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Ne a� ăm în sezonul în care nevoia și 
dorința de relaxare au ajuns la apogeu 
–inspirați � ind și de natură, și de 
vremea caldă – iar mintea parcă nu 
mai știe să fredoneze decât un singur 

refren: „Concediu, conce-
diu, concediu...”. 

Cum trăim vremuri tot mai 
agitante și tot mai stresante, 
este, poate, și mai important 
să avem concedii reușite, în 
care să avem grijă de noi cu 
adevărat, astfel încât să ne 
recâștigăm echilibrul psihic 
și buna condiție � zică.

Pentru „depoluarea” de 
gânduri nocive și forti� -

carea unui psihic erodat de probleme, 
optați pentru drumeții în aerul tare 
de munte, în urma cărora somnul de 
prunc este asigurat. Vacanțele active, 
care vă pun picioarele la treabă și vă 
populează mintea cu imagini de vis, vă 
vor ajuta să uitați că ați fost surmenați 
intelectual înainte de a pleca în conce-
diu și, desigur, să nu mai simțiți acea 
oboseală.

Tot la categoria „a avea grijă de noi cu 
adevărat” intră și opțiunile alimentare 
pe durata vacanțelor. (Și, desigur, nu 
doar atunci.) 

Așadar, faceți-vă de cap pro� tând la 
maximum de tot ce este proaspăt și de 
sezon (fructe și legume intens colorate, 
pește și fructe de mare, dacă mergeți 
într-o localitate situată lângă o mare 
sau lângă un ocean). Preferați salatele 
și mâncărurile simple, chiar pregătite 
de voi, celor despre care nu știți nici 
cum au fost preparate, nici cât de 
proaspete au fost ingredientele folosite.
Pentru că, pe durata concediilor, se 
presupune că avem măcar mai mult 
timp pentru noi, creați-vă câteva 
rutine bene� ce pentru sănătate și ușor 
de păstrat și în restul anului. Aceste 
mici pauze de răsfăț vă vor ajuta să vă 
exersați capacitatea de a plonja ușor în 
relaxare și vă vor alimenta cu energie 
până la vacanțele următoare.
 
Să dăm, deci, relaxării timpul său și ne 
vom primi din plin răsplata!

Lectură plăcută!
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Să dăm relaxării
timpul său!

Ana-Maria Nita,˘
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Cele mai importante știri referitoare la ser-
viciile oferite de unitățile MedLife, precum și 
despre premierele medicale.

Folosită inițial doar în urologie, pentru 
sfărâmarea calculilor renali, terapia cu unde de 
șoc extracorporeale sau terapia cu unde elec-
trohidraulice (ESWT) a început să � e utilizată 
ulterior și pentru tratarea unor patologii din 
sfera ortopedică. Astfel, în ultimii ani, apli-
cațiile ESWT s-au extins în zona recuperării 
și medicinii � zice, în patologia abarticulară și 
musculo-scheletală. Metoda este neinvazivă 
și nedureroasă și poate înlocui cu succes unele 
operații.

Medicul specialist ortopedie-traumatologie 
Iulian Marius Popa este unul dintre puținii 
medici români care au făcut o supraspecializare 
în chirurgie spinală la renumita Clinică Karls-
bad-Langensteinbach din Germania. A ales să 
se întoarcă în România și să opereze doar în 
sistemul privat, pentru a se a� a într-un context 
cât mai favorabil pentru pacienții săi. 
Dintre deformările coloanei vertebrale, scolioza 
ocupă un loc central în preocupările chirurgului 
ortoped Iulian Marius Popa.

Puteți citi despre: cauze ale apariției unor ticuri 
și cum se pot trata, indicațiile terapeutice în in-
su� ciența mitrală moderată de grad 2, soluțiile 
terapeutice în disfuncțiile glandelor suprarenale, 
cum se moștenesc accidentele vasculare cerebrale 
și ce vase pot afecta.



Din luna iulie, Hyperclinica MedLife Galați și 
Hyperclinica MedLife Iași pun la dispoziția per-
soanelor cu probleme de greutate programul Euro-
diet, ce aduce o abordare nouă în managementul 
greutății în exces și al obezității. Metoda Eurodiet a 
fost creată de un grup de medici cu competențe în 
nutriție și presupune o „reprogramare” nutrițională 
globală prin care, pe fondul schimbării stilului de 
viață, se obține o greutate optimă și stabilă.

Se desfășoară sub atentă supraveghere 
medicală
Multe dintre dietele promovate de-a lungul vremii 
sunt severe și dezechilibrante, și pot genera de� cite 
majore de nutrienți esențiali, asociate cu stări per-
sistente de oboseală, cu scăderi bruște ale tensiunii 
arteriale și cu pierderea tonusului muscular. Ba 
chiar, acestea pot avea efecte distructive asupra 
rinichilor și pot induce probleme de sănătate mai 
mult sau mai puțin grave.  De aceea, este esențială 
supravegherea medicală pe durata programului. 
Medicul care vă va urmări va folosi un set inovativ 
de instrumente de diagnostic pentru a efectua o 
evaluare nutrițională și comportamentală extensivă. 
Rezultatele îi vor permite să conceapă un program 

carbohidrați (puține zaharuri, cu indice glicemic 
mic), precum și în vitamine, minerale și acizi grași 
polisaturați. Spre deosebire de majoritatea dietelor, 
care mizează pe reducerea aportului caloric – pe 
fondul căreia corpul ajunge să folosească din re-
sursele proprii, inclusiv masa musculară – metoda 
Eurodiet este structurată în așa fel încât organis-
mul va recurge doar la țesutul adipos pentru pro-
ducerea energiei necesare, fără a �  afectată masa 
musculară.

Benefi cii garantate prin urmarea 
programului Eurodiet
• Este un program individualizat, în patru faze, 

care vă obișnuiește treptat să aveți o dietă 
echilibrată.

• Reducerea greutății corporale cu 
10% din greutatea inițială încă din 
primele 40 de zile. 

• Echilibrarea metabolismului și 
parametrilor esențiali pentru 
sănătate (tensiunea arterială, glicemia, 
nivelurile colesterolului și trigliceride-
lor din sânge).

• Este ușor de ținut: nu trebuie să 
cântăriți nimic și mâncați patru-cinci 
mese pe zi. 

• Nu veți suferi de foame, combinația de 
proteine cu valoare nutrițională ridicată, 
� bre și carbohidrați cu indici glicemici 
scăzuți are efect de sațietate. Aveți la dispoziție 
peste 80 de produse Eurodiet, din care puteți 
să alegeți ce vă place, fără să vă plictisiți. 

• Aportul adecvat de proteine cu valoare nu-
trițională ridicată va conserva masa muscu-
lară.

• Oferă o modi� care graduală și rațională a obi-
ceiurilor alimentare, ceea ce conduce treptat 
la obținerea greutății optime și vă va ajuta să o 
mențineți. Așa că, după � nalizarea programu-

• lui, nu sunteți nevoiți să urmați o dietă de 
menținere. 

• Este o metodă sigură, care nu stresează 
organismul. Ea poate �  urmată inclusiv de 
persoanele cu diabet, care, încă din prima zi, 
își vor administra o doză de insulină cu 50% 
mai mică.

Programările din cadrul Hyperclinicii MedLife 
Galați, la dr. Adina Rusu și dr. Valentin Bulză, se 
pot face la numărul de telefon: 0236 960

Programările din cadrul Hyperclinicii MedLife 
Iași, la dr. Ioana Vasiliu, se pot face la numărul de 
telefon: 0232 960

nutrițional de reabilitare personalizat, conform par-
ticularităților persoanei în cauză (compoziția corpo-
rală, numărul de kilograme de care este indicat să 
scape și motivația ei în acest sens). 

Suportul medical din timpul programului va 
presupune:
• sprijin din partea medicului pentru a respecta 

linia programului și pentru a evita „capcane-
• le” nutriționale. De altfel, în cadrul programu-
• lui Eurodiet, medicul vă va ajuta să vă � xați 

și să vă atingeți un set de obiective speci� ce 
� ecărei faze, pentru a dobândi obiceiuri ali-
mentare sănătoase în mod treptat; 

• analizarea factorilor psihologici implicați în 
procesul de scădere în greutate, astfel încât să 
� e menținute motivația și obiceiurile alimen-
tare sănătoase nou-dobândite, pe termen 
lung;

• urmărirea procesului de scădere în greutate, 
astfel încât să se păstreze masa musculară.

Fără înfometare, 
cu meniuri bogate nutrițional!

Participanții la program vor redescoperi 
mâncărurile obișnuite. În funcție de faza 

de început aleasă, persoanele care 
vor urma programul vor putea 
alege dintr-un număr variabil 
de peste 80 de produse cu un 
conținut nutrițional de calitate, 

bogat în proteine și, respectiv, 
în � bre solubile (mai mult de 6 g/ 

100 de grame de produs), cu puțini 

Slăbiți și rămâneți la greutatea optimă
prin programul Euro-diet!

