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Sănătatea este un dar – dacă ne naștem 
sănătoși – și o datorie, o responsabili-
tate pe care o avem toată viața față de 
noi înșine. 

Știu, ideea de responsabilitate pe 
termen lung imprimă o senzație de 

apăsare și sună monoton. 
Însă nefondat, pentru că, 
de fapt, nici măcar nu este 
nevoie să debordăm de 
creativitate ca să putem 
găsi o mulțime de plăceri și 
de bucurii, chiar și având 
un stil de viață echilibrat 
sau măcar preponderent 
cumpătat. Și-apoi, un fel 
de plăcere în viață e chiar 
faptul că nu te doare nimic, 
că poți să te miști ușor și 
că ai destulă energie să-ți 

împlinești planurile de zi cu zi. 

Sau, în general, la orice vârstă, ce 
confortabil este să mergi la medic și 
să nu primești nicio veste proastă și 
nici să nu � e nevoie să faci intervenții 
dureroase ori care să-ți afecteze modul 
de viață.
Putem continua exercițiul imaginân-
du-ne și ce bucurie trebuie să � e să 

culegi laurii la maturitate, ajungând, 
de exemplu, să te joci cu nepoții � ind 
sprinten și într-o stare bună. Iar pentru 
toate acestea nu este nevoie decât să ne 
exersăm zi de zi simțul măsurii și să-i 
dăm corpului și minții ceea ce au nev-
oie: hrană și somn de calitate, plimbări 
zilnice sau chiar forme mai „avansate” 
de mișcare – în defavoarea statului la 
televizor sau la computer –, ocupații 
relaxante și companii simpatice, și, din 
timp în timp, analize și investigații prin 
care să ne veri� căm starea de sănătate. 
În ceea ce privește partea de prevenție, 
medicul de familie joacă un rol-cheie! 
Să-l alegem cu grijă, deci, și să ne con-
struim o relație cât mai bună cu el. 
Să ne asumăm un stil de viață sănătos, 
urmând sfaturile medicului de familie, 
dar și informându-ne și autoeducân-
du-ne continuu, pe cont propriu și din 
surse credibile.

Fiind informați, vom putea să preve-
nim și să gestionăm mai bine eventuale 
probleme de sănătate cu consecințe 
grave, așa cum este accidentul vascular 
cerebral. (Dosarul ediției este dedicat 
acestui subiect.)

Să ne reîntâlnim sănătoși!
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Cele mai importante știri referitoare la 
serviciile oferite de unitățile MedLife, precum 
și despre premierele medicale.

Subspecializat inițial în chirurgia uretrei și a 
penisului la adult, medicul urolog Valentin 
Voinescu și-a descoperit, pe parcurs, și pasiunea 
pentru chirurgia hipospadiasului la copii, în care 
s-a subspecializat fără a întrezări vreo șansă de 
a aborda propriu-zis acest domeniu. Însă cum 
nicio pasiune nu rămâne nerăsplătită, MedLife 
i-a oferit, în urmă cu 10 ani, posibilitatea de a 
opera, pe lângă adulţi cu stricturi uretrale, şi 
copii cu hipospadias.

Posibilitatea de a face o programare veri� când 
disponibilitatea medicilor în timp real, consul-
tații de specialitate în contract cu CAS, accesul, 
sub același acoperiș, la mai multe specialități, 
inclusiv la analize de laborator, sedii cu dotări 
moderne și la care se ajunge ușor de la metrou. 
Iată doar câteva dintre avantajele solicitării 
serviciilor oferite în cadrul clinicilor Anima din 
București.

Puteți citi despre: implanturi dentare – care este 
cel mai bun tip și în cât timp după extracție se 
poate pune –, opțiuni terapeutice în caz de � -
brom, cum se diagnostichează autismul la copii, 
decalotare – cum este de preferat să se facă.
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Începând cu luna august, Hyperclinica MedLife 
Timişoara vine în sprijinul pacienţilor cu noi 
specialităţi medicale oferite în contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate. Astfel, la specialităţile ob-
stetrică-ginecologie şi gastroenterologie, pacienţii 
pot bene� cia, pe baza unui bilet de trimitere de la 
medicul de familie, de consultaţii decontate.

Dacă sunt necesare investigaţii mai amănunţite sau 
chiar intervenţii, pacienţii pot accesa serviciile de 

spitalizare de zi ale aceloraşi specialităţi, oferite, de 
asemenea, prin contract cu CAS.
Pentru mai multe informaţii sau programări, 
apelaţi numărul: 0256 960 (call center).

La Hyperclinica MedLife-Genesys din Arad, 
tratăm cu ajutorul pansamentelor hidroactive toate 
tipurile de plăgi cronice, prevenind astfel am-
putaţia falangelor sau chiar a membrelor. Pan-
samentele hidroactive sunt un concept inovator, 
de provenienţă germană, ce asigură vindecarea 
rănilor produse de ulcerul varicos şi a celor date de 
piciorul diabetic.

De cele mai multe ori, tratamentele tradiţionale – 
de lungă durată şi însumând costuri ridicate – nu 
au succes, rănile rămânând expuse riscului de su-
prainfectare. Dacă în cazul metodelor tradiţionale 
de tratament, durata medie de vindecare a rănilor 
este de câţiva ani, în cazul tratamentului modern, 
durata se reduce semni� cativ şi ajunge la trei-pa-
tru luni. Însă, de reţinut, succesul terapeutic este 
posibil numai prin aplicarea corectă a tratamen-
tului, sub îndrumarea şi supravegherea medicului 
specialist. 

Echipe medicale multidisciplinare
Ulcerul varicos şi ulcerul diabetic sunt cele mai 
frecvente răni cronice, afectând o proporţie mare 

În a doua parte a lunii august, a avut loc, la Univer-
sitatea Ovidius din Constanţa, cursul „Abordări 
alternative în ultrasonogra� a de prim trimestru”, 
unde MedLife a fost partener principal. La curs, au 
participat peste 100 de medici, care au bene� ciat 
de o viziune nouă asupra problematicii abordate, 
oferită de doi experţi mondiali în ultrasonogra� e: 
prof. dr. Moshe Bronshtein, de la Centrul Medical 
Rambam din Haifa, Israel, şi dr. Fred Ushakov, de 
la Spitalul Universitar din Londra, Marea Britanie.
„Sperăm că prin acest curs am răspuns tuturor uti-
lizatorilor Voluson, atât celor care se a� ă la început 
în ceea ce priveşte folosirea acestor aparate în prac-
tica zilnică, cât şi utilizatorilor mai experimentaţi, 
care deja folosesc ultrasonografele GE Voluson şi 
care doresc să se ultraspecializeze în utilizarea lor. 

Personal, sunt utilizator al ultrasonografelor Volu-
son de aproape 10 ani şi pot spune, cu siguranţă, că 
modi� cările aduse constant, anual, tehnicilor din 
spatele aparatelor GE, combinate cu mai puţină 
înţelegere a principiilor ce stau la baza ştiinţei 
ultrasonogra� ei, au dus la situaţia în care, deşi au 
aceste ultrasonografe din seriaVoluson, utilizato-
rii acestora nu le folosesc pe deplin. Iată de ce, la 
cererea multor utilizatori, precum şi datorită con-
statărilor personale, am dorit să împărtăşesc câteva 
dintre cunoştinţele acumulate în tot acest timp 
participanţilor la cursul nostru”, a spus dr. Răzvan 
Stanca, medic primar obstetrică-ginecologie la 
Hyperclinica MedLife Constanţa şi organizatorul 
cursului.

Următorul curs de ultrasonogra� e de prim trimes-
tru se va ţine în noiembrie 2017.

din populaţie. Peste 80% din ulcere sunt de natură 
venoasă, având la bază o suferinţă a venelor picioa-
relor.

Pentru realizarea tratamentului persoanelor cu 
ulcer varicos sau cu picior diabetic, Hyperclinica 
MedLife-Genesys pune la dispoziţia pacienţilor 
o echipă multidisciplinară, formată din medici 
dermatologi şi medici chirurgi.
Din echipă fac parte medicii dermatologi Ioana 
Frenţiu şi Ancuţa Proca, precum şi medicii chi-
rurgi Andrei Branco Tomescu şi Ion Botezatu. 
Programările se pot face la numărul 0257 960 (call 
center).

