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Ana-Maria  Niþã

La mare, la soare, în 
acompaniamentul valurilor care 
împing tot mai departe grijile 
cotidiene sau pe cărări de munte, 
câștigându-ne, odată cu fiecare 
înălțime cucerită, claritatea 
gândirii? Orice destinație am alege 
pentru vacanța de anul acesta, 
important este să avem grijă de 
noi, astfel încât să revenim acasă 
într-o formă mai bună.  

Pentru că, da, de la 
concediile-călătorii 
memorabile, care te fac 
să pierzi șirul zilelor, la 
cele pe parcursul cărora 
redescoperi cum este 
să dormi profund – în 
camere de hotel special 
amenajate pentru cei care 
suferă de tulburări ale 
somnului și de oboseală 
cronică – și până la deja 
consacratele concedii 
în stațiuni, unde ai 
prilejul să faci tot felul 

de proceduri terapeutice ori să te 
bucuri de răsfățul mult-așteptat 
la SPA-uri, toate au aceeași miză: 
îmbunătățirea stării de sănătate 
psihică și fizică.

De altfel, această miză este pe 
deplin verificată: un concediu 
de odihnă “asumat cu simț de 
răspundere” – de măcar două 

săptămâni, potrivit specialiștilor 
– poate reechilibra balanța în 
favoarea sănătății după mai 
multe luni stresante și obositoare. 
Studiile arată că, în cazul unei 
persoane care se întoarce din-
tr-un concediu de odihnă în care 
s-a menajat și nu a făcut excese 
de niciun fel, valorile tensiunii 
arteriale și ale glicemiei devin 
mai apropiate de cele normale. 
Prin urmare, scade și riscul de 
îmbolnăvire și de mortalitate prin 
accidente cardiovasculare. 

Însă, mai mult decât atât, 
concediile pot fi prilejuri pentru 
crearea unor rutine care să ne 
ajute să fim în formă tot anul și 
chiar să întinerim. Să profităm, 
deci, de tot ceea ce ni se oferă 
într-un concediu în condiții de 
vară și să facem cele mai bune 
alegeri pentru sănătatea noastră. 
Ca atare să dăm iama în fructele 
și legumele de sezon – mai ales 
în cele intens colorate, pentru că 
sunt bogate în antioxidanți – și, 
în general, să avem o alimentație 
mai echilibrată. Și, de asemenea, 
să facem mișcare respirând aerul 
curat din natură ori de câte ori 
avem ocazia, rărind cât mai mult 
cu putință contactul cu mijloacele 
tehnologiei media.

Vacanță frumoasă!
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Revista a fost realizată cu sprijinul:

Dr. Doru Filipescu, medic primar ortopedie-
traumatologie, Spitalul de Ortopedie și Chirurgie 
Plastică MedLife
Dr. Simona Florentina Frînculescu, medic 
specialist medicină de familie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa
Dr. Alina Gui, medic specialist nutriție și dietetică, 
Hyperclinica MedLife - Genesys din Arad
Dr. Noela Ionescu, medic primar chirurgie estetică 
și reparatorie, Centrul DermaLife, Hyperclinicile 
MedLife Grivița, Titan și Galați
Dr. Nectara Istrate, medic specialist
dermato-venerologie, Centrul DermaLife
Dr. Caliopia Gavril Parfene, medic primar 
obstetrică-ginecologie, Centrul de Medicină 
Materno-Fetală și de Reproducere Umană și Life 
Memorial Hospital București
Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă, 
Hyperclinicile MedLife Favorit, Grivița și Unirii
Dr. Alina Posea, medic specialist reumatologie, 
Hyperclinicile MedLife Favorit și Titan
Dr. Gabriela Soare, medic specialist ortopedie-
traumatologie, Spitalul de Ortopedie și de Chirurgie 
Plastică MedLife
Dr. Simona Stoica, medic medicină generală, 
Centrul Medical MedLife Floreasca
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Vara asta,
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Cele mai importante știri referitoare la serviciile 
oferite de unitățile MedLife, precum și despre 
premierele medicale.

Medicul Doru Filipescu ne-a mărturisit că este 
un profesionist pasionat și dedicat chirurgiei 
ortopedice. Deschizător de drumuri în aplicarea 
tehnicilor de chirurgie artroscopică în România, 
el are la activ peste 35.000 de operații. Printre 
acestea, numeroase premiere semnificative pentru 
specialitatea sa, la nivelul articulației genunchiului 
și umărului.

Este esențial să știm cum să reacționăm în cazul 
unor accidente, până ce ajungem la spital. De 
aceea, chiar și în vacanță, să avem în vedere 
acele situații când, dincolo de prezența de spirit, 
contează mult să fim informați corect și să avem 
la noi cele necesare luării unor măsuri de prim 
ajutor.

Puteți citi despre: cum se tratează sindromul 
de ovare polichistice, cum se manifestă artrita 
psoriazică și în ce constă tratamentul, ce se 
recomandă în cazul unui genunchi operat de 
menisc care este afectat la efort prelungit, care 
sunt diferențele dintre tratamentele cu botox 
clasic și cele cu botox vegetal.
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Hyperclinica MedLife Grivița oferă posibili-
tatea realizării unor liftinguri faciale cu multiple 
avantaje pentru pacient, datorită materialelor și 
tehnicii de lucru folosite. Acest tip de lifting este 
nechirurgical și constă în introducerea unor ace 
fine sau canule flexibile, încărcate cu minifire de 
polidoxanonă (PDO), care rămân în piele (hipo-
derm) odată ce acele sunt îndepărtate. Implanta-
rea de fire multiple resorbabile din PDO are efect 
de lifting, deoarece acționează ca suport pentru 
țesuturi. PDO este un material extrem de sigur, 
folosit în mod obișnuit în chirurgia cardiacă și 

care, în acest caz, produce fibrozarea țesuturilor 
din zonă, dând naștere neocolagenului. Firele 
de PDO sunt total resorbabile, nu produc reacții 
alergice și nu au efecte secundare. Firele încep să 
acționeze imediat, însă efectul cel mai puternic 
este obținut după două-trei luni.
Tratamentul se realizează simplu și rapid (15-
30 de minute) și este recomandat pentru toate 
tipurile de piele. Rezultatele sunt de lungă durată, 
între 12 și 18 luni.

Firele PDO pot fi folosite pentru:
• lifting de obraji;
• recalibrarea zonei obrajilor – linia maxilaru-

lui;
• șanțurile nazolabiale, liniile-marionetă;
• ridicarea și arcuirea sprâncenelor;
• corectarea bărbiei duble.

Avantaje nete ale tratamentului cu fire 
PDO:
• Se efectuează cu anestezie locală, într-un 

timp scurt;
• fără efecte secundare sau reacții adverse;
• poate fi asociat cu alte terapii (mezoterapie, 

PRP);
• stimulează sinteza de neocolagen și de 

elastină;
• stimulează sistemul limfatic prin mobilizarea 

depozitelor de grăsime;
• pielea devine mai netedă, uniformă și 

strălucitoare.

La Hyperclinica MedLife Timișoara există acum 
posibilitatea investigării complete a sănătății 
glandei tiroide, printr-un pachet care cuprinde 
următoarele servicii: o consultație de endocrino-
logie, o ecografie endocrină, măsurarea valorii 
markerilor - Ac Anti-Tireoperoxidaza, (TPO), 
Free T4, Ac Anti-Tiroglobulina, TSH. Prețul 
pachetului este de 260 de lei.

Hyperclinica MedLife-Genesys din Arad 
organizează, lunar, întâlniri ale grupului de 
suport cu persoanele care au probleme de obezi-
tate. La întâlniri pot participa adulți sau copii 
cu probleme de obezitate, precum și persoane 
care au fost operate bariatric. „Am inițiat aceste 
întâlniri pentru ca, împreună, să găsim soluţiile 
cele mai bune pentru rezolvarea problemei, iar 
pacienții să găsească înţelegere şi sprijin. Astfel, 
vor înțelege mai ușor semnificația problemei 
de obezitate și vor identifica moduri diferite de 
a reacționa în același tip de situație, și vor găsi 
soluții noi, combinate pentru aceleaşi probleme, 
nevoi și speranțe. La prima întâlnire (din 25 
iunie), au participat dr. Viorel Dejeu, medic spe-
cialist chirurg, coordonator al centrului de 
chirurgia obezității, dr. Mihaela Scurtu 
Martin, nutriționist, și Adriana 
Popa, psiholog”, a spus dr. 
Viorel Dejeu.

Din luna decembrie 2015 și până în prezent, la 
Hyperclinica MedLife-Genesys au fost efectu-
ate peste 100 de intervenții gastric sleeve (de 
micșorare a stomacului).

