
MAI 2012 29

www.medlife.ro

Prima linie 
de laparoscopie pediatrică 
într-un spital privat 
din România

7

4 Nou: Centru de Excelenţă în 
Patologia Tiroidiană 
la MedLife Genesys Arad

Interviu cu: 
conf. dr. Ion Bâscă, 
medic primar chirurgie pediatrică, 
Spitalul de Pediatrie MedLife

22

dosar medical Se dă startul ieşirilor 
la iarbă verde. Sunteţi pregătiţi?



Șansa 
se poate naște oricând!

MAI 2012 29

www.medlife.ro

Prima linie 
de laparoscopie pediatrică 
într-un spital privat 
din România

7

4 Nou: Centru de Excelenţă în 
Patologia Tiroidiană 
la MedLife Genesys Arad

Interviu cu: 
conf. dr. Ion Bâscă, 
medic primar chirurgie pediatrică, 
Spitalul de Pediatrie MedLife

22

dosar medical Se dă startul ieşirilor 
la iarbă verde. Sunteţi pregătiţi?

DOSARMEDICAL

Se dă startul ieşirilor 
la iarbă verde. 
Sunteţi pregătiţi?
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Ina Bãdãrãu

În Săptămâna Mare, când toată lumea era prinsă-n forfota pregătirilor pentru 
sărbătorile de Paști, am decis să schimbăm ritmul și să mergem la un centru 
social din Capitală. Mai exact, ne-am propus să vizităm niște copii frumoși și 

dragi nouă de la Fundația Sfântul Dimitrie.

Am găsit acolo mai mult decât o atmosferă caldă și primitoare. În ochii celor 
peste 40 de copii care ne-au înconjurat şi ne-au sărit în braţe, dar și a doamnelor 
educatoare care erau în preajma lor, citeam entuziasmul și bucuria revederii. Erau 
extrem de emoționați! 

Ce a urmat, îmi este greu să redau în cuvinte...  Pe acordurile valsului vienez de 
Johann Strauss, 6 prichindei ne-au încântat privirile și ne-au cucerit inimile prin 
mișcările bine interpretate, dar mai ales prin emoția și dăruirea pe care ne-au 
transmis-o atunci când au dansat. Ulterior, după  5 minute de negocieri strânse 
apropo de ce piesă de teatru vor copiii mai mult “să pună în scenă” din cele 6 
opțiuni enumerate, s-au descis să joace o secvență din piesa “O scrisoare pierdută”.  
Cetățeanul Turmentat și Nae Cațavencu, personaje interpretate de 2 pitici de 9 ani, 
au fost de-a dreptul senzaționali!

La final, ne-am strâs cu toții într-un cerc și, rând pe rând, copiii ne-au mărturisit ce 
vor să se facă când vor crește mari. “Eu vreau să mă fac șef de magazin” ne-a spus 
Ioana, o fetiță de 6 ani; “Eu vreau să mă fac actor” ne-a spus Mihai, băiețelul de 9 ani 
care a jucat rolul Cetățeanului Turmentat; „Eu vreau să mă fac doctor de animale” 
a strigat Maria, o fetiță de 7 ani;  „Eu, când o să cresc mare, și o să mă fac bine, o 
să fiu polițist..., așa cum a fost tata” ne-a spus Bogdan, un băiețel de 10 ani; și lista 
meseriilor a continuat.

Dacă revenim asupra rândurilor de mai sus, cel mai probabil, senzaţia fiecăruia 
dintre voi va fi că vorbim despre nişte copii normali, la fel ca şi cei pe care îi aveți 
acasă sau fac parte din cercul familiei voastre. Realitatea însă este puţin diferită. Cei 
despre care am aminitit mai sus sunt de fapt copiii unui centru social. Sunt copii 
defavorizaţi, inclusiv copii cu dezabilităţi, care trăiesc în familii sărace sau care au 
fost abandonaţi; sunt copii care, de cele mai multe ori, au o singură masă pe zi, nu au 
cu ce se îmbrăca ca să meargă la şcoală, unii dintre ei sunt bolnavi cronici şi, cu toate 
astea, au ambiţia să devină: doctori, şefi de magazine poliţişti şi chiar actori. 