Servicii în contract cu CAS

Tratament revoluţionar, cu pansamente hidroactive Curs de ultrasonografi e şi de ecografi e 
de prim trimestru de sarcină

MEDLIFE TIMIȘOARA

MEDLIFE GENESYS-ARAD MEDLIFE CONSTANȚA
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Hyperclinicile MedLife pun la dispoziţia pa-
cienţilor programul Eurodiet, ce aduce o abordare 
nouă în managementul greutăţii în exces şi al 
obezităţii.

Eurodiet este o metodă fondată ştiinţi� c şi uşor 
de urmat de obţinere a unei greutăţi normale şi 
de menţinere a acesteia pentru toată viaţa, prin 
schimbarea stilului de viaţă. 
Astfel, metoda Eurodiet se bazează pe trei principii 
fundamentale:

1. Un plan de alimentaţie personalizat, cu produse 
ce conţin proteine de înaltă calitate şi carbohidraţi 
cu indice glicemic mic;
2. Informare şi educare în vederea adoptării unui 
stil alimentar echilibrat;
3. Urmărire specializată, pentru asigurarea 
menţinerii greutăţii pe termen lung.

Cum „topeşte” kilogramele
Majoritatea dietelor se bazează pe reducerea apor-
tului caloric, organismul � ind nevoit sa folosească 
pentru producerea energiei necesare propriile 
țesuturi mai ales masa musculară. În schimb, 
metoda Eurodiet este structurată în așa fel încât să 
� e folosit țesutul adipos pentru producerea ener-
giei necesare, fără să � e afectată masa musculară. 
În acest scop, produsele folosite în cadrul metodei 
Eurodiet sunt bogate în � bre solubile și carbo-
hidrați cu absorbție lentă care, de fapt, au indice 
glicemic mic și conțin vitamine, minerale și acizi 
grași polisaturați, pentru o alimentație echilibrată. 

Ce avantaje prezintă metoda
Are bază ştiinţi� că – se aplică numai sub supra-
vegherea unui medic specialist. 
• Este terapeutică – exclusiv prin dietă, asi-

Pentru a începe un nou stil de viaţă, obţinând 
astfel greutatea ideală, se pot face programări la 
oricare dintre următoarele unităţi MedLife din 
Bucureşti şi din restul ţării:
• Hyperclinica MedLife Arad – dr. Ana Maria 

Vlădoianu;
•  Centrul MedLife Oradea – dr. Claudia Bogole;
• Hyperclinica MedLife Timişoara – dr. Cristina 

Papava şi nutriţionist Andreea Lazăr;
•  Hyperclinica MedLife Cluj – dr. Sandra 

Mureşan;
• MedLife Eva Braşov – Fotios Vlachos, 

gură reglarea greutăţii şi previne obezitatea, 
diabetul zaharat şi sindromul metabolic.

• Are efect rapid – permite pierderea de până 
la 10% din greutatea iniţială, în � ecare 45 
de zile de program, şi scăderea cu 3-4 cm a 
circumferinţei taliei în primele 10 zile de la 
începerea programului.

• Este simplu de urmat – nu necesită cântări-
rea alimentelor şi metode laborioase de 
preparare a mâncărurilor.

• Este testată – peste un milion de persoane 
din Europa se bucură de rezultatele meto-
dei.

coordonator program Eurodiet România;
• Hyperclinica MedLife Constanţa – dr. Monica 

Grasa şi dr. Alina Pilici;
• Hyperclinica MedLife Galaţi – dr. Adina Rusu;
• Centrul medical Târgu Jiu – dr. Ramona 

Hortopan; 
• Hyperclinica MedLife Titan – dr. Steluţa 

Bosoancă şi dr. Dana Buligan;
• Hyperclinica MedLife Iaşi  – dr. Ioana Vasiliu;
• Centrul DermaLife Băneasa – dr. Maia Rusu 

şi dr. Mariana Murguleţ.

EURODIET, calea către greutatea ideală pentru toată viaţa

SISTEMUL NAȚIONAL MEDLIFE

NOUTĂȚISERVICII
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MedLife, partener principal la Conferința Națională ARCPA

CONFERINȚE MEDICALE

În perioada 26-27 octombrie, la hotelul Novotel din 
Bucureşti, va avea loc Conferinţa Naţională a Aso-
ciaţiei Române de Chirurgie a Peretelui Abdominal 
(ARCPA), intitulată „Actualităţi şi Controverse 
în Chirurgia Peretelui Abdominal”, unde MedLife 
este partener principal. Cu această ocazie, ARCPA 
va propune participanţilor, pentru al cincilea an 
consecutiv, subiecte de actualitate în reconstrucţia 
peretelui abdominal, structurate în jurul temei prin-
cipale, şi, totodată, posibilitatea de a interacţiona cu 
chirurgi de renume din ţară şi din străinătate.

Printre specialiştii care vor susţine lucrări în cadrul 
conferinţei se vor număra: dr. Jan Kukleta, din 
Elveţia – un etalon în chirurgia peretelui abdo-
minal, � ind promotorul � xării plasei cu adeziv în 
abordul laparoscopic al herniei inghinale; dr. Filip 
Muysoms, şef al Departamentului de Chirurgie 
Abdominală la Hernie Centrum Gent din Belgia; 
dr. Igor Beliansky (SUA), certi� cat de Consiliul 
American de Chirurgie; prof. dr. Ferdinando 
Agresta, de la Departamentul de Chirurgie Lapa-
roscopică şi Generală a Spitalului Comunitar, 

Noutăţile şi surprizele nu vor lipsi, căci chirurgia 
peretelui abdominal este un domeniu a� at într-o 
continuă şi rapidă evoluţie, iar în prezent, asistăm 
la o adevărată revoluţie atât a tehnologiilor, cât şi, 
în egală măsură, a tehnicilor chirurgicale.

15 lucrări, 200 de participanţi
La conferinţa Asociaţiei Române de Chirurgie 
a Peretelui Abdominal, sunt aşteptaţi peste 200 
de participanţi din toată ţara, precum şi de peste 
hotare.

Italia; prof. dr. Bojan Radovanovic (Serbia) şi prof. 
dr. Marinko Zuvela (Serbia).

Pentru participarea la această conferinţă, se acordă 
12 puncte EMC.

ARARARCPCPCPAAACPACPCPCPACPACPACPCPCPACP
262626-2-2-27 octombrie7 octombrie7 octombrie

Hotel NHotel NHotel Novovovotelotelotel
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Echipa coordonată de dr. Robert Bordea, medic 
specialist ortopedie-traumatologie din cadrul 
Hyperclinicii MedLife-Genesys, a operat cu 
succes o pacientă ce prezenta sindrom de tunel 
carpian bilateral.

Sindromul de tunel carpian este determinat de 
compresiunea nervului median la nivelul arti-
culaţiei pumnului, într-un spaţiu puţin extensi-
bil numit tunel carpian. 

Pacienta, în vârstă de ???, acuza dureri noc-
turne şi diurne, amorţeală, furnicături la nivelul 
degetelor unu-patru, scăderea forţei muscu-
lare şi, implicit, scăparea obiectelor din mâini. 
„Simptomatologia i-a apărut pacientei în urmă 
cu peste un an şi s-a intensi� cat în ultimele luni 
la mâna dominantă. Pacienta prezenta patologie 
asociată – diabet zaharat, obezitate şi disfuncţie 
tiroidiană – care predispune la apariţia acestei 
patologii. În urma unor teste clinice şi para-
clinice (RMN, teste de conducere nervoasă), s-a 
evidenţiat suferinţa nervului median şi s-a decis 
intervenţia chirurgicală unilateral, după epuiza-
rea altor metode de tratament, urmate anterior, 

care nu au dus la o ameliorare semni� cativă”, 
spune medicul Robert Bordea.

Perioada de spitalizare a fost de o zi, iar de-
compresia nervului median a dus la remiterea 
rapidă a simptomatologiei dureroase şi la 
atenuarea amorţelii degetelor. „În următoarele 
săptămâni, pacienta va urma un tratament 
de recuperare medicală şi, apoi, va reveni în 
vederea tratamentului chirurgical al sindromu-

lui de tunel carpian la mâna cealaltă. Pentru 
un diagnostic precoce al sindromului de tunel 
carpian şi pentru cele mai bune rezultate ale 
tratamentului, pacienţii ar trebui să se adreseze 
medicului de la primele semne de suferinţă 
nervoasă ce implică nervul median – amorţeală, 
furnicături, durere la nivelul primelor trei-patru 
degete ale mâinii”, precizează medicul ortoped 
Robert Bordea.