NOU! Lifting nechirurgical, rapid și eficient
Pachet pentru evaluarea

tiroidei

Grupuri de suport în problemele obezității

MEDLIFE TIMIȘOARA
HYPERCLINICA MEDLIFE GRIVIȚA

HYPERCLINICA MEDLIFE ARAD
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Dacă, în urmă cu cinci ani, peste 80% din pro-
cedurile care se efectuau în Centrul DermaLife 
vizau tratarea unei patologii existente, în prezent, 
proporția acestora a scăzut la 40%, concomitent cu 
creșterea proporției de pacienți care se adresează 
pentru tratamente de prevenție. Aceste concluzii 
au fost enunțate la evenimentul de lansare a cam-
paniei „Nu te mai ascunde! Simte-te bine în pielea 
ta!”, prin intermediul căreia specialiștii DermaLife 
încurajează femeile să își prețuiască frumusețea, 
să prevină îmbolnăvirea și să aleagă tratamente 
sănătoase.

Odată cu lansarea noii campanii, specialiștii Der-
maLife au adus în atenție și noile proceduri pentru 
prevenție și tratamentul problemelor pielii dis-
ponibile în cadrul Centrului, precum Universkin, 
Platforma laser XEO Cutera sau Selena X Magic. 

Universkin este denumirea conceptului care 
presupune crearea unei creme personalizate 
cu ajutorul medicului dermatolog. Concret, în 
urma unui consult detaliat, medicul dermatolog 
“creează” o formulă care să corespundă cât mai 
bine cu nevoile pacientului. Noutatea Universkin 

constă în posibilitatea 
dermatologului 
de a combina 
diverși agenți 
activi și a 
folosi diverse 
concentrații 
ale acestora 
astfel încât 
să se obțină 

cel mai bun 
rezultat pentru 
fiecare pacient.

Centrul de excelență pentru diagnosticul și 
tratamentul patologiei neurovasculare MedLife, 
împreună cu Phonex, a organizat prima sesiune 
de curs practic în tratamentul minim invaziv 
al patologiei neurovasculare, unde medicii 
participanți au putut testa toate funcțiile celui 
mai modern sistem de training neurovascular: 
Vascular Simulations Replicator.

Ziua de curs a început cu o prezentare despre 
accidentul vascular cerebral, susținută de dr. 
Wiebke Kurre, profesor asociat la Spitalul Uni-

Platforma laser XEO Cutera aduce cea mai nouă 
tehnologie în domeniul tratamentelor LASER, 
care garantează rezultate rapide și durabile. Se 
folosește pentru combaterea pielii lăsate de pe față 
și corp, pentru epilare, tenul pătat și neuniform 
și nu numai, fiind singurul sistem care combină 
eficiența terapiei, și fără perioadă de recuperare 
post-procedură. 

Selena X Magic este cea mai recentă inovație în 
domeniul remodelării corporale. Noua tehnologie 
reprezintă un tratament intensiv pentru celulită, 
piele flască, retenție de apă sau metabolism celular 
slab, având rezultate demonstrate clinic.  Acesta 
folosește 6 funcții integrate, de la ultrasunete de 
înaltă frecvență și radiofrecvență pentapolară la 
masaj endormologic și fotostimulare, toate acestea 
pentru un rezultat de excepție.

Adițional procedurilor amintite, DermaLife 
acoperă o gamă amplă de intervenții și tratamente 
pentru  sănătatea și frumusețea femeii. Astfel, în 
cadrul DermaLife, pacienții pot beneficia de trata-
mentul adecvat pentru diverse afecțiuni dermato-
logice comune precum rozaceea, acneea, verucile, 
papiloamele sau psoriazisul, se efectuează trata-
mente intervenționale (excizii chirurgicale cu exa-
men histopatologic, cauterizări, drenaje) precum 
și examen cutanat dermoscopic pentru diagnos-
ticul și supravegherea periodic în cazul nevilor 
atipici (“alunițe periculoase”) și al cancerului de 
piele. De asemenea, pacientele au la dispoziţie o 
echipă de medici ginecologi în vederea rezolvării 
afecțiunilor specifice, dar și medici în sfera de 
chirurgie mamară, pentru o abordare complexă a 
patologiei femeii.  

Aflați mai multe la www.dermalife.ro

versitar din Regensburg, printr-o transmisiune 
live din Germania. Evenimentul a continuat cu 
o sesiune teoretică, susținută de Arndt Becker, 
Sales Director European Distributor Markets 
Phenox GmbH, și de dr. Ștefăniță Dima, medic 
primar radiologie și imagistică medicală, cu 
specializare în neurologie intervențională. 

Cursul a culminat cu sesiunea practică, „hands 
on”, ținută în Laboratorul de angiografie Angi-
oLife, unde trainerul german Andre Regulin, 
Marketing Communication Manager Phenox 
GmbH, alături de dr. Ștefăniță Dima, le-a arătat 
cursanților funcțiile aparatului Vascular Simu-
lations Replicator.

La finalul sesiunii de training, medicii participanți 
au primit certificate de absolvire din partea Phe-
nox German Engineering.

În perspectivă, MedLife va continua acest pro-
gram de specializare medicală, el fiind adresat 
tuturor medicilor din sistemul medical românesc. 
În acest sens, compania a demarat deja pregătirile 
pentru cea de-a doua ediție de training, aceasta 
urmând să aibă loc în octombrie 2016. 

DERMALIFE ANGIOLIFE

Proceduri noi pentru prevenția și tratamentul 
problemelor pielii 

Prima sesiune de curs practic în tratamentul
minim invaziv al patologiei neurovasculare

%La Hyperclinica MedLife Timișoara, se 
desfășoară o campanie prin care studenții 
timișoreni beneficiază, pe baza carnetului de 
student, de reduceri la investigațiile de laborator 
și la alte servicii medicale.

Reduceri pentru studenți

MEDLIFE TIMIȘOARA
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MedLife a deschis, în iunie, un nou centru de 
recoltare la Timișoara. În cadrul centrului de 
recoltare, pacienții beneficiază de toată gama 
de investigații de laborator aflate în portofoliul 
MedLife.

Program de lucru: Luni - Vineri 7:30-15:30
Program recoltare: Luni - Vineri 7:30-14:30 
Adresa: Calea Aradului nr. 27, ap. 2
Call Center: 0256 960

În cadrul Hyperclinicii MedLife-Genesys Arad, 
sunt disponibile noi tipuri de pachete de servicii 
proctologice pentru tratarea problemelor speci-
fice (hemoroizi, fisuri anale). Echipa medicală 
care oferă consultații și servicii de tratament 
este formată din: dr. Ion Botezatu, medic primar 
chirurgie generală, dr. Andrei Tomescu Branco, 
medic specialist chirurgie generală, și dr. Cristi 
Tarță, medic specialist chirurgie generală.

De curând, dr. Florin Silviu Groseanu, medic pri-
mar ortopedie-traumatologie, s-a alăturat echipei 
Spitalului de Ortopedie MedLife. El și-a început 
cariera profesională în ianuarie 2002, ca medic 
rezident la Clinica de Ortopedie-Traumatologie 
a Spitalului „Sf. Pantelimon” din București. Între 
2004 și 2015, a efectuat mai multe cursuri de 
perfecționare în țară și în străinătate. În 2013 
a devenit doctor în medicină, iar din 2014 este 
medic primar. În perioada 2015-2016, a efectuat 
un stagiu de perfecționare în Franța, la Centre de 
la Main, Angers. 

În paralel, urmează o carieră universitară în 
cadrul Universității de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila” din București, din anul 2008 
ocupând postul de asistent universitar la Cat-
edra de Ortopedie-Traumatologie din Spita-
lul Universitar de Urgență „Sf. Pantelimon”, 
București.

Domeniile sale de activitate sunt: chirurgia mâi-
nii, chirurgia piciorului și a gleznei, artroscopia 
genunchiului, protezarea șoldului și genunchiu-
lui, traumatologia.

În centrele MedLife din Timișoara și din Lugoj, 
se desfășoară o campanie la serviciile dermato-
estetice de injectare de acid hialuronic și de 
toxină botulinică. Astfel, pe perioada campaniei, 
persoanele interesate pot beneficia de pachetul 
de servicii de înfrumusețare contra unui preț cu 
20% mai mic față de tarifele practicate în mod 
obișnuit.

