.

„Epispadiasul reprezintă deschiderea orificiului uretral pe 
partea dorsală a penisului. Diagnosticul se pune pe baza 
unui examen clinic. Pacienții prezintă de obicei incontinență 
urinară şi infecții urinare repetate. Tratamentul este 
chirurgical, cu refacerea corpului penian, dar în acest caz 
rata complicațiilor este destul de ridicată.”

Dr. Gheorghe Plugaru, medic primar urologie, 
Life Memorial Hospital şi Hyperclinica 
MedLife Griviţa

„Topul incidenței bolilor neoplazice la bărbați se prezintă 
astfel: pe primul loc se află cancerul pulmonar, urmat de cel 
colo-rectal, iar pe locul al treilea - cancerul de prostată.”

Dr. Georgeta Vremeş, medic primar oncologie, 
Hyperclinica MedLife Griviţa 
şi Life Memorial Hospital

de ani,
medicii recomandă:30

Dacă ai peste

1. MICȘOREAZĂ PORȚIILE!
Dupa 30 de ani, corpul începe să ardă mai puţine calorii 
pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor, astfel că riscul de a 
acumula kilograme în plus este mai mare, chiar dacă eşti 
activ.

2. AI GRIJĂ DE INIMA TA!
Inima începe să dea semne de îmbătrânire, ca orice alt 
muşchi. Corpul începe să-şi piardă din abilitatea de a 
extrage oxigen din sânge, iar colesterolul poate începe să 
se depună pe pereţii arterelor şi astfel duce la creşterea 
tensiunii arteriale. O soluţie este să începi să alternezi 
intervale scurte de exerciţii fizice făcute la intensitate 
mare (cam 80%-90% din capacitatea maximă a inimii), cu 
intervale de recuperare.

3. AI GRIJĂ DE OASE!
După 30 de ani, masa osoasă a bărbaţilor intră în declin şi, 
deşi pierderile în această perioadă sunt minore, dacă ai în 
familie cazuri de osteoporoză, dacă fumezi sau eşti sedentar, 
ar fi bine să îţi faci o examinare a oaselor, pentru măsurarea 
densităţii lor.

4. FII ATENT LA PROSTATĂ!
Cercetările au arătat că bolnavii de cancer la prostată care 
au depistat boala în jurul vârstei de 30 de ani au avut o 
evoluţie mai bună decât cei care au descoperit-o mai târziu.

5. FĂ-ȚI ANALIZELE!
Este recomandat ca, după 30 de ani, un bărbat să îşi facă o 
examinare fizică completă la fiecare trei ani şi, în plus, să 
meargă anual la doctor pentru analize de rutină, pentru a 
depista din timp un eventual diabet sau cancer de colon ori 
prostată.

DOSARMEDICAL

1716



Proiectul „Şcoala Părinţilor” a 
demarat în octombrie 2010, iar de 
atunci şi până în 2015, 1.046 de 
cupluri au beneficiat de acest curs. 
„Şcoala Părinţilor a fost ideea doc-
torului Nicolae Marcu, care mi-a so-
licitat construirea şi implementarea 
acestui proiect. O mare contribuţie 
şi susţinere permanentă a cursului a 
venit din partea domnului profesor 
Dimitrie Pelinescu Onciul, medic 
primar obstetrică-ginecologie, 
director Life Memorial Hospital. 
M-am gândit ce ar fi util să ştie cei 
ce urma să devină părinţi şi am 
ajuns la concluzia că e nevoie de mai 
mulţi specialişti”, povesteşte Cătălina 
Dumitrescu, psiholog clinician, 
psihoterapeut specializat în terapie 
cognitivă şi comportamentală, 
coordonatoarea „Şcolii Părinţilor” şi 
mama unui băiat în vârstă de 7 ani. 
Cursul durează patru zile, de luni 
până joi, de la ora 18:00 la ora 20:00. 
Luni, vine un nutriţionist, care 
vorbeşte despre alimentaţia din tim-
pul sarcinii, dar şi despre alimentaţia 
mamei în timp ce alăptează, vine şi 
un kinetoterapeut, care le explică 
viitorilor părinţi cum se face masajul 
bebeluşului şi vorbeşte despre gim-
nastica recomandată gravidei. Marţi, 
medicul neonatolog oferă părinţilor 
primele noţiuni despre îngrijirea 
nou-născutului. Miercuri este ziua 
psihologului. „Mă axez pe perioada 
postpartum, modificarea familiei, a 
rolurilor. Statutul se modifică pentru 
toată lumea. Şi bunicii au de trecut 
un prag psihologic, de la cel de 
părinte la cel de bunic. Părinţii care 
participă la cursul nostru sunt mai 
adaptaţi modificărilor ce intervin 
în viaţa de zi cu zi după venirea pe 
lume a copilului”, spune Cătălina 
Dumitrescu. Ea le arată celor care 
participă la cursuri şi ce probleme 
psihice pot apărea la o proaspătă 
mamă: sindromul postpartum, 
sau baby blues, care dacă durează 
mai mult de două săptămâni este 

diagnostic ca depresie postpartum. 
Cea mai gravă afecţiune este psihoza 
postpartum, care se manifestă cu 
delir şi halucinaţii, poate apărea 
imediat după naştere şi necesită 
internare. 
Între 50 % şi 80 % dintre lăuze sunt 
afectate de baby blues, iar rolul 
celor din jur în astfel de momente 
este foarte important. Doamna 
Dumitrescu îşi aminteşte, amuzată, 
de un viitor tătic care i-a cerut: „Mie 
să-mi spuneţi ce e ăla suport psiho-
logic, cuvânt cu cuvânt!”.