MEDLIFE GALAȚI / IAȘI
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Ce face o hyperclinică să � e hyper? Varietatea 
mare de servicii medicale, o echipă extinsă de 
medici specialiști și un spațiu generos, cu dotările 
necesare, în care să își desfășoare activitatea, sunt 
câteva dintre criterii. 

Pentru că echipa noastră de medici este tot mai 
numeroasă, am extins Hyperclinica MedLife 
Arad și, de acum înainte, vei regăsi multe dintre 
specialitățile medicale într-un nou sediu, vizavi de 
MedLife Genesys, pe str. Nicolae Titulescu, bl. 342, 
parter. 

Un copil sănătos este vioi și vesel, râde și se 
joacă debordând de energie. Dacă acel copil 
devine apatic, face febră sau dacă micuțului 
îi apare o erupție, este foarte important ca 
părinții să nu întârzie să se adreseze medi-
cului de familie, pentru un prim consult, 
sau, direct, medicului de specialitate. 

De multe ori, decisive pentru diagnosticare 
sunt investigațiile de laborator și ecogra� a 
abdominală, pe care le puteți efectua în 
cadrul Hyperclinicii MedLife din Ploiești. 
Mai exact, în cadrul specialității de boli 
infecțioase pediatrie MedLife Ploiești, 
există posibilitatea de a efectua rapid toate 
investigațiile de laborator speci� ce și toate 
examinările paraclinice necesare diagnos-
ticării și stabilirii unui tratament etiologic și 
simptomatic corespunzător.

În ceea ce privește bolile infecțioase – unele 
dintre ele cu consecințe extreme de grave – 
o parte dintre acestea pot �  prevenite prin 
vaccinare (rujeola, varicela, oreionul, hepa-
titele), iar altă parte dintre acestea – cum 
ar �  scarlatina, mononucleoza infecțioasă 
și alte boli virale sau bacteriene – nu pot �  
prevenite prin vaccinare, � ind necesar să se 
instituie tratamentul imediat după diagnos-
ticare.

Pentru consultații de pediatrie în speciali-
tatea de boli infecțioase și ecogra� i abdo-
minale pediatrie, vă puteți programa la dr. 
Georgeta Constantinescu, medic primar 
boli infecțioase pediatrie, competență 
ecogra� e pediatrică, sunând la numărul de 
telefon 0244 960

Adresă Hyperclinica MedLife Ploiești: 
bd. Republicii 15-17

Amețeli, dureri de cap, vedere încețoșată? 
Dacă te confrunți cu astfel de manifestări, 
este posibil să ai probleme cu vederea. Nu 
mai amâna, programează-te cât mai curând 
pentru o consultație la medicul specialist 
o� almolog Cristian Țurlea, în cadrul noului 
sediu MedLife Genesys, și regăsește-ți starea 
de bine. Bucură-te din nou de detaliile vieții!

Adresă: str. Nicolae Titulescu, bl. 342, parter. 
Pentru programări, apelează 0257 960 (call 
center).

Program MedLife Genesys Titulescu: luni - vineri, 
între orele 08:00 și 20:00.
Pentru programări, apelează 0257 960 (call center). 

Hyperclinica MedLife Arad s-a extins într-un nou sediu Servicii în specialitatea boli infecțioase pediatrie 

Servicii de oftalmologie în 
cadrul noului sediu
MedLife Genesys

MEDLIFE ARAD MEDLIFE PLOIEȘTI

PHARMALIFE

Fie că vă pregătiți să plecați în concediu, � e că 
rămâneți în oraș, sigur veți avea nevoie de produse 
pentru protecție solară. Veniți în farmaciile Phar-
maLife, unde vă așteptăm cu oferte și cu promoții 
speciale la tot felul de produse pentru vară. Ofertele 
sunt disponibile în toate farmaciile din București, 
Arad, Brașov și Constanța. Vă așteptăm!

Promoții și oferte de sezon
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Ioana Țigan
psiholog clinician și psihoterapeut

Psihologul clinician Ioana Țigan face 
parte, de puțină vreme, din echipa Hy-
perclinicii MedLife Arad. 

Între 1999 și 2003, a urmat cursurile 
Facultății de Sociologie și Psihologie din 
cadrul Universității de Vest, din Timișoa-
ra. În perioada 2003-2004, a făcut studii 
postuniversitare în cadrul aceleiași 
facultăți din Universitatea de Vest, cu 
specializarea „Consilierea familială și de 
cuplu”.

Între anii 2003 și 2007, a făcut studii pen-
tru obținerea diplomei de psihoterapeut, 
acordată de Asociația Română de Terapie 
Comportamentală și Cognitivă, cu sediul 
la București.

Între 2005 și 2007, a urmat studiile 
Masteratului de Psihologie Clinică, în 
cadrul aceleiași Facultăți de Sociologie și 
Psihologie din Universitatea de Vest.

Din 2005 până în 2010, a fost psiholog în 
cadrul SC C.P.D. SRL (Centrul de Psiho-
diagnostic) din Timișoara.

Din 2011 și în prezent, este psiholog 
clinician și psihoterapeut în cadrul Cabi-
netului Individual de Psihologie Țigan 
Ioana, din Arad.

Din 2016, se ocupă de conceperea unui 
program de dezvoltare personală pentru 
copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.

Dr. Iulia-Bianca Micu-Șerbu
medic specialist psihiatrie copii și adolescenți

De curând, dr. Iulia-Bianca Micu-Șerbu, 
medic specialist psihiatrie copii și ado-
lescenți, s-a alăturat echipei medicale din 
cadrul Hyperclinicii MedLife Arad.

În anul 2010, dr. Micu-Șerbu a absol-
vit Facultatea de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș” din Timișoara, cu lucrarea 
de licență pe tema „Anemia la nou-
născuți”. Pe durata facultății, a avut o 
bursă Erasmus de trei luni la Facultatea 
de Medicină din cadrul Universității 
Mediteraneene Aix-Marseille II, Marsilia, 
Franța.

Între anii 2012 și 2016, a fost medic 
rezident în psihiatria copilului și ado-
lescentului la Clinica de Neuropsihiatrie 
Copii și Adolescenți din cadrul Spitalului 
de Urgență pentru copii „Louis Țurcanu”, 
Timișoara.

În 2015, timp de 6 luni, dr. Micu-Șerbu a 
urmat programul „Tehnici de intervenție 
pentru terapia integrată a consumatorilor 
de droguri”, ținut la Universitatea de Vest 
din Timișoara.

NOUTĂȚISERVICII

Micuții pacienți ai Hyperclinicii MedLife Galați 
pot bene� cia acum de experiența vastă a dr. 
Alexandru Ulici, medic primar ortopedie-trauma-
tologie pediatrică, cu competențe în ecogra� a de 
șold, în tratamentul scoliozelor și în tratamentul 
maladiei Lobstein. 

Dr. Ulici este coordonatorul Secției de Ortopedie 
Pediatrică din cadrul SCUC „Grigore Alexandres-
cu” din București, este conferențiar în cadrul Uni-
versității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
din București și, nu în ultimul rând, coordonatorul 
echipei de ortopedie pediatrică MedLife București.
Din 2012, dr. Ulici este membru de onoare al 
Asociației Bolnavilor cu Maladie Lobstein („boala 
oaselor de sticlă”). De-a lungul carierei sale, conf. 
dr. Alexandru Ulici a operat peste 40 de copii cu 
maladia Lobstein, o boală relativ rară.

Experiență profesională:
• 2007–prezent  Șef Secție Ortopedie Pediatrică 

SCUC „Grigore Alexandrescu”, București
• 2005 Medic Primar Ortopedie Pediatrică 

SCUC „Grigore Alexandrescu”
• 2000–2005 Medic Specialist Chirurgie și 

Ortopedie Pediatrică SCUC „Grigore Alexan-
drescu”, București

• 1995–2000 Medic Rezident Chirurgie și Orto-
pedie Pediatrică SCUC „Grigore Alexandres-
cu”, București

• 1993–1994 Medic Stagiar Spitalul Clinic 
Colțea, București

Hyperclinica MedLife Galați
Adresa: strada General Lahovary nr. 4-6
Telefon programări: 0236 960

Dr. Alexandru Ulici asigură consultații
de ortopedie pediatrică și la Galați

MEDLIFE GALAȚI
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În ceea ce privește tendințele în materie de 
estetică și frumusețe la nivel european și mon-
dial, dorința de a arăta natural este cea care 
predomină. Astfel, în opinia specialiștilor 
dermatologi, tot mai multe femei sunt dispuse să 
renunțe la trucurile de scurtă durată și să aleagă 
tratamentele sănătoase și de lungă durată, aspec-
tul � zic � ind printre cele mai importante pri-
orități ale acestora.

