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Ina Bãdãrãu

Acest număr a fost o provocare pentru noi, în special prin prisma subiectului pe 
care l-am ales pentru dosarul medical – fumatul, cu impactul acestuia asupra 
sănătății. 

În ultima perioadă s-a vorbit și s-a scris atât de mult despre acest subiect, încât 
ne-a fost teamă că vom avea un număr care se va irosi printre rafturi, fără să i se 
dea prea multă importanță, dar ne-am asumat acest risc.

Din perspectiva noastră, tema cu pricina a fost și este încă de actualitate. 
Chiar dacă la prima vedere fumătorii au tendința să spună că nu-i interesează 
subiectul, sunt foarte mulți printre ei (statisticile spun că ar fi 89%) care, în 
adâncul sufletului sau în momentele în care sunt sinceri cu ei înșiși, recunosc că 
și-ar dori să știe mai multe despre acest obicei, ce riscuri îi așteaptă sau unde se 
pot adresa pentru a renunța la fumat.

De exemplu, știați că fumul de țigară conține 4.000 de substanțe, majoritatea 
toxice, iar 40 dintre acestea sunt cancerigene și sunt inhalate atât de fumător, 
cât și de persoanele din jur? Dar de faptul că, în România, la fiecare 16 minute 
o persoană moare din cauza cancerului pulmonar? Nu știu cum vi se par vouă 
aceste cifre, dar nouă ni s-au părut de-a dreptul alarmante și am decis să fim 
printre cei care iau atitudine.

În dosarul din această ediție regăsiți lista bolilor la care sunt supuși fumătorii, 
detalii referitoare la felul în care este afectat creierul sau inima, ca urmare a 
fumatului, dar și soluții pentru cei care doresc să renunțe la acest obicei, de 
multe ori fatal.

Tot în acest număr, v-am rezervat o călătorie imaginară prin Centrul de 
psihiatrie și psihoterapie MindCare, care a lansat un nou departament 
specializat în tulburări psihopatologice la copii și adolescenți, v-am pregătit un 
interviu despre pasiune și performanță în medicină cu dr. Dana Buligan, șefa 
secţiei medicale de la Life Memorial Hospital, dar și un material amplu despre 
hrana inteligentă.

Lectură frumoasă!
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Răspunsul specialiștilor în 24 de ore.

Singurul site pentru femei scris integral de medici.

Informație certificată și actualizată.

www.infomaterna.ro
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile și noii medici MedLife.

Pe un bulevard aglomerat din București, o casă interbelică, 
frumos amenajată, ascunde un loc liniștit, în care oamenii 
vin să își trateze sufletul. Nu seamănă deloc cu o clinică, 
de vreme ce copiii care îi trec pragul sunt înconjuraţi de 
jucării, iar adulţii au senzaţia că au intrat în propria casă. 
Despre ce loc este vorba și de ce vin oamenii în acest loc 
misterios puteţi citi în reportajul din această ediţie. 

Pentru o vreme, Raluca, o pacientă a Spitalului MedLife 
Genesys din Arad, a găzduit în corpul ei un intrus. 
„Convieţuirea” lor nu a fost una fericită, întrucât sănătatea 
Ralucăi a fost afectată de corpul străin pe care îl adăpostea, 
fără să știe. Despre „intrus” și despre cum a fost depistat, aflaţi 
în rubrica „Povestea ta”. 

Dietele pot fi adeseori dăunătoare sănătăţii noastre. 
Acestea pot afecta buna funcţionare a organismului, 
dacă sunt ţinute „după ureche”. În schimb o alimentaţie 
corectă poate suplini orice dietă, iar pe termen lung, 
organismul nostru are de câștigat. Detalii, la rubrica 
„Utile”.

Când era mică, visa să devină scriitoare. Între timp, a 
renunţat la visul din copilărie, în favoarea unui alt mod 
de a se apropia de oameni: vindecându-i. Deși aleargă 
între cabinete și consultaţii de urgenţă, dr. Dana Buligan 
își face, de fiecare dată, timp pentru a comunica cu 
oamenii pe care îi tratează. 

Cum ajungem să ne infectăm cu Helicobacter Pylori 
și cum se tratează eficient? Ce teste sunt de actualitate 
pentru diagnosticarea cancerului de prostată? Care sunt 
zonele corpului în care nu este permisă epilarea cu laser? 
Acestea sunt numai câteva întrebări adresate de cititori, la 
care găsiţi răspunsuri în această ediţie. 
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MedLife a inaugurat la Făgăraş primul centru medical multi-
disciplinar, care vine în întâmpinarea pacienţilor cu o gamă 
largă de servicii medicale pentru următoarele specialităţi 
medicale: alergologie, cardiologie, oncologie, diabet, nutriţie 
şi boli metabolice şi reumatologie. Totodată, în cadrul cen-
trului, pacienţii pot avea acces la toate analizele medicale din 
portofoliul MedLife. Pentru recoltări probe analize medicale, 
pacienţii sunt aşteptaţi de luni până sâmbătă, între orele 8:00 
şi 11:00. 

Centrul Medical MedLife Făgăraş
Bulevardul Unirii, nr. 7, municipiul Făgăraş
Detalii şi programări, la 0268 960

Spitalul MedLife-Genesys oferă pacienţior din Arad posibili-
tatea de a beneficia de consultaţii gratuite pentru speciali-
tatea chirurgie generală. Spitalul pune la dispoziţie o echipă 
medicală experimentată, dotări de ultimă generaţie, servicii 
integrate pentru a asigura un diagnostic rapid, intervenţii 
desfăşurate în condiţii de siguranţă şi recuperare imediată. 

Pentru a beneficia de consultaţiile gratuite, pacienţii va trebui 
să prezinte un bilet de trimitere de la medicul de familie.

Puteţi beneficia de consultaţiile gratuite la dr. Daniel 
Ciurdariu, medic specialist chirurgie generală, până la 31 
decembrie 2013. 

Pentru mai multe informaţii şi pentru programări apelaţi 
0257 960. 
Spitalul MedLife-Genesys, str. Dr. Cornel Radu, nr. 3, Arad

Nou în Făgăraş: MedLife              
a deschis primul centru 

medical multidisciplinar

Consultaţii gratuite pentru 
chirurgie generală în cadrul 

MedLife-Genesys 

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare oferă un set 
nou de servicii: analiza funcţională, intervenţia individuală 
şi intervenţia pe grup în mediul şcolar (grădiniţă sau şcoală), 
oferite de psihologul clinician Lidia Dumitru. 

Necesitatea acestor analize a apărut după ce s-a constatat 
că, în nenumărate cazuri, cadrele didactice le recomandă 
părinţilor să se prezinte cu copilul la psiholog, pentru că 
micuţii dovedesc un comportament inadecvat la şcoală. 

În sprijinul acestor copii, dar şi în sprijinul părinţilor lor, 
MindCare a alcătuit acest pachet de servicii, care începe cu 
analiza funcţională, ce are ca scop identificarea comporta-
mentelor inadecvate ale copilului, dar şi identificarea funcţiei 
acestor comportamente (de exemplu, atunci când copilul 

primeşte atenţie sau când evită să îndeplinească o sarcină 
pe care a primit-o). Acest tip de analiză se realizează prin 
observaţie directă şi sunt urmărite următoarele aspecte: 
situaţia în care apare comportamentul inadecvat şi antece-
dentul acestui tip de comportament, descrierea comporta-
mentului observat şi consecinţele pe care îl implică. Tot în 
cadrul acestui tip de analiză este utilizată metoda interviului, 
aplicată cadrelor didactice. 

În urma realizării analizei funcţionale, psihologul stabileşte 
un plan de intervenţie (individuală sau la nivelul întregului 
colectiv), urmând ca pe parcursul tratamentului intervenţia 
să fie preluată de către cadrul didactic. 

Mai multe informaţii, la 0753535385 sau la office@mindcare.ro .

MindCare oferă noi servicii pentru integrarea copiilor în mediul școlar 

De luna aceasta, pacienţii arădeni pot beneficia de servicii 
de proctologie complete la Centrul de Proctologie lansat în 
Spitalul MedLife Genesys Arad. Noul centru oferă consultaţii 
de specialitate, investigaţii imagistice (anuscopie) şi de 
laborator, manopere minim-invazive în ambulator (ligaturi 
hemoroidale), intervenţii chirurgicale în ambulator sau în 
sala de operaţii, cu anestezie locală, regională sau generală, şi 
tratament spitalicesc.  

Consultaţiile şi intervenţiile de specialitate sunt efectuate de 
dr. Daniel Ciurdariu şi acoperă o patologie largă: hemoroizi 
interni şi externi, pruritul anal, fisuri anale, fistule anale şi 
perianale. 
Pentru mai multe informaţii şi pentru programări, apelaţi 
0257 960. 

Servicii de proctologie la 
Spitalul MedLife Genesys, Arad

Locuitorii din regiunile Centru şi Nord-Vest ale ţării 
beneficiază, de la începutul lunii septembrie, de toată gama 
de analize din portofoliul MedLife, în cadrul noilor centre 
de recoltare analize deschise în Sibiu, Baia Mare, Oradea şi 
Satu-Mare. 

În cadrul centrelor de recoltare se pot prelua probe pentru 
analize din următoarele domenii ale medicinei de laborator: 
biochimie, hematologie, coagulare, imunologie, microbi-
ologie, anatomie patologică, citologie, biologie moleculară, 
toxicologie.

Recoltările se efectuează de luni până vineri între orele 8:00 şi 
16:00, iar rezultatele pot fi accesate online pe site-ul MedLife.
ro sau se pot elibera la recepţia centrului de recoltare în care 
au fost efectuate.