Speranţa acestor copii şi încrederea în ziua de mâine a reapărut odată cu integrarea 
lor într-un centru de zi. Datorită sprijinului educatorilor de la  Fundația Sf. Dimitrie 
aceşti copii acum pot desena, pot citi, pot dansa, pot meșteri obiecte din ceramică şi 
se pot gândi la un viitor.

Şi noi vrem să îi ajutăm şi avem nevoie de ajutorul vostru! Nu este vina copiilor 
defavorizaţi că s-au născut în astfel de condiţii, dar stă în puterea noastră să 
schimbăm ceva!

Puțin câte puțin, putem schimba viețile acestor copii și, totodată, îi putem ajuta să 
fie cu un pas mai aproape de viitorul pe care și-l doresc. Redirecționează 2% din 
impozitul tău pe venit către Asociația Pro Sănătatea. Fiecare leu înseamnă foarte 
mult pentru copiii din medii defavorizate pe care îi susținem împreună cu Fudația 
Sf. Dimitrie. Ne vom îngriji de sănătatea lor și-i vom susține să crească frumos.

O șansă se poate naște oricând, șansa LOR se poate naște chiar ASTĂZI! Ajută-ne 
să-i ajutăm!
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la ser-
viciile, promoţiile, dotările şi noii medici MedLife.

Decizia de a apela la ajutorul unui psiholog sau 
psihoterapeut este delicată şi dificilă. Avem o mulţime 
de întrebări, dar şi mai multe aşteptări. În ediţia curentă, 
încercăm să aducem câteva răspunsuri referitoare la 
ceea ce se întâmplă în cadrul unei şedinţe de psihotera-
pie şi vă invităm să cunoaşteţi mai îndeaproape Centrul 
de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare.

Zilnic, în autobuz, metrou sau chiar la volanul 
maşinilor vedem oameni care „butonează” rapid 
tabletele sau terminalele mobile de ultimă generaţie. Fie 
că spun lumii în ce groapă au dat cu roata stângă acum 
5 secunde sau că au devenit „single”, discuţiile de pe 
platformele virtuale sunt o realitate care ne-a acaparat 
viaţa într-o mare măsură. În rubrica opinii, dr. Gabriel 
Diaconu polemizează asupra unui subiect extrem de 
actual – dependenţa de reţelele de socializare. 

Când Partidul a decis că universităţile de medicină 
trebuie să scoată prima promoţie de pediatri, conf. Dr. 
Ioan Bâscă s-a trezit la facultatea de pediatrie, deşi nu 
intenţiona să urmeze această specialitate. A încercat să 
protesteze, dar pentru că nu existau alternative, a rămas 
şi astăzi nu vede cum ar fi fost altfel viaţa sa. Aflaţi din 
interviul conf. dr. Ion Bâscă, medic primar chirurgie 
pediatrică, cum e să-ţi trăieşti viaţa lângă copiii din spital. 

Decizia de a începe o dietă nu este niciodată una prea 
uşoară. Citiţi în rubrica Întrebările Tale ce trebuie să 
facem dacă vrem să începem un regim, dar şi alte sfaturi 
utile pentru diverse probleme de sănătate.  
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Pacienţii care suferă de litiază ureterală (calculii renali 
localizaţi la nivelul ureterului) pot beneficia de un program 
complet de diagnostic şi tratament în Life Memorial 
Hospital. În cadrul spitalului, beneficiaţi de analize complexe 
şi investigaţii imagistice pentru stabilirea diagnosticului şi 
intervenţii endoscopice, minim invazive.  

Potrivit statisticilor 70% din colicile renale sunt date de 
calculii care în traseul lor spre vezica urinară s-au localizat în 
ureter (canalele care leagă rinichii de vezica urinară), blocând 
fluxul urinar. 

