
22 2313 - 19 martie 2023 13 - 19 martie 2023www.jurnaluldeilfov.ro www.jurnaluldeilfov.ro

Ionela CHIRCU

Din dragoste pentru oame-
nii care au nevoi medicale din 
sfera dermatologiei, experții 
Clinicii Bioderm își dedică ab-
solut toate resursele pentru 
a le asigura pacienților servi-
cii medicale la cele mai înal-
te standarde de calitate. Cen-
trul pe care îl vor deschide în-
cepând cu data de 1 aprilie 
2023, în inima orașului Popești-
Leordeni, deține tehnologii de 
ultimă generație, care permit 
medicilor realizarea celor mai 
avansate analize computeriza-
te, cu maximum de siguranță și 
de confort pentru pacient. Bio-
derm este locul în care ilfove-
nii, și nu numai, cu afecțiuni 
dermatologice sau care pur și 
simplu doresc să-și verifice sta-
rea de sănătate a pielii, au ac-
ces la ultimele apariții în ma-
terie de tehnologie și la cele 
mai bune tratamente existen-
te la momentul actual, în lu-
me, în domeniul dermatologi-
ei. Profesioniștii în sănătatea 
pielii tratează aici de la bana-
lele dermatite, până la leziunile 
atipice care au potențial cres-
cut de a se transforma în can-
cer de piele. Din fericire, chiar 
și în situațiile cele mai compli-
cate, dispozitivele medicale de 
care dispune clinica îi ajută pe 
medici să ia cele mai inteligen-
te decizii.     

Dr. Viorica Russu, 
fondator al Clinicii 

Bioderm,  
Popești-Leordeni:  

”Verificați-vă 
sănătatea! Oricine 
poate face cancer  

de piele”
După ce ani de zile au reușit 

să-și însușească cele mai noi 
cercetări științifice în domeniu, 
un grup de medici români a 
revenit în țară pentru a aju-
ta pacienții din România să be-
neficieze de îngrijirea aten-
tă și performantă a unei echi-
pe cu o experiență medica-

lă excepțională, greu de ega-
lat. Iar pentru ca rezultatul pro-
cesului să fie conform dorinței 
pacienților, specialiștii fac și 
educație medicală cu pacienții, 
în vederea creșterii nivelului de 
aderență la tratament. ”Aceas-
tă nouă activitate, care acum, la 
început de primăvară, se naște 
în Popești-Leordeni este un ele-
ment nou al unei activități pe 
care noi o facem de mai mult de 
30 de ani. Totul a început într-
o zi când ne-am gândit că par-
tea medicală trebuie acoperită, 
nu numai în țări avansate, ci și 
în România, cu ideile și tot ceea 
ce învață omul care are șansa 
să meargă și în altă parte. Și 
ca să fiu mai exactă, după 15 
ani de experiență profesională 
în SUA, după ce am înțeles că 
asistența medicală trebuie făcu-
tă de la om, la om, și acordat 
importanță fiecărei persoane, 
și fiecărui aspect medical, noi  
ne-am oprit asupra câtorva as-
pecte. Vorbim acum de der-
matologie - pentru că punc-
tul pe care îl vom deschide în 
orașul Popești-Leordeni se ocu-
pă de dermatologie. Spun as-
ta pentru că toată familia Bio-
derm se ocupă de dermatolo-
gie, de la dr. Lucian Russu, dr. 
Michael Russu, până la dr. Emi-
ly Russu. Și, de aici, mai depar-
te. Pentru noi, prioritatea numă-
rul unu în acordarea asistenței 
medicale în dermatologie es-
te prevenția. Iar ca să pre-
vii, trebuie să identifici. Deci, 
vom face aici atât prevenție, 
cât și depistare. Problemele 
dermatologice nu cauzează 
durere, nu au manifestări care 
să trimită pacientul la medic în 
faze incipiente. Oamenii trebu-
ie însă să înțeleagă că a preve-
ni ceva ce pare minor, dar ca-
re se poate dezvolta în ceva 
complicat, este foarte impor-
tant. Sunt foarte multe situații 
în care oamenii se gândesc că 

investigațiile medicale sunt foar-
te scumpe și aleg să nu se pre-
zinte la medic. Ei trebuie să știe 
însă că în clinica noastră pot ve-
ni cu bilet de trimitere de la me-
dicul de familie sau de la medicul 
curant și nu achită consultația 
și/sau alte investigații. O derma-
toscopie digitală, de exemplu, 
permite vizualizarea alunițelor 
cu potențial risc cancerigen. În 