Adrese şi contact pentru noile centre de recoltare:
Sibiu: str. Someşului, nr. 11 (în cadrul clinicii Ginepro) 
Program de recoltare: luni - vineri 8:00 - 16:00

Baia Mare: str. Victoriei, nr. 108 (în cadrul clinicii STAR-
CLINIK) • Program de recoltare: luni - vineri 8:00 - 12:00

Oradea: str. Louis Pasteur, nr. 147 (în cadrul clinicii NEOK-
LINIK) • Program de recoltare: luni - vineri 8:00 - 16:00

Satu Mare: str. Drum Carei, nr. R31, ap. 4 (intrare de pe str. 
Prahovei) • Program de recoltare: luni-vineri 8:00 - 16:00

MedLife se extinde în Sibiu, 
Baia Mare, Oradea şi Satu Mare 

cu noi centre de recoltare
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atunci când există suspiciunea unor anomalii uterine la 
pacientele infertile sau cu avort habitual; în evaluarea suc-
cesului unei intervenţii chirurgicale de corecţie la nivelul 
uterului şi al trompelor. 

Ultrasonografia Doppler ajută la evaluarea:
• Blocajelor sangvine (cheaguri);
• Vascularizaţiei polipilor, tumorilor şi în cazul 
malformaţiilor congenitale;
• Varicozităţilor pelvine şi a anevrismelor vasculare.

Când este bine să vă programaţi
Efectuarea sonografiei este indicată în perioada cuprinsă 
între sfârşitul menstruaţiei şi ovulaţie (nu mai târziu de 
ziua a 11-a a ciclului menstrual şi nu mai devreme de ziua 
a 7-a). În această perioadă, endometrul are o grosime 
mică, lucru care permite evalurea cu o mai mare acurateţe 
a acestuia. Vă recomandăm să contactaţi call center-ul 
pentru programare, în prima zi a menstruaţiei, pentru ca 
examenul să aibă loc în intervalul menţionat. Ulterior, veţi 
fi contactată şi rugată să completaţi un formular cu detalii  
medicale  relevante pentru procedură. Pot exista anumite 
situaţii în care procedura nu este necesară sau nu se poate 
efectua, motiv pentru care este recomandată efectuarea 
unei ecografii transvaginale în prealabil, pentru evaluarea 
condiţiilor locale.

Hyperclinica MedLife Griviţa pune la dispoziţia paciente-
lor sonohisterografia (SHG) şi sonohisterosalpingografia, 
metode ecografice moderne utilizate în diagnosticul 
anomaliilor cavităţii uterine şi ale endometrului. 

Sonohisterografia (SHG) este o tehnică a eco-
grafiei transvaginale care se efectuează prin instilarea 
transcervicală a unei soluţii saline în cavitatea uterină, 
oferind imagini din interiorul acesteia, în timpul 
examinării transvaginale. Tehnica creşte rata detecţiei 
unei patologii endometriale cum ar fi: polipi, hiperplazie, 
cancer, fibroame şi aderenţe locale. În plus, SHG poate 
înlocui anumite proceduri diagnostice invazive şi ajută la 
optimizarea procesului de selecţie preoperatorie pentru 
acele paciente care necesită o intervenţie chirurgicală. 

Înaintea efectuării sonohisterografiei, pacienta trebuie să 
facă o ecografie de explorare, pentru ca medicul să poată 
vizualiza anatomia organelor genitale interne şi pentru 
reperarea sonografică a structurilor vizate.

Sonohisterosalpingografia sau sonohisterosalpingogra-
fia cu contrast (HyCoSy) este o metodă folosită frecvent 
în evaluarea cavităţii uterine şi a permeabilităţii tubare, la 
femeile infertile. Procedura se bazează pe utilizarea unei 
soluţii spumoase, care destinde pereţii trompelor uterine 
şi care are proprietăţi ecogenice, fapt care oferă imagini 
precise, cu un contrast puternic. Parte a examinării so-
nohisterografice poate fi şi ecografia Doppler, cu ajutorul 
căreia este evaluată curgerea sângelui prin vasele sangvine. 

Statisticile arată că sonohisterografia (SHG) este mai 
eficientă decât histerosalpingografia (HSG) în diagnos-
ticul polipilor, fibroamelor intracavitare, aderenţelor, 
septurilor şi al obstrucţiei tubare la pacientele infertile, 
având o acurateţe mult mai ridicată. 

Indicaţii:
Investigaţiile sunt indicate în situaţiile care necesită o 
evaluare a cavităţii trompelor uterine (în special, dacă 
mucoasa uterină nu a fost văzută clar la examenul eco-
grafic de rutină); în cazul sângerărilor vaginale datorate 
existenţei intrauterine a: polipilor, fibroamelor, atrofiei 
endometriale, leziunilor maligne, defectelor congenitale; 

Pregătire 
Înaintea efectuării examinării este indicat să faceţi 
următoarele analize:
• Examen Babeş Papanicolau;
• Prelevare culturi de col;
• Prelevare secreţie vaginală;
• Determinare Ag Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma 
din col;
• HLG, VSH.
De asemenea, cu scurt timp înainte de procedură, se 
administrează o medicaţie antiinflamatorie pentru a 
reduce potenţialul disconfort/durere (la indicaţia medicu-
lui). În general, nu este necesară administrarea antibioti-
celor înainte de examinare, doar în cazul pacientelor cu 
istoric de boală pelvină sau infecţii uterine (la indicaţia 
medicului). Nu este necesară ingestia de fluide pentru a 
umple vezica urinară, dimpotrivă, aceasta trebuie să fie 
goală. 
Metodă simplă de diagnostic, sonohisterografia se poate 
efectua în condiţii standard şi prezintă un disconfort 
redus pentru pacientă. Procedura durează aproximativ 
20-30 min. şi permite vizualizarea conturului tubar şi a 
cavităţii uterine, iar rezultatul investigaţiei se eliberează 
imediat. 

Detalii şi programări, la 021 96 46.

Sonohisterografia 
şi sonohisterosalpingografia, 
la Hyperclinica MedLife Griviţa

Spitalul MedLife Brașov vine în întâmpinarea persoanelor 
vârstnice cu prețuri speciale la consultații și intervenții chirur-
gicale. Cu numai 20 de lei, fiecare pensionar poate beneficia de 
o consultație la chirurgie, în cadrul celui mai extins ambulator 
din mediul privat brașovean și de intervenţii chirurgicale cu 
20% mai ieftine. Pentru a beneficia de serviciile din pachet, 
pacienţii trebuie să se prezinte cu un bilet de trimitere de la 
un medic în  contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu 
talonul de pensie.

Spitalul MedLife Brașov a fost lansat în 2011 şi cuprinde un 
ambulatoriu de mari dimensiuni, un bloc operator cu 3 săli de 
operație, secție de anestezie și terapie intensivă, laborator, cen-
tru de imagistică, 3 linii de gardă care asigură funcționalitatea 
spitalului 24/24 și o farmacie proprie.

Pentru detalii și programări, apelați 0268.960.

Adresă: Str. Turnului, nr.5A, Brașov

Servicii de chirurgie la preţuri preferenţiale pentru 
pensionari, la Spitalul MedLife Brașov
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Spitalul de Pediatrie MedLife oferă pacienţilor pachete de 
intervenţii chirurgicale începând cu 1.500 de lei. Pachetele 
acoperă o gamă largă de intervenţii, atât prin abord clasic 
(apendicectomie, hernie linie albă, hernie inghinală, hernie 
ombilicală, hidrocel, varicocel esenţial, orhidopexie, chist 
cordon spermatic), cât şi prin abord laparoscopic (apen-
dicectomie, cura chirurgicală a varicocelului, anexectomia 
laparoscopică, ablaţia chistului de ovar, colecistectomie 
laparoscopică, hernie inghinală şi ombilicală etc.), dar şi 
intervenţii specializate ce vizează chirurgia uretrei (uretroplas-
tie pentru hipospadias distal şi proximal). 

Preţurile pachetelor oferite de Spitalul de Pediatrie MedLife 
sunt 1.500 de lei pentru pachetul de chirurgie pediatrică, 2.000 
de lei pentru pachetul de chirurgie pediatrică laparoscopică 
şi 3.500 de lei pentru pachetul dedicat chirurgiei uretrei. Ser-
viciile incluse în aceste pachete includ consultul preanestezic, 
anestezia generală, operaţia, o zi de spitalizare şi medicaţia. 

Pentru mai multe informaţii despre pachetele oferite de Spita-
lul de Pediatrie, apelaţi 021 9646. 

Trăieşte activ la orice vârstă şi protejează-ţi sănătatea! Dacă eşti pensionar, 
vino la MedLife şi-ţi oferim o reducere de 50% la preţul consultaţiilor între 
orele 12:00 și 15:00, în cadrul Hyperclinicii MedLife Titan, şi în intervalul 
12:00-16:00, la Hyperclinica MedLife Favorit. În plus, poţi beneficia de un 
discount de 10% pentru orice serviciu* în Hyperclinica MedLife Titan şi de 
30% la ecografia 2D în Hyperclinica MedLife Favorit, în orice moment al 
zilei. Suplimentar, reţeaua de farmacii MedLife, PharmaLife Med, îţi oferă 
un discount de 10% pentru orice produs achiziţionat.

Discountul în hyperclinici şi farmacii se aplică în baza talonului de pensie.

* Reducerea de 10% se acordă pentru orice serviciu, excepţie fac analizele.

Detalii şi programări, la telefon 021 96 46.