Un nou centru de 
recoltare MedLife

Noi pachete de servicii 
proctologice 

Dr. Florin Silviu Groseanu, medic primar
ortopedie-traumatologie 

Promoție pentru servicii 
de dermato-estetică 

MEDLIFE TIMIȘOARA

MEDLIFE TIMIȘOARA

Fie că vă pregătiți să plecați în conce-
diu, fie că rămâneți în oraș, sigur veți 
avea nevoie de produse pentru protecția 
solară. Veniți în farmaciile 
PharmaLife, 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

PHARMALIFE

MEDLIFE ARAD

SPITALUL DE ORTOPEDIE MEDLIFE
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O echipă medicală pluridisciplinară, coordonată 
de dr. Ștefăniță Dima, medic primar radiologie 
și imagistică medicală, specializat în neurologie 
intervențională, a salvat viața unei fetițe de 1 
an și o lună, adusă în stare critică la Centrul de 
diagnostic și tratament al patologiei cerebral-vas-
culare MedLife.

Fetița a fost diagnosticată cu o fistulă pială de tip 
paragalenic, o malformație congenitală severă și 
foarte rară, din cauza căreia comunicarea dintre 
două artere și o venă din apropierea venei galenice 
– o venă importantă din mijlocul creierului – se 
realiza deficitar. „Copilul s-a născut cu această 
malformație, iar părinții au realizat că ceva nu este 
în regulă în momentul în care el a început să facă 
crize de epilepsie. Acesta a fost primul simptom 
care i-a adus la medic. Ulterior, copilul a început 

să dezvolte o circulație venoasă colaterală la nivelul 
feței. După o serie de investigații, am constatat că 
fetița avea o dilatație venoasă, un anevrism, de 3 
cm pe 2,5 cm, care comprima creierul și dădea 
crizele de epilepsie”, a declarat medicul Ștefăniță 
Dima. 

Intervenția medicală a fost realizată pe cale 
endovasculară și a avut o durată de aproximativ 80 
de minute. A fost pentru prima dată în România 
când o echipă medicală a localizat și a îndepărtat 
o astfel de fistulă la un copil cu o vârstă atât de 
mică. „La copiii de 0–1 an, e dificil să faci astfel de 
intervenții și este foarte greu să găsești o echipă 
pluridisciplinară care să se priceapă și care să 
și vrea să rezolve astfel de cazuri. Echipa de la 
MedLife a fost excepțională și sunt foarte bucuros 
că totul a decurs excelent”, a declarat dr. Ștefăniță 
Dima, coordonatorul Centrului de diagnostic și 
tratament al patologiei cerebral-vasculare MedLife.

Fetița a fost externată la două zile după intervenție, 
în stare vizibil îmbunătățită și în deplină siguranță, 
urmând să revină pentru controale periodice.

Premieră națională realizată în cadrul MedLife:
Embolizarea unei fistule piale de tip paragalenic
la un copil de un an și o lună

Premieră în sistemul MedLife:
histerectomie totală, cu anexectomie bilaterală, 
prin S.I.L.S. (Single Incision Laparoscopic Surgery – 
intervenție laparoscopică printr-o singură incizie) 

Echipa medicală:

Dr. Ștefăniță Dima, medic primar radiologie și 
imagistică medicală, specializat în neurologie 
intervențională

Dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie

Dr. Alexandrina Chițoiu -Tatu, medic primar 
cardiologie

Dr. Dan Șuiaga, medic specialist neurochirurgie

Dr. Rely Manolescu, medic primar ATI

Dr. Gabriela Ionescu, medic primar ATI

Dr. Diana Toma, medic primar ATI

LIFE MEMORIAL HOSPITALCENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
AL PATOLOGIEI CEREBRAL-VASCULARE MEDLIFE

Echipa coordonată de dr. Șerban Vasile, medic pri-
mar chirurgie generală, a realizat, în Life Memorial 
Hospital, o intervenție chirurgicală de histerectomie 
laparoscopică printr-o singură incizie, la nivelul 
cicatricei ombilicale.

Pacienta, în vârstă de 45 de ani, s-a adresat ser-
viciului de chirurgie pentru o fibromatoză uterină 
– având un fibrom voluminos la nivelul uterului, cu 
un diametru de aproximativ 15 cm –, asociată cu 
o hiperplazie endometrială atipică, o afecțiune ce 
putea degenera într-un cancer de endometru.

„Date fiind aceste afecțiuni, i-am pus indicația și 
am luat de comun acord decizia unei histerecto-

mii totale, cu anexectomie bilaterală. I-am sugerat 
posibilitatea de a fi operată pe cale minim invazivă 
și, în acest sens, i-am propus o tehnică chirurgicală 
laparoscopică mai nouă, S.I. L.S., prin intermediul 
căreia se intervine printr-o singură miniincizie la 
nivelul ombilicului. După două-trei săptămâni, 
cicatricea postoperatorie va deveni inaparentă și 
înglobată în cicatricea ombilicală, ceea ce contează 
mult pentru pacienții tineri, în special pentru cei de 
sex feminin”, a spus dr. Șerban Vasile.

Intervenția a decurs fără incidente. „Operația a du-
rat aproximativ o oră și jumătate, cu o jumătate de 
oră mai mult față de o histerectomie clasică, întrucât 
dificultatea în gestica operatorie este mai mare decât 
în cazul unei laparoscopii tipice. Însă S.I.L.S. este 
un plus adus tehnicii laparoscopice, care adaugă 
avantaje și în ceea ce privește confortul postoperator 
al pacientului”, a menționat dr. Șerban Vasile.

Operația a fost un succes și pacienta a fost externată 
a doua zi.

Echipa medicală:

Dr. Șerban Vasile, medic primar chirur-
gie generală, cu competențe în chirurgia 
laparoscopică și robotică

Dr. Mircea Lică, medic specialist chirurgie 
generală

Dr. Diana Toma, medic primar anestezie-terapie 
intensivă
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Cercetătorii bioritmului uman 
susțin că vara este anotimpul 
când pofta noastră de viață 
ajunge la apogeu. Ceea ce este 
cât se poate de plauzibil, dacă 
ne gândim numai la cum ni 
se schimbă dispoziția datorită 
zilelor mai lungi și mai însorite. 
Este foarte probabil, deci, ca 
vara să fie perioada din an când 
avem mai multă disponibilitate 
pentru a face lucruri bune pentru 
sănătatea noastră, mai ales că 
natura ne oferă toată susținerea 
ei printr-o ofertă de legume și 
fructe proaspete de neegalat și 
deloc de neglijat, dacă ne-am 
propus să întinerim.

De altfel, stilul de viață în 
ansamblu – adică obiceiurile 
alimentare, capacitatea de a 
gestiona stresul prin activități 
relaxante (sport, plimbări în 
natură, dans, de exemplu) 
și de refacere (somn) și, în 
general, atitudinea față de acele 
lucruri inerente care dăunează 
sănătății – își pune mai mult 
amprenta asupra ritmului în care 
organismul îmbătrânește decât 
simpla moștenire genetică, au 
demonstrat studiile. Căci nu este 
de ajuns să avem gene bune, ca 
să arătăm, la maturitate, la fel de 
bine ca părinții noștri, ci mai este 
nevoie și să trăim măcar la fel de 
echilibrat cum au trăit ei.

Alimentația
cea de toate zilele
Pe moderație – o rudă a 
echilibrului – mizează orice 
stil alimentar în favoarea 
sănătății și tinereții prelungite. 
Iar vitalitatea – adică sănătatea 
și tinerețea – ne vine dintr-o 
energie bine dozată pe 
parcursul fiecărei zile. Dar de 
unde provine energia de care 
avem nevoie zilnic și, mai ales, 
cum putem să o dozăm cât 
mai bine? “Pentru prelungirea 
tinereții, cuvântul-cheie este 
cumpătarea. Important este 
să consumăm alimente din 
toate grupele alimentare, fără 
a face abuzuri. Produsele de 
origine vegetală sunt bogate în 
vitamine, enzime, fibre, grăsimi 
sănătoase, pe când cele animale 
conțin proteine de calitate 
superioară, unele minerale și 
vitamine, care se absorb greu 
din vegetale sau nu există în 
acestea. În ceea ce privește 
produsele de origine animală, 
se vor evita, pe cât posibil, cele 
care conțin multe grăsimi”, 
spune dr. Alina Gui, medic 
specialist nutriție și dietetică, 
de la Hyperclinica MedLife-
Genesys din Arad.

O energie bine dozată provine, 
deci, dintr-o alimentație cât 
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Când ne gândim la vară, ne zboară gândul la 
zilele cu soare, la briza mării și, desigur, la o 
binemeritată vacanță. Dar dacă ne-am gândi la 

vară ca la un potențial laborator din care am putea 
ieși nu doar mai odihniți și mai relaxați, ci și revigorați 
și chiar întineriți?! Ei bine, da, 
se poate, pentru că ne 
aflăm în perioada ideală 
și favorabilă acestor 
procese. Iată din ce 
este alcătuită formula 
întineririi. 