Centrul de Excelență în Dermatologie și Estetică 
DermaLife vine în întâmpinarea clienților cu 
o nouă tehnologie revoluționară în materie de 
frumusețe: platforma laser GentleMax Pro.

Conform unor studii efectuate recent la nivel 
mondial, tratamentele cele mai dorite de către 
femei și bărbați, totodată, sunt epilarea, tratarea 
non-invazivă a leziunilor pigmentare și vasculare, 
rejuvenarea facială, toate acestea, coordonate de 
către un personal medical specializat (sursa: � e 
American Society of Plastic Surgeons - ASPS). 
Platforma GentleMax Pro, pe care DermaLife o 
pune la dispoziție pacienților, este probabil singu-
ra tehnologie din lume care oferă soluții complete 
și complexe pentru toate aceste nevoi, având 
rezultate dovedite în epilarea de� nitivă, dar și 
în tratarea leziunilor pigmentare și vasculare de 
orice tip și nivel de di� cultate.

GentleMax Pro, lider în tehnologie 
în tratarea leziunilor vasculare și pigmentare

Studiile internaționale arată că modi� cările de cu-
loare ale pielii pot „îmbătrâni” cu până la 20 de ani 
o persoană. Rozaceea, pistruii sau petele maronii 
sunt doar câteva exemple de leziuni pigmentare și 
vasculare care pot �  tratate în cadrul DermaLife, cu 
ajutorul platformei GentleMax Pro. Procedura este 
non-invazivă, gradul de disconfort este minim spre 
moderat, ne� ind nevoie de o perioadă de recupe-
rare.
 
E� ciența crescută a tehnologiei GentleMax Pro 
este datorată combinației dintre cele două lasere pe 
care le integrează, Alexandrite și Nd:YAG, acestea  
� ind create special pentru a  realiza tratamente la 
un standard foarte ridicat. Niciun alt sistem de pe 
piață cu lungimi de undă multiple nu poate asigura 
viteza, e� cacitatea și versatilitatea oferite de această 
platformă laser, lungimea de undă 1064 nm per-
mițându-i să țintească țesuturi mai profunde decât 
alte lasere. Laserul Nd:YAG poate �  folosit pentru 
a trata leziunile vasculare faciale (talengiectazii), 
anumite semne din naștere cu bază vasculară (mal-
formații capilare), leziuni vasculare super� ciale din 
zona picioarelor (vene „pânză de păianjen”, lacuri 
vasculare etc.), hemangioame din zona feței.

Standard de aur în epilarea defi nitivă

Peste 60% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 
18 și 29 de ani doresc să apeleze la epilarea cu 
laser, în timp ce 87% ar repeta experiența, se arată 
într-un studiu efectuat în 2016 de ASPS la nivel 
mondial. Fiind o platformă care integrează aso-
cierea unică a celor două lasere de înaltă tehnolo-
gie, GentleMax Pro permite realizarea tratamen-
tului de epilare de� nitivă pentru toate tipurile de 
piele, în orice moment al anului.
 
Datorită dimensiunii mai mari a unității de 
măsură pentru suprafața de tratament, viteza de 

intervenție crește, iar timpul alocat unei ședințe de 
epilare scade semni� cativ. În plus, pe toată durata 
tratamentului, pielea este protejată în totalitate. 
Acest lucru se datorează capacității de răcire con-
trolată a pielii, efectul � ind asigurat de pulverizarea 
selectivă a straturilor superioare cu un spray pe 
bază de cryogen. În acest fel, Gentle Max Pro asi-
gură pacientului cel mai ridicat nivel de confort.
 
Centrul de Excelență în Dermatologie și Medicină 
Estetică DermaLife, unul dintre centrele de refe-
rință din România, oferă servicii integrate pentru 
problemele pielii, mizând pe servicii personaliza-
te. Pacientele centrului pot bene� cia de o gamă 
vastă de proceduri, de la dermatologie clinică și 
chirurgicală la dermatologie estetică.  În prezent, 
pacienții pot apela la serviciile DermaLife în cele 
două clinici: în București, în cadrul Hyperclinicii 
Băneasa, și în Constanța, în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Constanța.
 
Echipa DermaLife reunește specialiști  cu expe-
riență națională și internațională și este coordo-
nată de dr. Victor Gabriel Clătici, medic primar 
dermato – venerologie.

Echipa DermaLife: 
Dr. Claudia Ciobanu – medic specialist 
dermato-venerologie, dr. Ana-Maria Drăgăniță 
– medic specialist dermato-venerologie, dr. 
Nectara Mitroi – medic specialist dermato-
venerologie, dr. Noela Elena Ionescu – medic 
primar chirurgie plastică, dr. Cătălin Enăchescu 
– medic primar dermatologie, dr. Crenguța 
Roman – medic primar chirurgie plastică, dr. 
Cristiana Voicu – medic specialist dermato-
venerologie, dr. Diana Dărăban – medic 
specialist dermato-venerologie, conf. dr. 
Cătălin Popescu – medic primar dermato- 
venerologie, dr. Cristian Ioan Bordea – medic 
primar chirurgie generală, supraspecializare 
în chirurgie oncologică, dr. Raluca Vladuță 
– medic specialist dermatovenerologie, dr. 
Taliana Camburu – medic specialist dermato- 
venerologie, prof. dr. Vasile Horhoianu – medic 
primar obstetrică-ginecologie, dr. Corina Bușe 
– medic primar obstetrică-ginecologie și dr. 
Mihaela-Gabriela Mărgăritescu – medic primar 
obstetrică-ginecologie.

Cea mai revoluționară tehnologie în materie
de frumusețe și sănătate, la DermaLife

DERMALIFE
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O echipă medicală multidisciplinară din 
cadrul Centrului AngioLife, coordonată de dr. 
Ștefăniță Dima, medic primar radiologie și ima-
gistică medicală, supraspecializat în neurora-
diologie intervențională, a realizat, cu succes, o 
intervenție de embolizare a unei � stule arte-
rio-venoase spinale congenitale. 

Pentru ca procedura să decurgă în condiții 
de maximă siguranță, pacientul a fost trezit 
în timpul embolizării, prin folosirea metodei 
awake anesthesy, ceea ce a constituit o premieră 
pentru medicina românească.

Pacientul, în vârstă de 43 de ani, din Constanța, 
s-a prezentat la Centrul AngioLife într-un 
stadiu în care deja nu mai putea să se deplaseze 
din cauza malformației arterio-venoase loca-
lizate la nivelul discului intervertebral L2-L3.
Soluția terapeutică putea �  neurochirurgicală 
sau endovasculară.

„După diagnostic, am stabilit împreună că 
vom face o procedură endovasculară, în timpul 
căreia să ajungem cu un balon la locul � stulei 
și, înainte de a o astupa, ca măsură de siguranță, 
să um� ăm un balon pentru a simula întreru-
perea comunicării aberante arterio-venoase. 
Pentru a ne asigura că ocluzia cu balon nu dă 
niciun fel de riscuri, pacientul a fost trezit în 
timpul intervenției, ceea ce a constituit o pre-
mieră pentru România. În mod normal, ocluzia 
se face fără a trezi pacientul”, spune dr. Ștefăniță 
Dima.

De ce ar �  existat riscuri? „Pentru că din artera 
spinală anterioară pleacă niște artere extrem de 
mici și de � ne care, din păcate, nu au anasto-
moze, adică nu sunt compensate de alte artere. 
Neavând anastomoze, trebuie să � i foarte atent 
când umbli pe artera anterioară spinală, ca nu 
cumva să astupi, din greșeală, și vreo arteră 
care merge la țesutul normal și care să nu aibă 
niciun fel de colateralitate. Mai mult decât atât, 
vena care prelua drenajul aberant prelua și niște 

vene normale, care sub nicio formă nu trebuiau 
închise”, explică medicul Ștefăniță Dima. 

Astfel, intervenția chirurgicală a început cu 
pacientul a� at sub anestezie generală, iar în 
momentul în care cateterul a ajuns la locul-pro-
blemă și după ce a fost um� at balonul, medicii 
anestezişti au trezit pacientul, aproape instanta-
neu. „Pacientul a fost pus să-şi mişte membrul 
inferior, pentru a observa dacă nu facem mai 
mult rău decât bine şi dacă ocluzia respectivă 
nu va duce la o pareză de� nitivă a membrelor 
inferioare.

Împreună cu dl. dr. Şuiaga, am um� at balonul, 
am ţinut pacientul 10-15 minute treaz, timp în 
care nu a arătat niciun semn de de� cit neurolo-
gic, ci, dimpotrivă, dacă pacientul spunea iniţial 
că îşi simte picioarele grele, imediat după ce am 
um� at balonul, a descris mai multă uşurinţă în 
a-și mişca membrele.