90% din cazuri, starea de sănă-
tate a pacienților necesită reve-
nire la cabinetul de specialitate 
peste șase luni, un an. Este obli-
gatoriu ca o persoană care ob-
servă că o aluniță și-a schimbat 
forma, dimensiunea sau culoa-
rea să meargă la medicul der-
matolog pentru o examinare. 
Dermatoscopia permite stabili-
rea unui diagnostic, dar numai 
după efectuarea unei biopsii. Pe 
măsură ce oamenii înaintează în 
vârstă, crește și riscul dezvoltării 
cancerului de piele. Dar nu este 
obligatoriu. Și, din păcate, nici ti-
nerii nu sunt scutiți de melanom. 
De aceea, trebuie să intrăm în 
această rutină, de a ne contro-
la. Cu toții trebuie să ne facem 
un control dermatologic, o dată 
pe an, chiar dacă nu avem sus-
piciuni că am putea avea ceva. 
Nimeni  nu trebuie să se spe-
rie de ceea ce-i va spune medi-
cul după examinare. Chiar dacă 
este ceva ce, până la un punct, 
se poate trata. Înainte, oame-
nii nu se temeau atât de tare. 
Acum suntem supuși unui stres 
zilnic. Ceea ce vedem noi ca as-
pect fizic, poate părea frumos și 

sănătos. Dar dacă dai mâna cu 
omul respectiv, îi simți textura 
pielii. Pielea este bariera noastră 
care ne separă de partea noas-
tră sacră, de interior și exterior. 
Este cel mai mare organ și este 
manifestarea multor probleme 
interne. Dacă acum zece ani 
descopeream un melanom la o 
lună, acum sunt mai multe de 
zece, lunar. Incidența a cres-
cut foarte mult. La sfârșitul lu-
nii martie vom începe activitatea 
în clinica din Popești-Leordeni. 
Practic, venim în întâmpinarea 
nevoilor pacienților cu un con-
sult dermatologic, o dermato-

scopie digitală, fototerapie (n.r. 
– tratament cu lumină de înal-
tă intensitate și frecvență). 
Avem aparatură medicală de ul-
timă generație, care permite di-
agnosticarea afecțiunilor derma-
tologice, inclusiv a melanomu-
lui, cancerului de piele. Ulterior, 
se realizează o schemă terape-
utică adecvată afecțiunii. Aco-
lo unde va fi nevoie vom face 
intervenții cu mare precizie și în 
condiții de maximă siguranță a 
pacientului. Oferim toate servi-
ciile pentru a ajuta oamenii. Am 
făcut campanii de conștientizare 
a importanței consultului medi-

cal dermatologic și a problema-
ticii afecțiunilor pileii, în parcuri 
și în diverse locuri tranzitate de 
cât mai mulți oameni. Din 2.000 
de oameni, cel puțin 50 au fost 
sfătuiți să-și facă investigații cli-
nice de profil”, ne-a spus dr. Vio-
rica Russu, medic specialist Me-
dicina Familiei și totodată unul 
dintre fondatorii centrului medi-
cal din orașul Popești-Leordeni. 

Să nu uităm că, studiile re-
alizate în ultimii ani arată că ra-
ta de supraviețuire a pacienților 
cu cancer de piele este de 98%-
99% dacă este descoperit din 
timp.  