Centrul Medical MedLife Victoriei vine în întâmpinarea pacienţilor cu o nouă 
soluţie de albire a dinţilor: pachetul Smile. Un studiu realizat de Academia 
Americană de Cosmetică Dentară arată că 99,6% dintre adulţi cred în forţa 
zâmbetului ca instrument social. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de zâmbetul 
dumneavoastră, albirea dentară este prima etapă pe care trebuie să o parcurgeți. 
În sprijinul dumneavoastră, Centrul Medical MedLife Victoriei a lansat pachetul 
Smile de albire a dinţilor, cu geluri speciale. Pachetul cuprinde următoarele 
servicii: 

• o consultaţie în care sunt analizate modificările de culoare ale dinţilor 
dumneavoastră, în care vi se întocmeşte un plan de tratament şi vi se înregistrează 
nuanţa iniţială a dinţilor; 

• amprenta dentară pentru arcada superioară şi cea inferioară; 

• igienizarea pan-orală, airflow, gutiere de albire (pentru arcada superioară şi cea 
inferioară);

•  albirea propriu-zisă; 

• un control ulterior;

• fluorizarea, procedură care se realizează la finalul 
tratamentului. 

Preţul pachetului este de 740 lei, suma putând fi achitată în două tranşe. Prima 
tranşă se achită la întocmirea planului de tratament, urmând ca a doua tranşă 
să fie plătită la finalul tratamentului. Până la 31 octombrie puteţi beneficia de un 
discount de 20% la pachetul Smile, disponibil în Centrul Medical Victoriei.

Detalii şi programări, la 021 96 46.

Intervenţii chirurgicale pentru copii, de la 1.500 de lei 

Happy Hour pentru vârstnici, la Hyperclinicile 
MedLife Titan şi MedLife Favorit

Reduceri de 20% la pachetul de albire 
dentară în Centrul Medical MedLife Victoriei 

Aerosol Chicco cu ultrasunete, 0 luni+
Aparatul pentru aerosoli cu ultrasunete Silent Chicco 
vaporizează într-o manieră silenţioasă şi rapidă medica-
mentele pentru terapia cu aerosoli, care tratează bolile 
căilor respiratorii superioare şi inferioare (nas, gât, 
bronhii şi plămâni). Acest aparat transformă medica-
mentele în vapori şi permite administrarea lor pe 
cale aeriană direct în aparatul respirator al copilului. 
Designul unic al aparatului permite respiraţia normală 
în timpul inhalării. Aparatul este caracterizat prin viteză 
şi silenţiozitate în timpul terapiei non-invazive, presu-
pune un volum rezidual mic de medicament, un mod 
facil de operare, cu un singur buton, şi o vaporizare 
rapidă (5 minute pentru 3 ml de soluţie fiziologică). 
Pe lângă aparatul Silent Chicco, pachetul include şi o 
mască pentru copii (de la 0 luni +) şi una pentru adulţi, 
o piesă specială pentru gură şi tubul nazal. Aparatul 
poate fi transportat foarte uşor graţie unei gentuţe 
practice pentru depozitare. 

P
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Hyperclinica MedLife Timișoara și-a 
întregit echipa cu încă un medic: dr. Viviana 
Narad. Specialist în chirurgie plastică și 
microchirurgie reconstructivă, dr. Narad 
a lucrat în perioada anterioară în cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Timișoara, dar și la Spitalul Clinic de 
Chirurgie Plastică și Reparatorie din același 
oraș. Timp de cinci ani, dr. Narad a ocupat 
funcția de preparator universitar la disciplina 
”Microchirurgie și chirurgie reparatorie”, 
la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din 
Arad. Dr. Viviana Narad este absolventă a 
Universității de Medicină și Farmacie ”Victor 

Babeș” Timișoara și doctor în medicină. 
Pe parcusul pregătirii sale profesionale, dr. 
Viviana Narad a acordat o atenție deosebită 
manifestărilor științifice, participând la 
numeroase evenimente de acest gen, între care 
amintim ”Al II-lea Simpozion Internațional 
de Reconstrucție a Sânului, Timișoara”, cursul 
”Protecția susținută prin vaccinarea anti-
HPV - modalitate de optimizare a prevenției 
cancerului de col uterin”, ”Cursul național de 
ghiduri și protocoale în Anestezie, Terapie 
Intensivă și Medicină de Urgență, ediția a 
V-a”, ”Eurohand 2008, XIIth Congress of the 
FESSH, Laussane” etc.

Dr. Viviana Narad, medic specialist chirurgie plastică și 
microchirurgie reconstructivă

Spitalul MedLife Genesys, din Arad, a început 
colaborarea cu dr. Rodica Dorina Burdan, 
medic primar neonatologie, pentru efectuarea 
de ecografii nou-născuţilor. Noul specialist 
deţine competenţe pentru ecografia renală 
la copii, Spitalul MedLife Genesys devenind 
prima instituţie medicală privată din Arad care 
oferă acest serviciu. Dr. Rodica Dorina Burdan 
a absolvit Facultatea de Medicină Generală, 
Universitatea Victor Babeș din Timișoara, iar în 
prezent este lector universitar în cadrul Facultăţii 
de Medicină din Arad, secţia Nutriţie și dietetică, 
și doctor în știinţe medicale. Până în prezent, dr. 
Rodica Burdan a participat la 24 de conferinţe 
de specialitate, naţionale și internaţionale, 
având opt lucrări publicate în ţară și patru în 

străinătate. Încă de la absolvire, dr. Rodica Burdan 
a participat la numeroase cursuri de specializare, 
care i-au oferit ocazia să dobândească o serie de 
competenţe, precum ecografie generală, ecografie 
transfontanelară și ecografie de șold. Dintre 
cursurile la care dr. Rodica Burdan a fost prezentă, 
menționăm, „Ecografie generală” (2003), 
„Ecografia și urgenţele abdominale” (2004), 
„Dispensarizarea nou-născutului cu risc” (2005), 
curs coordonat de prof. dr. Antonia Popescu, 
„Ecografie transfontanelară”, curs coordonat 
de dr. Otilia Fufezan, „Infant Hip Ultrasound”, 
curs coordonat de prof. dr. Graaf, „Actualităţi 
în urgenţele neonatale”(2007), „Reanimarea 
neonatală – Neonatal Resuscitation Training for 
Skilled Birth Attendants”. 

Dr. Rodica Dorina Burdan, medic primar neonatologie

Centrul de Psihiatrie și Psihoterapie MindCare 
și-a lărgit echipa cu încă un specialist: psih. 
Ştefana Alexandra Dobre, psiholog clinician 
și psihoterapeut cognitiv-comportamental, 
acreditat de Colegiul Psihologilor din România. 
Licenţiată în Psihologie la Universitatea din 
București și cu un master absolvit la Universitatea 
din Padova, Italia, psih. Ştefana Dobre va 
aborda în cadrul echipei MindCare pacienţii 
care se prezintă pentru o evaluare clinică, 
testare psihologică, terapie individuală copii și 
adolescenţi sau consiliere părinţi. Psih. Ştefana 
Dobre are o experienţă de șapte ani în lucrul 
cu copiii și cu familiile acestora, beneficiind de 
o formare de lungă durată în terapii cognitive 
și comportamentale, precum și de numeroase 

participări la cursuri de formare profesională în 
terapia copilului și a adolescentului. Totodată, 
psih. Ştefana Dobre a efectuat o serie de studii 
privind influenţa abuzului și relaţiilor de 
atașament asupra dezvoltării copilului, fiind și 
trainer acreditat pentru programul „Triple P 
Positive Parenting”, organizat de Universitatea 
Queensland din Australia. Din 2009, Ştefana 
Dobre este psiholog în cadrul Centrului de 
Educaţie Emoţională și Comportamentală 
pentru Copii, proiect al Organizaţiei Salvaţi 
Copiii România, și este, în același timp, membru 
în echipele proiectelor „Îngrijire de Calitate 
pentru Copii – Servicii de Excelenţă în Sănătatea 
Mintală” și „Şanse egale pentru toţi copiii, într-o 
societate fără discriminare”.  

Psih. Ştefana Alexandra Dobre, psiholog clinician și psihoterapeut 
cognitiv-comportamental

Hyperclinica MedLife Timișoara a început 
colaborarea cu dr. Ana Lascu, medic specialist 
chirurgie vasculară. Dr. Ana Lascu este doctor 
în medicină, cu calificativul „foarte bine”, titlu 
obţinut în urma colaborării și susţinerii tezei de 
doctorat intitulate „Optimizarea diagnosticului 
și tratamentului Coarctaţiei de aortă”, la 
Universitatea Victor Babeș Timișoara. Dr. Ana 
Lascu a urmat numeroase cursuri de specializare 
pentru a fi la curent cu noutăţile din medicină, 
printre care se numără și „Curs pentru permis 
de radiaţii în mediul X”, „Ecografie generală”, 
curs organizat de Clinica de Gastroenterologie 
a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Timișoara, 
„Tehnici de suturi vasculare”, în cadrul Centrului 
de Chirurgie Laparoscopică și Microchirurgie 
„Pius Branzeu” Timișoara. Până în prezent, 

dr. Ana Lascu a colaborat cu Spitalul Judeţean 
de Urgenţă din Timișoara, în calitate de 
rezident, și cu Institutul de Boli Cardiovasculare 
Timișoara, în calitate de doctorand, 
fiind activă în cadrul secţiei de chirurgie 
cardiovasculară. De asemenea, dr. Ana Lascu 
este membru în numeroase societăţi medicale 
de specialitate, printre care Societatea Română 
de Chirurgie, Societatea Română de Chirurgie 
Cardiovasculară, Asociaţia Medicilor Creștini 
din România, afiliată la International Christian 
Medical and Dental Association. Pe lângă 
activitatea în societăţile anterior menţionate, dr. 
Ana Lascu are un aport la comunitatea știinţifică 
printr-o serie de cercetări publicate în reviste de 
specialitate sau publicate de edituri recunoscute 
în domeniul medical. 