După ce ne-am asigurat că lucrurile merg în 
direcţia bună, am înlocuit balonul cu nişte spi-
rale din platină și am constituit un ghem acolo, 
care ne-a ajutat să disociem artera de venă şi să 
astupăm, practic, � stula. 

Încă de a doua zi, pacientul își simțea mai bine 
picioarele și începuse să-și controleze s� nc-
terele”, spune dr. Ștefăniță Dima.

La controlul efectuat la șase luni de la emboli-
zare, s-a constatat că � stula era perfect emboli-
zată și că pacientul era refăcut în proporție de 
97-98%.

Din 15 aprilie 2016 până în mai 2017, la Centrul 
AngioLife au fost rezolvate cu succes 60 de 
cazuri de embolizări intracraniene sau spinale. 
Patru dintre aceste cazuri au fost reprezentate de 
patologii foarte rare, rezolvate prin proceduri în 
premieră pentru România.

Echipa medicală:

Dr. Ștefăniță Dima, medic primar radiologie și ima-
gistică medicală, supraspecializat în neuroradiologie 
intervențională
Dr. Dan Șuiaga, medic specialist neurochirurgie
Dr. Rely Manolescu, medic primar ATI
Dr. Ovidiu Lazăr, medic primar anestezie-terapie 
intensivă

PREMIERĂ NAȚIONALĂ

Embolizare fi stulă arterio-venoasă spinală 
congenitală, cu awake anesthesy

PREMIERE
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Căldura extremă din zilele 
toride este greu de ignorat de 
către cei sănătoși și poate deveni 
imposibil de tolerat de către cei 
cu probleme de sănătate (car-
diaci, diabetici, astmatici și alte 
categorii de bolnavi respirator 
etc.). „Canicula afectează atât 
persoanele sănătoase, dar mai ales 
pe cele cu probleme de sănătate. 
De aceea, acestea au nevoie de 
măsuri suplimentare de protecție, 
care se referă la bolile asociate. 
De asemenea, trebuie să țină 

este bine ca: „Pe timpul verii, îm-
brăcămintea să � e cât mai lejeră, 
de culori deschise și din materiale 
obținute din � bre naturale. De 
asemenea, sunt necesare o hidra-
tare corespunzătoare și un aport 
crescut de vitamine și de minerale 
din fructe și din legume”. 
Persoanele care neglijează 
aceste aspecte și se expun mult 
timp soarelui puternic de la 
orele amiezii se pot confrun-
ta cu episoade de insolație 
severă: „Iniţial, apare aşa-nu-

seama că medicamentele pe care 
le iau, în cadrul tratamentului, 
pot determina reacţii fotoaler-
gice („alergie la soare)”, spune 
dr. Ileana Pantea, medic primar 
medicină internă de la PDR 
MedLife Brașov.
Este, deci, importantă – chiar vi-
tală, în unele cazuri – respectarea 
cu strictețe a unor reguli de pro-
tecție față de razele solare și față 
de temperaturile mari. În acest 
sens, medicul primar medicină 
internă Ileana Pantea spune că 

mita <<epuizare de căldură>>, 
manifestată prin creşterea 
temperaturii corpului la peste 
37°C, prin cefalee (dureri de 
cap), greaţă, vărsături, ameţeli, 
tahicardie (creşterea ritmului 
bătăilor inimii), scăderea tensi-
unii arteriale, dureri şi crampe 
musculare, oboseală, slăbiciune. 
Persoana afectată trebuie să 
întrerupă orice activitate şi să 
se odihnească într-un mediu 
răcoros, înlăturând hainele în 
exces și ridicându-și picioarele 

mai sus de nivelul inimii”, spune 
medicul primar medicină in-
ternă Ileana Pantea.

Pentru redresarea stării per-
soanei, sunt necesare măsuri 
care să ducă la scăderea rapidă 
a temperaturii corporale și la 
stabilizarea acesteia: „Se pot 
folosi comprese reci sau pungi 
cu gheaţă aşezate pe abdomen 
ori la nivelul axilelor (sub 
braţe). De asemenea, rehidra-
tarea este foarte importantă 
pentru înlocuirea � uidelor 
şi mineralelor pierdute prin 
transpiraţie. Ca atare, este 
indicat consumul a 1,5-2 litri 
de lichide reci la � ecare 2-4 ore, 
până când pacientul urinează în 
cantitate su� cientă şi urina este 
de culoare normală. De obicei, 
este nevoie de o perioadă de 
recuperare de 24-36 de ore”, mai 
spune dr. Ileana Pantea.

Soluții răcoritoare
și posibilele capcane

 Apa cea de toate zilele
Este important să ne hidratăm 
adecvat, zi de zi, pentru a 

rămâne sănătoși. Iar pentru asta 
trebuie să ne adaptăm consumul 
de apă în funcție de necesitățile 
de moment și de condițiile me-
diului. „Apa reprezintă 60% din 
masa corporală și, în 24 de ore, 
organismul consumă 200 ml 
de apă numai pentru respirație. 
Necesarul de apă al unei per-
soane se calculează în funcție de 
condițiile de mediu, de efortul 
� zic pe care-l face, de greutatea 
corporală, de tipul de alimen-
tație și de starea de sănătate. De 
exemplu, în cazul unei persoane 
normoponderală și sănătoasă, 
care trăiește într-un mediu cu 
climă temperată, necesarul 
zilnic de apă este de 2 l pentru 
femei și de 3 l pentru bărbați, 
spune dr. Ioana Emilia Ferariu, 
medic primar diabet, nutriție 
și boli metabolice de la PDR 
MedLife Brașov.
În zilele � erbinți însă, necesarul 
de lichide crește și devine vital 
să bem su� ciente lichide, astfel 
încât temperatura corpului să 
nu crească prea mult și funcțiile 
esențiale ale organismului să 
nu � e afectate de căldură. „În 
zilele caniculare, se pierd apă 

Sfaturi de vară
pentru o sănătate pe plus

DOSARMEDICAL

Vara vine, în fi ecare an, cu răsfățurile și cu bucuriile 
ei, dar, deopotrivă – cum al� el?! –, și cu provocările 

specifi ce. Iar zilele caniculare sunt, cu siguranță, 
în topul acelor provocări cărora nu trebuie să le 

subestimăm efectele și față de care avem nevoie să ne 
luăm măsuri sporite de protecție. De al� el, precauți și 

stricți este bine să fi m și în privința măsurilor de igienă, 
indiferent că ne afl ăm acasă sau undeva, în concediu. 

„Persoanele afectate de insolație 
trebuie să întrerupă orice activitate 
şi să se odihnească într-un mediu 

răcoros, înlăturând hainele în exces 
și ridicându-și picioarele mai sus de 

nivelul inimii.”

Dr. Ileana Pantea, medic primar medicină internă, 
PDR MedLife Brașov
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și electroliți prin transpirație 
mai mult decât în zilele cu 
temperaturi scăzute. Pierderile 
prin transpirație � ind mari, ar 
trebui acoperite prin hidratare, 
adăugând la cantitatea zilnică 
obișnuită de apă încă două-
trei pahare sau calculând 40 
ml/kg corp. Ideal ar �  să bem 
două-patru înghițituri de apă la 
� ecare 15-20 de minute”, explică 
dr. Ioana Emilia Ferariu. 

Băuturile, naturale 
și să nu fi e de la frigider
Din cauza disconfortului termic 
pronunțat care se creează pe 
caniculă, simțim nevoia să bem 
lichide cât mai reci, pentru a ne 
răcori. Totuși, „nu ne ajută să 
bem, apă sau sucuri reci, de la 
frigider sau cu gheață. Lichidele 
prea reci pot provoca vasocon-
stricție periferică, stres digestiv, 

șoc termic. Temperatura la 
care este bine să bem lichidele 
ar trebui să � e între 10 și 37 de 
grade Celsius. De aceea, este de 
preferat ceaiul călduț băuturilor 
de la frigider”, spune medicul 
Ioana Emilia Ferariu. 
Nu în ultimul rând, atunci când 
alegem băuturile cu care vrem 
să ne stingem setea, să avem în 
vedere dacă acestea sunt bene� ce 
pentru organism, dacă, pe lângă 
efectul de rehidratare, au și un 
aport de vitamine și de minerale. 
„Cele mai bune băuturi-desert 
sunt sucurile preparate în casă, 
la blender, în combinație cu apă 
plată oligominerală de calitate, 
din fructe și din legume, con-
sumate în maximum 30 de mi-
nute de la preparare. Limonada 
clasică, căreia i se poate adăuga 
mentă, este o băutură răcoritoare 
cu conținut mare de vitamina C. 
Alte băuturi răcoritoare reco-

mandate sunt: ceaiul de mentă, 
sucurile/limonada cu pepene, 
sangria, mojito și altele”, pre-
cizează dr. Ioana Emilia Ferariu.
De asemenea, putem face față 
mai bine caniculei dacă avem o 
alimentație ușoară și hidratantă. 
„Pe timp de vară, ar �  bine să 
consumăm alimente ușoare, cu 
conținut mare de apă, răcoroa-
se, având, însă, în vedere toate 
grupele nutriționale. Astfel, au 
prioritate legumele și fructele de 
sezon, lactatele semidegresate, 
în special fermentate, cum ar 
�  iaurtul, supele, ciorbele de 
legume, mâncărurile pe bază de 
pește și de legume”, mai spune 
medicul Ioana Emilia Ferariu.