Echipa medicală:

Robert Bordea, medic specialist ortopedie

Arion Ghenadie, medic primar ATI

Corina Creț, asistent medical

PREMIERĂ LA MEDLIFE-GENESYS, ARAD

Decompresie nervoasă 
unilaterală în sindrom de tunel carpian 

PREMIERE
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Accidentul vascular cerebral 
(AVC) este una dintre proble-
mele de sănătate cel mai de 
temut cu care se poate confrun-
ta o persoană, pentru că poate 
duce la invaliditate sau chiar la 
deces. Iar ca urmare a stilului 
de viață modern, tot mai multe 
persoane și tot mai tinere sunt 
afectate de acest tip de proble-
mă. „Accidentul vascular 
cerebral (AVC) reprezintă una 
dintre marile provocări pentru 
sănătatea publică în secolul al 
XXI-lea: ocupă locul al doilea 
în mortalitatea generală, după 
boala cardiacă ischemică, și al 
treilea în dizabilitate, în toate 
țările dezvoltate, inclusiv în 
România. 

Din păcate, AVC se remarcă în 
rândul din ce în ce mai multor 
persoane tinere care au un stil 
de viaţă haotic, asupra cărora 
îşi pune amprenta stresul de la 
locul de muncă. Deşi AVC este 
considerat frecvent o afecțiune a 
persoanelor vârstnice, o treime 
din accidente apar la persoa-
nele sub 65 de ani”, spune dr. 
Anca Popescu, medic specialist 
neurologie de la Hyperclinica 
MedLife PDR – Turnului.

Ce se întâmplă la nivelul 
creierului
Un accident vascular cerebral 
apare atunci când, dintr-un motiv 
sau altul, circulația sangvină de 
la nivelul creierului este per-
turbată. Există două tipuri de 
accidente vasculare cerebrale: 
AVC ischemice (în circa 85% 
din cazuri) și AVC hemoragice 
(în circa 15% din cazuri). „Boala 
cerebro-vasculară este cauzată 
de disfuncții ale creierului 
rezultate din procesele patologice 
ale vaselor, care includ: ocluzii 
ale lumenului vascular prin 
tromboză, prin embolie sau prin 
ateromatoză, ruptură de vase, 
alterarea permeabilității peretelui 
vascular, creșterea vâscozității 
sângelui. Or, funcționalitatea 
cerebrală normală necesită un 
aport continuu de sânge oxigenat, 
deoarece creierul, mai mult decât 
alte organe, depinde de o cantitate 
adecvată de oxigen. Scăderea 
debitului sangvin cerebral sub 
pragul critic de 10 ml/100 g de 
țesut cerebral pe minut duce la 
infarctizarea parenchimului ce-
rebral, mărimea zonei de necroză 
ischemică � ind determinată de 
calibrul arterei ocluzionate și de 

Soluții moderne 
de tratament în AVC

DOSARMEDICAL

În accidentul vascular cerebral (AVC), există 
două mize: timpul – care înseamnă, la propriu, 

mai mult creier salvat! – şi accesul la un 
serviciu de urgenţă performant. Este, deci, 

esențial să știm cum se manifestă un accident 
vascular cerebral şi să reacţionăm în cel mai 

scurt timp cu putinţă, şi să putem ajunge 
într-o unitate medicală în care să fi m trataţi 

conform ultimelor standarde instituite în 
ghidurile internaţionale de practică medicală.

„Deşi AVC este considerat frecvent o 
afecțiune a persoanelor vârstnice, 

o treime din accidente apar la 
persoanele sub 65 de ani.”

Dr. Anca Popescu, medic specialist neurologie, 
Hyperclinica MedLife PDR – Turnului Brașov
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e� ciența circulației colaterale”, 
explică medicul neurolog Anca 
Popescu. 
AVC reprezintă o urgență neu-
rologică și, de aceea, primirea de 
ajutor medical specializat trebuie 
să � e primul obiectiv în faza 
acută. „În primele trei ore după 
accident, în jurul nucleului cen-
tral de necroză ischemică persistă 
o zonă de „penumbră ischemică”, 
ce conține țesut cerebral alterat 
funcțional care, însă, poate �  
salvat prin tratament adecvat 
și instituit urgent (în primele 
trei-patru, maximum cinci ore de 
la producerea AVC), în „fereastră 
terapeutică”. Altfel spus, recu-
noașterea rapidă a simptomelor 
de AVC și prezentarea într-un 
serviciu de urgență pot reduce 
severitatea leziunilor cerebrale”, 
mai spune medicul neurolog.

Tratament cu rată mare de 
succes și în România
Măsurile terapeutice diferă în 
funcție de natura accidentului 
vascular cerebral – ischemic sau 
hemoragic – și de particularitățile 
medicale ale � ecărei persoane 
afectate.
„Tratamentul trebuie să se 
efectueze în unități de urgență 
neurovasculară, sub supraveghere 
medicală atentă în primele 72 
de ore după accidentul vascular 
cerebral. 
Tratamentul accidentelor 
vasculare cerebrale ischemice 
comportă două tipuri de atitudini 
terapeutice: cel de fază acută (de 
urgență) și cel de prevenție. În ca-
zul unui AVC ischemic acut, dacă 
persoana afectată ajunge la spital 
în primele trei ore de la debutul 

accidentului, procedura clasică 
constă în efectuarea unei � brino-
lize (tromboliză), care favorizează 
reperfuzia precoce, limitează aria 
infarctului, determină o recu-
perare mai rapidă a de� citelor 
neurologice și scurtează perioada 
de spitalizare. Pacienții selectați 
pentru tromboliză au cu 30% mai 
multe șanse să aibă de� cit minim 
sau să nu aibă de� cit la 3 luni 
după accident”, spune dr. Anca 
Popescu. 
Totuși, există unele limitări ale 
metodei clasice: „În cazul unor 
ocluzii de vase cu calibru mare, 
rezultatele sunt satisfăcătoare 
doar în 20% din cazuri. Din 
fericire, din 2014, s-a rescris, 
practic, istoria tratamentului în 
AVC-ul ischemic. S-a observat 
că, dacă pe lângă tromboliza in-
travenoasă (injectarea substanței 

trombolitice intravenos), se face 
și trombectomia (extragerea 
trombului din vasul înfundat, 
prin unele tehnici și cu dispozi-
tive endovasculare), în primele 
șase ore de la debut, șansele ca 
pacientul să-și revină ajung la 

aproximativ 65-70%. Rezultatele 
obținute în cazul a zeci de mii 
de pacienți tratați în acest fel au 
con� rmat aceste date, ducând la 
schimbarea ghidurilor de practică 
medicală în toată lumea.
De aproximativ doi ani, există și 

în România posibilitatea tehnică, 
experiența și voința de a face 
astfel de proceduri, cu rezerva 
limitării date de perioada de 6 ore 
de la debutul simptomatologiei în 
care trebuie să repermeabilizăm 
vasul”, spune dr. Ștefăniță Dima, 
medic primar radiologie și ima-
gistică medicală, supraspecializat 
în neuroradiologie intervențio-
nală, de la Centrul AngioLife.

Hemoragii cerebrale 
„plombate” endovascular
Un accident vascular cerebral 
hemoragic poate apărea prin 
ruperea unui vas de sânge ce 
prezintă o anomalie vasculară 
(respectiv, un anevrism cerebral 
sau o malformație arteriovenoasă 
cerebrală). „Prin metoda endo-
vasculară, numită embolizare, se 
face o înțepătură la nivelul plicii 
inghinale, în artera femurală, și 
se navighează cu microcatetere 
și cu alte dispozitive endovas-
culare până la nivelul vaselor 
intracraniene și, apoi, țintit, până 
la nivelul anevrismului sau al 
malformației vasculare. Ajunși 
acolo, ,,plombăm” zona slabă a 
vasului care a sângerat, fără să 
atingem țesutul cerebral. Este im-
perios necesar să tratăm această 
anomalie chiar dacă sângerarea 
s-a oprit, riscul unei resângerări 
� ind extrem de ridicat. Tehnica și 
dispozitivele medicale endovas-
culare ne permit la acest moment 
să tratăm cu succes peste 98% din 
anevrismele cerebrale (cu riscuri 
medii de 3%) și peste 80% din 
malformațiile arteriovenoase (cu 
riscuri medii de 20%)”, explică dr. 
Dima.