Iniţial, starea pacientului este evaluată în cadrul unei 
consultaţii, iar ulterior, se stabileşte diagnosticul prin 
examene radiologice şi analize de laborator. Odată ce calculul 
este localizat la nivelul ureterului se poate efectua operaţia 
de eliminare a acestuia prin ureteroscopie. Ureteroscopia 
presupune vizualizarea lumenului ureteral (interiorului 
ureterului şi implicit a calculului) cu ajutorul unui aparat 
special numit ureteroscop. Prin canalul de lucru al 
ureteroscopului se introduc diferite instrumente ce permit 
prelucrarea calculului şi extragerea fragmentelor litiazice.
Intervenţia constă în introducerea ureteroscopului pe cale 
endoscopică prin ureter până la nivelul calculului. Dacă 
dimensiunea acestuia permite, se poate realiza extragerea 
calculului cu ajutorul unor pense speciale fără să fie nevoie 
de fragmentare. În situaţia unui calcul voluminos se practică 
iniţial casarea prin litotriţie şi apoi extragerea succesivă a 
tuturor fragmentelor.

Dacă intervenţia nu este posibilă, cum ar fi în cazul femeilor 
însărcinate, după investigaţiile imagistice şi de laborator, 
medicul va monta un cateter ureteral pentru a asigura 
drenajul rinichiului afectat, urmând ca ulterior să se 
efectueze în siguranţă ureteroscopia. Stentul ureteral montat 
la pacientele însărcinate care suferă de colică renală poate 
fi lăsat în ureter până la 6 luni, în acest fel fiind asigurată 
evoluţia normală a sarcinii. În anumite cazuri, stentul poate fi 
schimbat sau extras.

Ureteroscopia prezintă o serie de avantaje:
• Metodă minim invazivă şi minim-agresivă
• Prezintă o rată scăzută a complicaţiilor, sub 1%
• Durată minimă de spitalizare
• Nu prezintă risc de hemoragie

Detalii şi programări la 021 96 47

Nou: Abordarea complexă a litiazei ureterale 
în Life Memorial Hospital

Din luna mai, pacienţii din zona de Vest a ţării pot beneficia 
de diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor tiroidiene în 
Centrul de Excelenţă în PatologiaTiroidiană, deschis în 
cadrul Spitalului MedLife-Genesys Arad. Noul Centru de 
Execelenţă oferă pacienţilor cu probleme ale glandei tiroide 
un program amplu de diagnostic şi tratament care include:
- consultaţiile de specialitate 
- analize medicale, 
- ecografii, 
- puncţii tiroidiene
- intervenţii chirurgicale
- monitorizare şi tratament pacienţilor în regim de ambulator

Pentru investigaţii suplimentare sau tratamentul afecţiunilor 
acute, pacientul poate fi internat în cadrul secţiei de 
ednocrinologie al Spitalului MedLife-Genesys, Arad. În 
cadrul Centrului de Excelenţă în Patologia Tiroidiană, 
pacienţii pot beneficia şi de tratamentul chirurgical al 
patologiilor tiroidiene, acestea fiind efectuate de o echipă de 
chirurgi cu o vastă experienţă în domeniu. Toate investigaţiile 
chirurgicale se fac conform Ghidului pentru managementul 
chirurgical al bolilor endocrine al Asociaţiei Britanice de 
Chirurgie Endocrină. 

Echipa medicală a Centrului de Excelenţă în Afecţiuni 
Tiroidiene:

• Dr. Popa Camelia, medic specialist endocrinolog
• Dr. Ciurdariu Daniel, medic specialist chirurgie generală
• Dr. Ciucuriţă Petru, medic specialist chirurgie generală 
• Dr. Pavel Adrian, medic primar chirurgie generală

Nou: Centru de Excelenţă în Patologia Tiroidiană 
la MedLife-Genesys Arad

Ţi-ai imaginat vreodată cum ar fi dacă fiecare copil care vine pe lume 
ar purta la naştere, în locul numelui de pe brăţara de identificare, un 
stigmat care îi pecetluieşte viitorul:„ cerşetor”, „alcoolic”, „premiant”, „ 
bolnav de SIDA”, „sportiv de performanţă”, „bolnav de hepatită”, „hoț de 
buzunare”, „om de ştiinţă”, „criminal”.