Joi este ziua în care cei care vin 
la curs se întâlnesc cu medicul 
ginecolog, care arată ce presupune 
naşterea naturală, cea prin cezariană 
şi ce analize sunt necesare în timpul 
sarcinii.

„De obicei, oamenii vin la acest 
curs spre finalul sarcinii, prin luna a 
şaptea de sarcină, când viitorii părinţi 
conştientizează ce se întâmplă. 
Există trei tipuri de bebeluşi pe care 
şi-i imaginează cei care vor deveni 
părinţi. Primul tip, imaginat la 
trei-patru luni de sarcină, este un 
bebeluş care gângureşte; mai târziu, 
apare tipul de bebeluş cu defect, iar 
până nu îşi văd copilul, părinţii nu 
scapă de această anxietate; apoi este 
bebeluşul real, pe care de fapt părinţii 
nu şi-l pot imagina deloc”, arată 
Cătălina Dumitrescu. Ea spune că 
la „Şcoala Părinţilor” vin oameni cu 
studii superioare, „care au deschidere 
spre a învăţa şi care contribuie la con-
struirea unei lumi mai bune”. Pentru 
a destinde atmosfera, psihologul le 

prezintă cursanţilor studii de caz. 
Un exemplu este bunica autoritară, 
care „ştie cel mai bine” să îngrijească 
bebeluşul, iar psihologul le arată cum 
să gestioneze această situaţie. 
De obicei, participanţii la cursuri 
sunt cupluri, însă vin şi mame 
singure sau taţi singuri, atunci când 
viitoarele mame nu se pot deplasa, 
şi chiar bunici, care urmează să 
îngrijească copilul. Taţii care fac un 
curs de puericultură au dreptul, prin 
lege, la un supliment de 10 zile de 
concediu, pe lângă cele 5 zile legale 
pentru naşterea copilului. „Nu am 
micşorat nici durata cursului, nici 
calitatea informaţiilor pe care le 
oferim. Nu am acceptat nici să dăm 
diploma, dacă nu au participat. 
Niciodată nu am înscris la un curs 
mai mult de cinci cupluri. Nu am 

Părinţii devotaţi 
merg la Școală

Mergem pe holurile unde pacienţii stau şi 
aşteaptă să intre la doctor; când ne văd 
venind, încep să zâmbească, să se mire. 

Bebeluşul grăsuţ pe care îl duce în braţe doctorul 
Raluca Olteanu nu e decât o păpuşă, însă are asupra 
oamenilor efectul pe care l-ar avea un copil real. Cu 
toţii am vrea să-l luăm în braţe, să-l mângâiem, să-l 
protejăm. Instinctele ne suscită aceste dorinţe. Însă, 
pentru a creşte bine un bebeluş, uneori instinctele 
nu sunt suficiente. Viitori părinţi, care vor să înveţe 
cum să aibă grijă în primele luni de copil, se prezintă 
la cursurile „Şcolii Părinţilor”, ce se ţin săptămână 
de săptămână la Hyperclinica MedLife Griviţa.

Participanţii la „Şcoala Părinţilor” află multe 
informaţii şi îşi înving astfel temerile de viitori 

părinţi
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făcut rabat de la calitate. La cursul 
din această săptămână vin o mamă, 
un tată şi un cuplu”, spune coordona-
toarea „Şcolii”.

Georgiana Tănase are 35 de ani, 
lucrează la o galerie de artă, a ajuns 
cu sarcina în săptămâna a 32-a şi va 
deveni mama unei fetiţe. Unii dintre 
prieteni i-au spus că nu are nevoie de 
această Şcoală, dar ea e mulţumită 
că a venit. „La cursul de nutriţie era 
bine dacă ajungeam mai din timp”, 
spune Georgiana. Livia Voiculescu 
are 31 de ani, este economist, a ajuns 
la a 32-a săptămână de sarcină şi 
va naşte o fetiţă. A venit împreună 
cu soţul, Cristian Voiculescu. Ea a 
aflat despre acest curs de pe site-ul 
MedLife. „Este foarte interesant, am 
aflat multe cunoştinţe folositoare 
pentru mine şi pentru bebe. M-am şi 
liniştit, nu mai am atâta frică”, spune 
ea. Soţul ei completează: „Pe Internet 
găseşti o mie de păreri diferite. Aici 
aflăm informaţii de la persoane 
autorizate”. Iulian Marinescu, 34 de 
ani, este controlor de trafic aerian. 
Soţia sa, care a rămas acasă, este în a 
38-a săptămână de sarcină şi va naşte 
un băieţel.

Doctorul Raluca Olteanu, medic 
primar neonatolog, face prezenţa: 
„Două fetiţe şi un băiat, un public 
grozav; nu trebuie să vă fie frică de 
bebeluşi, ei nu ştiu că nu ştiţi cum 
să vă purtaţi cu ei. În prima parte 
a  cursului va fi proiectat un film 
despre alăptare, realizat sub egida 
UNICEF. Acest film ne-a fost oferit 
atunci când Life Memorial Hospi-
tal a fost acreditat spital prieten al 
copilului şi al mamei”. 

Pe malul unei ape, o mamă cu un 
copil; copilul aruncă de mâncare 
păsărilor de pe lac, apoi se întoarce 
spre mama sa, o îmbrăţişează şi caută 
sânul. Îl vedem sugând la sân. Apoi 
în film apar o femeie care alăptează 
în metrou, o alta care alăptează 
într-un restaurant. O voce explică: 
„În prezent, copiii sunt alăptaţi în 
orice loc. Înainte, nu li se permitea 
mamelor să alăpteze imediat după 
ce năşteau. Copiii erau separaţi 
de mame. Nu se ştia că hormonii 
secretaţi în timpul alăptării provoacă 
somnul”. În imagini, apare un bărbat 
aducând o tavă cu mâncare la patul 
mamei. Doctorul Olteanu se amuză: 
„Şi tatăl are rolul lui în alăptare!”.