Vara asta,
hai să întinerim!

„O cană de vin roșu conține aceeași cantitate de 
tanin ca și o cană de ceai verde, iar resveratrolul

(n.r. – antioxidant) se găsește în cantități mai mari 
decât în struguri, în alte plante.”

Dr. Alina Gui, medic specialist nutriție și dietetică, 
de la Hyperclinica MedLife- Genesys din Arad

Legumele în culori 
tari, cele mai bune

Natura ne semnalează, și în 
cazul legumelor, ce este mai 
bun pentru a ne proteja și pen-
tru a ne prelungi tinerețea, 
printr-un cod de culori 
pronunțate. „Rămâne valabil 
criteriul culorii și în cazul 
legumelor, astfel că varza roșie, 
fasolea închisă la culoare, 
broccoli, sfecla roșie, vinetele, 
spanacul și alte legume intens 
colorate vor reprezenta prima 
opțiune, fără a uita însă de 
toate celelalte. Iar legumele 
care cresc la suprafața 
pământului conțin mai puține 
calorii decât celelalte”, spune 
medicul Alina Gui.
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mai variată și care conține, în 
proporții ideale, principalele 
grupe alimentare: carbohidrați 
(amidon și zaharuri), proteine 
și lipide (grăsimi). Dintre 
acestea, principalii furnizori 
de energie sunt carbohidrații, 
care trebuie să se găsească, în 
dietă, în proporție de cel puțin 
50%, potrivit nutriționiștilor. 
Este foarte important, însă, ca 
acei carbohidrați (zaharuri) 
să provină din alimente care, 
pe lângă caloriile propriu-
zise, să ofere organismului 

și substanțe nutritive. 
„Dulciurile concentrate 
(zahărul rafinat) este bine 
să fie evitate în favoarea 
fructelor, pentru că determină 
secreția crescută a insulinei, 
hormon de depozitare, cu 
efecte nefavorabile în creșterea 
țesutului adipos. În schimb, 
fructele sunt bogate în vitamine 
și în antioxidanți (cu cât sunt 
mai închise la culoare, cu atât 
sunt mai bogate în antioxidanți, 
așa încât murele, afinele, 
coacăzele negre sunt o bună 

alegere, mai ales în perioada 
lor de coacere. Sigur că nu vom 
renunța nici la restul fructelor: 
mere, pere, cireșe, caise, piersici 
etc.). Însă și fructele trebuie 
consumate cu moderație, 
deoarece pot duce la îngrășare. 
În opinia mea, 350-400 g de 
fructe pe zi sunt suficiente”, 
spune dr. Alina Gui.

Exerciții fizice pentru toate 
gusturile
Pentru a ne bucura de un 
aspect tânăr, trebuie să ne 
păstrăm corpul zvelt, tonifiat 
și cu o bună mobilitate. Cele 
mai eficiente în a arde calorii, 
dar și în reglarea apetitului 
alimentar sunt formele de 
mișcare aerobe (în timpul 
cărora simțim accentuat nevoia 
să respirăm), printre care: 
ciclismul sau plimbările cu 
bicicleta, joggingul, mersul 
pe jos în pas vioi, gimnastica 
aerobică. Dacă sunt practicate 
în natură, în aer curat, ele 
oferă o excelentă oxigenare, 
favorizează sinteza de vitamina 
D (în prezența luminii solare) 
și creează un confort psihic 
deosebit. Însă formele de 
mișcare aerobe au multe alte 
beneficii importante pentru 
sănătate: „Exercițiile cardio sunt 
recomandate la orice vârstă, dar 
cu precădere după 50 de ani, 

deoarece ajută la menținerea 
și la îmbunătățirea sănătății 
aparatului cardiovascular, a 
memoriei, la menținerea între 
limite normale a colesterolului 
și a zahărului din sânge”, 
spune dr. Alin Popescu, medic 
primar medicină sportivă la 
Hyperclinicile MedLife Favorit, 
Grivița și Unirii.
Pe de altă parte, pentru cei cu 
probleme articulare, formele 
de mișcare în apă sunt de 
preferat: „Beneficiile practicării 
înotului sunt semnificative și de 
necontestat. Poate fi practicat 
atât de tineri, cât și de către 
vârstnici și, de asemenea, de 
către persoanele cu afecțiuni 
degenerative. Spre deosebire 
de jogging sau de alte sporturi, 
înotul nu pune presiune și nu 
stresează articulațiile, oasele 
și mușchii”, spune dr. Alin 
Popescu.

Somnul, un antiaging 
complex
Expresia „a-ți face somnul 
de frumusețe” dă somnului 
un loc binemeritat în ecuația 
păstrării frumuseții și pornește 
de la un adevăr rămas valabil 
și în prezent: lipsa de somn 
îmbătrânește prematur. „În 
timpul somnului, organismul 
eliberează hormoni care 
ajută celulele și creierul să 
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Vacanțele active
depoluează psihicul

Mersul pe jos,
pentru tinerețea 

creierului

Practicarea unei forme de mișcare 
este o metodă excelentă de a 
combate stresul și oboseala 

psihică, cauze ale îmbătrânirii 
precoce pentru mulți. De aceea, 

mai ales persoanele cu muncă de 
birou și preponderent seden-

tare ar trebui să aibă în vedere 
organizarea unor vacanțe active. 
„Îi sfătuiesc pe cei care nu au mai 

avut  activitate fizică de mult 
timp ca prima zi când fac sport să 

coincidă cu prima zi de conce-
diu. În concediu, în două-trei 

săptămâni, putem intra într-un 
anumit ritm. Când te apuci de 

făcut o formă de mişcare, ai 
nevoie de o anumită concentrare, 
iar faptul de a coincide cu prima 
zi de concediu îți asigură un start 
bun”, spune medicul Alin Popescu.

Hipocrat susținea că mersul pe 
jos este cel mai bun medicament 
pentru noi. 

Și în prezent, mersul pe jos rămâne 
o formă de mișcare cu beneficii 
uimitoare în păstrarea sănătății. 
Un studiu realizat în cadrul Insti-
tutului Salk pentru studii biologice 
din San Diego, SUA, arată că 
mai puțin de trei ore de mers vioi 
pe săptămână previn și chiar 
fac reversibilă atrofia cerebrală, 
care apare, începând cu 40 de 
ani, în regiunile corespunzătoare 
cogniției înalte și memoriei. 
Mai exact, studiul a dovedit că 
mersul pe jos în pas alert, datorită 
oxigenării cerebrale, are efect de 
creștere a volumului de substanță 
gri (producerea unor noi neu-
roni) - nu doar în cazul tinerilor -, 
precum și de creștere a volumului 
de substanță albă (crearea unor 
noi sinapse).

„Îi sfătuiesc pe cei care nu au mai avut activitate fizică 
de mult timp ca prima zi când fac sport să coincidă 

cu prima zi de concediu.”

Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă, 
Hyperclinicile MedLife Favorit, Grivița și Unirii
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se regenereze și să elimine 
toxinele acumulate peste zi. 
Un somn profund și de durată 
ține kilogramele departe, în 
vreme ce prea puțin somn 
crește nivelul de grelină, 
un hormon care stimulează 
foamea, favorizând îngrășarea. 
Ba chiar, somnul pe spate 
relaxează musculatura 
facială și înfrumusețează 
tenul și, pe deasupra, este 
poziția în care toate organele 
se <<odihnesc>>”, spune 
dr. Simona Florentina 
Frînculescu, medic specialist 
medicină de familie, de 
la Hyperclinica MedLife 
Băneasa. 
Nu în ultimul rând, somnul 
poate avea o influență 
semnificativă asupra nivelului 
performanțelor cognitive, 
motiv pentru care este bine să 
dormim câte 7-8 ore în fiecare 
noapte.

3 metode moderne pentru 
un ten tânăr
Pielea este asemenea unei 
oglinzi ce reflectă starea 
generală de bine a organismului. 
„Măsurile generale pentru 
încetinirea îmbătrânirii 
au în vedere fotoprotecția, 
hidratarea pielii, reducerea 
stresului oxidativ (fumat, alcool, 
stres, lipsă de somn, lipsă de 
exercițiu fizic), dietă adecvată. 
În jurul vârstei de 30 de ani, 

când procesul de regenerare 
celulară încetinește şi încep să 
devină vizibile ridurile fine, ar 
trebui să ne luăm suplimentar 
măsuri antiaging”, spune dr. 
Nectara Istrate, medic specialist 
dermato-venerologie, de la 
Centrul DermaLife. Iată câteva 
dintre procedurile de care puteți 
beneficia în cadrul DermaLife:

1. Terapia cu oxigen hiperbar 

este o procedură Intraceuticals 
neinvazivă, prin care se șterg 
ridurile fine și petele pigmentare 
sau roșii. Metoda conferă 
luminozitate şi fermitate tenului.