Nu toți copiii se nasc cu şanse egale, aceasta este realitatea din jurul 
nostru! Însă, puţin câte puţin, putem schimba soarta copiilor care se 
nasc şi cresc în medii defavorizate.

Donează 2% din impozitul tău pe venit Fundaţiei PRO Sănătatea, 
asociaţia non-profit MedLife şi ne vom îngriji împreună de cei 50 de 
copii din centrul social Sf. Dimitrie. 

Completează formularul 230 cu următoarele date: Fundaţia 
Pro Sănătatea, Cont Lei Banca Transilvania RO 14 
BTRL04801202D77502XX, CUI 22723203 și ajută-ne să-i ajutăm.

Detalii pe www.medlife.ro

Donează 2% pentru şansa unui copil



Recent, laboratorul MedLife Cotroceni a introdus în 
portofoliul de analize medicale derterminările markerilor 
tumorali CYFRA 21-1, NSE şi CA 72-4, ca urmare a 
achiziţionării unui nou analizor de imunologie. Până acum, 
aceste analize erau realizate în străinătate, însă ca urmare a 
introducerii lor în Laboratorul MedLife Cotroceni pacienţii 
beneficiază de un timp mult mai redus de aşteptare, 4 zile în 
loc de 14 şi de preţuri cu 30% mai scăzute. 

La ora actuală, Laboratorul MedLife Cotroceni poate 
determina o gamă variată de  markeri tumorali ( PSA, PSA 
liber, CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, AFP, CYFRA 21-1, 
NSE şi CA 72-4), care alături de alte analize medicale, pot 
oferi un  profil oncologic complet . 

Începând cu această lună, locuitorii Cartierului Drumul 
Taberei pot beneficia de noul serviciu de recoltări la domiciliu 
oferit de Laboratorul MedLife Cotroceni. Pacienţii care solicită 
serviciul în baza unui bilet de trimitere care include mai mult 
de 7 analize, vor beneficia de recoltări la preţul promoţional 
de 50 de lei. Dacă numărul de analize accesat este mai mic, 
pacienţii vor plăti o taxă de deplasare de 100 de lei. 

Serviciul de recoltări la domiciliu este disponibil de luni până 
vineri între ora 8:00-11:00.  Deplasările se fac doar în baza 
programărilor telefonice, la numărul 021-794.1442.

Laboratorul MedLife Cotroceni este cel mai nou laborator 
din portofoliul MedLife, inaugurat în ianuarie 2012. În 
cadrul laboratorului se efectuează analize pentru următoarele 
specialităţi ale medicinei de laborator: hematologie, coagulare, 
biochimie, imunologie, analize de screening prenatal, analize 
de microbiologie, toxicologie.

Noi analize oncologice în 
Laboratorul MedLife Cotroceni

Recoltarea analizelor la domiciliu

Vino în luna mai în reţeaua de farmacii MedLife – 
PharmaLife Med şi te întâmpinăm cu preţuri mici la o gamă 
variată de produse. Întreabă farmacistul de promoţiile în curs 
şi cumpără cele mai calitative produse pentru sănătatea ta şi 
a familiei tale. 

Vino în farmaciile PharmaLife Med şi convinge-te!

Descoperă promoţiile lunii mai 
la PharmaLife Med

Spitalul de Pediatrie MedLife a introdus, în premieră pentru 
mediul privat din România, intervenţiile chirurgicale 
laparoscopice şi de endourologie la copii, ca urmare a 
achiziţionării unui echipament de chirurgie endoscopică 
Storz de ultimă generaţie.

Intervenţiile şi investigaţiile de specialitate sunt efectuate 
de o echipă de medici specializaţi în centre de renume din 
străinătate.