Aparatul de aer condiționat 
•Reguli de folosire
Utilizarea aparatului de aer 
condiționat atunci când afară 
sunt temperaturi peste 38 de 
grade Celsius este o necesitate și 
poate �  o adevărată binefacere, 
dacă se respectă câteva reguli de 
bună folosire: 
• aparatul de aer condiționat 

va �  curățat și dezinfectat cu 
instrumente și cu produse 
speciale anticiuperci și cu 

proprietăți antibacteriene, cel 
puțin lunar. „Nu e su� cient 
să � e spălate � ltrele, trebuie 
curățată şi unitatea interioa-

• ră.  De asemenea, trebuie 
înlăturat praful depus pe 
mobilă, înainte de a porni 
aparatul de aer condițio-
nat. Aerul care circulă în 
încăpere ridică praful, care 
pătrunde în căile respiratorii. 
Un aer viciat, plin de praf şi 
de bacterii, care proliferează 
în mediu umed, poate 
produce diverse afecţiuni: 
o� almologice, respiratorii, 
alergice”, explică medicul 
Ileana Pantea. 

• aparatul de aer condiționat 
trebuie să � e poziționat 
astfel încât curenții de aer să 
nu bată direct spre cei a� ați 
în încăpere;

• între temperatura de afară 
și cea din încăperea cu aer 
condiționat nu trebuie să 
� e o diferență mai mare 
de 10 grade Celsius. „Se va 
menține o temperatură între 
21-25 de grade Celsius, iar 
pentru păstrarea sănătății, 
gradul de umiditate trebuie 
să se încadreze între 60-
70%”, recomandă dr. Ileana 
Pantea. 

Fără toxiinfecții,
acasă sau la drum! 
Pentru că ne a� ăm în sezonul 
vacanțelor, când vom mânca mai 
des în oraș, dar și pentru că tem-
peraturile ridicate de afară fac 
ca unele alimente să se altereze 
mai repede în propria bucătărie, 
este nimerit să ne luăm precauții 
în ceea ce privește toxiinfecțiile 
digestive.  Primul simptom dat 
de toxiinfecții este, de obicei, 

Sorbetul, cea mai bună 
înghețată

Desertul-vedetă al verii este 
înghețata, din măcar două 
motive ușor de intuit: este 
răcoritoare și, asemenea 
ciocolatei, produce plăcere. 
„S-a demonstrat că înghețata 
stimulează creierul și că transmite 
o senzație de fericire. O persoană 
normoponderală poate 
consuma zilnic o înghețată, 
pentru că deși are indice glicemic 
mic, are valoare nutritivă ridicată 
și poate contribui la creșterea în 
greutate, dacă este consumată 
în exces”, spune dr. Ioana Emilia 
Ferariu, medic primar diabet, 
nutriție și boli metabolice de la 
PDR MedLife Brașov. 

„Înghețata este un produs 
obținut dintr-un amestec de: 
lapte, smântână, unt, lapte 
praf, zahăr, ouă, emulgatori, 
stabilizatori, coloranți, arome 
(vanilie, cacao, ciocolată, nuci, 
alune, fructe) și alte ingrediente. 
Sorbetul este o alternativă mai 
ușoară a înghețatei, obținut 
din piure sau din suc de fructe 
înghețat. Este la fel de dulce ca 
o înghețată, dar mai aerat și 
mai puternic în arome, ne� ind 
diluat cu apă. Sorbetul este 
servit, în general, ca desert, dar 
uneori, în meniuri so� sticate, și 
ca fel de trecere între mai multe 
feluri de mâncare”, explică 
medicul primar diabet, nutriție 
și boli metabolice.

DOSARMEDICAL

„Necesarul de apă al unei persoane se 
calculează în funcție de condițiile de 
mediu, de efortul fizic pe care-l face, 
de greutatea corporală, de tipul de 

alimentație și de starea de sănătate.” 

Dr. Ioana Emilia Ferariu, medic primar diabet, nutriție 
și boli metabolice, PDR MedLife Brașov
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plantare, verucilor vulgare, veru-
cilor plane. Micoza de la nivelul 
piciorului debutează printr-o 
zonă eritemato-scuamoasă 
pruriginoasă (n.e. – aspect de 
eczemă și mâncărimi)”, spune 
dr. Ion Coteț, medic specialist 
dermatolog de la PDR MedLife 
Brașov.

De aceea, se recomandă purta- 
rea șlapilor în jurul piscinei și la 
dușul comun, efectuarea dușului 
înainte și după intrarea în apă, 
staționarea pe șezlongul acoperit 
cu prosopul propriu și evitarea 
spațiilor supraaglomerate din 
astfel de locuri.

Formule blânde 
pentru dușurile frecvente
În sezonul cald, organismul 
este nevoit să se acomodeze 
la temperaturile ridicate, iar 
termoreglarea are loc prin pier-
dere mai mare de apă la nivelul 
pielii (transpirație), ceea ce face 
necesară folosirea frecventă a 
unor produse pentru igienă. „Se 
recomandă produsele non-agre-
sive pentru piele, cu capacitate 
de rehidratare și de evitare a 
xerozei cutanate. 

De asemenea, există șampoane 
pentru spălare zilnică a păru-
lui. Persoanelor cu sensibilitate 
cutanată (atopice, cu eczeme), le 
recomandăm produse dermato-
cosmetice din farmacie, care au 
grad mare de tolerabilitate”, mai 
spune medicul dermatolog Ion 
Coteț.

 A. N.

diareea. Alte manifestări pot 
�  greaţa, vărsăturile şi durerea 
abdominală, crampele, stările 
febrile. „Dincolo de simptomele 
gastro-intestinale, toxiinfecțiile 
pot produce complicații deosebit 
de periculoase, inclusiv deshi-
dratarea organismului în urma 
vărsăturilor sau a diareei, lucru 
ce poate duce chiar la deces”, 
atrage atenția medicul primar 
medicină internă Ileana Pantea. 

Iată câteva măsuri pentru preve-
nirea toxiinfecţiilor alimentare:
• spală-te pe mâini înainte de 

� ecare masă şi după utiliza-
rea toaletei;

• alimentele trebuie gătite la 
temperaturi mai mari de 70 
de grade Celsius, iar vasele 
în care este gătită mânca- 
rea trebuie spălate bine în 
prealabil;

• evită să consumi carne şi 
mezeluri din surse nesigure;

• consumă mâncarea imediat 
sau la maximum două ore 
după pregătirea ei, dacă nu 
ai unde s-o depozitezi, pen-
tru a nu se altera. Alimen-
tele preparate pentru sugari 
trebuie mâncate imediat 

după preparare, fără a �  
reîncălzite sau păstrate la 
frigider;

• păstrează corect alimentele 
preparate sau gătite. Prote-
jează alimentele de accesul 
insectelor şi îndepărtează 
corespunzător resturile 
alimentare;

• nu consuma fructe, legume 
sau verdețuri nespălate, 
chiar dacă par a �  curate;

• păstrează o curăţenie rigu-
roasă pe toate suprafeţele 
din bucătărie;

• folosește exclusiv apa pota-
bilă la prepararea alimen-
telor.

Recomandări 
pentru protejarea pielii

Pentru a preveni 
„bolile de bazin”
„Cea mai întâlnită patologie 
asociată cu frecventarea ștran-
durilor și piscinelor este micoza 
piciorului și a unghiilor. Însă 
nici infecțiile virale cu Papilo-
ma virus uman (HPV) nu sunt 
de neglijat, ele � ind apanajul 
copiilor, prin apariția verucilor 

DOSARMEDICAL

„Se recomandă produsele
non-agresive pentru piele, cu 

capacitate de rehidratare și de evitare 
a xerozei cutanate și șampoanele 
pentru spălare zilnică a părului.”

Dr. Ion Coteț, medic specialist dermatolog, PDR 
MedLife Brașov

Condiții optime pentru 
a ne apuca de sport

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

„Dacă nu sunteți obișnuiți cu 
sportul, este bine să începeți 
activitatea � zică treptat. 
Încălzirea este foarte importantă, 
indiferent de ce activitate � zică 
alegeți pentru început. Mersul 
alert, înotul, pilates, mersul cu 
bicicleta sunt variante bune de a 
introduce sportul în rutina zilnică. 
Începeți cu a practica una dintre 
aceste activități � zice de două 
ori pe săptămână, minimum 
30 de minute, și creșteți treptat 
frecvența antrenamentelor, în 
funcție de gradul de toleranță 
la efort și de timpul disponibil”, 
recomandă dr. Alin Popescu, 
medic primar medicină sportivă 
de la Hyperclinicile MedLife 
Grivița și Favorit.