2. Terapiile prin radiofrecvență 
cu laserele Nd-Yag Genesis 
şi Titan sunt folosite  pentru 
remodelarea colagenului 
şi pentru efectul de lifting. 
Realizarea procedurii nu implică 
anestezie locală sau o perioadă 
de recuperare postprocedură.

3. Terapia cu radiofrecvență 
subablativă este o metodă 
eficientă pentru tratarea 
ridurilor, vergeturilor şi 
cicatricelor postacnee sau 
postintervenţii chirurgicale.
„Cu excepția radiofrecvenței 
subablative, care presupune 
evitarea expunerii la soare, 
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Soarele,
inamicul public 

numărul 1

Înainte de a pleca în vacanță, mai toți ne proiectăm 
în minte imaginea cu noi etalând un bronz arămiu 
la întoarcerea acasă. Atenție, însă, imaginea aceasta 
și cea cu noi mereu tineri nu sunt din același film! 
După fiecare vacanță în care mai mult ne-am expus 
decât ne-am ferit de soare, cu atât mai mult dacă 
n-am fost conștiincioși cu folosirea produselor de 
protecție solară, pielea noastră va plăti prețul în 
riduri. „Procesul de îmbătrânire cronologică este 
dublat de cel de fotoîmbătrânire, expunerea la soare 
fiind cea care accelerează procesul și care duce la 
ridare prematură. Pielea expusă mult timp la ultravi-
olete (soare sau solar) suferă modificări în timp, prin 
efectul cumulativ al acestora la nivel celular. Astfel, 
pe măsură ce trec anii, cu cât expunerea la soare a 
fost mai bruscă și mai intensă, cu atât modificările 
apărute vor fi mai importante: pete pigmentare, 
uscăciunea și pierderea elasticității pielii, riduri la 
început fine apoi adânci. Nu în ultimul rând, crește 
riscul de tumori cutanate precanceroase și can-
ceroase. Pentru a evita toate aceste efecte nocive ale 
soarelui trebuie să ne expunem cu măsură, evitând 
intervalul orar 10.00-16.00, când riscul de a dezvolta 
arsuri solare este foarte mare, și folosind adecvat 
creme de fotoprotecție”, spune dr. Nectara Istrate.

„Pentru a ne prelungi tinerețea avem nevoie de un 
stil de viață alert, care să ne stimuleze permanent 

abilitățile de memorare și de învățare de lucruri noi.” 

Dr. Simona Florentina Frînculescu, medic 
specialist medicină de familie, Hyperclinica 

MedLife Băneasa

toate celelalte proceduri pot fi 
realizate în siguranță pe toată 
perioada verii”, precizează 
medicul Nectara Istrate.

O cremă ultrapersonalizată
Calitatea produselor de 
îngrijire a tenului joacă un rol 
foarte important în amânarea 
apariției primelor semne 

de îmbătrânire. De aceea, 
ele trebuie alese împreună 
cu medicul dermatolog, în 
urma unei analize atente a 
nevoilor tenului în acea etapă. 
„Universkin este un concept 
inovator, care dă posibilitatea 
medicului de a crea formule 
personalizate de cremă, pentru 
tratarea diverselor probleme 

ale tenului. Prin acest concept, 
formula cremei de față este 
adaptată permanent, pentru 
a corespunde nevoilor în 
continuă schimbare ale pielii. 
Avantajul este că putem folosi 
diverse combinații de substanțe 
active, în diverse concentrații, 
astfel încât să ne putem plia 
cât mai bine nevoilor pielii. 
Cele 19 ingrediente active au 
următoarele efecte: hidratant, 
antiaging, antioxidant, de 
reducere a roșeții, a petelor 
pigmentare, a punctelor negre 
şi a secreției de sebum. Putem 
face combinații diferite pe toată 
durata vieții unui pacient”, 
spune medicul dermatolog 
Nectara Istrate. 

A.N.

„Ar trebui să ne luăm măsuri antiaging în jurul vârstei 
de 30 ani, când procesul de regenerare celulară 
încetinește şi încep să devină vizibile ridurile fine.” 

Dr. Nectara Istrate, medic specialist dermato-
venerologie, Centrul DermaLife
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„Cea mai mare satisfacție este să vezi că 
pacientul, după operație, este mulțumit” 

Medicul Doru Filipescu ne-a mărturisit că este 
un profesionist pasionat și dedicat chirurgiei 
ortopedice. Deschizător de drum în aplicarea 

tehnicilor de chirurgie artroscopică în România, el 
are la activ peste 35.000 de operații. Printre acestea, 
are numeroase premiere semnificative pentru 
specialitatea sa, la nivelul articulației genunchiului și 
umărului.

INTERVIU

Dați-ne câteva repere din 
CV-ul dumneavoastră, vă 
rog.
Am decis să fac o supraspeci-
alizare (n.r. – în traumatologia 
sportivă), ceea ce a însemnat 
aprofundarea unui domeniu din 
specialitatea mea, ortopedie-trau-
matologie. În cadrul ortopediei și 
al traumatologiei sunt foarte mul-
te supraspecialități. De exemplu, 
americanii au 13-14 supraspe-
cialități și congrese separate pe 
fiecare. Supraspecializarea oferă o 
cunoaștere mult mai profundă și 
o abordare mult mai profesională 

și mai profesionistă pe diferite 
segmente. Într-un fel abordează 
un ortoped general umărul sau 
cotul sau orice mic segment din 
organism și în alt fel îl abordează 
un medic care s-a supraspecializat 
pe acel segment. Asta nu înseam-
nă că îți îngrădești specialitatea, 
dimpotrivă, o extinzi, pentru că 
apar atâtea nuanțe și atâtea noți-
uni noi, pe care nici nu ți le puteai 
imagina. Și, atunci, altfel tratezi 
pacientul. Umărul, de exemplu, 
este o articulație mai complexă 
decât genunchiul, foarte puțin 
cunoscută la noi. Specializarea în 

chirurgie artroscopică am făcut-o 
relativ devreme, în 1991, când 
am stat o bună bucată de timp în 
Germania, în Elveția, în Belgia, 
apoi în Statele Unite, de mai multe 
ori, în niște centre-reper, recunos-
cute în toată lumea, pe unde trec 
absolut toți specialiștii de astăzi.
Sunt primul chirurg care a făcut 
artroscopie în România, am făcut 
transplant de ligament încrucișat 
anterior, precum și o serie de 
intervenții și de tehnici operatorii 
asupra meniscului, cartilajului, 
rotulei (luxație recidivantă de 
rotulă) și deficite de aliniere ro-
tuliană. Sunt primul ortoped care 
a abordat artroscopic articulația 
umărului. E bine că acum sunt 
mai mulți colegi. 

Sunt și fondatorul Societății de 
Artroscopie și de Traumatologie 
Sportivă, cu care intrăm acum 
în rândul societăților europene. 
Începem să ne vedem cât de cât 
ca un colectiv, nu ca o individu-

alitate, la nivelul lumii medicale 
artroscopice europene. 

Ce avantaje oferă 
artroscopia, ca metodă de 
diagnostic și de tratament?
Artroscopia s-a ridicat extraor-
dinar după anii ’90. Aduce multe 
beneficii pacienților. Înainte, când 
operai un pacient de menisc, 
îl țineai trei-patru zile până la 

operație, apoi încă zece zile după 
operație și de-abia după două-trei 
luni reîncepea lucrul. Acum, îl 
internăm în ziua operației și îl 
externăm, de cele mai multe ori, 
a doua zi. Se poate întoarce la 
serviciu în câteva zile.
Prin artroscopie nu se mai fac 
incizii, nu mai deschidem articu-
lația, ci pătrundem în articulație 
prin niște orificii pe care se pune 

câte un fir. După operație, nu 
rămân decât câteva mici incizii, 
iar pacientul poate călca deja pe 
picior. Deci, morbiditatea paci-
entului a scăzut foarte mult prin 
acest tip de intervenție.
Pe de altă parte, artroscopia oferă 
posibilitatea să afli niște lucruri 
despre interiorul articulației. Oda-
tă deschisă, articulația nu și-ar 
mai păstra anumite caracteristici 

„Sunt operații în cazul cărora partea de recuperare are 50%-50% importanță cu 
intervenția chirurgicală în succesul final.”