Laparoscopia este o tehnică chirurgicală minim invazivă 
pentru copil care permite efectuarea intervenţiei cu ajutorul 
unor intrumente speciale de dimensiuni milimetrice – 
“chirurgie prin gaura cheii”. Chirurgul realizează câteva 
mici incizii  prin care este introdus intrumentarul de lucru 
şi o cameră video. Imaginile din interiorul corpului sunt 
transmise în timp real  astfel încât toate mişcările efectuate de 
chirurg sunt vizibile pe un monitor video extern. 
Metoda este utilizată la scară largă deoarece prezintă o serie 
de avantaje pentru pacient. Printre acestea putem enumera:

- spitalizarea redusă -  laparoscopia permite o recuperare mult 
mai rapidă, în multe cazuri pacienţii sunt externaţi chiar în 
aceeaşi zi şi-şi pot relua activităţile zilnice mult mai rapid; 
- rezultate estetice superioare chirurgiei deschise, cicatrici 
foarte mici – chirurgia laparoscopică în pediatrie presupune 
efectuarea unor incizii de câţiva milimetri, astfel încât trauma 
peretelui abdominal este minimă;
- durere postoperatorie redusă;
- risc scăzut de complicaţii postoperatorii, în comparaţie cu 
operaţiile clasice ce necesită incizii mai mari pentru spaţiul 
de manevră, fapt care creşte riscul infecţiilor, traumei asupra 
altor organe, hemoragie şi aderenţe postoperatorii.

La copii, indicaţiile chirurgiei laparoscopice se suprapun 

chirurgiei clasice, deschise, cele mai frecvente fiind: 
apendicita acută sau cronică, chist de ovar, varicocel, colecist, 
testicul nepalpabil, explorări abdominale diagnostice, colecţii 
intra-abdominale, formaţiuni chistice, splină patologică, 
hernii etc.

Intervenţiile endoscopice urologice care se pot realiza 
cu noua tehnologie achiziţionată de Spitalul de Pediatrie 
MedLife sunt: cistoscopiile exploratorii şi terapeutice, 
tratamentul litiazei reno-uretero-vezicală, tratamentul 
endoscopic al refluxului vezico-ureteral prin injectarea 
DIFLUX, tratamentul ureterocelului, rezecţia valvei uretrei 
posterioare etc.

Spitalul de Pediatrie MedLife este singurul spital privat 
dedicat copiilor din Europa Centrală şi de Est care reuneşte 
cei mai buni specialişti, echipamente moderne şi oferă 
micilor pacienţi şi părinţilor acestora condiţii de 5 stele. 

Prima linie de laparoscopie pediatrică 
într-un spital privat din România

• Oferă tot confortul de care are nevoie orice mamă în perioada delicată a  alăptării. 
• Vă permite să extrageţi laptele în acelaşi ritm cu cel al bebeluşului în timpul suptului, stimulând 
astfel producţia de lapte matern. 
• Puteţi seta:  Intensitatea de extragere a laptelui şi  ritmul aspiraţiei 
• Pâlnia cu profil special  se adaptează perfect oricărei dimensiuni a sânilor. 
• Biberonul inovativ Step Up 1 inclus în pachetul pompei de sân va permite să hrăniţi copilul imediat. 
• Functionează fie cu ajutorul bateriilor alcaline 1.5 V de tip AA fie prin conectare la priza electrică. 

www.chicco.ro 

Chicco  - Pompa de sân electrică portabilă  

Vrei să scapi de calculii renali fără bisturiu şi disconfortul 
unei intervenţii chirurgicale? Urmează tratamentul cu 
unde de şoc prin litotriţie la Hyperclinica MedLife Unirii 
şi beneficiezi de un discount de 15% la preţul procedurii 
până la 31 august. Vino la recepţia clinicii cu recomandarea 
medicului urolog, investigaţiile efectuate şi voucherul de 
discount care se regăseşte în clinică şi beneficiezi de reducerea 
din campanie.

Litotriţia este procedeul neinvaziv de eliminare a calculilor 
renali prin unde de şoc. Calculii renali sunt dezintegraţi 
şi se elimină spontan prin căile urinare timp de câteva zile 
sau săptămâni. Localizarea calculilor renali se realizează 
ecografic şi, opţional, aparatul poate fi dotat cu un braţ 
radiologic, pentru localizarea radiologică.  Procedura este 
indicată în cazul calculilor renouretrali de 1-2 cm situaţi pe 
rinichiul funcţional, fără dilataţii importante ale cavităţilor 
pielocaliceale şi cale urinară liberă sub locul litiazei. 
Procedura este realizată cu aparatul de ultimă generaţie 
Modulith SLK, iar durata unei şedinţe este de 30-45 de 
minute.Promoţia este valabilă în perioada  aprilie-august 

şi nu se cumulează cu alte oferte sau reduceri. 