Dr. Ana Lascu, medic specialist chirurgie vasculară

Ruxandra Niculescu, psiholog clinician cu 
atestat de liberă practică acordat de Colegiul 
Psihologilor din România, s-a alăturat echipei de 
specialiști ai Centrului de Psihiatrie și Psihoterapie 
MindCare, departamentul dedicat copiilor și 
adolescenţilor. Psih. Ruxandra Niculescu are o 
bogată experienţă clinică în lucrul cu copiii și 
cu adolescenţii care se confruntă cu tulburări de 
dezvoltare precum autism sau ADHD, cazuri pe 
care le-a tratat prin terapia ocupaţională și prin 
stimulare senzorială. Psih. Ruxandra Niculescu a 
absolvit cursurile Universităţii „Titu Maiorescu”, 

cu un master în psihanaliză. A efectuat un stagiu 
de studiu și practică psihanalitică în cadrul 
Universităţii Paris VII Diderot, Facultatea de 
Psihologie din Paris. Ulterior, psih. Ruxandra 
Niculescu și-a încheiat etapa de formare în cadrul 
Fundaţiei Generaţia și Psihoterapia Copilului și 
Adolescentului. Până în prezent, a urmat o serie de 
cursuri de specializare, printre care „PECS Basic 
Training”, curs de formare continuă „Tehnici de 
psihoterapie cognitiv-comportamentală și analiza 
comportamentală aplicată în tulburări de spectru 
autist”. 

Psih. Ruxandra Niculescu, psiholog clinician

NOUTĂȚIMEDICI
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Cândva, fumatul a fost apanajul societăţii high-life. Ţigara 
sau pipa, aşezată tacticos pe aceeaşi măsuţă pe care se 
află şi o cafea aburindă, o carte deschisă, poate şi un 

monoclu, toate acestea sunt desprinse astăzi dintr-o fotografie 
a Bucureştiului interbelic. Între timp, fumatul şi-a pierdut 
valenţele nobile. Mai mult chiar, s-a banalizat şi s-a transformat 
într-un gest indispensabil, patologic. La capătul unei ţigări stă 
întotdeauna sănătatea noastră. Acesta este şi unul dintre motivele 
pentru care se spune că nu oamenii obişnuiesc să fumeze ţigări, ci 
ţigările fumează vieţile oamenilor.

De la nobil la patologic: 
impactul fumatului asupra organismului

DOSARMEDICAL

Plămânii-scrumieră
Fumul de ţigară poate afecta orice 
parte a organismului, însă mai 
vulnerabile sunt organele cele mai 
vascularizate: creierul, plămânii şi 
inima. Având în vedere că poarta de 
intrare a fumului sunt plămânii, cele 
mai multe afecţiuni se instalează la 
acest nivel. Lista bolilor de plămâni, 

cauzate de tutun este foarte lungă. 
“Printre acestea, putem enumera: 
bronşita cronică tabagică (tuse şi 
expectoraţie cronice), emfizemul 
pulmonar, bronhopneumopatia 
obstructivă cronică (BPOC), 
insuficienţa respiratorie cronică 
(IRC este stadiul final al BPOC, 
atunci când pacientul are nevoie nu 

doar de tratament medicamentos, ci 
şi de oxigeno-terapie la domiciliu), 
hipertensiunea pulmonară şi 
cord pulmonar cronic (apar 
după instalarea IRC), infecţiile 
căilor aeriene inferioare (riscul 
de a dezvolta pneumonie), 
exarcerbări infecţioase, tuberculoza 
pulmonară (des întâlnită în 
rândul fumătorilor), astmul 
bronşic (apare atât la copiii 
ale căror mame au fumat pe 
parcursul sarcinii, cât şi la adulţii 
tineri care au început să fumeze 
la vârste fragede), neoplasmul 
bronhopulmonar (are ca factor 
major etiologic fumatul), sindromul 
de apnee în somn (întreruperi ale 
respiraţiei în timpul somnului, 
cu scăderea nivelului oxigenării 
organismului), histiocitoza X 
(afecţiune rară, care constă în 
inflamaţie cu celule Langerhans), 
bronşiolita respiratorie cu afectare 
interstiţială (boală rară cauzată de 
fumat, care afectează structurile 
periferice pulmonare), pneumonia 
interstiţială descuamativă”, face 
o trecere în revistă a afecţiunilor 
legate de fumat dr. Maria Dede, 
medic specialist pneumologie în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Titan. 

Cum ajungem la toate aceste 
boli? 
„Compoziţia fumului de ţigară 
este extrem de nocivă pentru 
organismul obligat să inhaleze 
mii de particule chimice, unele 
cu potenţial cancerigen. Aceste 
substanţe periculoase ajung zi 
de zi, ani la rând, în plămâni. 
Prin intermediul circulaţiei 
sangvine sunt transportate în tot 
organismul, până la nivel celular. 
Aşadar, plămânii devin o „imensă 
scrumieră’’ pentru numeroase 
substanţe chimice nocive, similare 
cu noxele din industria chimică”, 
explică dr. Maria Dede, medic 
specialist pneumologie.

Ce se întâmplă cu creierul 
fumătorului
Fumatul produce, pe lângă 
problemele pulmonare, şi anumite 
tulburări la nivelul creierului, 
„fiind responsabil pentru 12-14% 
din decesele prin accident vascular 
cerebral (AVC). Substanţele 
existente în ţigări favorizează 
dezvoltarea ateromatozei pe 
vasele cervicale, crescând riscul 
de accident vascular cerebral. Pe 
termen lung, fumatul generează 
stări de nervozitate, accentuează 
tremurul şi produce insomnie”, ne 
informează dr. Oana Neagu, medic 
specialist neurologie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Unirii.  

Şi psihicul este indus în eroare, 
în cazul persoanelor fumătoare. 
Dacă a aprinde o ţigară denotă 
o atitudine plină de forţă şi 
siguranţă, în spatele acestui gest se 
ascunde o dependenţă. ”Nicotina 
produce atât o dependenţă 
fiziologică (cu toleranţă şi sindrom 
de sevraj), cât şi o dependenţă 
comportamentală. E mult mai mult 
decât o simplă obişnuinţă: tutunul 
stimulează centrii nervoşi mai 
vechi, subcorticali, ai învăţării prin 
recompensă. Acelaşi lucru îl face 
orice activitate plăcută, dar tutunul 
are o acţiune biochimică directă, 
artificială şi foarte puternică şi se 
insinuează în vieţile noastre încetul 

„Plămânii devin o  «imensă scrumieră» pentru 
numeroase substanţe chimice nocive, similare cu 

noxele din industria chimică.” 

Dr. Maria Dede, medic specialist pneumologie, 

Hyperclinica MedLife Titan



Deşi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii consideră fumatul o boală, 
pentru fumători efectele imediate 
ale viciului lor sunt “benefice”: 
plăcere, îmbunătăţirea memoriei, 
calmare, integrare socială etc., 
faţă de iritabilitate, anxietate, 
insomnie, nerăbdare, dificultăţi 
de concentrare şi alte simptome 
de care o persoană se loveşte când 
încearcă să renunţe la fumat”, 
spune dr. Adrian Gârbea, medic 
de medicină generală în cadrul 
Hyperclinicii MedLife-PDR Braşov.

Ce soluţie ne rămâne?
În ajutorul celor care au încercat 
de nenumărate ori să renunţe la 
fumat şi care nu au reuşit sau al 
celor care sunt la prima încercare, 
pe care îşi doresc să o finalizeze 
cu succes,  MedLife Braşov a 
gândit programul „Stop fumat”, 

un pachet ce include mai multe 
servicii, precum: consultaţii 
în cadrul MedLife Braşov, la 
un medic acreditat pentru 
implementarea subprogramului 
Ministerului Sănătăţii de combatere 
a consumului de tutun, un curs 
de consiliere antifumat, testare, 
diagnosticare şi tratament 
medicamentos. La prima 
consultaţie, pacientul efectuează 
testul Fagerstrom, test respirator 
pentru determinarea nivelului de 
dioxid de carbon din plămâni, 
şi completează un chestionar de 
evaluare a comportamentului 
fumătorului. Tot în această 
etapă, medicul iniţiază o 
discuţie cu pacientul şi îi face 
recomandări privind modificarea 
comportamentului. De asemenea, 
după caz, pacientul primeşte un 
tratament medicamentos, acesta 
fiind inclus în programul iniţiat de 
minister. Pe tot parcursul terapiei, 
pacientul beneficiază de expertiza 
medicului inclus în program, fiind 
evaluat constant.

Fie că urmaţi un program organizat 
precum „Stop fumat”, fie că 
încercaţi să renunţaţi singuri la 
acest viciu, un lucru este cert: 
trebuie să vă puneţi în plan acest 
obiectiv. Chiar şi pentru cei care 
au încercat de mai multe ori să 
renunţe la fumat „uşa rămâne 
deschisă” toată viaţa. Nu ne rămâne 
decât ca fiecare dintre noi să fie 
exemplu pozitiv, deşi nu este uşor 
deloc. 
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cu încetul, dar în mod malign şi 
greu de îndepărtat”, adaugă dr. Vlad 
Stroescu, medic specialist psihiatrie 
în cadrul MedLife Băneasa. 