Când filmul se termină, dr. Olteanu, 
mamă a unei fetiţe de 4 ani şi 
jumătate,  ia bebeluşul de plastic în 
braţe şi explică: „90% din succesul în 
alăptat depinde de o poziţie corectă 
şi confortabilă cu nou-născutul în 
braţele mamei. După naştere, uterul 
are nevoie de şase săptămâni pentru 
a reveni la dimensiunile anterioare 
sarcinii; folosiţi-vă de abdomenul 
încă mărit ca de o pernă de alăptare 
specială pentru a susţine copilul. O 
masă eficientă pentru un nou-născut 
trebuie să dureze cel puţin o jumătate 
de oră la fiecare sân. Bebeluşul 
trebuie să mănânce la cerere, dar de 
cel puţin şapte ori pe zi. Nu amânaţi 
ora mesei! Dacă nou-născutul plânge 
de foame, oferiţi-i sânul; principiul 
„să mai plângă puţin, ca să facă 
plămâni” nu este corect. Dacă nou-
născutul plânge neconsolat timp 
îndelungat, nu va mai avea energie să 
sugă eficient”. Neonatologul prezintă 
în continuare poziţiile indicate 
pentru a ţine copilul atunci când 
suge la sân şi îi invită pe cursanţi 
să exerseze. „Nou-născutul va fi 
alimentat la cerere, dar nu cu pauze 
mai mari de patru ore între mese. 
Copiii nu sunt roboţei, nu mănâncă 

cu orar fix, doar că de noi depinde să 
îi ghidăm spre un program compati-
bil cu cel al adulţilor. Nou-născutul 
poate fi viguros – mănâncă eficient 
şi doarme mult; un alt model este 
nou-născutul fragil – suge leneş, 
oboseşte repede, doarme puţin, 
solicită frecvent atenţia şi grija 
familiei. Nu ştiu ce model de copil 
veţi avea, eu vă pregătesc pentru 
orice scenariu”, spune dr. Olteanu. 
Domnul Marinescu întreabă dacă 
e indicat să cumpere un pat care se 
poate înclina. „Vă propun să vă luaţi 
un pat normal. Până la un an se 
recomandă să doarmă fără pernă”, 
răspunde neonatologul.

În a doua parte a serii, vizionăm un 
film despre îmbăiere. Dr. Olteanu 
îi avertizează pe viitorii părinţi: 
„Există temeri şi mituri în ceea ce 
priveşte acest subiect, cum că nu 
orice persoană este capabilă să facă 
baie nou-născutului. <<Poate ar fi 
bine ca prima dată să îl spele bunica/ 
vecina/ moaşa/ etc.>>, veţi zice şi 
dumneavoastră. Noi avem încredere 
că participarea dumneavoastră 
la exerciţiul de baie împreună cu 
propriul copil, în seara dinainte de 

externare, aşa cum procedăm pentru 
fiecare familie aici, în Medlife, vă 
va risipi temerile şi prejudecăţile. 
Scopul băii copilului este de a-i crea 
o rutină de somn. Durata băiţei 
va fi scurtă, de 3-5 minute, pentru 
că se desfăşoară înainte de masă. 
Prezenţa bontului ombilical nu este 
o contraindicaţie pentru baie, însă 
trebuie evitată scufundarea buri-
cului. O baie nu trebuie să dureze 
mai mult de trei minute”. Când 
plânsul bebeluşului din film răsună 
în sala unde ne aflăm, un viitor tată 
întreabă, retoric: „Nu există şi vari-
anta fără plânsete, nu?”.

Neonatologul vorbeşte despre cum 
se şterg urechile, fără beţişoare. 
Le recomandă haine din bumbac, 
tip combinezon, pe care le vor 
spăla separat de cele ale adulţilor. 
„Atenţie, copilul nu se ţine în steril, 
se ţine în curat. În sala de naşteri 
aplicăm nou-născutului provenit 
din mediul uterin aseptic tehnica 
skin-to-skin, pentru a-l îmbrăca cu 
flora bacteriană bună de pe pielea 
mamei; nu uitaţi că procentul mare 
de alergii şi dermatite din acest secol 
este pus pe seama uzului excesiv 

de dezinfectanţi şi cosmetice de 
curăţenie. În timpul alăptatului ar 
fi ideal să nu folosiţi deloc apa de 
parfum”, recomandă medicul. 

Dr. Olteanu îi împărtăşeşte 
domnului Marinescu un truc, 
pentru a-şi uimi soţia: „Toaleta 
feţei nou-născutului o puteţi re-
aliza cu apă termală şi o dischetă de 
demachiere!”. După ce a aflat atâtea 
informaţii, viitorul tată se simte un 
pic mai liniştit: „Cursul merită să 
fie făcut; are rol de detensionare 
prenatală!”.

Despre cursul de neonatologie v-am 
povestit detaliat. Lucruri la fel de 
interesante şi de utile aflaţi şi din 
lecţiile ţinute de nutriţionist, kine-
toterapeut, psiholog şi ginecolog. 
Dacă vreţi să participaţi la acest curs, 
vă puteţi înscrie pe www.medlife.ro 
şi la adresa cdumitrescu@medlife.ro. 

Irina Munteanu

„Părinții care participă 
la cursul nostru sunt mai 
adaptați modificărilor ce 
intervin în viața de zi cu 
zi după venirea pe lume a 
copilului”, spune psihologul 
Cătălina Dumitrescu. „O masă eficientă pentru 

un nou-născut trebuie 
să dureze cel puțin o 
jumătate de oră la fiecare 
sân. Bebeluşul trebuie să 
mănânce la cerere, dar de 
cel puțin şapte ori pe zi”, 
explică dr. Raluca Olteanu, 
medic primar neonatolog.