Specialiștii, zilnic la 
dispoziția pacienților

Simple sau complicate, ex-
perții Bioderm tratează cu toată 
atenția și priceperea, problemele 
fiecărui pacient astfel încât pie-
lea să arate bine, să fie sănătoa-
să și frumoasă, la finalul terapiei. 
”Nu contează că vizita este îna-
inte sau după expunerea la soa-
re, o verificare este importantă 
și trebuie să fie iminentă. Oame-
nii trebuie să știe că este ușor de 
prevenit o problemă, cu o simplă 
dermatoscopie și o consultație. 
Atât în locația nouă, din Popești-
Leordeni, cât și în centrul din 
Săftica, ambele situate în județul 
Ilfov, se pot face atât consultația, 
cât și începutul prevenției, în ba-
za biletului de trimitere, fie că 
revine, fie că este pentru prima 
dată. Dacă o persoană are ne-
voie de un tratament pentru o 
afecțiune sau de o intervenție, 
toate aceste informații vor fi adu-
se la cunoștința pacientului în 
cadrul unei consultații dermato-
logice. În clinicile noastre, tratăm 
pacienți cu psoriazis, acnee, ec-
zeme, vitiligo, onicomicoza (n.r. 
- ciuperca unghiei), dermatite, 
alergii, veruci (n.r. - negi), nevi 
pigmentari (n.r. - alunițe). Teh-
nologia folosită în clinicile noas-
tre ne permite să oferim servi-
cii medicale înalt calitative. Lase-
rul, de exemplu, taie în așa fel 
încât sigiliează și nu permite să 
plece ceva pe această cale. Exis-
tă un înalt grad steril în care se 
lucrează și oferă o altă calitate. 
Este o altă tehnologie. De aceea 
a necesitat zeci de ani de mun-
că pentru dezvoltarea ei.  Es-
te foarte importanta experiența 
specialistului care utilizează la-
ser-ul, fiecare tip de undă laser 
necesitând un training riguros și 
diferit în același timp. Din acest 
punct de vedere ne mândrim cu 
faptul că avem mulți dintre cei 
mai titrați specialiști în domeniu, 

având o expertiză de peste 30 
de ani în utilizarea laserelor. Clar, 
acesta are un avantaj. Marja de 
siguranță a laserului este foarte 
mare. De asemenea, folosim te-
rapia Sunetics, pentru stimularea 
creșterii părului la persoane cu 
probleme legate de căderea ma-
sivă a părului. Pentru nevi, este 
o echipă care lucrează împreună. 
Cine face dermatoscopia, și face 
și poza, dă și indicația dacă ne-
vul trebuie scos și, de cele mai 
multe ori, este aceeași persoană 
care-l și scoate. Dacă nu, oricum 
sunt în aceeași echipă și cel ca-
re scoate nevul știe absolut totul 
despre starea pacientului și exa-
minarea clinică a acestuia”, ne-
a spus dr. Michael Russu, medic 
specialist în dermatologie și ve-
nerologie.

Cei interesați de o consultație 
la specialiștii clinicii din orașul 
Popești-Leordeni pot discuta di-
rect cu dr. Viorica Russu, la nu-
mărul de telefon 0720.338.383. 
Programul va fi zilnic, de luni 
până vineri, în intervalul orar 
10:00-17:00. Consultațiile nece-
sită stabilirea unei programări în 
prealabil. Informații suplimenta-
re se pot obține și accesând site-
ul www.bioderm.ro. 

Clinica de Dermatologie din Saftica, comuna 
Balotești, Bioderm Medical Center, va deschide 
un nou centru medical de profil, în orașul Popești-
Leordeni. Dotată cu aparatură de ultimă generație, 
care până acum a fost utilizată în marile centre 
dermatologice din Statele Unite ale Americii, noua 
clinică oferă soluții eficiente pentru fiecare tip de 
piele și pentru fiecare problemă medicală. Grație 
calităților excepționale, cadrele medicale de aici 
își tratează pacienții într-o manieră modernă și 
plăcută. 

ACTUALITATEACTUALITATE

POPEȘTI-
LEORDENI. DIN GRIJĂ 

PENTRU PACIENȚI, 

Specialiștii Bioderm oferă consultații și servicii medicale  Specialiștii Bioderm oferă consultații și servicii medicale  
de cea mai înaltă calitate,de cea mai înaltă calitate,  gratuite, într-o clinică ultramodernă   gratuite, într-o clinică ultramodernă   

 Noul centru medical își va primi pacienții începând cu data de 1 aprilie 
 Consultațiile și începerea prevenției afecțiunilor severe vor fi gratuite, 

 în baza biletului de trimitere de la medicul de familie
 Echipa medicală este pregătită profesional în clinici din SUA  

și în mari centre universitare internaționale