Inima ta îţi va mulţumi
O inimă sănătoasă va fi aproape 
întotdeauna imposibil de găsit 
la capătul unei ţigări. La fel ca 
plămânii, inima este puternic 
afectată de substanţele pe care 
fumul de ţigară le conţine. „Acest 
viciu conduce la scăderea aportului 
de oxigen de la nivelul inimii, 
dar şi la nivelul altor ţesuturi din 
organism, scăderea toleranţei la 
efort, scăderea concentraţiei de 
colesterol HDL (colesterol bun) în 
sânge, creşterea tensiunii arteriale 
şi a frecvenţei cardiace, apariţia de 
aritmii prin creşterea descărcării de 
adrenalină în corp, a aterosclerozei 
(depunerea de grăsimi pe pereţii 

arterelor), iritarea peretelui 
vascular şi producerea de 
inflamaţii. Pe lângă toate aceste 
efecte, fumatul vă predispune bolii 
coronariene cardiace şi infarctului 
miocardic, bolii arteriale periferice 
şi accidentelor vasculare cerebrale, 
diabetului zaharat şi ulcerului 
gastric, precum şi formării de 
cheaguri în sânge”, explică dr. 
Daniela Popescu, medic primar 
cardiologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Griviţa. 

„Fumatul nu provoacă doar apariţia 
bolii cardiac-ischemice. Odată ce o 
afecţiune se instalează, prin fumat 
este agravată mult mai repede. 
Persoanele care continuă să fumeze 
după ce au suferit un infarct 
înregistrează un risc foarte mare de 
repetare a accidentului coronarian, 
în timp ce fumătorii cu cardiopatie 
ischemică sau insuficienţă cardiacă 

au risc foarte mare de moarte 
prematură, faţă de nefumătorii cu 
aceleaşi boli”, precizează dr. Daniela 
Popescu, medic primar cardiologie. 

Soluţia pentru evitarea tuturor 
acestor probleme de sănătate este 
chiar renunţarea la fumat. Încetarea 
acestui obicei îmbunătăţeşte rapid 
funcţionalitatea vaselor şi reduce 
semnificativ riscul de apariţie a 
problemelor vasculare. Inima ta îţi 
va mulţumi pentru această decizie. 

Pielea şi dantura, victime mai 
puţin cunoscute ale fumatului
Creierul, plămânii şi inima sunt 
principalele organe afectate 
de substanţele din fumul de 
ţigară, însă pe lângă acestea se 
adaugă pielea şi dantura, care, de 
asemenea, au de suferit. “Cele mai 
întâlnite efecte ale fumatului în 
cavitatea orală sunt: bolile gingivo-
parodontale, halitoza (respiraţia 
urât mirositoare), cancerul oral, 
întârzierea vindecării rănilor, 
compromiterea implanturilor 
inserate în os, coloraţiile exogene 
(coloraţii de la maro către negru 
pe suprafaţa dinţilor), abraziunea 
dinţilor (în cazul fumătorilor de 
pipă), limba neagră viloasă (aspect 
de peri la nivelul limbii)”, explică 
dr. Ana Maria Răducu, medic 
stomatolog în cadrul Centrului 
Medical MedLife Victoriei. 

Pe de altă parte, Diana Plăcintescu, 
medic primar dermato-venerologie 
la DermaLife, spune că „fumatul 
de cursă lungă accelerează 
îmbătrânirea pielii, în special la 
nivelul feţei, producând aşa-
numita faţă a fumătorului: riduri 
accentuate, emacierea ţesutului 
de susţinere, cu evidenţierea 
contururilor osoase, pielea cenuşie 
cu centrul feţei mai roşiatic (din 
cauza vasodilataţiei reactive, 
prin care organismul încearcă 
să compenseze lipsa de oxigen). 
Degetele, mustaţa, buzele devin 

gălbui-cenuşii, buzele şi gingiile 
se pot pigmenta ireversibil (fapt 
observabil chiar şi la copiii 
fumători pasiv din familiile marilor 
fumători). Suprafaţa limbii se 
îngroaşă şi devine cenuşie, uneori 
chiar negricioasă”.
 
De ce nu putem renunţa uşor la 
fumat?
”Dezvăţarea de fumat e mai dificilă 
decât căpătarea obiceiului şi nu este 
o exagerare să spunem că durează 
toată viaţa. Din păcate, în societatea 
noastră fumatul este încurajat în 
mod făţiş, fiind permis şi practicat 
în locuri publice, la serviciu, în 
locurile de recreere, chiar şi la locul 
de joacă pentru copii. Exemplele 
negative sunt mult mai numeroase”, 
explică dr. Vlad Stroescu, medic 
specialist psihiatrie.  

Faptul că vedem atât de mulţi 
oameni fumând în jurul nostru 
nu este singurul care ne împiedică 
să punem capăt acestui obicei. 
„În general, pacienţii se adresează 
medicului atunci când au o 
suferinţă şi acceptă tratamentul pe 
care îl primesc, cu atât mai mult cu 
cât rezultatul presupune înlăturarea 
simptomelor deranjante. În cazul 
fumătorilor, situaţia este una opusă. 

„Deşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră 
fumatul o boală, pentru fumători efectele imediate 

ale viciului lor sunt «benefice»: plăcere, îmbunătăţirea 
memoriei, calmare, integrare socială etc.”  

Dr. Adrian Gârbea, medic de medicină generală, 

Hyperclinica MedLife-PDR Braşov

„Fumatul de cursă lungă accelerează îmbătrânirea 
pielii, în special la nivelul feţei, producând         

aşa-numita faţă a fumătorului.” 

Dr. Diana Plăcintescu, 

medic primar dermato-venerologie, Dermalife
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Pe cât de aglomerat este bulevar-
dul, pe atât de liniştit şi de plăcut 
este înăuntru. Un miros dulceag te 
îmbie încă din momentul în care 
intri pe uşă şi laşi în urma ta forfota 
oraşului. Pereţii sunt încărcaţi 
cu poveşti care, deşi nu trec mai 
departe, se fac simţite într-un mod 
misterios, ca în orice loc în care 
oamenii vin să îşi aline sufletele. 

Am ajuns la MindCare într-o după 
amiază în care, în departamen-
tul pentru copii şi adolescenţi, 
înfiinţat recent, era gata să înceapă 
activitatea unuia dintre grupurile 

de suport destinate tinerilor cu 
tulburări de alimentaţie. Acesta este 
numai un exemplu de activitate 
care se desfăşoară aici. Centrul este 
semnalat la stradă printr-un sim-
plu panou pe care nu se specifică 
nicăieri faptul că în acea clădire se 
află o clinică. „Ne-am propus să le 
oferim pacienţilor noştri discreţia 
de care au nevoie şi un mediu în 
care să se simtă în largul lor. Aici 
vin inclusiv persoane publice, care 
ne aleg pe noi nu doar pentru ser-
vicii, ci şi datorită politicii noastre 
de confidenţialitate”, explică dr. Ana 
Maria Iordache, medic specialist 

psihiatru şi coordonatorul medical 
al clinicii.

MindCare este un centru de 
sănătate mentală care oferă servicii 
de psihiatrie şi psihoterapie tuturor 
categoriilor de vârstă (adulţi, copii 
şi adolescenţi), atât individual, 
cât şi în cadrul grupurilor (psiho-
terapie de grup, de familie sau de 
cuplu) sau sub forma atelierelor 
de informare şi suport (pe diferite 
teme). Terapeuţii MindCare sunt 
specialişti care ştiu să asculte, nu 
critică, nu judecă, ci respectă şi 
promovează libertatea şi unicitatea 
fiecărei persoane, în timp ce psihi-
atrii din acest centru sunt medici 
specialişti cu experienţă atât în 
ambulator, cât şi în Spitalul „Alex-
andru Obregia”, din Bucureşti.

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie 
MindCare are o istorie de aproxi-
mativ cinci ani, timp în care s-a 
dezvoltat şi și-a extins paleta de ser-
vicii. Până de curând, aici veneau 
foarte mulţi copii, cu diferite prob-

leme: autism, tulburări de limbaj şi 
de învăţare, ticuri, ADHD, balbism, 
fobii, tulburări de alimentaţie (ano-
rexie, bulimie), tulburări anxioase, 
tulburarea obsesiv-compulsivă, 
tulburări somatoforme, depresie, 
tulburare bipolară etc. Pentru că 
numărul acestora este din ce în 
ce mai mare, MindCare a deschis 
un departament specializat în 

tulburări psihopatologice la copii. 
Noul departament beneficiază de o 
clădire cu intrare separată, dispusă 
pe două etaje şi care cuprinde 
şapte cabinete, în care lucrează 
o echipă completă de specialişti 
cu experienţă în tratamentul 
tulburărilor psihice la copii. În 
momentul de faţă, MindCare 
este singura clinică privată de 

psihologie şi psihiatrie care oferă 
cea mai complexă gamă de servicii 
pacienţilor sub 18 ani. În cadrul 
departamentului, cabinetele 
sunt amenajate în aşa fel încât să 
răspundă cât mai bine nevoilor 
pacienţilor şi activităţilor potrivi-
te în cazul lor. Spre exemplu, 
încăperea în care are loc grupul de 
suport pentru copiii cu tulburări 
de alimentaţie este una foarte 
spaţioasă. În centrul camerei se află 
o canapea mare, aşa cum văzusem 
şi la muzeul lui Freud, de la Londra, 
o bibliotecă cu cărţi şi jucării, un 
lampadar, pereţi şi mobilier de 
culoare crem. Un spaţiu prietenos. 
Aici îşi desfăşoară activitatea mai 
multe cadre medicale, însă de 
această dată am întâlnit-o doar pe 
dr. Simona Drugă, medic specialist 
psihiatrie pediatrică, care tocmai 
încheiase o consultaţie cu tatăl 
unui copil. „Activitatea noastră nu 
constă numai în lucrul cu copiii, ci 
şi cu părinţii acestora. Consultaţiile 
se desfăşoară uneori numai cu 
copilul, alteori numai cu părinţii, 

Pe un bulevard aglomerat din Bucureşti, la interval de 
câteva minute, câteva persoane intră cu repeziciune în 
curtea unei case interbelice. Fiecare duce de mână câte 

un copil. Oricine ar trece pe stradă în acel moment ar putea 
crede că oamenii respectivi intră în curtea casei lor, iar lucrul 
acesta aproape că este adevărat. În realitate, ei păşesc pe poarta 
Centrului de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare, un spaţiu 
despre care cu greu s-ar putea spune că este o clinică.