Avantajele tratării
prin embolizare

E� ciența metodei endovasculare 
și bene� ciile ei nete 
comparativ cu metoda clasică, 
neurochirurgicală – din toate 
punctele de vedere, inclusiv 
� nanciar – au fost dovedite prin 
numeroase studii. 

,,În primul rând, sunt proceduri 
minim invazive, efectuate 
printr-o gaură de 2 mm, ce se 
face prin puncționarea arterei 
femurale la nivelul plicii inghinale 
drepte. Apoi, rata de reușită a 

acestor proceduri minim 
invazive (adică starea 

pacienților la 30 de 
zile de la externare 
să � e mRS 0 sau1) 

este cu peste 
26% mai mare 

față de tratamentul 
neurochirurgical clasic, 

conform studiului ISAT din 
2002. De altfel, în aproximativ 
70% din cazurile de embolizare, 
pacienții stau în spital maximum 
48 de ore după intervenție. 

Nu în ultimul rând, este un 
avantaj confortul psihic al 
pacientului, care nu mai 
trece printr-o intervenție 
neurochirurgicală laborioasă, 
cu cicatrici postoperatorii 
și cu riscul apariției unor 
complicații”, precizează medicul 
neuroradiolog intervenționist 
Ștefăniță Dima.

DOSARMEDICAL

Dr. Ștefăniță Dima, medic primar radiologie 
și imagistică medicală, supraspecializat în 

neuroradiologie intervențională, Centrul AngioLife

„Tehnica și dispozitivele medicale 
endovasculare ne permit la acest 

moment să tratăm cu succes peste 
98% din anevrismele cerebrale (cu 

riscuri medii de 3%) și peste 80% din 
malformațiile arteriovenoase (cu 

riscuri medii de 20%).”

drepte. Apoi, rata de reușită a 

să � e mRS 0 sau1) 
este cu peste 

26% mai mare 
față de tratamentul 

neurochirurgical clasic, 
conform studiului ISAT din 

2002. De altfel, în aproximativ 
70% din cazurile de embolizare, 
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FACIAL 
WEAKNESS 
Pareză facială

Poate 
persoana să 
zâmbească? 
Prezintă o 
asimetrie 
facială?

ARM 
WEAKNESS 
Defi cit motor/ 
pareză la 
nivelul
membrelor 

Poate 
persoana să 
ridice ambele 
membre și să 
le mențină 
ridicate?

SPEECH 
PROBLEMS 
Tulburări de 
vorbire/limbaj 

Poate 
persoana să 
vorbească 
clar și să 
înțeleagă ce i se 
transmite?

TIME 

Timp
 
 
  

Dacă 
persoana 
nu trece una 
dintre cele 
trei probe, 
trebuie sunat 
de urgență la 
numărul 112.

„Dacă un AVC se repetă în-
seamnă că încă este prezentă 
cauza inițială care l-a declanșat: 
vasculară cerebrală, în cazul 
accidentelor hemoragice (mal-
formație, anevrism etc.), sau 
cardiacă, în cazul accidentelor 
ischemice (� brilație, valvulopatii, 
hipotensiune etc.). De aceea, 
pentru a minimiza riscul repetă-
rii unui AVC, trebuie rezolvată 
cauza declanșatoare. În acest 
sens, malformațiile vasculare și 
anevrismele cerebrale trebuie 
tratate chirurgical sau endovas-
cular, iar problemele cardiace 
trebuie corectate medicamentos 
şi/sau chirurgical (pacemaker, 
înlocuire valve etc.)”, explică 
medicul specialist neurochirurg 
Dan Şuiaga.

Tratamentul medicamentos de 
prevenție secundară urmărește 
gestionarea factorilor de risc. 
„Un obiectiv important îl repre-
zintă normalizarea tensiunii 
arteriale la pacienții hipertensivi, 
scăzând astfel rata de recurență 
a AVC cu aproximativ 30%. De 
asemenea, statinele, prin efectul 
direct asupra colesterolului, 
dar și prin efectele vasoprotec-
toare, sunt e� ciente în prevenția 
secundară, � ind recomandate 
tuturor pacienților care au suferit 
un AVC ischemic, indiferent 
de valorile colesterolului. Nu în 
ultimul rând, în lipsa unor con-
traindicații, pacienților cu AVC 
ischemic acut li se administrează 
aspirină, aceasta reducând mor-
talitatea și riscul de recurență”, 
spune medicul specialist neuro-
log Anca Popescu.

 A. N.

Când este nevoie de operație
În unele situații, persoanele care 
au suferit un accident vascular, 
indiferent de natura lui, pot �  
tratate doar prin intervenție neu-
rochirurgicală. „Dacă persoana 
a suferit un accident vascular 
ischemic foarte extins (cum ar 
�  cel care prinde un trunchi arte-
rial principal), care determină 
un edem cerebral important, ce 
exercită un efect compresiv și 
pe zona de creier neafectată de 
ischemie, atunci este nevoie de o 
craniectomie decompresivă. Asta 
înseamnă îndepărtarea hemi-
craniului de pe partea afectată, 
pentru a permite creierului 
afectat de edem să se um� e fără 
a afecta zonele vecine. După ce 
se delimitează zona ischemică și 
după ce se stabilizează situația, se 
repune voletul osos la loc”, spune 
medicul specialist neurochirurg 
Dan Șuiaga, de la Life Memorial 
Hospital.

Există și situații când creierul 
trebuie protejat, prin inter-
venții locale directe, de efectele 

formării unui hematom. „Când 
accidentul vascular cerebral 
hemoragic apare la vârstnic, fără 
anevrism sau fără malformație 
vasculară, dacă hematomul 
depășește volumul de 3 cmc, 
având un efect compresiv, atunci 
este nevoie să se îndepărteze 
chirurgical. Atât în cazul unui 
AVC hemoragic, cât și al unui 
AVC ischemic, dacă întrunesc 
criteriile chirurgicale, atunci ar 
trebui intervenit cât mai repede 
pentru a minimiza distrucția 
de țesut cerebral demn din 
vecinătatea hematomului sau a 
zonei de ischemie cerebrală. De 
obicei, se intervine în primele 
24-48 de ore”, mai spune dr. Dan 
Șuiaga.

Recidivele: de ce apar 
și cum se previn
Un al doilea AVC implică un risc 
de mortalitate mai mare și, de 
asemenea, risc de morbiditate 
crescută, cu de� cite neurologice 
severe, ca urmare a faptului că 
acel creier a fost deja traumatizat 
o dată.

DOSARMEDICAL

„Depresia post-AVC poate fi urmarea unor 
combinații de factori: instalarea bruscă a 

accidentului vascular, leziunea organică, factorii 
sociali și familiali.”

Angelica Marin, psiholog clinician, psihoterapeut 
cognitiv-comportamental, cu competență în 

recuperare neurologică, Centrul MindCare

Un tonus psihic bun, 
esențial în recuperare

Este perioada ideală pentru 
practicarea unor activități � zice în 
aer liber.

Persoanele care au suferit un 
accident vascular cerebral se 
confruntă cu sentimente de 
frustrare, de furie, de tristețe, 
anxietate, teamă și lipsă de 
speranță, putând deveni 
deprimate dacă nu primesc ajutor 
specializat și susținerea morală a 
celor apropiați. „Depresia poate 
�  urmarea unor combinații 
de factori: instalarea bruscă a 
accidentului vascular, leziunea 
organică, factorii sociali și familiali. 
Or, stările depresive pot încetini sau 
întrerupe procesul de recuperare. 
De aceea, medicamentele 
antidepresive, ce interacționează 
cu substanțele chimice din creier 
(neurotransmițători), pentru a 
îmbunătăți starea de spirit, sunt 
utile în recuperarea persoanei. 
Tratamentul medicamentos 
poate �  combinat cu psihoterapie 
furnizată de către un psiholog, 
psihiatru, consilier sau asistent 
social. 

Uneori, depresia postaccident 
vascular cerebral este însoțită 
și de manifestări precum 
spasticitatea sau afazia.  De 
aceea, kinetoterapia sau exercițiile 
logopedice sunt indicate pentru 
a îmbunătăți calitatea vieții și 
pentru a diminua stările depresive”, 
spune Angelica Marin, psiholog 
clinician, psihoterapeut cognitiv-
comportamental, cu competență în 
recuperare neurologică/afaziologie, 
de la Centrul MindCare.