REPORTAJ

2120



Echipa: 
dr. Maria Dede, medic specialist pneumologie;
dr. Adina Gheorghe, medic primar imagistică;
dr. Alina Bondoc, medic primar gastroenterologie;
dr. Călin Ciontu, medic specialist ATI;
dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie generală;
dr. Florin Constandache, medic primar ATI.

Angela are 36 de ani şi este economist. 
Îşi aminteşte ce a determinat-o să 
meargă la o consultaţie: „Simţeam 
nevoia de a dormi toată ziua. Oboseam 
în timp ce vorbeam. Aveam stări de 
leşin, simţeam că îmi pierd puterea. Cel 
mai tare mă supăra stomacul. Orice 
mâncam, stomacul mi se umfla ca un 
balon şi de aceea mâncam foarte puţin. 
Aveam dureri de cap foarte mari, le 
numeam migrene”. Medicul de familie 
i-a indicat să facă un set de analize. 
„Când am primit rezultatele, medicul 
a observat că există modificări: unele 
valori erau puţin diferite faţă de normal, 
altele însă erau mult modificate, în 
special hemoleucograma, care arăta 
anemie moderată, scăderea leucocitelor 
şi trombocitelor. Aşadar, mi s-a 
recomandat sa efectuez o ecografie 
abdominală. Am mers la dr. Adina 
Gheorghe, la MedLife Titan, pentru 
ecografie. Atunci s-a descoperit prezenţa 
unor ganglioni intraabdominali şi 

creşterea în dimensiuni a ficatului şi 
splinei. Am fost trimisă la o tomografie 
computerizată abdominală, care a 
relevat aceleaşi modificări, fără ca 
medicii să poată preciza diagnosticul.” 
După aceea, pacienta a fost direcţionată 
către hematologie, cu suspiciunea 
de limfom. Pentru confirmarea 
diagnosticului, a fost supusă la biopsie 
medulară, care a ieşit neconcludentă. 
A fost necesară repetarea unei biopsii 
complexe osteo-medulare, dar rezultatul 
a fost negativ şi de data aceasta. 
„După toate investigaţiile efectuate de 
către medicul hematolog, am rămas cu 
aceeaşi nelămurire: nimeni nu ştia ce 
am”, povesteşte Angela.

„Începusem să pierd bine în greutate. 
Mai ţinusem eu regim acum vreo patru 
ani, scăpasem de 47 de kilograme, 
însă în timp. Niciodată nu slăbisem 
atât de repede ca atunci când boala se 
declanşase. În următorul an ‒ 2014, am 

luat-o de la capăt. Am repetat analizele 
tot la medicul de familie. Acesta m-a 
îndrumat către gastroenterolog, pentru 
efectuarea unei endoscopii şi a unei 
colonoscopii, pentru excluderea unei 
cauze tumorale a anemiei. Astfel am 
ajuns la doamna doctor Bondoc, din 
MedLife Titan. Mă gândisem şi eu că 
poate problemele mele vin de la stomac. 
Doamna Alina Bondoc a efectuat 
procedurile endoscopice respective sub 
anestezie generală şi mi-a spus că am un 
reflux gastroesofagian, dar m-a trimis să 
fac investigaţii suplimentare pulmonare 
şi cardiace. 
Aşa am ajuns la doamna doctor Maria 
Dede, specialist în pneumologie, care, 
încă de la prima vedere, de cum a citit 
vechiul meu tomograf din 2013, a ştiut 
despre ce e vorba. Mi-a recomandat 
iniţial o radiografie pulmonară, care a 
arătat prezenţa ganglionilor intratoracici 
măriţi şi afectarea ambilor plămâni. S-au 
efectuat probe funcţionale respiratorii 

„Am fost o persoană norocoasă, 
am ajuns pe mâna cui trebuia” 

‒ spirometrie (cu rezultat de obstrucţie 
bronşică); valorile erau la jumătate faţă 
de normal. 
Investigaţiile imagistice au fost 
completate cu un nou tomograf de 
torace şi abdomen mai detaliat, pentru 
că de la precedentul trecuse un an. 
S-a constatat creşterea suplimentară a 
ganglionilor abdominali, prezenţa de 
conglomerări de ganglioni în torace, 
dar şi extensia regională a acestora 
cu prinderea de noi zone – axilară şi 
supraclaviculară”, îşi aminteşte Angela. 
Pentru precizarea diagnosticului era 
nevoie de biopsie ganglionară, iar 
abordul cel mai simplu din punct de 
vedere chirurgical era extirparea unui 
ganglion periferic.  
Intervenţia chirurgicală s-a efectuat 
foarte repede, pentru că dificultăţile 
de respiraţie ale pacientei începuseră 
să se agraveze. Pe 5 ianuarie, doctorul 
Ştefan Tucă a extirpat un ganglion 
supraclavicular drept. A urmat 

rezultatul examenului histopatologic 
ganglionar, iar diagnosticul a fost pus: 
„Sarcoidoză”.
Acum, Angela face tratament cu 
cortizon oral sub formă de comprimate. 
Timp de o lună, până la primul control, 
a trebuit să ia câte 48 de miligrame 
în fiecare zi. Imediat ce a început 
tratamentul, Angela a început să se 
simtă mai bine, să respire mai bine şi să 
aibă poftă de viaţă. Nu mai are durerile 
acelea groaznice de cap. Trebuie să 
ţină şi regim alimentar: nu are voie să 
mănânce sare, dar poate să aibă în dietă 
grătar, lactate, legume sotate. Bea multă 
apă, câte 3-4 litri pe zi. A eliminat apa 
din organism şi, de la 150 de kilograme, 
a ajuns acum la 90 kg.
„Sper ca tratamentul să dea rezultate 
şi să mă fac bine. Am fost o persoană 
norocoasă, am ajuns pe mâna cui 
trebuia. Diagnosticul a fost corect 
din prima secundă când am intrat la 
doamna doctor Dede în birou. Este 