„Începeți cu a practica activitatea � zică 
de două ori pe săptămână, minimum 

30 de minute, și creșteți treptat 
frecvența antrenamentelor, în funcție 

de gradul de toleranță la efort și de 
timpul disponibil.”

Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă, 
Hyperclinicile MedLife Grivița și Favorit
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UTILE

ESWT
sau cum undele de șoc
pot acționa terapeutic

Folosită inițial doar în urologie, în litotriția 
extracorporeală (sfărâmarea calculilor 
renali), terapia cu unde de șoc extracorporeale 

sau terapia cu unde electrohidraulice (ESWT) a 
început să fi e utilizată ulterior și pentru tratarea 
unor patologii din sfera ortopedică. Astfel, în ultimii 
ani, aplicațiile ESWT s-au extins în zona recuperării 
și medicinii fi zice, în patologia abarticulară și 
musculo-scheletală. Metoda este neinvazivă și 
nedureroasă și poate înlocui cu succes unele 
operații.

Undele de șoc sunt unde de 
presiune, cu energie mare, care 
sunt focalizate într-un anumit 
punct al organismului după 
ce au fost generate în afara 
acestuia.

Undele de șoc acționează 
traumatico-terapeutic, iar 
efectele lor variază în funcție 
de numărul de impulsuri și 
de nivelul de energie aplicate. 
Undele proiectate pe o arie du-
reroasă cu o intensitate contro-
lată determină o microtraumă 

care creează neovascularizație 
și un nou proces in� amator 
care induce vindecarea tisulară. 
De altfel, se pare că undele 
utilizate în ESWT induc efecte 
până la nivel subcelular și 
molecular.

Indicații de folosire
în ortopedie
În patologia abarticulară și 
musculo-scheletală, indicațiile 
aplicării undelor de șoc sunt 
următoarele:

• periartrita scapulo-humera- 
lă (umărul dureros), cu 
sau fără tendinite calcare, 
și periartrita coxo-femu-
rală (articulația șoldului 
dureroasă);

• algoneurodistro� a bipo-
lară (așa-numitul sindrom 
umăr-mână);

• in� amațiile epicondililor;
• colagenozele in� amatorii 

localizate (Dupuytrene);
• fasceita plantară/osteo� toza 

calcaneeană și periostitele;
• sindromul de suprasolicitare 

a tractului iliotibial;
• puncte miofasciale;
• gonartroză activată;
• lombosacralgie cu contrac-

turi/retracturi, osteonecroză 
disecantă, osteonecroză 
aseptică;

• insu� ciență veno-limfatică, 
prin suprasolicitare (întâl-
nită la sportivi) și altele.

Metoda prezintă avantajul că 
poate �  aplicată astfel încât 
pacienții își pot relua activitatea 

imediat, fără a necesita zile de 
concediu medical. De asemenea, 
un avantaj este acela că aplicarea 
ESWT nu costă mai mult decât 
administrarea unor antalgice și a 
unor antiin� amatoare dintr-un 
tratament conservator clasic.
Numărul de ședințe necesare 
variază în funcție de patologia 
pentru care se folosește.

Poate avea
unele efecte adverse 
Deși neinvazivă și nedureroasă, 
metoda ESWT poate genera o 
serie de reacții adverse:
• durere în timpul aplicației 

și imediat după;
• spasme musculare, tensiune 

și crampe musculare;

• tulburări de sensibilitate: 
hiperestezie, parestezii;

• tumefacție articulară (după 
48 de ore); transpirații, 
paloare, amețeli, tremor.

Ce contraindicații prezintă
Folosirea tehnicii este interzisă:
• copiilor a� ați în perioada 

de creștere, cu atât mai 
puțin pe cartilaje;

• femeilor însărcinate;
• persoanelor cu istoric de 

ruptură de ligament fascial 
plantar;

• persoanelor cu implanturi 
metalice în zonă;

• persoanelor cu afecțiuni 
tumorale, cu atât mai 
puțin dacă sunt maligne și 
osoase;

• persoanelor cu polineu-

ropatie diabetică;
• persoanelor cu in� amații 

sau cu infecții acute;
• persoanelor cu trombo- 

� ebite;
• în zona toracică, pe regiuni 

vasculare sau nervoase, pe 
vertebre, în special cervi-
cale;

• în zona precordială, organe 
cavitare aerice: plămâni, 
intestin etc.

Alternativă avantajoasă la 
intervențiile chirurgicale
Autoritatea Americană pent-
ru Alimente și Medicamente 
recomandă utilizarea undelor de 
șoc pentru tratarea persoanelor 
cu fasceită plantară, cu sau fără 
osteo� t calcaneean, care au 
simptome dureroase de peste 
șase luni și nu răspund la trata-
mentul conservator. 
Unele studii au demonstrat că fo-
losirea undelor de șoc în fasceita 
plantară este deosebit de utilă, 
deoarece s-au obținut rezultate 
optime în peste 80% din cazuri, 
la urmărirea pe termen lung, 
dar și pentru că nu are reacții 
adverse, comparativ cu inter-
vențiile chirurgicale (colapsul 
arcului plantar, durere recidi-
vantă). De altfel, ESWT este o 
metodă alternativă la intervenția 
chirurgicală pentru acest tip de 
pacienți, datorită bene� ciilor pe 
care le aduce și riscurilor scăzute 
ale procedurii.

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Alin Popescu, medic primar 
medicină sportivă de la 
Hyperclinicile MedLife Grivița și 
Favorit.
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„Mă pun în situația pacientului
și îi fac doar ce mi-aș face mie”

Interviu cu dr. Iulian Marius Popa, medic specialist ortopedie-traumatologie, 
Spitalul MedLife-Genesys Arad și Spitalul de Ortopedie MedLife București

INTERVIU

Prezentați-vă potențialilor 
pacienți, vă rog.
Am terminat Facultatea de 
Medicină Generală din cadrul 
Universității de Medicină și Far-
macie „Victor Babeș” din Timi-
șoara, în 1997. În prezent, sunt 
medic specialist ortopedie-trau-
matologie, doctor în medicină 
și asistent universitar la U. M. F. 
„Victor Babeș” din Timișoara. 
În ultimii zece ani, m-am supra-
specializat în chirurgia coloanei 
vertebrale. Am activat în cadrul 
compartimentului de chirurgie 
spinală de la Spitalul Județean din 

În cazul scoliozelor cu o cauză 
speci� că, există o gamă largă 
de metode de tratament: de la 
gimnastică medicală și purtarea 
de corsete până la intervențiile 
chirurgicale.

Răsunetul bolii asupra pacien-
tului este, în general, mare, dar 
diferă de la pacient la pacient. De 
regulă, sunt afectate de scolioză 
fetițele sau fetele tinere care, din 
cauza acestei deformări, încep să 
evite să iasă în societate, evită să 
se dezbrace la bazin sau la ștrand 
și se închid în sinea lor. Medicul 

Timișoara. De un an și jumătate, 
mi-am dat demisia și lucrez doar 
în sistemul privat. Ultima parte 
din specializarea în domeniul 
scoliozei am făcut-o la Clinica 
Karlsbad-Langensteinbach, din 
Germania, cel mai puternic 
centru de chirurgie spinală din 
Europa. Practic, ultimii doi ani 
i-am petrecut acolo. 

Pentru ce tip de ser-
vicii puteți fi  solicitat în 
unitățile MedLife?
Mi se pot adresa toți pacienții 
care presupun că au o deformare 

trebuie să înțeleagă și să rezolve 
și această problemă psihică, chiar 
dacă este interesat, în primul 
rând, de ce se întâmplă cu pacien-
tul din punct de vedere biome-
canic și � ziopatologic. Pacienții 
cu scolioză trebuie abordați 
multidisciplinar, iar tratamentul 
scoliozei trebuie individualizat. 

Este greșit ca un pacient să creadă 
că merge la un medic, indiferent 
de specialitatea pe care o are, și 
acela să-i ofere o soluție din-
tr-odată. De cele mai multe ori, 
nu este așa. Mai multe adevăruri 

a coloanei vertebrale: de la copii 
până la vârstnicii care au scolioze 
degenerative, de novo. Este vorba, 
în primul rând, de scolioze, care, 
la noi și nu numai la noi, sunt 
subdiagnosticate și subtratate sau, 
chiar dacă sunt diagnosticate, 
sunt tratate după metode palim-
sestice. De asemenea, pot �  solici-
tat în ceea ce privește deformările 
apărute la vârstnici, care se 
produc din cauze degenerative, 
uneori pe fondul unor operații 
anterioare la coloană – care, chiar 
dacă au fost efectuate corect, 
au un răsunet în timp asupra 
stabilității coloanei vertebrale – 
ori în urma fracturilor- tasare, pe 
fondul osteoporozei.