Clinica pentru minte și suflet
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dar sunt şi situaţii în care reunim 
întreaga familie în cabinet. Toate 
aceste tipuri de întâlniri sunt nec-
esare pentru o bună evoluţie a celui 
mic”, explică dr. Simona Drugă. 
Aici au loc şi consultaţiile de 
logopedie. Pacienţii cu probleme 
de pronunţie pot exersa în faţa 
unei oglinzi mari, aşezate pe masa 
de lângă fereastră, fiind îndrumaţi 
de Silvia Ungureanu, logoped şi 
psihoterapeut, şi de Paula Grigoriu, 
logoped. De asemenea, la acelaşi 
etaj a fost amenajat un cabinet 
destinat testărilor psihologice şi 
un cabinet în care lucrează Lidia 

Dumitru, psiholog clinician şi 
kinetoterapeut.

Cu un etaj mai sus îşi are cabi-
netul dr. Raluca Grozăvescu, 
medic primar psihiatrie pediatrică. 
Printre jucării viu colorate, ursul 
de pluş care ocupă toată măsuţa 
de lângă fereastră, covorul pufos, 
dr. Raluca Grozăvescu pare că îşi 
întâmpină pacienţii într-un spaţiu 
de joacă, nu într-o clinică. Toate 
aceste obiecte au însă un rol precis 
în tratamentul copiilor, inclusiv 
al celor cu ADHD, o afecţiune 
neurobiologică, care se manifestă 

prin deficit de atenţie, impulsivitate 
şi hiperactivitate. Sunt acei copii 
care „nu stau locului” la şcoală, 
se mişcă foarte mult în bancă, nu 
respectă regulile sau se grăbesc 
să răspundă, la ore, înainte ca 
învăţătorul sau profesorul să îşi 
termine întrebarea. „O chestiune 
care cred eu că are un impact ma-
jor sunt exigenţele şcolare crescute, 
care scot în evidenţă dificultăţile 
copiilor cu ADHD. În multe 
situaţii, manifestările tulburării 
pot să nu fie foarte evidente, ca 
atunci când copiii se joacă sau 
când sunt afară cu prietenii. Dar 
ele sunt vizibile la şcoală chiar din 
clasa întâi, când copilul trebuie să 
se ridice la nişte standarde care 
sunt destul de ridicate”, explică 
dr. Raluca Grozăvescu. Toţi aceşti 
copii pot găsi soluţii de tratament 
la MindCare.  

Soluţiile oferite de clinică vizează 
inclusiv tulburarea de spectru 
autist. Copiii cu această problemă 
au o dificultate comună în a 
înţelege lumea înconjurătoare. Din 
acest motiv, comunicarea verbală 
şi cea non-verbală este afectată, 
la fel şi prelucrarea informaţiilor 
primite de la organele de simţ. 
În întâmpinarea acestor copii, 
MindCare a amenajat un spaţiu 
cu totul special. În acest cabinet 
sunt aşezate pe rafturi o serie de 
jucării, prin care copiii pot învăţa 
să distingă sunete, distanţele de la 
sursele declanşatoare de sunete, 
felul în care trebuie să se îmbrace 

etc. „Poate părea surprinzător, dar 
în această cameră covorul este 
un element important. Deoarece 
atenţia copiilor cu autism poate 
fi distrasă foarte uşor, covorul pe 
care stau în timpul terapiei trebuie 
să fie într-o singură culoare şi cu 
firul subţire, astfel încât cei mici să 
nu tragă de firele lui şi nici să nu 
contureze cu degetele formele pe 
care le-ar putea vedea desenate. A 
fost foarte dificil să găsim un covor 
care să corespundă tuturor acestor 
cerinţe”, îmi explică Gina Mihoci, 
coordonator relaţii pacienţi. Pentru 
tratamentul copiilor cu autism, 

MindCare a dezvoltat un program 
bazat pe terapia ABA (Applied 
Behaviour Analysis), o metodă 
comportamentală intensivă care 
ajută la descreşterea comporta-
mentelor manifestate în exces 
(furie, agresivitate, comportamente 
obsesive etc.) şi la îmbunătăţirea 
comportamentelor deficitare 
(limbajul, socializarea, jocul etc.). 
„Fiecare copil beneficiază de un 
program individualizat, elaborat 
special pentru nevoile lui”, explică 
Lidia Dumitru, psiholog clini-
cian şi kinetoterapeut în cadrul 
MindCare.  

Un lucru uşor de observat la 
personalul acestei clinici este o 
anumită discreţie în legătură cu 
pacienţii pe care îi tratează. Pentru 
că am dorit să înţeleg cât mai bine 
cum funcţionează acest departa-
ment, am încercat să aflu cum 
decurge o consultaţie şi ce poveşti 
întâlnesc medicii şi psihologii în 
practica lor de zi cu zi. Ceea ce 
am aflat, în schimb, este faptul 
că fiecare pacient beneficiază 
de confidenţialitate, că povestea 
oricăruia dintre ei nu trece de 
zidurile clinicii şi că, dacă doresc, 
pot chiar să nu îşi dezvăluie iden-
titatea reală sau să nu îşi divulge 
codul numeric personal. Toate ace-
stea sunt lucruri pe care pacienţii 
le preţuiesc foarte mult, în special 
într-un serviciu de psihiatrie. 

La fel de discret precum au intrat, 
pacienţii părăsesc centrul şi revin 
în strada zgomotoasă, amestecân-
du-se în mulţime. Nimeni nu îi 
cunoaşte. Nimeni nu ştie ce au pe 
suflet aceşti oameni. Din fericire, 
au garanţia că poveştile lor nici nu 
vor trece de zidurile casei interbe-
lice, în care se ascunde MindCare, 
„clinica de suflete”. 

Cristina Bobe

 Cabinetul de consultaţii al psih. Lidia Dumitru, MindCare

Cărţi pentru copii, din biblioteca MindCare Ursuleţul iubit de copii, din cabinetul dr. Raluca 
Grozavescu

Camera în care copiii cu autism sunt trataţi 
prin terapia ABA

Oglinda in faţa căreia copiii cu tulburări de limbaj fac exerciţii 
de pronunţie, în cadrul orelor de logopedie.



În urmă cu două luni, o pacientă în vârstă de 22 ani s-a prezentat la Spitalul MedLife Genesys acuzând o stare 
de disconfort la nivelul etajului abdominal superior. În urma unei ecografii abdominale, au fost decelate două 
formațiuni hepatice chistice, motiv pentru care au fost efectuate investigații suplimentare: examenul CT abdomi-
nal, care a relevat existența a două formațiuni chistice hepatice (de lob stâng și de lob drept), cu aspect sugestiv 
pentru chisturi hidatice și anticorpii serici antiechinoccocus pozitivi. Astfel a fost conturat diagnosticul: chisturi 
hidatice hepatice. 

Tratamentul acestei boli este exclusiv chirurgical, motiv pentru care, după un tratament antiparazitar preoperator, 
s-a intervenit chirurgical. Chisturile hepatice fiind mai profunde la nivelul ficatului, nu s-a putut interveni lapa-
roscopic, iar intervenția a fost efectuată clasic. Chisturile au fost identificate în ficat prin intermediul ecografului 
intraoperator. După ce chisturile au fost inactivate cu soluție helmicidă, s-a trecut la tratamentul chirurgical al 
acestora. 

Pacienta s-a recuperate bine, fiind externată după patru zile de la operație, având o stare generală și locală bună. 
La controalele ulterioare (după o lună și după două luni postoperator), nu s-a observant nimic neobișnuit și nu au 
fost acuzate manifestări clinice. Cu toate acestea, pacienta a rămas sub observația medicului gastroenterolog, cu 
tratament antiparazitar pentru încă o perioadă de timp. 

Dr. Daniel Ciurdariu, medic specialist chirurgie generală, Spitalul MedLife Genesys Arad
Dr. David Dacian, medic specialist anestezie şi terapie intensivă, Spitalul MedLife Genesys Arad
Dr. Shikki Kallikkot, medic specialist gastroenterologie, Spitalul MedLife Genesys Arad
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Raluca ştia despre ficat câteva lucruri de bază: că este cel mai greu organ din organism (cântăreşte 
aproximativ 2 kg.), că este parte a sistemului digestiv şi că o doare. 

Raluca locuieşte în Arad. Este studentă la kinetoterapie, deci este o persoană responsabilă atunci 
când vine vorba despre sănătatea ei. În ultima sesiune, a reuşit foarte greu să se concentreze asupra 
învățatului din cauza unor dureri în partea superioară a abdomenului. Bănuia că ar putea fi din cauza 
ficatului, aşa că s-a prezentat de urgență la medic, pentru o ecografie abdominală. Dr. Daniel Ciurdariu, 
medic specialist chirurgie generală în cadrul Spitalului MedLife Genesys Arad, i-a confirmat Ralucăi 
bănuiala: ficatul ei prezenta două formaţiuni chistice. 