Cum recunoaștem un atac vascular cerebral (AVC)
Gravitatea manifestărilor pe care 
le poate prezenta o persoană 
care a făcut un accident vascular 
cerebral variază în funcție de 
teritoriul vascular afectat și de 
situația circulației colaterale, care 
compensează circulația din zona 
afectată. „AVC se manifestă, în 
mod obișnuit, printr-un sindrom 
de de� cit neurologic focalizat 

(pareze, tulburare de sensibilitate/
coordonare/vorbire/limbaj) și brusc 
instalat”, spune dr. Anca Popescu.

Pentru că, în astfel de situații, timpul 
înseamnă creier, a fost alcătuit un 
algoritm de diagnostic rapid al 
AVC, care să determine prezentarea 
cât mai rapidă a pacienților în 
departamentele de urgență:

Dr. Dan Șuiaga, medic specialist neurochirurg, 
Life Memorial Hospital

„Dacă un AVC se repetă înseamnă că 
încă este prezentă cauza inițială care 

l-a declanșat: vasculară cerebrală, 
în cazul accidentelor hemoragice 
(malformație, anevrism etc.), sau 

cardiacă, în cazul accidentelor 
ischemice (� brilație, valvulopatii, 

hipotensiune etc.).” 
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„De 10 ani operez copii cu hipospadias în MedLife,
cu rezultate foarte bune”

Interviu cu dr. Valentin Voinescu, medic primar urolog , cu subspecializări în 
chirurgia uretrei și a penisului, Life Memorial Hospital și Spitalul de Pediatrie MedLife

INTERVIU

Prezentați-vă potențialilor 
pacienți, vă rog.
Am absolvit Facultatea de 
Medicină Generală în București. 
Ulterior, în 1983, am început 
secundariatul – cum se numea 
pe vremea aceea – la Spitalul 
Panduri, în prezent Spitalul Prof. 
Dr. � eodor Burghele”, unde am 
obținut postul și activez și în ziua 
de astăzi, ca medic primar urolog. 
(Full-time sunt la acest spital, 
iar part-time activez în cadrul 
MedLife, la Life Memorial Hospi-

tratarea hipospadiasului la copii și 
la adolescenți sau la tineri care au 
fost operați de mai multe ori, dar 
fără succes.

Povestiți-ne, vă rog, despre 
câteva cazuri deosebite, 
soluționate cu succes în 
cadrul MedLife.
Uretroplastiile se fac în situații la 
limită, care nu pot �  rezolvate alt-
fel. Eu și un coleg de la Fundeni 
suntem singurii din țară care fa-
cem în mod curent uretroplastii. 
O altă intervenție deosebită ar 
�  aceea de implantare a unui 
s� ncter urinar arti� cial – în cazul 

tal și aici, la Spitalul de Pediatrie.) 
De-a lungul timpului, am obținut 
câteva competențe (în chirurgia 
percutanată a litiazei renale și în 
ecogra� a generală – cu predilecție 
în ecogra� a urologică) și sub-
specializări în chirurgia uretrei 
la adult (Ghent), şi în chirurgia 
penisului  (Hamburg, Londra, 
Belgrad).

Povestea a început în 1993, odată 
cu pregătirea tezei de doctorat – a 
avut ca subiect ecogra� a uretrei 

incontinenței urinare, adică pier-
derea de urină, apărută, de obicei, 
în urma unei operații la nivelul 
prostatei. Prin montarea unui 
s� ncter urinar arti� cial  redau pa-
cientului controlul asupra evacuă-
rii vezicii urinare şi implicit o 
calitate a vieţii pe care o pierduse 
odată cu apariţia incontinenţei 
urinare. 
Cel mai în vârstă pacient care a 
venit să-mi solicite un s� ncter 
urinar arti� cial are 83 de ani și, 
din cauza incontinenței urinare 
care îl chinuia, își aștepta cât mai 
repede sfârșitul. Satisfacția mea, 
ca medic, a fost că, după operație, 

la bărbat și la femeie. Pe durata 
realizării ei, de-a lungul a şase ani, 
m-am întâlnit în special cu cea 
mai frecventă patologie a  uretrei 
la bărbat, stricturile uretrale. 
Ulterior, interesul meu s-a extins 
către zona problemelor uretrale la 
copil, � ind interesat în mod spe-
cial de hipospadias. Așa am ajuns 
să mă subspecializez în chirurgia 
hipospadiasului la copil.

Pentru ce tip de servicii 
medicale vă pot solicita 
pacienții la MedLife? 
Serviciile pe care le ofer în 
cadrul MedLife sunt, în primul 
rând, consultațiile de urologie 
generală, care este specialitatea 
mea de bază. De asemenea, mi 
se pot adresa pacienţi pentru 
tratarea stricturilor uretrale prin 
reconstrucții uretrale – operațiile 
numindu-se uretroplastii, dacă 
alte metode mai simple nu dau 
rezultate; pentru îndreptarea pe-
nisului în boala Peyronie; pentru 
implantarea de s� nctere urinare 
arti� ciale sau de proteze peniene 
și, nu în ultimul rând, pentru 

pacientul mi-a spus: „Domnule 
doctor, acum aș vrea să trăiesc 
măcar până la 90 de ani!”. Ce 
poate să-ți spună mai mult de atât 
ca să-ți mulțumească?! 

În urmă cu 6 ani, am început să 
pun implanturi peniene. Cel mai 
tânăr pacient căruia i-am pus 
acest tip de implant avea 34 de 
ani. A avut nevoie de intervenție 
pentru că avea un diabet insu-
linodependent care i-a produs 
disfuncție erectilă (impotență). 
Nu era căsătorit, deşi ar �  vrut 
să îşi întemeieze o familie. După 
câţiva ani, a venit  la un control 
de rutină şi mi-a arătat poze cu 
soţia şi copilul lui. Aceste poze 
au valorat pentru mine mai mult 
decât mulţumirile pe care mi le-a 
adresat, ca de � ecare dată. 
Cel mai în vârstă pacient căruia 
i-am făcut implant penian are 72 
de ani.

La ora actuală, aceste implanturi 
peniene le fac doar eu în țară. Am 
pus până acum 36 de implanturi, 
cu rezultate foarte bune.
Rata de succes a unui implant 
depinde de rata lui de funcțio-
nare, care este garantată de � rma 
americană producătoare de 
proteze. Statistic vorbind, rata de 
satisfacție a partenerilor este în 
jur de 98%.

Ce presupune o intervenție 
de uretroplastie?
Uretroplastiile  sunt operaţii 
complexe, deoarece presupun o 
reconstrucție cât mai aproape de 
normal a zonei uretrale afectate. 
Pentru această reconstrucţie se 
folosesc ţesuturile locale, la care 
se adaugă de cele mai multe ori 

Dr. Valentin Voinescu este unul dintre puținii 
medici urologi din România care fac în mod 
curent operații de uretroplastie la adult, 

dar și la copii și adolescenți. Subspecializat inițial 
în chirurgia uretrei și a penisului la adult, dr. 
Voinescu și-a descoperit, pe parcurs, și pasiunea 
pentru chirurgia hipospadiasului la copii , în care 
s-a subspecializat fără a întrezări vreo șansă de a 
aborda propriu-zis acest domeniu. Însă cum nicio 
pasiune nu rămâne nerăsplătită, MedLife i-a oferit, 
în urmă cu 10 ani, posibilitatea de a opera, pe lângă 
adulţi cu stricturi uretrale,  şi copii cu hipospadias.

„Chirurgia hipospadiasului reprezintă, din punctul 
meu de vedere, adevărata provocare pentru un chirurg 

implicat în reconstrucţia genito-uretrală la bărbat.”
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ţesuturi recoltate din mucoasa 
bucală sau, câteodată, chiar din 
spatele urechilor. Realizarea aces-
tor reconstrucţii uretrale necesită 
acumularea unei experienţe de-a 
lungul multor ani, dar şi calităţi 
intrinseci ale chirurgului care o 
execută, adică dexteritate, � neţe, 
răbdare şi multă imaginaţie. 
Pentru pacienți a fost mai greu 
până să se ajungă aici, pentru că 
s-au confruntat cu di� cultatea 
de a urina, pentru că au făcut 
tratamente dureroase, cu con-
secințe agravante și, din păcate, 
fără rezultatul scontat. Un pacient 
ajunge la uretroplastie când alte 
proceduri nu au dat rezultate. 
Există diverse tipuri de uretro-
plastii, dar punându-le într-un 
coș comun, se estimează o rată de 
succes de 96-97%.