un doctor care se poartă frumos cu 
toată lumea. O pot deranja cu un 
telefon la orice oră, vorbesc cu ea 
ca şi cu sora mea. Când am început 
tratamentul cu Medrol, am avut 
tensiunea crescută şi m-a sfătuit ce 
să fac. Într-o zi în care m-am simţit 
mai rău, m-a liniştit, spunându-mi că 
este efectul medicamentului. N-am 
să uit niciodată ce au făcut oamenii 
aceştia pentru mine. Sunt ca şi familia 
mea. Doamna doctor Bondoc m-a 
recomandat peste tot. Anestezistul, 
domnul doctor Constandache, m-a 
ajutat şi a stat cu mine, mi-a dat şi apă 
cu mâna lui. Chirurgul Ştefan Tucă a 
fost extraordinar”, spune Angela despre 
medicii care au îngrijit-o în MedLife 
Titan şi Griviţa.

 
Irina Munteanu

Pe 6 iunie 2013, Angela S. a început să facă o călătorie în care 
a încercat să afle care era boala ce o măcina. O călătorie pe 
la medici de diverse specialităţi, pentru diverse analize. Cazul 

ei aminteşte de cele prezentate în serialul „Doctor House”: în ciuda 
investigaţiilor, nimeni nu putea să îi dea un diagnostic, pentru a 
începe un tratament. Însă când a ajuns la doamna doctor Dede, 
din Hyperclinica MedLife Titan, a primit imediat şi diagnosticul: 
suferea de sarcoidoză.

Opinia specialistului: 

Sarcoidoza este o boală sistemică de etiolo-
gie necunoscută, caracterizată prin apariţia 
de granuloame în diverse organe, având 
un impact sistemic şi producând disfuncţia 
organelor afectate. Apare în special la 
persoane tinere şi de vârstă medie, cum 
este şi cazul nostru.

Particularitatea cazului o constituie 
diagnosticul tardiv, la circa un an de la 
declanşarea primelor simptome şi iniţierea 
primelor investigaţii. Boala rămăsese o 
enigmă, după ce pacienta trecuse prin 
mai multe specialităţi şi fusese supusă de 
fiecare dată unor proceduri invazive, fără 
elucidarea cauzei.

La pacienta noastră, sarcoidoza a afectat 
în special lanţurile ganglionare, dar şi 
plămânii, ficatul, splina şi sistemul hema-
tologic, iar diagnosticul s-a confirmat prin 
biopsie ganglionară. Tratamentul a fost 
iniţiat cu corticoterapie orală în doză mare şi 
se va continua în funcţie de evoluţie  pe du-
rata de circa un an, cu scăderea progresivă 
a dozelor de cortizon, până la obţinerea 
remisiunii şi a stabilizării bolii.
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După ce şi-a luat licenţa la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie din Chişinău, 
doctorul Gheorghe Plugaru a decis să se 
transfere în România pentru rezidenţiat. 
„Ştiam că la Bucureşti se face urologie 
cu tehnologii mai avansate decât la 
Chişinău. Se făcea transplant renal şi 
acolo, însă aparatura era mai performantă 
în România. Aici se alocă mai mulţi bani 
pentru dotările din spitale, deşi sistemele 
medicale funcţionează cam în acelaşi 
mod. Altfel, nu am simţit mari diferenţe 
între cele două ţări, nici culturale, nici 
lingvistice. Nu mi-a părut rău niciodată 

că am ales acest drum”, spune domnul 
doctor. A început rezidenţiatul prin-
tr-un stagiu de chirurgie generală, sub 
îndrumarea doctorilor Gabriel Mitulescu, 
Leonard David şi Andrei Popovici. 
„Acolo, la Institutul Clinic Fundeni, am 
căpătat curajul de a face operaţii. Am 
studiat sub îndrumarea profesorului 
Ioanel Sinescu şi a doctorului Constantin 
Gîngu, de unde am învăţat ceea ce aplic 
acum pe pacient. Prima mea intervenţie 
chirurgicală a fost o apendicectomie; ca 
medic specialist, am realizat în jur de 
3.000 de operaţii”, povesteşte medicul.

Pentru a-şi desăvârşi pregătirea, doctorul 
Gheorghe Plugaru a continuat cu 
stagiile obligatorii pentru un specialist 
în urologie: stagiul de urologie, stagiul 
de chirurgie vasculară, cele de radiologie 
şi de nefrologie. După ce a terminat 
rezidenţiatul, care a durat cinci ani, a 
început să lucreze la Spitalul Clinic de 
Urgenţă Floreasca, în cadrul secţiei 
Chirurgie. „Timp de zece ani, am avut 
acolo o perioadă profesională foarte 
prolifică. În 2007, am avut ocazia 
să efectuez un stagiu de pregătire în 
chirurgie robotică la Strasbourg, apoi 
am realizat în ţară prima prostatectomie 
robotică. La Strasbourg am fost 
impresionat atât de pregătirea medicilor, 
cât şi de abordarea relaţiilor interumane”, 
îşi aminteşte doctorul.