Se consideră că 5% din populația 
globului posedă cel puțin un chist 
hepatic seros, iar 95% dintre cei 
cu chisturi nu au niciun simptom 
pe tot parcursul vieții. În cazul 
Ralucăi, situația este diferită. 
La ea s-au manifestat mai multe 
simptome specifice: dureri în 
partea superioară a abdomenului, 
senzația de mărire abdominală, 
balonare. Pentru a-i stabili 
diagnosticul cu precizie, dr. Daniel 
Ciurdariu a direcţionat-o pe Raluca 
către investigații amănunțite. 
Examenul CT abdominal a 
confirmat prezenţa celor două 
formaţiuni chistice hepatice (de 

lob stâng și de lob drept), iar 
anticorpii serici antiechinoccocus 
s-au dovedit pozitivi. Pornind de 
la aceste rezultate, diagnosticul pus 
de doctor a fost: chisturi hidatice 
hepatice.  

Chistul hidatic hepatic este o 
formaţiune lichidiană localizată 
în ficat și cauzată de prezenţa în 
organism a unui parazit numit 
„Taenia echinococcus granulosus”. 
Acest parazit cu formă plată, 
asemănător unei panglici, se 
transmite prin alimentele infestate 
și în condiţiile unei igiene precare. 
Dacă nu este ținut sub observație 

și, ulterior, eliminat, chistul hidatic 
hepatic poate determina apariția 
unor complicații, în special atunci 
când crește în dimensiuni: icter, 
febră, frisoare, alterarea stării 
generale prin suprainfectare, 
fisurarea chistului, care cauzează 
colică biliară, icter, angiocolită 
sau, în cel mai rău caz, ruperea 
chistului, care produce peritonită. 

Iniţial, Raluca a urmat un 
tratament antiparazitar, după 
care a fost supusă unei intervenţii 
chirurgicale pentru eliminarea 
chisturilor hepatice, iar evoluţia a 
fost una bună. 

„Intrusul” 
pe care l-a găzduit în corp, fără să știe 

Opinia specialistului

Echipa medicală:
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Când era mică, avea un vis de care 
părinţii ei, medici de profesie, se 
cam temeau: ”Prin clasa a III-a îmi 
doream să devin scriitoare și să 
locuiesc într-o cameră la stradă, să 
am o lampă cu gaz, un pat și o masă”, 
povestește încântată dr. Dana Buligan, 
medic primar medicină internă. 
A renunţat la ideea de a deveni 
scriitoare, în favoarea unui alt mod de 
a se apropia de oameni: vindecându-i. 
”Oamenii sunt foarte frumoși. Mă fac 
să nu mă plictisesc niciodată, deși nu 
cred că m-am plictisit vreodată, nici 
acasă, nici la serviciu”, îmi spune dr. 
Dana Buligan. 

A venit în MedLife în urmă cu 
cinci ani și a dezvoltat, împreună 
cu colegii săi, secţia medicală a 
Spitalului Life Memorial. Nu a fost 
o misiune ușoară, însă atunci când 
vorbește despre eforturile de la 
început, dr. Dana Buligan zâmbește, 
iar chipul i se luminează. Este aura 
tipică ce aparţine oamenilor care 
au mulţumirea că au făcut un lucru 
temeinic și că au lăsat ceva în urma 
lor. “La început aveam puţini pacienţi, 
în comparaţie cu un spital de stat, 
dar mulţi pentru echipa pe care o 
aveam. Între timp ne-am dezvoltat, 
iar echipa noastră s-a extins. În plus, 
beneficiem de ajutorul colegilor 

noștri din clinică, ori de câte ori îi 
solicităm. Colaborăm foarte bine și 
cu serviciul de balneofizioterapie. 
Colegii kinetoterapeuţi sunt niște 
oameni extraordinari. Când este 
nevoie, maseuza vine la noi în 
secţie, în salonul pacientului. A fost 
extraordinar când am văzut că o 
pacientă, deși avea 80 de ani și două 
fracturi de col femural, a reușit să 
plece acasă pe picioarele ei. Pentru un 
vârstnic, autonomia în mișcare este 
un lucru esenţial”, povestește dr. Dana 
Buligan. 

Chiar dacă acomodarea s-a produs 
pe măsura trecerii timpului, toate 
schimbările care au urmat au făcut 
ca așteptarea să merite. În toţi acești 
ani, serviciul de chirurgie și de 
terapie intensivă s-a extins. Secţiei 
medicale i s-au mai alăturat un 
medic cardiolog și unul oncolog. 
”Colaborăm foarte bine cu medicul 
psihiatru și cu psihologul din 
clinică. De asemenea, am crescut 

și gradul de risc, complexitatea 
cazurilor tratate.” În prezent, secţia 
medicală funcţionează obișnuit, 
la fel ca în orice spital de stat, cu 
o singură excepţie: condiţiile de 
cazare, care sunt net superioare 
aici. ”E bine să lucrezi într-un spital 
în care poţi să te bucuri și tu, și 
pacientul de altă atmosferă, or, la 

MedLife așa și este”, confirmă dr. 
Dana Buligan. 

Preţul performanţei
Pentru a ajunge însă la aceste 
rezultate, a fost necesară depășirea 
multor situaţii dificile. ”Provocarea 
cea mai mare este aceea de a schimba 

mentalitatea pacienţilor. De multe ori, 
oamenii se așteaptă ca un spital privat 
să fie, de fapt, un hotel și confundă 
apelul de urgenţă, care trebuie să 
răspundă prompt unei probleme 
medicale, cu room service-ul. Cred 
că dezamorsarea acestor conflicte 
este cea mai dificilă problemă cu 
care ne confruntăm, dar pe care o 
depășim cu abilitate”, precizează 
dr. Buligan. Chiar dacă nu vorbim 
despre un spital de urgenţă, secţia 
medicală presupune, la rândul ei, un 
ritm de lucru alert, cu care medicii 
s-au obișnuit deja. ”Pacientul se 
internează în secţia medicală pentru 
o problemă care s-a acutizat în ultima 
vreme, dar, de regulă, dorește să își 
facă și un control general, astfel că 
noi trebuie să asigurăm în scurt timp 
toate serviciile medicale necesare. 
Este o presiune să poţi rezolva totul 
cât mai repede, să pui informaţiile 
cap la cap, astfel încât pacientul să se 
simtă mai bine în cel mult 24 de ore. 
Din fericire, noi comunicăm mult 
cu pacienţii, chiar și după externare. 
Considerăm acest feedback foarte 
important”, explică dr. Dana Buligan. 

Pasiunea, înainte de toate
Pe lângă tact, diplomaţie, cunoștinţe 
medicale temeinice, răbdare, trebuie 
să își facă loc și pasiunea, în profesia 
unui medic, este de părere dr. Dana 
Buligan. ”Dacă nu te pasionează 
medicina, începi să vezi doar partea 
grea și nu e bine să aduni frustrări 
în viaţă. ,,Ori îţi place și îţi asumi 
toate greutăţile, ori nu-ţi place și faci 
altceva. Nu e o meserie pe care o poţi 
face formal, pentru că nu ai ce să 
disimulezi. Oamenii te simt imediat. 
Cel mai important mi se pare să știi 
cine ești tu, în final, să reușești să 
te identifici. Dacă te asculţi pe tine 
însuţi, începi să te și înţelegi și atunci 
îţi găsești calea, dar nu poţi să joci 
teatru în viaţă, mai ales cu pasiune.” 

Interviu realizat de Cristina Bobe

Un spital este un mecanism care funcţionează asemenea 
unui ceas. Fiecare secţie este o rotiţă dintr-un angrenaj 
complex, iar fiecare om are un rol precis. Unul dintre 

medicii care face ca ceasul Life Memorial Hospital să dea ora 
exactă în medicina privată este dr. Dana Buligan, şeful secţiei 
medicale, un om dedicat în întregime profesiei şi pacienţilor 
săi.

”Oamenii sunt foarte frumoși, mă fac să nu mă plictisesc 
niciodată”
Interviu cu dr. Dana Buligan, șeful secţiei medicale de la Life Memorial Hospital
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Pentru a înţelege principiile mâncatului 
inteligent, vă propunem un scurt 
inventar al grupelor de alimente și al 
atuurilor lor nutriţionale.

Cerealele sunt bogate in carbohidraţi 
(glucide), în principal amidon, o sursă 
energetică importantă pentru organism. 
Cerealele integrale și, mai ales, tărâţele 
asigură corpului fibre alimentare și 
vitamine din grupa B.

Carnea este o sursă importantă de 
proteine, dar, în funcţie de sortiment, 
poate conţine cantităţi mari de grăsimi 
saturate, al căror consum excesiv este 
nerecomandat. Carnea roșie este și 
principala sursă de fier, necesar pentru 
producţia de globule roșii sangvine.
Peștele este bogat în proteine, anumite 
varietăţi (peștele gras din ape reci) fiind 
surse de acizi grași omega 3, necesari 
pentru menţinerea sănătăţii.

Laptele și produsele lactate sunt 
alimente cu multiple virtuţi nutriţionale. 
Laptele și iaurtul sunt poate cele mai 
complexe și mai echilibrate alimente 
naturale cunoscute, deoarece conţin 

cantităţi semnificative de proteine, 
grăsimi pe bază de acizi grași cu lanţ 
scurt, mai ușor de prelucrat de către 
organism, și lactoză, un carbohidrat 
care se găsește numai în lapte. În plus, 
laptele și lactatele sunt  principala sursă 
alimentară de calciu, element esenţial 
pentru procesul de creștere, menţinerea 
sănătăţii oaselor și dinţilor, activitatea 
musculară, transmiterea influxului 
nervos, dar și pentru alte procese 
fiziologice din organism. Iaurtul mai 
are un atu: bacteriile lactice active, care 
exercită un efect binefăcător asupra 
florei intestinale, „gardian” al sănătăţii 
organismului. De aceea, iaurtul este 
poate cea mai valoroasă formă sub 
care putem consuma laptele, pentru că 
are același conţinut de proteine și de 
calciu ca laptele, dar conţine mai puţină 
lactoză (pe care unii dintre noi nu o pot 
digera cu ușurinţă) și ne aduce, în plus, 
bacteriile lactice, pentru menţinerea 
unei flore intestinale echilibrate.