Cum ați ajuns la chirurgia 
hipospadiasului la copil?
Adevărul este că nu mă gândeam 
că voi avea vreodată posibilitatea 
să operez  hipospadiasul la copil, 
eu activând la un spital pentru 
adulți. 

La workshopurile despre hipo-
spadias am început să mă duc pur 
și simplu din pasiune, deoarece 
chirurgia hipospadiasului repre-
zintă, din punctul meu de vedere, 
adevărata provocare pentru un 
chirurg implicat în reconstrucţia 
genito-uretrală la bărbat.

Am ajuns să operez copii în con-
textul în care aveam o subspecial-
izare în chirurgia hipospadiasului 
şi am găsit la MedLife o secţie 
de chirurgie pediatrică extrem 
de bine dotată material şi cu 
oameni deosebiţi profesional, dar 
şi uman. În plus, aveam expe-

Sunt și situații când diagnosticul 
nu s-a pus la timp și, ca atare, 
operez şi copii de 7-8 ani.
Tehnic vorbind, hipospadiasul se 
operează la orice vârstă. De altfel, 
am operat și un adult în vârstă 
de 31 de ani, care a� ase atunci 
că problema  pe care o avea de 
la naştere  poate �  rezolvată 
chirurgical.

Haideți să lămurim puțin 
și chestiunea protezelor 
peniene. 
Mi s-a părut că e traumatizant 
pentru pacientul din România 
să spun „proteză peniană” – deși 
acesta este termenul corect –, așa 
că i-am spus implant penian, ca 
să sune mai prietenos. 

Implantul penian este un dis-
pozitiv medical care constă, în 
principal, din doi cilindri realizați 
dintr-un material special. Acest 
dispozitiv se introduce printr-o 
mică incizie la nivel peno-scrotal, 
în corpii cavernoși, fără să � e 
vizibil. Starea de erecție și, respec-
tiv, starea de repaus ale penisului 
se pot regla în funcție de tipul de 
implant. Astfel, sunt implanturi 
mai simple și, desigur, mai ie� ine, 
în cazul cărora penisul se pune 

în stare de erecție sau de repaus, 
cu mâna. Aceste implanturi se 
numesc semirigide.
Există și implanturi în cazul căro-
ra cei doi cilindri sunt conectați 
la un rezervor, introdus în 
spatele peretelui abdominal prin 
aceeaşi incizie, la care se adaugă o 
pompiță pusă sub pielea scrotu-
lui. Deci, tot dispozitivul se a� ă 
sub piele și nu se vede. În cazul 
acestui tip de implant, starea de 
erecție și, apoi, starea de repaus se 
fac în funcție de transferul serului 
� ziologic din cilindri în rezer-
vor cu ajutorul acelei pompițe 
de la nivelul scrotului. Astfel, în 
momentul în care dorește să aibă 
o erecție, bărbatul cu implant 
penian  apasă sub pielea scrotu-
lui pe bulbul pompiței. Din acel 
moment, bărbatul respectiv poate 
avea erecție cât timp dorește. 

În momentul în care nu mai 
dorește să aibă erecție, apasă pe 
un butonaș care, la fel, se simte 
prin pielea scrotului, și din acel 
moment lichidul trece din cilindri 
în rezervor și penisul revine la 
starea � ască.

În concluzie, aceste implanturi nu 
se observă, pentru că nu necesită 

riența uretroplastiilor la adult și a 
intervențiilor pentru  hipospadias 
la tânăr – am avut un pacient care 
fusese operat de 25 de ori înainte 
de a veni la mine. Un hipospadias 
multiplu operat este mai di� cil 
de operat decât un hipospadias 
primar, adică la un copil care nu a 
mai fost operat. 

Cam 10% din copiii operați au 
venit la mine după ce fuseseră 
deja operați în altă parte. Sunt 
10 ani de când operez copii cu 
hipospadias în cadrul MedLife, 
cu rezultate foarte bune. 
Hipospadiasul, în general, este 
o operație de reconstrucţie 
uretrală, dar şi  peniană di� cilă 
și delicată, în care trebuie să ții 
cont atât de aspectul funcțional, 
cât și de aspectul estetic. În aceste 
cazuri, controlul de calitate este 
extrem-extrem de exigent, � ind 
făcut de mămici.

Deci, nici nu mai e nevoie să te 
judece altcineva, pentru că mă-
micile sunt extrem de exigente. 
Ceea ce este și normal, pentru că 
este copilul lor și pentru că este 
o problemă sensibilă, care poate 
afecta evoluția pe termen lung.

De ce anume ține reușita 
în operațiile de hipospa-
dias?
Chirurgia uretro-genitală recon-
structivă are și o componentă 
psihologică foarte importantă, 
indiferent că este vorba de pa-
cienți adulți sau de părinții unui 
copil cu hipospadias. Vin la mine 
părinți cu copii care au mai fost 
operați de hipospadias. Eșecul de 
dinainte îi afectează psihologic și 
ajung la mine ca la o ultimă şansă. 
Se întâmplă să �  avut � stulă după 

primele operații, așa că mă întrea-
bă dacă după ce îl voi opera eu 
mai există riscul să se confrunte 
cu această complicație. Și trebuie 
să le spun că da, există acest risc, 
chiar dacă vin la mine ca la un 
expert. Nu pot să le spun că un 
copil va �  100% fără probleme. 
Cine spune treaba asta minte sau 
nu operează, de fapt.
Poți să-i spui că rezultatele 
internaționale sunt de atât, că 
rezultatele mele se aliniază cu cele 
internaționale, dar mai rămâne 
acea marjă de x %  complicaţii în 
care acel copil se poate încadra. 
Reușita operației ține de ceea ce 
se întâmplă cu organismul după 
intervenția chirurgicală.
Și, desigur, cel mai important 
aspect de care ține succesul inter-
vențiilor în chirurgia hipospadia-
sului este priceperea chirurgului.
La ora actuală, operez cam 80 
de copii pe an. Consult și operez 
copii doar la Spitalul de Pediatrie 
MedLife.

Care este intervalul de 
vârstă ideal pentru operația 
de hipospadias?

După vârsta de 6 luni, copiii cu 
hipospadias pot �  operați. Între 
6 luni și un an-un an și jumătate, 
este vârsta ideală, pentru că im-
pactul psihologic asupra copilului 
este nul (dacă operația este bine 
făcută, acel copil nici nu mai știe 
că a avut ceva) și pentru că este 
mai ușor de îngrijit postoperator. 
Nu în ultimul rând, vindecarea se 
produce mai repede.
Însă operația se va face în măsura 
în care se poate, pentru că există 
și situații când copilul suferă de 
alte afecțiuni, a căror rezolvare 
este prioritară.

decât o incizie � nă la nivelul bazei 
penisului, care cu timpul dispare 
și nu se mai cunoaște, sensibili-
tatea locală și, implicit, senzația 
de plăcere și de ejaculare sunt 
păstrate perfect, şi nu în ultimul 
rând, pacientul are avantajul că 
poate să aibă penisul în stare de 
erecție când dorește și cât timp 
dorește.

Există probleme de 
sănătate care contraindică 
protezele peniene?

În primul rând, indicația pentru 
implantul penian este strict 
pentru impotența care nu poate 
�  rezolvată altfel, pentru că este o 
soluție de� nitivă.
Apoi, bărbatul în cauză trebuie să 
� e într-o stare psihică normală, 
pentru că este foarte important să 
înțeleagă ceea ce îi explici. 
Bineînțeles, pacientul trebuie să 
aibă o stare de sănătate care să-i 
permită o operație cu anestezie 
generală.

La cât timp după implan-
tare, cel în cauză poate 
avea o viață sexuală nor-
mală?
Practic, după operație, pacientul 
rămâne internat trei zile. După 
externare, nu are sondă  şi nici 
pansamente, ci doar acea mică 
incizie care se vindecă în timp.
După patru săptămâni, vine la 
control pentru a învăța să activeze 
implantul, iar după încă două 
săptămâni poate avea o viaţă 
sexuală normală.
În cazul pacienților cu dexteritate 
scăzută, se recomandă implantu-
rile peniene semirigide.