Una dintre cele mai dificile operaţii 
pe care le-a realizat este pelvectomia 
anterioară sau totală, ce presupune 
derivaţie renală ortotopică sau cutanată 
şi implică chirurgie urologică şi 
chirurgie digestivă. Această intervenţie 
presupune reconstrucţia unei noi 
vezici urinare din intestinul subţire, sau 
folosirea unui segment din intestinul 
subţire pentru crearea unei strome 
urinare cutanate, şi durează în jur de 4-6 
ore. În funcţie de mărimea şi de extensia 
tumorii, poate dura şi 8 ore. Este indicată 
în cazuri de cancere cu punct de plecare 
urologic, genital sau digestiv.

De curând, doctorul Gheorghe Plugaru 
a decis să lucreze în sistemul medical 
privat. Pacienţii îl pot găsi în Life 
Memorial Hospital şi la Hyperclinica 
MedLife Griviţa. „Avantajul aici este 
că am un spaţiu unde pot să consult 
pacientul fără să fim deranjaţi. Pacientul 
îşi poate exprima problemele fără 
teama că este urmărit de o mulţime de 
ochi curioşi. Tot ce făceam în Spitalul 
Floreasca pot face şi aici, în condiţii 
spitaliceşti mai bune. Pentru chirurgia 
prostatei, există rezectoscop bipolar, 
care asigură o hemostază mai bună şi 
o vindecare mai rapidă. În funcţie de 
diagnostic, pot face laparoscopie sau 
intervenţie chirurgicală clasică. Am 

operat în Life Memorial Hospital şi 
neoplasme de vezică şi de prostată, dar şi 
maladii benigne”, spune domnul doctor.
Pacienţii săi au vârste începând cu 19 
ani, iar afecţiunile cele mai frecvente 
sunt cele ale aparatului uro-genital. „Cel 
mai greu se comunică cu pacienţii din 
mediul corporatist, pentru că ei vin cu 
părerea deja făcută despre boală, după 
ce au dat o căutare pe Google. Cei care 
respectă cu sfinţenie indicaţiile sunt 
pacienţii de la ţară, care au încredere în 
cadrele medicale”, a observat doctorul 
Plugaru.

Medicul a observat o creştere a 
numărului de cancere ce apar la vezica 

urinară: „Etiopatogeniile incriminate 
în cazurile de cancer sunt fumatul, 
coloranţii artificiali, anilina. Sunt mai 
expuşi lucrătorii din industria chimică 
şi petrochimică. Tumorile maligne ale 
vezicii urinare diagnosticate la timp pot 
fi, în 80% din cazuri, tratate conservator, 
cu păstrarea vezicii urinare şi cu 
speranţă de viaţă de peste 5 ani. Am avut 
un pacient de 26 de ani care avea cancer 
la vezica urinară. L-am operat acum 5 
ani şi este fără recidivă.”
O intervenţie chirurgicală rară a fost cea 
necesară în cazul unui tânăr de 18 ani, ce 
suferea de cancer la rinichi cu invazie în 
lobul hepatic drept şi în diafragmă. „Am 
reuşit să îi scoatem tumora renală, să-i 
efectuăm rezecţie parţială de ficat şi de 
diafragmă. A urmat apoi chimioterapie, 
făcută parţial în România şi parţial în 
Spania, pentru că unul dintre părinţi se 
afla acolo. La patru ani de la operaţie, 
pacientul era fără recidivă tumorală. Este 
unul dintre cazurile care mi-au adus 
bucurie, dată fiind agresivitatea bolii”, 
povesteşte medicul.

Deşi a studiat ani buni pentru a ajunge la 
o stăpânire atât de profundă a profesiei 
sale, doctorul Gheorghe Plugaru îşi 
doreşte să continue specializarea: „Mă 
interesează chirurgia laparoscopică, 
îmi doresc să aprofundez noutăţile din 
acest domeniu. De asemenea, vreau 
să mă specializez în abordul percutant 
al litiazei rinichiului, un segment al 
urologiei pe care nu l-am abordat până 
acum”.

Pentru medic, bucuria cea mai mare 
este atunci când pacienţii săi, care au 
fost diagnosticaţi cu afecţiuni grave, se 
însănătoşesc în urma tratamentelor şi 
intervenţiilor chirurgicale. „Aş dori să 
am cât mai mulţi pacienţi pe care să îi 
revăd peste ani, la controale de rutină”, 
spune doctorul Gheorghe Plugaru.

Interviu de Irina Munteanu

„Am operat în Life Memorial Hospital 
neoplasme de vezică şi de prostată, 
dar şi maladii benigne”

INTERVIU CU DR. GHEORGHE PLUGARU, MEDIC PRIMAR UROLOGIE, 
ÎN LIFE MEMORIAL HOSPITAL ŞI LA HYPERCLINICA MEDLIFE GRIVIŢA

Doctorul Gheorghe Plugaru a absolvit 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, 

Republica Moldova. A venit în România pentru a-şi 
continua studiile; a făcut rezidenţiatul în urologie, 
la Institutul Clinic Fundeni, Clinica de Urologie şi 
Transplant Renal. A lucrat în cadrul Spitalului de 
Urgenţă Floreasca timp de zece ani, ani prolifici, în 
care a avut ocazia să facă intervenţii chirurgicale 
precum nefrectomii, cistectomii parţiale şi 
radicale cu reconstrucţie vezicală, prostatectomii. 
Acum, doctorul Gheorghe Plugaru poate fi găsit 
de către pacienţi în Life Memorial Hospital şi la 
Hyperclinica MedLife Griviţa.

INTERVIU
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În mod normal, urechea medie conţine 
aer. Prezenţa acestuia asigură vibraţia 
liberă a oscioarelor şi permite astfel 
transmiterea normală a sunetelor 
de la timpan către urechea internă. 
Prin blocarea orificiului trompei 
lui Eustachio (care face conexiunea 
între urechea medie şi rinofaringe), 
ventilarea urechii medii nu se va mai 
produce normal. Consecinţa acestui 
fapt este scăderea presiunii aerului din 
urechea medie, urmată de acumularea 
de fluid care nu mai poate fi drenat 
prin trompa lui Eustachio.