Interviu cu dr. Doru Filipescu, medic primar ortopedie-
traumatologie, Spitalul de Ortopedie și Chirurgie Plastică MedLife
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anatomice. Artroscopia permite 
tratamente eficiente în cazul lezi-
unilor de cartilaj posttraumatice 
– prin care se generează producția 
de cartilaj în zona în care este 
nevoie – sau o nouă abordare 
a meniscului – meniscul fiind 
văzut ca un fel de organ esențial al 
genunchiului, motiv pentru care 
fiecare intervenție trebuie făcută 
foarte economicos, din punctul de 
vedere al exciziei. 

În Spitalul de Ortopedie 
MedLife, faceți toate aceste 
tipuri de intervenții?
Se fac transplanturi și înlocuiri 
de cartilaj cu grefe artificiale, 
rupturile de menisc, transplanturi 
de ligament încrucișat anterior și 
posterior – pe care am început să 
le fac în 1993, bineînțeles cu reac-
tualizări permanente ale tehnicii – 
intervenții la nivelul umărului, in-
tervenim și în luxațiile recidivante 
– la persoanele care fac luxații 
periodic, de la două-trei-patru în 
sus – în rupturile de manșetă ro-
tatorie – a doua mare afecțiune de 
la nivelul umărului, după luxațiile 
recidivante, ce se manifestă prin 
dureri la nivelul umărului și prin 
imposibilitatea de a ridica mâna.

O altă afecțiune pe care am întâl-
nit-o frecvent la consultații în ulti-
ma vreme este capsulita retractilă, 
manifestată prin dureri masive la 
nivelul umărului, cu imposibilita-
tea de a mișca în toată amplitudi-
nea umărul. Brațul și umărul sunt 
limitate în mișcări, mișcările sunt 
foarte dureroase și, de asemenea, 
apar dureri nocturne. Mai vorbim 
despre așa-numita tendinită cal-
cifiantă – cauzată de depozite de 
calciu sub formă de pastă sau de 
granule fine în tendoanele acestor 

mușchi –, iritație care provoacă, la 
fel, dureri nocturne foarte puter-
nice și imposibilitatea de a ridica 
brațul. Toate acestea se rezolvă 
ușor artroscopic.

Am citit că ruptura de me-
nisc nu se operează întot-
deauna. 
Exact. Trebuie foarte bine dozată 
indicația de meniscectomie. Nu 
facem totală, nici nu se pune pro-
blema de meniscectomie totală, 
ci parțială, segmentară, minimă, 
inclusiv la leziunile vechi, în cazul 
oamenilor în vârstă. Sunt foarte 
multe nuanțe legate de menisc. 
Este o componentă foarte impor-
tantă a genunchiului. Meniscul 
preia, din forța de încărcare care 
se transmite vertical, 50%. Dacă 
scoți total meniscul, crește încăr-
carea pe partea care nu are menisc 
cu 200-300%, ceea ce produce, 
mai ales după o anumită vârstă, 
modificări de tip: necroză, dureri, 
edem osos și altele.

Care sunt simptomele 
pentru care este bine să ne 
prezentăm la ortoped?
Orice durere, orice umflare a 
genunchiului, orice blocaj, orice 
traumatism evident. Sunt pacienți 
care vin după un an, după doi 
sau trei ani, cu rupturi vechi de 
ligament încrucișat. Între timp, ei 
au mers cu o instabilitate în ge-
nunchi, cu un joc pe care nu l-au 
simțit sau l-au ignorat. Ieri, am 
avut un pacient cu probleme vechi 
la un genunchi și care a tot amâ-
nat să se trateze, spunând: „Nu-i 
nimic, îmi pun genunchiul la loc”. 
Când a venit la mine, avea o gaură 
mare în cartilaj, un menisc rupt și 
pierdut pe undeva prin articulație, 
niște stricăciuni de cartilaj în alte 

sportivi de mare valoare, pe care, 
ulterior, am avut și satisfacția să-i 
urmăresc câștigând campionate, 
competiții sau meciuri. Țin minte 
că una dintre primele sportive de 
mare valoare operată de mine a 
fost Gabriela Szabo, cu câteva luni 
înainte de a câștiga primul titlu la 
Atlanta, în 1996. Apoi, toată pleia-
da de atlete: Beclea (n. r. – Violeta 
Beclea-Szekely), Monica Iagăr, 
multe sportive din gimnastică – 
eram, la un moment dat, foarte 
apropiat de lotul de gimnastică 
–, mulți sportivi din fotbal și din 
absolut toate disciplinele: baschet, 
handbal – la un moment dat, ju-
cătoarele din echipa cea mai bună, 
Chimistul Râmnicu Vâlcea, erau 
mai mult de jumătate operate. 

Vi se adresează și sportivi 
amatori. Ce greșeli trebuie 
să evite oamenii care se 
apucă de sport, pentru a nu 
se accidenta?
Există niște programe de tip 

zone. Acestea sunt leziuni pe care 
nu le mai poți repara, să-i faci ge-
nunchiul cum ai fi putut să-l faci 
dacă el venea la timp. Deci, după 
ce a avut traumatismul, după 
ce știe că s-a întâmplat ceva în 
genunchi, atunci trebuie să vină. 
Leziunile – de cartilaj, de menisc 
–, odată începute, ele continuă. 
Cu cât mai mult timp sunt ignora-
te, cu atât devin mai grave și sunt 
foarte greu de tratat. 

Cât de importantă este 
recuperarea în ecuația 
succesului unui tratament 
ortopedic?
Sunt operații – o astfel de 
intervenție este transplantul de 
ligamente încrucișate – în care 
partea de recuperare are 50-
50% importanță cu intervenția 
chirurgicală în succesul final. De 
aceea este bine ca pacientul să 
apeleze la un centru de recuperare 
care deține programe și proto-
coale preluate din centre în care 
s-au verificat deja. Aici (n. r. – la 
Spitalul de Ortopedie MedLife) 
este un centru foarte bun. Este 
foarte important să se găsească 
în același loc, pentru că pacientul 
poate urma imediat un program 
de recuperare, după care poate 
continua timp de o jumătate de an 
sau de un an.
Recuperarea nu trebuie privită 
ca un chin. Am pacienți care au 
continuat recuperarea și după 
perioada recomandată, sub forma 
unei gimnastici de întreținere.

Prin prisma supraspeci-
alizării în traumatologie 
sportivă pe care o aveți, 
v-ați câștigat supratitlul de 
„ortopedul sportivilor”.
Da, am operat foarte mulți 

gimnastică, prin care poate fi 
scăzut riscul de accidentare. Aici 
intră exercițiile de propriocepție și 
exercițiile de stretching. 
Exercițiile de propriocepție 
conferă siguranță – pentru că 
îmbunătățesc echilibrul, mișca-
rea articulară, biomecanica – și 
se pot preveni, astfel, unele mici 
accidente.

Exercițiile de stretching protejează 
contra rupturilor musculare, mai 
ales pe cei care au avut deja și știu 
că sunt predispuși la asta. Este 
important să întinzi mușchiul și 
tendonul corespunzător, pentru a 
scădea riscul de a avea o ruptură.

În orice sport, când vrei să începi, 
este bine să apelezi la un profe-
sionist, care are niște programe 
speciale – cum avem noi progra-
mele de recuperare după operație. 
Orice suprasolicitare a organis-
mului creează ulterior niște afec-
țiuni de tip: tendinite, entezite, tot 

felul de inflamații, mai ales la cei 
care încep după vârsta de 40 de 
ani, vârstă la care este absolut de 
preferat o activitate fizică. Eu îmi 
dau seama pe propria-mi piele ce 
necesar este sportul pentru a-mi 
echilibra viața de stres de la spital.

Apropo, ce sporturi practi-
cați?
Un sport pe care îl fac în mod 
constant – adică, de două-trei 
ori pe săptămână  –este tenisul. 
Sunt implicat în competiții – de 
exemplu, în competițiile de tip 
balcanic, cu echipa noastră de 
medici, cu care particip an de an, 
de 19 ani.

Fac multe sporturi nautice: 
placă pe apă, adică wakeboard, 
monoski pe apă, kiteboard. Ce 
mai fac? Enduro, cu motocicletele 
pe munți. Ideea este că sportul te 
echilibrează foarte mult. Sunt fost 
practicant de polo pe apă. Înotul 
și polo m-au ajutat foarte mult în 
formarea mea fizică și psihică.

Un lucru pe care vi l-a spus 
un pacient și care v-a im-
presionat?
Nu-mi vine nimic în minte acum. 
Cea mai mare satisfacție este să 
vezi că pacientul, după operație, 
este mulțumit și că a intrat deja 
într-o normalitate fizică și psihică, 
că nu-i pare rău că a făcut operația 
și spune: „Ce bine mă simt! Dacă 
știam, veneam mai demult”.