Inteerviu de Ana-Maria Niță

INTERVIU

Cam 80 de copii operez anual, 
de hipospadias. Consult și operez copii 
doar la Spitalul de Pediatrie MedLife.80

22 23septembrie 2017



REPORTAJ

Clinicile Anima 
optimizează medicina de familie

Nou în grupul MedLife

Posibilitatea de a face o programare verifi când 
disponibilitatea medicilor în timp real, 
consultații de specialitate în contract cu 

Casa de Asigurări de Sănătate, accesul, sub același 
acoperiș, la mai multe specialități, inclusiv la 
analize de laborator, sedii cu dotări moderne și la 
care se ajunge ușor de la metrou. Iată doar câteva 
dintre avantajele solicitării serviciilor oferite în 
cadrul clinicilor Anima din București. 

Fiecare persoană care își 
plătește contribuția la sănătate 
are dreptul să-și facă, anual, o 
serie de analize și de investigații 
decontate prin Casa de Asigurări 
de Sănătate (CAS). Iar medicul 
de familie este, în mod normal, 
elementul de legătură între noi și 
medicii din celelalte specialități, 
la care avem nevoie să ajungem 
măcar din când în când, pentru 
consultații și investigații de 
rutină. 

La clinicile Anima din Bucu-
rești, acest transfer se face simplu 
și natural pentru cei înscriși la 

medicii de familie de acolo, căci 
cabinetele din celelalte speciali-
tăți se găsesc sub același aco-
periș, cu toate dotările necesare.

„În � ecare dintre cele șase clinici 
Anima, există între patru și șase 
medici de familie, între zece și 
optsprezece medici specialiști în 
contract cu Casa, plus alți medici 
colaboratori care oferă servicii 
contra cost, ne� ind decontate 
de Casă. 

Persoanele care au medicul de 
familie în altă parte, cel mai 
probabil într-un fost dispensar 

sau într-un apartament de bloc, 
se pot confrunta cu faptul că nu 
au cum să-și facă programare 
în timp util, că nu găsesc în 
apropiere specialiștii de care 
au nevoie sau alte servicii care 
le-au fost recomandate de 
medicul de familie. În schimb, 
prin înscrierea la un medic de 
familie Anima, pacienții au ac-
ces ușor atât la medicii lor, cât și 
la specialiștii din cadrul clinicii. 
Programările la medicii specia-
liști sunt ușor de făcut, atât prin 
call center, cât și prin aplicația 
„clinica Anima”, pe care o pot 
descărca pe telefonul mobil 
de pe site-ul clinicilor Anima”, 
spune Carmen Sas, manager 
clinica Anima Promenada.

Înscrierea se face pe loc 
La medicii de familie din 
cadrul clinicilor Anima sunt 
înscriși, în medie, câte 1.500-
2.500 de pacienți. 

La sediul Clinicii Anima 
Promenada, mă pun în situația 

unui pacient care dorește să se 
înscrie la un medic de familie și 
îi cunosc pe doi dintre medicii 
a� ați la program. „Activez de 17 
ani ca medic de familie și acord 
consultații pacienților de abso-
lut toate vârstele. Am pacienți 
care și-au înscris toată familia, 
recomandându-mă și vecinilor. 

Procedura de înscriere este 
extrem de simplă: este nevoie 
doar de o programare, pen-
tru a avea contactul direct cu 
medicul, de cartea de identitate 
și de cardul de sănătate, dacă 
există. 

În cazul în care se dorește 

înscrierea unui copil, nu este 
nevoie decât de cartea de 
identitate a unui părinte și de 
o copie după certi� catul de 
naștere al copilului.

Înscrierea se face pe loc, iar 
pacientul poate să bene� cieze 
de toate serviciile de care are 
nevoie � x din momentul în 
care s-a înscris”, spune dr. 
Carmen Ilieș, medic specialist 
medicină de familie.

Printre specialitățile de care 
dispun pacienții la clinica 
din șoseaua Pipera nr. 42 se 
numără: radiologie (unde 
se poate face inclusiv testul 
pentru măsurarea densității 
osoase, care arată riscul de os-
teoporoză), medicină internă, 

„Programările la medicii specialiști sunt 
ușor de făcut, atât prin call center, cât 
și prin aplicația „clinica Anima”, pe care 
o pot descărca pe telefonul mobil de pe 
site-ul clinicilor Anima.”

Carmen Sas,  manager clinica 
Anima Promenada
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o� almologie, ORL, psihiatrie, 
obstetrică-ginecologie, endo-
crinologie și pediatrie. Medicii 
din aceste specialități sunt în 
contract cu Casa de Asigurări, 
o parte generoasă de servicii 
� ind decontate.

Vizitez cabinetul de derma-
tologie, unde o cunosc pe dr. 
Cristina Sbârnă, medic specia-
list dermatolog, care lucrează 
în contract cu Casa, asigurând 
consultații atât pentru adulți, 
cât și pentru copii. „Serviciile 
dermatologice pe care le oferim 
pacienților sunt individualizate. 
Există posibilitatea de a face 
dermatoscopie – inclusiv pe 
baza biletului de trimitere –, 
intervenții cu ajutorul electro-
cauterului, precum și o serie de 
proceduri estetice. În urma unui 
consult, stabilesc de comun 
acord cu pacientul ce procedură 
voi face și ce substanță voi folo-
si. Avem și alergolog în clinică, 
iar situațiile dermatologice mai 
complexe, care apar la copii, 
de obicei le tratăm în echipă”, 
spune dr. Sbârnă.

Medicul de familie, avocatul 
nostru medical
Totuși, de ce n-ar �  mai e� cient 
să achiziționăm un pachet de 
servicii, un așa-numit „abona-
ment?” Carmen Sas ne expune 
motivele pentru care ieșim 
câștigați dacă ne înscriem la 
un medic de familie: „Chiar 
dacă bene� ciem de un abona-
ment la o clinică privată sau 
de avantajele unei asigurări, 
ne putem întâlni cu situații în 
care am avea nevoie și de alte 

servicii medicale decât cele 
pe care aceste două tipuri de 
abonamente le acoperă. De 
obicei, este vorba despre partea 
de servicii oferite prin asigu-
rarea de stat, pe care oricum le 
plătim.
Cu un bilet de trimitere de la 
medicul de familie, medicul 
specialist poate să-l consulte 
gratuit pe pacient de trei ori. 
Iar acest lucru are o logică, 
pentru că, de obicei, un medic 
nu poate să-i pună unui pacient 
un diagnostic din prima, mai 
ales că, în general, pacienții vin 

cu mai multe probleme. 

Pentru că, la noi, medicii de 
familie și medicii specialiști 
se a� ă în aceeași incintă, se 
pot consulta direct. De altfel, 
cazurile mai complicate sunt 
discutate în cadrul ședințelor 
medicale, pentru a găsi cea mai 
bună soluție”.

Apoi, rolul medicului de familie 
este și acela de a centraliza și de 
a integra în sistem toate datele 
medicale ale pacienților de care 
este responsabil și de a urmări 

evoluția stării de sănătate a 
acestora, alcătuind planuri per-
sonalizate de investigații, pentru 
a preîntâmpina agravarea unor 
probleme. Or, aceste aspecte 
s-ar neglija, dacă ne-am face 
investigațiile periodice strict în 
funcție de oferta de pachete de 
investigații ale clinicilor. 

„În prezent, suntem unii dintre 
cei mai mari furnizori ai Casei 
de Asigurări București. Pe baza 
protocoalelor alcătuite de me-
dici, împreună cu directorii 
medicali din clinicile Anima, 
s-au făcut niște planuri de pre-
venție pe � ecare specialitate. 
Avem pacienți care, datorită 
acestor planuri de prevenție, 

au putut să descopere devreme 
(la 24 de ani) un cancer de sân. 
Pacienta respectivă a fost tratată 
cu succes și acum este bine. 
Pacienții noștri primesc inclusiv 
niște carnete de sănătate, în care 
au evidența investigațiilor făcute 
în cadrul unei clinici Anima”, 
spune Carmen Sas.

„Un pacient bine tratat este 
un pacient bine investigat” 
O abordare terapeutică cu 
adevărat e� cientă pune ac-
centul pe cauzele problemelor 
de sănătate și, în plan secund, 
are în vedere atenuarea simp-
tomelor de disconfort prin 
administrarea de medicație. „La 

ora actuală, Casa de Asigurări 
decontează mai mult medica-
mente decât investigații, din 
cauză că mulți medici dau după 
prima consultație rețetă de me-
dicamente, ceea ce nu e bene� c 
pentru pacienți. 