Cauzele principale ale obstrucţiei 
tubare cronice sunt afecţiunile 
obstructive ale fosei nazale (deviaţie de 
sept, hipertrofia de cornete, polipoza 
nazală, rinitele alergice etc.) sau ale 
rinofaringelui (vegetaţii adenoide 
sau polipi, tumori), malformaţiile 
congenitale ale palatului.

Scăderea auzului nu este foarte mare 
şi poate fi observată tardiv de către 
părinţi, apariţia bolii fiind favorizată la 
copii de forma anatomică particulară 
a trompei lui Eustachio. Persistenţa în 
timp a otitei seroase duce la îngroşarea 
lichidului din urechea medie, care 

devine vâscos („glue ear”) şi 
poate produce aderenţe sau retracţii 
definitive ale membranei timpanice. 
Identificarea din timp a otitei seroase 
la copil previne afectarea definitivă 
a membranei timpanice şi a urechii 
medii, precum şi apariţia tulburărilor 
de limbaj ale copilului, care succed 
diminuării auzului.

Otoscopic şi otomicroscopic, se 
observă un timpan mat, cenuşiu-gălbui 
sau rozat, aspirat, mânerul ciocanului 
orizontalizat, triunghiul luminos 
amputat sau dispărut. Rinoscopic, se 
pot observa creste sau deviaţii septale, 
hipertrofii de cornete, iar epifaringian, 
vegetaţii adenoide (la copii).  
Acumetric şi audiometric, se 
evidenţiază hipoacuzia de transmisie, 
iar la timpanogramă, lipsa aerului în 
cavotimpan (curba de tip B).

Tratament

Mai întâi, se încearcă un tratament 
medical (antiinflamator, antialergic, 
decongestionant nazal, inhalaţii, 
aerosoli), repermeabilizarea trompei 
Eustachio prin mijloace pneumatice 
(Otovent, insuflaţii tubare), precum 

şi corectarea chirurgicală la nevoie 
a cauzei obstrucţiei tubare (rezecţia 
septului nazal, cauterizare de cornete, 
polipectomie nazală, rezecţia 
vegetaţiilor adenoide la copii etc.).
Persistenţa lichidului mai mult de două 
luni impune tratamentul chirurgical 
care, la copii, constă în  miringostomie, 
cu inserţia unui aerator transtimpanal 
de tip „diabolo” sau „T-tube” (acesta 
din urmă prezintă avantajul stabilităţii 
în timp, nefiind eliminat spontan de 
către membrana timpanică, precum 
cel de tip diabolo, şi este util în otitele 
seroase recurente, frecvente la copil).
Intervenţia constă în practicarea unei 
mici incizii în membrana timpanică, 
evacuarea lichidului din urechea medie 
şi plasarea prin micul orificiu creat în 
timpan a tubului în T care va asigura 
ventilarea urechii medii.                   
Dacă afecţiunea este prezentă la ambele 
urechi, se efectuează bilateral, în cursul 
aceleiaşi operaţii.
La adulţi se practică anestezia locală, la 
copii este preferată anestezia generală 
de scurtă durată. Tubuşorul va fi extras 
după trei-şase luni.
Pe durata cât timpanul este perforat, 
cutia timpanică comunică liber cu 
mediul exterior. Ca urmare, orice 

infecţie a urechii externe se poate 
extinde la urechea medie, producând o 
otită medie supurată. Din acest motiv, 
trebuie evitată pătrunderea apei în 
ureche pe toată perioada existenţei 
microperforaţiei (la baie/duş, urechile 
se vor proteja cu tampoane mici de 
vată, îmbibate la capătul exterior cu 
vitamina A uleioasă sau cu dopuri 
speciale pentru urechi).
Extracţia tubuşorului se face la trei-
şase luni. De regulă, se efectuează 
fără anestezie, inclusiv la copii. Mica 
perforaţie rămasă se va închide 
spontan în câteva săptămâni.

Dr. Bianca Petcu, medic specialist ORL, 
Hyperclinica MedLife Timișoara

Otita
medie seroasă

Este o boală a urechii medii 
care se manifestă prin 
scăderea auzului (senzația 

de ureche înfundată), ce persistă 
mai mult de două -trei luni. Este 
provocată de acumularea de fluid 
în casa timpanului.

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

Nicolae
Am 51 de ani. De câteva luni, mă trezesc dimineața cu o durere în călcâi. Durerea este 
mai intensă la primii paşi. A început să mă doară şi când urc scările. Dacă mă apăs 
pe călcâi, mă doare. De asemenea, mă doare dacă ridic vârfurile degetelor. În cazul 
meu, ce anume considerați că e recomandat: o ecografie sau o radiografie?

Răspunde dr. Corina Răileanu, medic primar, cu specialitatea ecografie 3D și ecografie 4D Voluson, 
Hyperclinica MedLife Favorit și MedLife Griviţa:

În cazul dumneavoastră, ecografia ar fi mai utilă decât radiografia, deoarece ar putea depista cu 
uşurinţă o posibilă fasciită plantară. Fascia plantară inflamată se poate diagnostica cu uşurinţă 
ecografic, în schimb nu se poate vizualiza la ecografie. Radiografia poate să aprecieze dacă aveţi 
un pinten calcanean, aşa-numitul „cioc”, dar acesta poate fi evidenţiat şi ecografic. Prin urmare, 
vă recomand să vă programaţi pentru efectuarea unei ecografii, aceasta putând evidenţia cu mare 
acurateţe părţile moi de la nivelul călcâiului, excluzând şi alte posibile afecţiuni, cum ar fi tendinita 
ahileană sau bursita calcaneană.