Un lucru pe care nu îl avem întotdeauna 
în vedere este cantitatea de lapte (sau 
echivalent în alte produse lactate) pe 
care ar trebui să o consumăm zilnic. 
Pentru un aport optim de calciu, ar 

trebui să consumăm zilnic minimum 
700 ml de lapte sau iaurt, sau o altă 
combinaţie de produse lactate, cum ar 
fi o cană de lapte (cca 250 ml), 250 g de 
iaurt și 50 g de brânză sau cașcaval. La 
vârsta adolescenţei și după 50 de ani, 
nevoile de calciu sunt și mai mari, fiind 
necesar consumul zilnic al unui litru 
de lapte sau al echivalentului în alte 
produse lactate.

Legumele și fructele sunt principala 
sursă de fibre necesare pentru o bună 
digestie și, de asemenea, surse de 
minerale și carbohidraţi. Principala lor 
virtute nutriţională este însă conţinutul 
în vitamine, necesare atât bunei 
funcţionări a organismului, cât și pielii 
și sistemului imunitar. Seminţele și 
sâmburii sunt concentrate de vitamine 
și de alte substanţe utile organismului, 
indicate pentru o alimentaţie completă.

Alimentul ideal nu există. În schimb, 
ne putem compune o alimentaţie din 
produse care, împreună, să ne asigure 
sănătatea organismului.  Ce ziceți, 
începem să ne hrănim inteligent chiar 
de astăzi?

Spre deosebire de nutriţioniști, pentru 
mulţi dintre noi dieta este o schimbare 
temporară a obiceiurilor alimentare, 
în scopul pierderii de kilograme, fiind 
foarte răspândită în rândul femeilor. 
Peste 50% dintre acestea declară că au 
ţinut regim, la un moment dat. Din 
păcate, 80% dintre persoanele care 
au slăbit ca urmare a unei diete au 
„recuperat” kilogramele pierdute după 
încetarea regimului. S-a dovedit deci că 
dieta nu este metoda adecvată de a ne 
simţi și de a arăta așa cum ne dorim. 

Ce rămâne de făcut?
Prima opţiune ar fi să identificăm 
alimentul ideal, care ne aduce nutrienţii 
de care avem nevoie pentru o alimentaţie 
perfectă. Din păcate, alimentul ideal nu 
există, pentru că necesităţile nutriţionale 
sunt diferite de la un organism la altul. 
Dar, chiar și dacă alimentul ideal ar 
exista, câţi dintre noi am fi de acord să 

mâncăm același lucru la fiecare masă, în 
fiecare zi, pentru întreaga viaţă, atunci 
când în jurul nostru sunt atâtea ispite?

Ce ziceţi de a doua opţiune: 
mâncatul inteligent? 
Să pornim de la principiile generale.  
Pentru a crește, pentru a se menţine și 
pentru a asigura consumul energetic, 
organismul are nevoie de macronutrienţi 
(proteine, glucide, grăsimi) și de 
micronutrienţi (minerale și vitamine), la 
care adăugăm apa și fibrele alimentare. 
Dar mai este ceva, nu tocmai evident: 
organismul nostru găzduiește miliarde 
de alte organisme, și anume bacteriile 
care formează flora microbiană 
intestinală. Este vorba de peste 100.000 
de miliarde de bacterii, din circa 500 
de specii, care cântăresc, toate, peste 1 
kg și care sunt atât consumatoare, cât și 
producătoare de nutrienţi. Prin urmare, 
nu mâncăm doar pentru noi. Flora 
intestinală este acum considerată ca un 
organ de sine stătător, atât de important 
este rolul său în protejarea și menţinerea 
sănătăţii organismului. 

Dieta. Este un cuvânt pe care fiecare îl percepe în 
felul său. Nutriţioniştii înţeleg prin dietă ansamblul 
alimentelor pe care le consumăm într-o zi obişnuită 

şi care integrează obiceiurile noastre alimentare, preferinţele, 
cunoştinţele despre nutriţie, odată cu posibilităţile noastre de a 
achiziţiona alimentele preferate. 

Cum ne hrănim inteligent?
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Alexandru:
Cum ajungem să ne infectăm cu Helicobacter Pylori? Cum se tratează eficient şi cum ştim 
sigur dacă am scăpat de această infecţie? Există posibilitatea reluării tratamentului şi, dacă 
da, se aplică un tratament diferit? 

Răspunde dr. Diana Plăcintescu, medic primar 
dermato-venerologie în cadrul DermaLife:

Epilarea cu laser este contraindicată pe 
zonele cu iritaţii, răni sau alte boli de piele. 
De asemenea, este contraindicată pe pielea 
bronzată, dacă sunt administrate medicamente 

fotosensibilizante (unele antibiotice, extracte 
de sunătoare) sau dacă pacientul suferă de 
epilepsie sau de boli declanșate ori agravate 
de lumină. Se recomandă epilarea în cabinete 
medicale, pentru ca medicul să poată aprecia 
toate aceste detalii și să decidă asupra 
parametrilor personalizaţi. 

Denisa:
Care sunt zonele corpului în care nu este permisă epilarea cu laser? Ce aţi recomanda: 
epilarea la un cabinet sau la un salon de cosmetică?
În ce constă liftingul lichid şi de la ce vârstă este indicată această procedură? 

Răspunde dr. Oana Constantinescu, medic 
specialist ORL în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Titan:

Polipii sau, medical spus, vegetaţiile adenoide, 
pot fi micșoraţi prin tratament medicamentos, 
dar aproape niciodată nu vom obţine dispariţia 
lor altfel decât prin operaţie. Toaletarea 
nasului trebuie să devină o regulă, mai ales 
la un copil de această vârstă. Salina îi va 

aduce beneficii și, cu siguranţă, îl va ajuta 
în respiraţie. Salina presupune, ca și mersul 
la mare, cure de aerosoli, de câteva ori pe 
săptămână fiind ideal, dar de cele mai multe 
ori imposibil pentru părinţi. Vă sfătuiesc să 
mergeţi cu copilul la mare, unde va profita 
din plin de aerosoli. Cât privește operaţia de 
polipi, ea nu implică riscuri legate de vârstă, 
ci mai degrabă riscuri legate de orice operaţie 
(anestezie, refacerea după operaţie etc.). 

Ionel:
Mă interesează să aflu dacă polipii la copiii de 3-4 ani pot fi trataţi fără operaţie şi, dacă da, prin 
ce modalitate? Mersul la salină ajută la diminuarea polipilor la această vârstă? O ultimă întrebare 
este dacă operaţia pentru scoaterea polipilor implică vreun risc.

Răspunde dr. Şerban Bancu, medic primar 
urologie în cadrul Hyperclinicii MedLife Griviţa:

Conform ghidurilor de specialitate, PSA și 
free PSA sunt singurele teste acceptate, chiar 
dacă nu sunt perfecte. În SUA se discută dacă 
testul PSA ar trebui aplicat pacienţilor cu o 

speranţă de viaţă mai mică de 10 ani. Mai 
există posibilitatea dozării din urină a unei 
gene responsabile de cancerul de prostată, cu 
o foarte bună sensibilitate (-PCa3), care se 
recomandă atunci când PSA este între 4-10 
ng/ml și dacă biopsia prostatică este negativă 
(pentru indicaţia de rebiopsie).

Cosmin:
Ce teste sunt de actualitate pentru diagnosticarea cancerului de prostată, ţinând cont că ultimele 
statistici consideră irelevant testul PSA? Am citit că în SUA testul PSA a fost scos din testele 
obligatorii pentru screeningul cancerului de prostată.  
 

Răspunde dr. Nicoleta Vlădescu, medic 
specialist obstetrică-ginecologie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Titan:

Considerând vârsta menţionată, se impune 
un examen ginecologic, examenul pelvin, dar 
și cel mamar, atât prin autoexaminare lunară, 
cât și prin prezentarea la medicul specialist, 

la interval de 2-3 ani, în condiţiile în care nu 
aveţi alţi factori de risc, personal sau familial. 
Se mai recomandă un screening al patologiei 
infecţioase cu transmitere sexuală, boli care 
de cele mai multe ori sunt asimptomatice. De 
asemenea, screeningul patologiei cervicale, 
prin examenul citologic Babeș Papanicolau, 
vă ajută să identificaţi leziuni cervicale 
precanceroase, fiind un ţesut foarte sensibil. 

Dorina:
Dacă am o viaţă sexuală activă, la vârsta de 27 de ani, ce analize ar trebui să fac? Este suficient 
controlul clasic şi testul Papanicolau? 

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

Răspunde dr. Alina Bodoc, medic specialist 
gastroenterologie în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Titan:

Infecţia cu Helicobacter Pylori se produce, 
de cele mai multe ori, pe cale fecal-orală 
(alimente contaminate, mâini murdare etc.).

Tratamentul eficient în acest caz se bazează 
pe antibiotice, existând mai multe scheme 
care cuprind două sau trei antibiotice și un 

antisecretor. Durata tratamentului și tipul 
de medicamente administrate vor fi stabilite 
de medicul specialist. Verificarea eradicării 
infecţiei se face printr-un test neinvaziv, la 
cel puţin două săptămâni de la terminarea 
tratamentului. Testele disponibile, inclusiv 
în România, sunt: testul respirator (se 
efectuează în 15 minute, iar rezultatul este 
oferit pe loc) și antigenul fecal Hp. Dacă 
infecţia nu a fost eradicată, se iniţiază un 
tratament diferit, cu alte antibiotice față de 
cele folosite prima oară. 
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Hyperclinici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre Medicale

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

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

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

Centre de Excelenţă

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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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