Foarte multe dintre operații se 
fac cu întârziere, din cauza fricii 
pacienților.

Interviu de Ana-Maria Niță

INTERVIU

„Dacă scoți total 
meniscul, crește 
încărcarea pe partea 
care nu are menisc 
cu 200-300%, ceea 
ce produce, mai ales 
după o anumită vârstă, 
modificări de tip: necroză, 
dureri, edem osos și 
altele.”

2322 iulie - august 2016



8

UTILE

5 măsuri
de prim ajutor
în vacanță

Măcar puțină precauție nu strică 
niciodată. Așa că, atunci când vă 
pregătiți să plecați în concediu, puneți 

răul înainte, cum se spune, și luați-vă toate 
măsurile de protecție și de prim ajutor pe care 
vi le puteți lua. Și-apoi nu mai rămâne decât să 
aveți vacanță plăcută!

1. Plecăm la drum, dar nu 
luăm și răul de transport
Răul de mișcare apare atunci când 
există o nepotrivire între infor-
mațiile senzoriale provenite de la 
ochi și de la urechi (cât și de la alți 
receptori ai echilibrului). Zona ce 
reacționează la această nepotrivire 
este o mică porţiune din creier 
– aria postremă  –, ce provoacă 
reflexul de vomă, la fel ca în cazul 
intoxicaţiilor. 
Răul de mișcare apare în special 
la copii, al căror mecanism de 
echilibru este mult mai sensibil 
decât cel al adulților.

Măsuri de ajutor în mijlocul de 
transport
• Priviți drept înainte la 

drumul pe care îl parcurge 
mașina sau la linia orizontu-
lui, dacă vă aflați pe mare. În 
acest sens, evitați să citiți, să 
vă uitați pe o hartă sau orice 
altă activitate care presu-
pune focalizarea pe obiecte 
apropiate.

• Cel mai bun exemplu că asta 
funcționează este faptul că, 
într-un autoturism, șoferul, 
pentru că privește mereu îna-
inte, la drum, nu este afectat 
niciodată de răul de mișcare.

• În cazul zborului cu avionul, 
cereți personalului aeropor-
tului să vă dea un loc deasu-
pra aripii sau la geam, unde 
mișcările sunt mai reduse. 

• Pe vapor, cel mai bine este 
să găsiți un loc spre centrul 
vasului, unde tangajul este 
mai mic.

• În tren, stați cu fața în direc-
ția de deplasare.

• Respirați aer rece.
• Evitați să mâncați pe săturate 

înainte de a porni la drum. În 
special mâncărurile grase și/
sau prăjite agravează greața. 

• În cazul în care copiii dum-
neavoastră sunt predispuși la 
rău de mișcare, nu le măriți 
neliniștea vorbind cu ei des-
pre asta înainte sau în timpul 
călătoriei. Le puteți accentua 
starea și vor ajunge să vomite.

Suplimente pentru călători 
sensibili
Pentru a evita simptomele de rău 
de transport, puteți lua preven-
tiv așa-numitele “suplimente de 
călătorie”. 
• Dacă sunteți o persoană an-

xioasă, un bun tonic general 
pentru calmarea nervoasă și 
pentru atenuarea răului de 
mișcare este magneziul. Luați 
500 mg, în timpul mesei, cu 
o oră înainte să plecați.

• Vitamina B6 poate fi de 
ajutor în calmarea stării de 
greață. Doza recomandată 
este de 100 mg cu o oră îna-
inte de plecare și de încă 100 
mg la două ore după aceea.

• Puteți lua antihistaminice 
cum este Emetostop 30mg, 
câte un comprimat cu o oră 
înainte de plecare și apoi din 
24 în 24 de ore.

• Cu două ore înainte de 

plecare la drum și la fiecare 
patru ore după aceea, luați 
preparate cu ghimbir. Acesta 
își face efectul aproape in-
stantaneu și nu are niciunul 
dintre efectele secundare ale 
medicamentelor comerciale. 
Puteți alege între capsule de 
100 sau de 200 mg de extract 
standardizat, între a mesteca 
ghimbir proaspăt, a bea ceai 
sau tinctură de ghimbir în 
puțină apă caldă ori a ronțăi 
câțiva biscuiți cu ghimbir.

2. Fără toxiinfecții în 
concediu!
Pentru a evita apariția toxiinfecți-
ilor alimentare este foarte impor-
tant să fie respectate următoarele 
reguli de igienă:
• trebuie să avem grijă ca 

alimentele pe care le cum-
părăm să fie proaspete, să fie 
păstrate corespunzător, să nu 

Articolul a fost realizat 
cu ajutorul dr. Simona 
Stoica, medic medicină 
generală de la Centrul 
Medical MedLife 
Floreasca.
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prezinte deteriorări ale am-
balajului și să fie în  termenul 
de garanție;

• trebuie să ne spălăm pe 
mâini înaintea fiecărei mese 
și după folosirea toaletei. 
Dacă nu există posibilitatea 
să vă spălați pe mâini, folosiți 
geluri sau soluții pentru 
dezinfectarea mâinilor;

• spălați atent fructele și 
legumele cu apă potabilă și, 
în general, folosiți pentru 
consum doar apă din surse 
sigure; 

• evitați să consumați carne 
preparată „în sânge” sau lapte 
„proaspăt de țară”, care, în 
majoritatea cazurilor, nu este 
nici măcar fiert.

• consumați fructe de mare 
sau pește crud (sushi) doar 
atunci când sunt proaspete;

• nu consumați conserve al că-
ror capac s-a bombat, pentru 
că riscați să vă îmbolnăviți de 
botulism, o formă severă de 
toxiinfecție alimentară.

3. „Ajutor, mi-am 
accidentat piciorul!”
Conduita de ajutor în cazul unei 
entorse constă în repaus fizic al 
articulației afectate și în aplicarea 
unei pungi cu gheață sau a unei 
comprese reci pe locul respectiv. 
Astfel este redusă durerea, se 
produce vasoconstricție locală, 
este redus fluxul sanguin local și, 
implicit, este limitată inflamația 
locală.

În cazul fracturilor deschise, 
primul ajutor constă în oprirea 
sângerării cu o compresă locală, 
apoi în imobilizarea provizo-
rie a membrului afectat. Orice 
imobilizare trebuie să cuprindă 

• odihnă 24 de ore.

Prim ajutor
în caz de arsuri solare 
Se vor aplica loțiuni calmante sau 
chiar și banalul iaurt.
În schimb, este contraindicat să 
se aplice unt, vaselină sau alte 
produse pe bază de ulei. Acestea 
pot bloca porii, astfel încât căldura 
și transpirația nu pot fi eliminate, 
ceea ce poate duce la infecție.
Atenție, dacă au apărut vezicule, 
nu le spargeți! Dacă s-au spart 
accidental, se va curăța zona prin  
gesture blânde, cu apă și un săpun 
delicat, aplicând apoi o cremă 
antibacteriană și acoperind zona 
cu o compresă umedă.

5. „Îmi curge sânge din nas. 
Ce-i de făcut?”
Primul ajutor în cazul 
epistaxisului (sângerare nazală) două articulații (încheieturi): cea 

de deasupra și cea de dedesubtul 
focarului de fractură. Atelele (la o 
adică, scânduri, crengi) se învelesc 
în vată sau în alte materiale moi, 
pentru a nu leza pielea, a nu afecta 
circulația și a nu amplifica dure-
rea. Se trage apoi o fașă în jurul 
atelelor și membrului fracturat 
– nu prea strâns –, obținându-se 
astfel o imobilizare provizorie.
Cel puțin două persoane tre-
buie sa conlucreze la realizarea 
imobilizării. Una ridică membrul 
fracturat cu o mână, în timp ce cu 
palma de la cealaltă mână sprijină 
locul fracturii, iar cealaltă persoa-
nă aplică atelele și trage fașa.

4. Insolația, bat-o vina! 
În caz de insolație se recomandă:
• retragerea de la soare a 

persoanei cu insolație și 
transportarea acesteia către 
un loc răcoros sau măcar 

constă în adoptarea unei poziții 
cu capul ușor aplecat în față și în 
aplicarea unei compresii digitale, 
timp de aproximativ 10 minute, 
pe aripa nazală de unde provine 
hemoragia.

Atenție, nu trebuie împins capul 
pe spate, pentru că poate determi-
na curgerea sângelui pe peretele 
posterior al faringelui și înghițirea 
lui, ceea ce va irita stomacul și va 
declanșa vărsături.

După compresia nării, se poate 
aplica gheață, pentru a produce 
vasoconstricție și a determina 
oprirea sângerării. Daca nu se 
oprește sângerarea după aproxi-
mativ 10 minute de compresie, se 
reia procedura.