Din ce cauze apar scolio-
zele și cum se tratează?
În majoritatea scoliozelor, nu se 
poate recunoaște o cauză apa-
rentă – scolioze idiopatice. Însă, 
în mod cert, scoliozele progresive 
nu apar la copiii care nu au stat 
cu spatele drept în banca de la 
școală, ci este vorba de o predis-
poziție genetică în acest sens. 

se ascund în întrebările și în 
problemele pe care și le pune un 
medic în legătură cu situația pa-
cientului decât în certitudinile pe 
care le are alt medic care privește 
20 de secunde o radiogra� e și 
decide că e scolioză și că pacien-
tul are nevoie să poarte corset. De 
aceea, în chirurgie, se și spune: 
„Decizia este mai grea decât 
incizia”. 
Trebuie să ai o viziune globală, 
pentru că scolioza in� uențează 
sistemul respirator – majoritatea 
pacienților cu scolioză au insu� -
ciență respiratorie restrictivă – și, 
în mai mică măsură, sistemul 
cardiovascular.

Când este nevoie ca o 
persoană cu scolioză să se 
opereze? 
Scolioza progresivă are indicație 
chirurgicală atunci când, odată 
diagnosticată și urmărită, se 
presupune că până la încheierea 
creșterii, va ajunge la un grad 
de deformare inacceptabil din 
punctul de vedere al calității 
vieții pacientului. De cele mai 
multe ori, scolioza apare odată cu 
pubertatea – la fete, cu menarha 
(n. e. – primul ciclu menstrual) 
– și progresează până la sfârșitul 
perioadei de creștere. Problemele 
cu respirația și in� uența asupra 
sistemului cardiovascular apar la 
pacienții la care boala debutează 
mai devreme de vârsta de 8 ani. 

Este foarte important, deci, ca 
medicul să aprecieze corect, 
când o vede la prima prezentare, 
cât va progresa până la � nalul 
etapei de creștere și, în perioada 
asta, ce atitudine terapeutică ia.
Dacă la prima consultație constați 

Medicul specialist ortopedie-traumatologie 
Iulian Marius Popa este unul dintre 
puținii medici români care au făcut o 

supraspecializare în chirurgie spinală la renumita 
Clinică Karlsbad-Langensteinbach din Germania. 
A ales să se întoarcă în România și să opereze doar 
în sistemul privat, pentru a se afla într-un context 
cât mai favorabil pentru pacienții săi. Dintre 
deformările coloanei vertebrale, scolioza ocupă 
un loc central în preocupările chirurgului ortoped 
Iulian Marius Popa.

„Scolioza in� uențează sistemul respirator – 
majoritatea pacienților cu scolioză au insu� ciență 

respiratorie restrictivă – și, în mai mică măsură, 
sistemul cardiovascular.”
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că pacientul/pacienta are o 
scolioză de 20 de grade și, ur-
mărind-o în timp, îți dai seama că 
nu progresează , nu are sens să in-
tervii. Acea scolioză este un defect 
imagistic, vizibil pe radiogra� e, și 
care nu in� uențează în niciun fel 
calitatea vieții pacientei.

Problema se pune la scoliozele 
care sunt progresive și pot ajunge 
la peste 90 de grade la sfârșitul 
perioadei de creștere. Într-o astfel 
de situație este foarte important 
ce, când și cum procedezi ca 
medic.

Ce cazuri ați operat, până 
acum, în MedLife?
Am operat aici (n.e. – la 
Spitalul de Ortopedie MedLife 
din București) două cazuri: o 
deformare de coloană după o 
metastază de cancer pulmonar 
– un caz complicat, iar în luna 
mai, am operat un pacient care 
a ajuns la mine, din sistemul 
de stat, cu o mielopatie  după 
o operație de hernie cervicală. 
În urma intervenției chirurgi-
cale anterioare, făcute su� cient 
de nelegitim, ca să mă exprim 
eufemistic, a devenit tetraparetic 
– era aproape complet paralizat. 

Acum, după intervenția chirur-
gicală de decompresie și după 
stabilizare posterioară, a început 
recuperarea și, cu ajutor, se poate 
mișca. Estimez că în șase luni 
se va recupera cvasicomplet. În 
astfel de cazuri, este foarte im-
portantă recuperarea, care costă, 
dacă vrei s-o faci ca lumea. În 
orice spital de stat sunt doi-trei 
kinetoterapeuți care se ocupă de 
treizeci de pacienți. Iar unui ast-

pe parcursul a patru-cinci ani, 
ceea ce mi se pare extrem de 
traumatizant pentru un copil. 
În afară de tehnica LSZ, mai 
există cel puțin trei-patru tehnici 
care permit creșterea, dar, în 
afara de una, care este folosită 
în mod curent, celelalte sunt 
deocamdată în studiu clinic.

Cât de mult se poate 
corecta poziția coloanei și 
care este vârsta maximă 
la care se mai poate face o 
corecție?
La copii, gradul de corecție care 
se poate obține este de peste 
90%. Corecția poate �  spre 

100%, dacă tratamentul se în-
cepe în momentul optim. După 
încheierea procesului de creștere, 
mai ales dacă scolioza a ajuns la 
grade mari, de peste 90, corecția 
nu mai este atât de bună.

Pentru corecția deformării  co-
loanei, este ideal ca operația să se 
facă până la 26 de ani, când deja 
e un efort mare pentru organism 
să suporte intervenția chirurgi-
cală. Dar dacă pacientul consid-
eră că aspectul lui și durerea pe 
care i-o dă deforma-

Ce complicații pot apărea 
în urma unei astfel de 
intervenții chirurgicale?
În condițiile moderne de 
tratament pe care le avem în 
MedLife, riscurile la care se 
expun pacienții sunt minime. 
Principalul risc la care se 
gândește pacientul la orice 
operație pe coloană este 
paralizia.

Într-adevăr, în tratamentul 
chirurgical al scoliozei, acesta 
este unul dintre riscuri. 

fel de pacient, trebuie să-i acorzi 
opt ore pe zi, ca să se recupereze. 
Pentru că progresele de la o zi 
la alta nu sunt vizibile, pacienții 
a� ați în astfel de situații tind să 
renunțe. 
Îl sun deseori pe pacientul în 
cauză, să-l întreb câtă recuperare 
a făcut, pentru a-l ajuta să nu 
renunțe. Trebuie să � i mereu 
lângă pacient. În sistemul de stat, 
îl operezi, îl preiau rezidenții, îl 
pansează asistentele… nici nu 
mai știi cine ce și cum. Într-un 
sistem privat, poți și ai obligația 
să te ocupi personal de pacient 
până când este foarte bine.

Ce tehnici chirurgicale 
deosebite folosiți în cadrul 
operațiilor pe care 
le realizați?
În tratamentul scoliozelor, 
se folosesc multiple tipuri de 
implanturi. În linii mari, ele se 
bazează ori pe cârlige, ori pe 
șuruburi și corecția deformării se 
poate realiza prin abord anterior 
sau posterior. Adică, prin deschi-
derea toracelui/abdomenului, 
respectiv prin spate. 

Ortopezii, în general, neavând 
familiaritatea de a deschide 
toracele sau abdomenul, cum are 
un chirurg generalist, evită abor-
dul anterior . Însă tehnicile prin 
abord anterior asigură, în cazuri 
selecționate, o corecție bună, 
realizând  blocarea vertebrelor 
pe un segment mai scurt decât 
dacă abordul s-ar face posterior, 
și produc o sângerare conside-
rabil mai redusă. 

Însă cum, la noi, pacienții cu 
scolioză vin tardiv la medic în 

rea coloanei merită acest efort, 
atunci operația se justi� că și mai 
târziu. Pacientelor de peste 20 de 
ani le spun că efectele asociate la 
care se expun sunt durere foarte 
mare și cicatricele cu care rămân, 
iar corecția nu este perfectă. Le 
dau, de obicei, timp de gândire 
câteva luni. Însă toate vin să se 
opereze.

Am operat, de curând, o per-
soană cu scolioză idiopatică în 
vârstă de 46 de ani. Nu a venit 
ca să se corecteze, căci nici nu se 
putea corecta sau, în orice caz, 
corecția avea să � e minimă. A 
venit pentru a scăpa de dureri. 

majoritatea cazurilor – de regulă, 
după încheierea procesului de 
creștere – sau după ce au fost 
tratați prost, operaţia trebuie 
făcută prin abord combinat 
antero-posterior. 
Ideal este ca deformările coloa-
nei să � e abordate în perioada 
creșterii, până când nu sunt 
foarte grave. Atunci avem la 
dispoziție mai multe metode 
de tratament. Eu, însă, prefer 
tehnica LSZ (abreviere după 
numele celor care au inventat-o: 
Laka- Sampiev-Zagorodnyi), la a 
cărei dezvoltare am participat și 
sunt mândru de asta. Am intro-
dus această tehnică în practica 
clinică din țara noastră acum 
șapte ani și am obținut cu ea cele 
mai bune rezultate. Operația 
prin tehnica LSZ se face prin 
abord posterior, cu un instru-
mentar care permite creșterea. 