Alina
La colposcopie, medicul a observat trei focare de endometrioză pe col (arătau ca 
trei bobițe de rodie). Ecografia transvaginală însă este normală. Menstruațiile 
au fost mereu abundente, dureroase şi de şapte zile ca durată. Ar trebui să reiau 
investigațiile pentru endometrioză? Dacă da, care ar fi acestea?

Răspunde dr. Radu Dragomir, medic specialist ginecolog, Hyperclinica MedLife Titan:

În condiţiile existenţei leziunilor limitate la nivelul colului, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 
stabilirea exactă a diagnosticului (examen histopatologic ‒ biopsie leziuni cervicale), aprecierea 
stadiului bolii, alcătuirea unui plan de urmărire conform dorinţei pacientei de a avea o sarcină, 
urmărirea simptomelor şi instituirea tratamentului individualizat. Cazurile asimptomatice sau cu 
simptomatologie minoră nu necesită tratament.
Planul de investigaţii trebuie individualizat luând în calcul vârsta pacientei, dorinţa de sarcină, 
severitatea durerii, tipul, extinderea şi localizarea depozitelor endometriozice, afectarea tractului 
digestiv sau urinar şi, bineînţeles, dorinţa pacientei.

Alex
De ce sunt importante pentru pacient rezultatele BRCA (investigațiile pentru 
depistarea mutațiilor genetice de tip BRCA 1 şi BRCA 2, asociate cu un risc mai ridicat 
de a dezvolta cancerul de sân şi de ovar)? Cu ce îl ajută? Nu credeți că îi induce o 
stare continuă de teamă că este posibil ca, la un moment dat, să dezvolte această 
boală? Boala se poate dezvolta indiferent de rezultatele acestor două teste. Care este 
ajutorul pe care îl aduc aceste teste pacientului?

Răspunde dr. Cerasela Jardan, medic specialist genetică, Hyperclinica MedLife Griviţa:

Beneficiul potenţial este că îi permite pacientului efectuarea prevenţiei, a unui screening amănunţit 
(mamografie/RMN) o dată pe an, dozare de marker tumoral, permiţând pacientului depistarea 
precoce a cancerului. Studii efectuate în SUA pe femei cu teste genetice pozitive au arătat că majoritatea 
acestor femei nu au dezvoltat depresie sau anxietate, s-au înscris într-un program de prevenţie care le-a 
ajutat în descoperirea precoce a cancerului.

Liviu
Sufăr de apnee în somn de mai mulți ani. Am fost diagnosticat cu această afecțiune 
la Spitalul de Pneumologie „C. Nasta”. În urma investigațiilor, mi s-a dat ca tratament 
scăderea ponderală şi folosirea unui „compresor-ventilator” pe timpul somnului. 
Cu primul sfat mă mai descurc, dar cu aparatul de ventilație care mi s-a montat pe 
timpul investigației nu am putut să mă obişnuiesc deloc. Este adevărat că acela de 
la spital era foarte vechi şi, cred eu, depăşit tehnic. Emisia de aer mă sufocă-îneacă 
efectiv. În comerț există astfel de aparate, moderne, dar foarte scumpe, iar eu, 
fiind pensionar, nu mi le pot permite. Ce mă sfătuiți să fac, există şi alte metode de 
tratament? 

Răspunde dr. Alina Stanca, medic specialist pneumologie, cu competenţă în somnologie și apnee de 
somn, Hyperclinica MedLife Unirii și Hyperclinica MedLife Griviţa:

Singura terapie eficientă pentru sindromul de apnee în somn este dispozitivul CPAP care v-a fost 
recomandat. În cazul în care pacientul nu poate folosi acest dispozitiv din diverse motive (financiar ‒ 
din păcate, în România acest tratament încă nu este suportat de casa de asigurări de sănătate; toleranţă 
slabă etc.), există metode alternative, însă cu eficienţă inferioară ‒ evitarea poziţiei supină (dormit 
pe spate), proteze orale cu care pacientul trebuie să doarmă noaptea şi care au rolul de a tracţiona 
mandibula anterior şi de a înlătura obstrucţia de la nivelul gâtului. În timp însă, acestea pot avea o serie 
de efecte secundare ‒ afectarea danturii, a articulaţiei temporo-mandibulare.

ÎNTREBĂRILE 
TALE

ÎNTREBĂRILETALE
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Hyperclinici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre Medicale

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

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

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

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

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

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

Centre de Excelenţă

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spitale

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

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

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

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

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

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

Laboratoare

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

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

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

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

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

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

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

Farmacii

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

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

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

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

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

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

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

REȚEAUA MEDLIFE

DOWNTOWN BOUTIQUE: Calea Victoriei 83-85, tel.  0720660661 
BÃNEASA BOUTIQUE: Bãneasa Shopping City, parter, tel. 0720660662 

COTROCENI BOUTIQUE: AFI Palace Cotroceni, parter, tel. 0720660663
www.adinabuzatu.ro      facebook.com/trendsbyadinabuzatu

St#nga:  
Sacou SAND, c`ma[` 
AGLINI, pantaloni  
MESSAGERIE,  
mocasini LE CROWN
Mijloc:  
Sacou SAND, pan-
taloni MESSAGERIE, 
c`ma[` BAGUTTA, 
papion ASCOT,  
pantofi MAGNANNI
Dreapta:  
Sacou SAND, c`ma[` 
ETON, pantaloni  
BASICON, pantofi 
ORTIGNI, papion 
CALABRESE
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