Noi credem că un pacient bine 
tratat este un pacient bine in-
vestigat. Este foarte important, 
pentru gestionarea corectă a 
situației medicale, ca pacientul 
să bene� cieze mai întâi de un 
diagnostic de certitudine. Iar 
pentru asta, medicii trebuie să 
aibă posibilitatea de a-i face in-
vestigații acelui pacient”, spune 
Carmen Sas.

Pentru un diagnostic de certitu-
dine, medicii au nevoie să facă 
cel puțin câteva investigații de 
bază, pe care au posibilitatea 
să le facă în clinicile Anima. 
„Dispunem de un ecograf foarte 
performant – care poate face 
de la ecogra� i abdominale și 
de urmărire a sarcinii până la 
ecogra� i în sfera cardiologică –, 
de un mamograf, de un dispozi-
tiv pentru măsurarea densității 
osoase etc. De asemenea, avem 
un laborator pentru analize, 
care deservește toate clinicile, 
inclusiv alte unități medicale. 
Există și unele analize pe care 
preferăm să le trimitem pentru 
prelucrare în străinătate. De 
exemplu, analiza pentru de-
pistarea HPV-ului (virusul papi-
loma uman) o lucrăm într-un 
laborator din Germania, care 
este numărul 1 în Europa”, mai 
spune Carmen Sas.

„Există posibilitatea de a face derma-
toscopie – inclusiv pe baza biletului de 
trimitere –, intervenții cu ajutorul elec-
trocauterului, precum și o serie de proce-
duri estetice.”

Dr. Cristina Sbârnă, medic specialist 
dermatologie

„Înscrierea la medicul de familie se face 
pe loc, iar pacientul poate să benefi cieze 
de toate serviciile de care are nevoie fi x 
din momentul în care s-a înscris.”

Dr. Carmen Ilieș, medic specialist 
medicină de familie
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osoasă accentuată în zonă.
Medicul implantolog alege tipul de implant 
având în vedere caracteristicile locului 
unde se va insera implantul și dorința 
pacientului, în funcție de posibilitățile lui 
� nanciare.

Georgeta Mitran
Ce opțiuni de tratament există în cazul 
unui fi brom cu o vechime mai mare 
de 17 ani, care nu a depășit 3 cm în 
diametru? Am 56 de ani, în 2008 am 
făcut o rezecție de col uterin, iar în 
2011 am intrat la menopauză. Ultimul 
test Babeș-Papanicolau l-am făcut, din 
păcate, în 2012.  La un RMN efectuat 
în urmă cu o săptămână la coloana 
lombară, s-a observat „evidenţa unor 
leziuni nodulare uterine, cu substrat 
fi bromatos, de maxim. 43 mm şi fi nă 
acumulare fl uidă la nivelul fundului de 
sac Douglas (maximum 13 mm)”.

Răspunde dr. Mihaela Bruno, 
medic specialist obstetrică-
ginecologie, Hyperclinicile 
MedLife Berceni și Favorit:

În general, � broamele care nu cresc în 
dimensiuni şi care nu dau sângerări, 
dureri pelvine sau alte simptome nu au 
indicaţie de tratament. În ceea ce priveşte 
acele leziuni nodulare uterine de 43 mm, 

este vorba de ceva serios, vârsta copilului 
devine un avantaj în şansele sale de a se 
dezvolta armonios.

Alexandra
Am o întrebare referitoare la 
decalotarea bebeluşilor. Există 
atâtea opinii pro şi contra, încât nu 
ştim cum să procedăm. Este indicată 
decalotarea uşoară, la băiţă, sau este 
de preferat să lăsăm lucrurile să se 
întâmple natural?

Răspunde dr. Mircea 
Andriescu, medic primar 
chirurgie pediatrică, cu 
specializare în endourologie şi 
în chirurgia hipospadiasului, 

Hyperclinica MedLife Băneasa şi Spitalul de 
Pediatrie MedLife Bucureşti:

Nu este un gest de evitat decalotarea 
blândă la băieţei, din cel puţin două 
motive: se creează astfel o rutină pe care 
copiii, în general, o acceptă mult mai uşor 
dacă se face începând de la vârstă mică şi 
este un gest simplu de igienizare a regiunii. 
Decalotarea la baie prezintă un gest de 
toaletare minim necesar, pe care băieţii îl 
vor practica toată viaţa. 
Vizita la medicul specialist este indicată în 
jurul vârstei de un an şi respectivul medic 
va lua decizia privind atitudinea de urmat, 
de comun acord cu părinţii.

Cristian
Am avut o fractură la rădăcina 
măselei artifi ciale, din porțelan, 
montată în locul D6. Măseaua în 
cauză mi-a fost scoasă împreună 
cu rădăcinile măselei inițiale și 
cu scheletul metalic. Ulterior, 
mi s-a recomandat o tomografi e 
computerizată (CT), în vederea 
pregătirii unui implant.
Puteți să-mi recomandați un tip de 
implant mai bun – fi e el și mai scump –, 
cu șanse maxime de reușită?
Care este perioada minimă de 
așteptare de la extracția măselei și 
până la implantare? Au trecut deja trei 
săptămâni.

Răspunde dr. Dimo 
Petrovski, medic specialist 
chirurgie dentoalveolară 
și implantologie, Centrul 
DentaLife:

După extracție, perioada minimă de 
așteptare pentru a se insera un implant 
în locul dintelui pierdut este de 8-10 
săptămâni. Implantul se poate insera dacă 
există su� cientă ofertă osoasă, lucru care se 
stabilește în urma unui examen clinic și a 
unui examen computer tomograf. 
Riscul la care se expune locul unei extracții 
este migrarea dinților vecini sau resorbția 

există două posibilităţi: ori erau dinainte, 
ori, dacă au apărut în urma intrării la 
menopauză, teoretic, n-ar trebui să � e cu 
substrat � bromatos. 
Se impune un consult ginecologic 
amănunţit, în primul rând, o ecogra� e 
pelvină transvaginală şi, eventual, în 
funcţie de rezultat, histeroscopie cu 
biopsie endometrială.

Nicoleta
Poate fi  depistat autismul la un copil 
cu vârsta de 1 an?! Copilul poate fi  
testat sau se mai aşteaptă până mai 
învaţă câte ceva?! Ce specialişti să 
consultăm şi cum putem să îi testăm 
abilităţile acasă noi, părinţii?!

Răspunde Ana Caterina 
Bedivan, psiholog clinician, 
Centrul MindCare:

Nu putem vorbi despre un diagnostic 
clar la această vârstă. Există, însă, 
caracteristici speci� ce tulburărilor din 
spectrul autist pe care mamele, în general, 
le observă şi le semnalează. Dacă există 
lucruri care vă ridică semne de întrebare 
la copilul dumneavoastră, cel mai 
indicat este să mergeţi la un psiholog/
psihopedagog, care vă poate îndruma în 
acest sens. Este mai bine să � e alarmă 
falsă decât să aşteptaţi, deoarece, dacă 

Aveţi nevoie de un sfat sau de un răspuns competent referitor la
problemele dumneavoastră de sănătate? Trimiteţi-ne întrebările 
la pr@medlife.ro, iar specialiştii MedLife vă vor răspunde.
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Arad
Hyperclinica MedLife-Genesys
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad
Tel. 0257 960

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

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

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

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

Brașov
Hyperclinica MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 2, 
Telefon: 0268 960 

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

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

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

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

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

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

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

Hyperclinica MedLife Berceni
Şos. Olteniţei 208
Programări: 021 9646

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

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

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

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

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

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

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

Spitalul MedLife Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8
Programări: 021 9646

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

DentaLife
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1
Programări: 021 9646

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

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

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

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

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)

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

Cluj-Napoca
Hyperclinica MedLife Cluj
Str. Moților nr. 32
Telefon: 0264 960

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

Craiova
Hyperclinica MedLife Craiova
Str. Înfrățirii nr. 5A
Tel: 0251 960

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

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

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

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

Ploiești
Hyperclinica MedLife Ploiești
Bulevardul Republicii nr. 15-17
Programări: 0244960

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

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

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

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

Hyperclinica MedLife Timişoara
Bd. Eroilor de la Tisa nr. 28,
Timişoara
Programări: 0256 960
sau 0256 206 000
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