Corecția vizată este de 70-80%. 
Doar că, în cele mai multe 
cazuri, la terminarea creșterii, 
se impun îndepărtarea implan-
turilor și � xarea de� nitivă cu  
șuruburi pediculare. Astfel, vezi 
pacientul pe la 10-12 ani, îl ope-
rezi punându-i aceste implanturi 
care permit creșterea, iar la 16-17 
ani, trebuie să revină pentru a-i 
îndepărta implanturile și a-i � xa, 
cu alt tip de implanturi, coloana 
în poziție corectă și a obține 
astfel o corecție și mai bună. 

Până de curând, nu puteai 
aborda scolioza decât odată cu 
terminarea creșterii sau făceai 
multiple operații, în timpul 
cărora puneai niște tije cu bare 
și, la � ecare trei-patru-șase luni, 
reinterveneai și asta se întâmpla 

Tocmai de aceea, se folosește 
intraoperator un sistem de 
neuromonitorizare, cu ajutorul 
căruia, pe tot parcursul operației, 
este monitorizată permanent 
starea elementelor nervoase 
și asta te împiedică să faci 
greșeli care să ducă la paralizia 
pacientului. Deci, acest risc este, 
practic, redus la zero.
În rest, riscurile sunt aceleași ca 
la orice intervenție chirurgicală. 
Nu există operație fără riscuri, 
dar ele sunt controlate.

De ce medicină, de ce 
ortopedie-traumatologie?
Dragostea pentru medicină mi-a 
apărut de mic, probabil și sub 
in� uența tacită a părinților, care 
îmi făceau multe cadouri care 
încurajau această pasiune. 
În vara lui ’89, cu un înainte de 
a da la Medicină, am suferit un 
traumatism în urma unui acci-
dent de alpinism, când am căzut, 
de la vreo 25 m, într-o prăpastie, 
unde am stat singur o zi și o 
noapte. În acea noapte, m-am 
gândit la multe. Am avut revelația 
existenței lui Dumnezeu și apoi, 
pe parcursul studiilor și sub 
in� uența mentorului meu, prof. 
dr. Dan V. Poenaru, care a fost și 
medicul care m-a operat,  m-am 
gândit mult la atitudinea pe care 
un medic ar trebui să o aibă 
față de pacienți. De-atunci mi-a 
rămas bine � xată în minte ideea 
că medicul trebuie să se pună în 
situația pacientului și niciodată să 
nu-i facă ceva ce nu și-ar face lui 
însuși.

Interviu de Ana-Maria Niță

INTERVIU

este vârsta maximă 
la care se mai poate 
corecta chirurgical 
efi cient deformarea  
coloanei.

26 de ani
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problemă, sau poate �  vorba de o stare de 
timiditate (nu știe ce să facă cu mâinile). 
Vă recomand să discutați cu soțul dvs. și să 
încercați să identi� cați ce simte.

Daniel Viorica
Am 45 de ani și, de vara trecută, am 
început să am hipotensiune – cea 
mai mică valoare fi ind de 80/55 – și 
un puls câteodată peste 100. În urma 
unei ecografi i de cord, mi s-a pus 
diagnosticul de insufi ciență mitrală 
moderată grad 2. Menționez că în 
perioada toamnă-iarnă a fost bine, dar 
acum, vara, suport greu căldura. Fac 
tratament cu Concor. Este posibil să 
ajung să am nevoie de operație?

Răspunde dr. Lăcrămioara 
Gabriela Petrescu, medic 
primar cardiologie, 
Hyperclinica MedLife Grivița:

Când temperatura este crescută, tensiunea 
arterială tinde să scadă, de aceea vă 
recomand să vă hidratați corespunzător 
și să discutați cu medicul cardiolog 
curant dacă vă poate reduce doza 
medicamentului. Insu� ciența mitrală 
poate progresa și, dacă devine severă și 
se încadrează în anumite criterii, poate 
deveni necesară intervenția chirurgicală.

4 cm (după alții, peste 3 cm). În această 
situație, ar �  de scos suprarenala dreaptă 
și, apoi, monitorizată în timp cea stângă, 
până ce atinge dimensiunile menționate.

B. Urcu
Am 76 de ani și o tensiune care 
oscilează între 12-14 cu 7. În tinerețe, 
aveam 10-11.  Tatăl și bunicul meu 
au avut, după vârsta de 80 de ani, 
accidente cerebrale, cu paralizie pe o 
jumătate a corpului. Nu cunosc dacă 
au fost și hipertensivi.  Eu o moștenesc 
fi zic mai mult pe mama mea, în 
familia căreia nu au existat accidente 
cerebrale. Credeți că ar trebui să mă 
aștept, și eu, la un posibil accident 
cerebral după 80 de ani?
Accidentele cerebrale se produc prin 
spargerea unui vas din sistemul 
arterial sau și prin spargerea unui vas 
din sistemul venos?

Răspunde dr. Roxana Vintilă, 
medic primar neurologie, 
Hyperclinica MedLife Băneasa:

Este adevărat că ereditatea este unul dintre 
factorii de risc recunoscuți, dar în afara 
de aceasta și de hipertensiune, sunt și 
alți factori de risc vascular care ar trebui 
identi� cați, pentru a putea aprecia riscul de 
accident vascular cerebral.
Accidentele vasculare cerebrale se pot 
produce � e prin ruperea peretelui unei 
artere, � e prin ocluzia unei artere, dar 
există și accidente vasculare care sunt 
secundare unei tromboze venoase 
cerebrale.

Valeria
Soțul meu a dezvoltat, în ultimii trei 
ani, un tic care mă deranjează: își 
sprijină mereu palma dreaptă pe față, 
ca și cum s-ar gândi profund la ceva, 
sau își așază două degete pe gură, cu 
degetul mare sprijinindu-și bărbia. 
De fi ecare dată când este în stare de 
repaus, îl văd în această postură. Când 
îl întreb de ce face asta, îmi spune că 
nu știe ce să facă cu mâinile. Încerc 
de mult să decodifi c acest gest, dar 
nu reușesc. Nici corectarea lui nu se 
întrezărește. Ce este de făcut?

Răspunde dr. Cătălina 
Dumitrescu, psiholog clinician 
specialist, psihoterapeut 
în psihoterapie cognitiv-
comportamentală, cu 

competențe în medicina muncii, 
Hyperclinica MedLife Grivița:

V-aș recomanda să faceți o radiogra� e 
a vieții de cuplu privind postura soțului 
dvs., care a apărut în urmă cu trei ani – 
ce s-a întâmplat atunci, dacă au existat 
evenimente marcante care să determine 
apariția acestui comportament pe care 
dvs. îl considerați tic. Comportamentul 
soțului dvs. mi se pare cel al unei persoane 
concentrate la ceva, preocupată de o 

Mihaela G.
Recent, la un examen cu computerul 
tomograf, a rezultat diagnosticul 
de „incidentaloame suprarenale 
bilaterale, cu diametrul de 3,2 cm 
dreapta și de 2 cm stânga, fără fl uid 
sau adenomegalii abdominale”. 
Suspectez prezența sindromului 
Cushing. Care sunt pașii de urmat? 
În cazul unei intervenții chirurgicale 
se extirpează și glandele sau numai 
nodulii?

Răspunde dr. Bogdan 
Stănescu, medic primar 
chirurgie endocrină, Life 
Memorial Hospital:

Termenul de incidentalom, deși a fost dat 
ca urmare a descoperirii întâmplătoare 
a tumorii suprarenale la un examen 
imagistic (CT, eco), nu poate �  folosit 
corect decât după dozarea hormonilor 
suprarenali. Prin urmare, vă recomand 
să vă dozați cortizolul plasmatic, 
aldosteronul, renina, metane� nele și 
normetane� nele. Dacă vreuna dintre 
aceste valori este peste normal, operația 
este obligatorie. 
Ideal, pentru a stabili care suprarenală 
secretă hormonul găsit crescut, ar �  să 
se facă scintigramă adrenală, care este 
diferită, ca trasor, pentru Cushing de 
feocromocitom. Din păcate, niciuna 
dintre aceste scintigrame nu se efectuează 
în România (din lipsă de trasor). Dacă 
valorile dozate sunt normale, atunci 
vorbim de un indicentalom, care se 
operează când dimensiunile cresc peste 

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-ul. 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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