În cazul unei hemoragii ambun-
dente, cereți ajutor specializat.umbros;

• scăderea temperaturii cor-
porale a persoanei afectate 
prin pulverizarea de apă sau 
prin aplicarea unor compre-
se pe abdomen, pe gât și pe 
axile;

• rehidratarea treptată - prin 
consumarea a unu-doi litri 
de apă în primele două ore;

• urmărirea respirației și pul-
sului persoanei;urmărirea 
și preîntâmpinarea evoluției 
insolației către șocul hiper-
termic, semnele acestuia 
fiind: apariția convulsiilor, 
vărsăturilor, pierderea 
conștienței pentru câteva 
minute și pulsul scăzut;

• masarea mâinilor și picioa-
relor pentru stimularea 
circulației sangvine;

• administrarea de medi-
camente antialergice sau 
antitermice;

Ce e bine să conțină 
farmacia la purtător?

Dacă plecați în concediu într-un 
loc unde nu aveți acces la far-
macii sau într-o țară străină, 
ar fi bine să luați cu voi 
o trusă de prim ajutor 
care să conțină: 
• comprese sterile, 

tifon, plasturi, un 
leucoplast mic, o 
foarfecă, un dezinfect-
ant local (betadina, rivanol, 
apă oxigenată, baneocin 
pulbere/ unguent);

• comprimate de: analgezice, 
antitermice, antiinflama-
toare, adjuvante, pentru 
dureri de dinți, urechi, cap, 
dureri musculare, colică 
abdominala etc.; 

• picături oftalmice (lacrimi 
artificiale); 

• antiseptice locale și anti-
bacteriene: tablete de supt, 
pentru infecții sau dureri în 
gât; 

• antitusive/secretolitice (pen-
tru tuse); 

• medicamente pentru com-
baterea constipatiei sau a 
diareei ; 

• antivomitive (pentru greata, 
rau de masina, rau de mare)  

• antiacide (pentru probleme 
gastrice, hiperaciditate)  

• antihistaminice, antipru-
riginoase, creme pentru 
mușcături ale insectelor.

De asemenea, luați cu voi și copii 
xerox ale rețetelor tratamentelor 
pe care le urmați. 

Dacă plecați în străinătate, cereți 
explicit medicului o rețetă cu 
denumirea generică a medica-
mentului.
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Laura
Am 28 de ani. La 18 ani, am fost 
diagnosticată cu sindrom polichistic 
ovarian și, până anul trecut, am fost 
pe tratament cu anticoncepționale, 
întâi Yasmin și apoi Yaz. În ultima 
vreme, când urmam tratamentul 
cu Yaz, am început să mă simt rău. 
Am renunțat la anticoncepționale 
o perioadă, pentru a vedea cum mă 
simt și dacă situația se va îmbunătăți. 
Îmi puteți spune dacă pot renunța 
la anticoncepționale fără să îmi pun 
sănătatea în pericol și fără să risc să 
devin infertilă?

Răspunde dr. Caliopia Gavril 
Parfene, medic primar 
obstetrică-ginecologie, Centrul 
de Medicină Materno-Fetală 
și de Reproducere Umană și 

Life Memorial Hospital București:

Sindromul ovarelor polichistice se 
caracterizează printr-o secreție crescută de 
hormon luteinizant la nivel hipofizar, care 
împiedică apariția ovulației fiziologice. 
Tulburările metabolice ce apar în 
acest sindrom – rezistența la insulină, 
hiperglicemia, hiperandrogenismul cu 
hirsutism, obezitatea – susțin terapia cu 
antidiabetice orale de tip metformin, care 
ar atenua această simptomatologie. În 
cazul în care indicele de masă corporală 
crește, țesutul adipos în exces reprezintă 
o sursă importantă de estrogen care, 

acționând continuu asupra endometrului, 
poate determina apariția hiperplaziei 
endometriale evolutive. De aceea, se 
impune tratamentul hormonal de reglare a 
menstruației, pentru a evita riscul apariției 
acestei hiperplazii endometriale dacă 
menstruația nu se stabilește spontan în 
urma tratamentului cu metformin.

Daniel
Cum se manifestă artrita psoriazică și 
în ce constă tratamentul?

Răspunde dr. Alina Posea, 
medic specialist reumatologie, 
Hyperclinicile MedLife Favorit 
și MedLife Titan:

Afectarea articulară apare la o treime 
din pacienții cu psoriazis și are foarte 
multe forme de manifestare. Sunt, în 
principal, două tipuri de afectare: una de 
tip axial, afectând coloana, și cealaltă de 
tip periferic, afectând articulațiile mici 
sau mari ale mâinilor și ale picioarelor. 
Afectarea articulară variază ca severitate: 
poate să se manifeste în forme blânde, cu 
dureri articulare și cu umflături minime, 
sau poate ajunge la forme severe, foarte 
deformante, cum ar fi artrita mutilantă.
Tratamentul este complex, medicamentos 
și non-medicamentos, și implică o echipă 
de specialiști: medic dermatolog, medic 
reumatolog, medic de recuperare și de 
fiziokinetoterapie și, în fazele avansate, 
medic ortoped.

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

Bogdan
Atunci când depun efort prelungit sau 
atunci când sprintez, simt că genunchiul 
stâng, operat de menisc acum 25 de ani, 
este solicitat. Jena ușoară dispare după 
ce încetinesc ritmul alergării.
Menționez că am un indice de masă 
corporală la limita de sus a normalului 
și că fac încălzirea înainte de efort. 
Credeți că este nevoie de un control?

Răspunde dr. Gabriela Soare, 
medic specialist ortopedie-
traumatologie, Spitalul de 
Ortopedie și de Chirurgie 
Plastică MedLife: 

După cum îmi descrieți durerea, cel mai 
probabil este un sindrom patelofemural 
sau „genunchiul alergătorului”, care este o 
suprasolicitare la nivelul genunchiului. 
Ca tratament, o perioadă de repaus vă va 
fi benefică, apoi întoarcerea la activitatea 
sportivă ar trebui să se facă treptat, cu 
încălzire și cu stretching atât pre-, cât și 
postefort. De asemenea, suplimentele 
alimentare cu glucozamină și condroitin, 
care hrănesc cartilajul articular, vă vor fi 
benefice. 
Recomandarea mea este să evitați sprintarea 
(flexia exagerată produsă în timpul mișcării 
crește frecarea între rotulă și femur și 
accentuează durerea), întotdeauna să faceți 

încălzirea riguros și să aveți încălțăminte 
potrivită pentru suprafața pe care alergați.
Dacă se mențin durerile după aceste 
schimbări, vă aștept la un control.

Simona 
Este posibil ca efectele botoxului clasic 
să fie mai satisfăcătoare și mai de lungă 
durată decât cele ale botoxului vegetal?

Răspunde dr. Noela Ionescu, 
medic primar chirurgie 
estetică și reparatorie, 
Centrul DermaLife, 
Hyperclinicile MedLife 

Grivița, Titan și Galați:

Este adevărat că toxina botulinică clasică 
produce estomparea ridurilor hiperkinetice 
(de mișcare) mai profunde în mai bună 
măsură decât tratamentul prezentat, care se 
adresează ridurilor superficiale și proceselor 
globale de îmbătrânire a feței.
Administrarea de botox vegetal este o 
procedură estetică, nu una invazivă, ca în 
cazul folosirii toxinei botulinice. Injectarea 
acestuia produce efect pe o durată de patru-
șase luni. Tratamentul amintit, efectuat cu 
frecvență de o ședință pe săptămână, timp de 
cinci săptămâni (unor chipuri cu fenomene 
accentuate de îmbătrânire), are drept rezultat 
îmbunătățirea calității pielii pe o durată de 
cinci-șase luni.
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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 PDR 
Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod 
500366, Brașov 
Telefon: 0268 960

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

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. Olteniței 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 Griviței nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Centrul de Herniologie
Strada Calea Griviței 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 Griviței 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 Griviței 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

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

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

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

REȚEAUA MEDLIFE

Facem România bine.

Call center: 0257 960    www.medlife.ro

MedLife Genesys

INTERVENȚIA
LASER, NOUL
STANDARD ÎN
CHIRURGIA
PROSTATEI.
Intervenţia laser asupra adenomului 
de prostată este noul standard în 
chirurgia prostatei.
Este sigură, durează puţin şi ajută 
pacientul să se recupereze mai 
repede, fără complicaţii. 

Dr. Dorin Claici, Medic Primar 
urologie, Doctor în ştiinţe medicale, 
este singurul medic din România 
care face intervenţii laser HoLep 
(Holmium Laser Enucleation of the 
Prostate) cu laserul VersaPluse 
Power Suite.