Reduceri de 20% la litotriţie
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Eşti însărcinată? Te afli în grupa de risc pentru anomalii 
cromozomiale? 

Vino la Centrul de Medicină Materno-Fetală, MedLife şi fă-ţi 
testul de amniocenteză, astfel vei afla mai multe informaţii 
despre sănătatea copilului tău. 
Începând cu această lună, venim în întâmpinarea viitoarelor 
mămici cu tarife speciale la amniocenteză. Astfel, pacientele 
care se prezintă cu bilet de trimitere de la medicul specialist 
în obstetrică-ginecologie, aflat în contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Bucureşti, plătesc un tarif de 400 de lei 
pentru această investigaţie. 

Amniocenteza este o metodă invazivă pentru depistarea 
afecţiunilor genetice, recomandată femeilor însărcinate care 
prezintă un risc ridicat pentru afecţiunile cromozomiale. Cu 
ajutorul acestei investigaţii, se pot depista mai multe anomalii 
cromozomiale precum sindromul Down, trisomia 13, 
trisomia 18, sindromul Turner şi sindromul Klinefelter, dar 
şi anomalii genetice precum fibroza chistică, sau sindroamele 
de microdeleţii etc. Deasemenea, amniocenteza este o metodă 
ce permite determinarea calitativă dar şi cantitativă a riscului 
de transmitere a anumitor infecţii la făt, cum ar fi infecţia cu 
citomegalovirus sau toxoplasmă.

Procedura se efectuează în săpămâna 16-20 de sarcină şi se 
face doar la recomandarea medicului deoarece presupune mai 
multe riscuri pentru sarcină. 

Recent, Hyperclinica MedLife Timişoara a introdus în lista 
serviciilor de dermatologie estetică tratamentele cu toxină 
botulinică. Larg utilizate în tratamentele estetice, injecţiile 
cu toxina botulinică previn îmbătrânirea pielii şi elimină 
cu succes ridurile. În dermatologia estetică, tratamentul 
este utilizat, în general, la nivelul etajului superior al feţei, 
cel mai frecvent pentru ridurile verticale dintre sprâncene, 
formate prin încruntare, ridurile de la colţul ochiului, 
ridurile orizontale de pe frunte. Tratamentul se mai poate 
folosi şi pentru etajul inferior al feţei, pentru ridurile 
periorale, ridurile gâtului, regiunea mentonieră etc. Pe lângă 
acestea toxina botulinică este utilizată pentru tratamentul 
hiperhidrozei (transpiraţia excesivă) în zone precum axilele, 
palme, zona plantară, regiunea inghinală.

În tratamentele estetice, începerea terapiei cu toxină 
botulinică este recomandată în momentul în care ridurile nu 
mai dispar la aplicarea metodelor nemedicale de tratament. 

Procedura este simplă, sigură, nu necesită internare şi nici 
anestezie, disconfortul pacientului fiind minim. Aceasta 
se realizează într-un timp relativ scurt, fără perioade de 
recuperare şi are rezultate foarte bune, vizibile la câteva zile 
de la injectare. 

Efectul toxinei botulinice durează între 3 şi 6 luni, fiind 
urmat de reapariţia graduală a ridurilor. Tratamentul repetat 
determină lipsa contracţiei prelungite a zonei respective, 
crescând astfel perioada dintre sedinţele de injectare. 

Nou: Tratamentul cu toxină botulinică la Hyperclinica MedLife Timişoara

Preţuri speciale la amniocenteză

Ai o problemă chirurgicală? Cauţi un specialist care să-ţi 
ofere un diagnostic şi o soluţie pentru problema ta de 
sănătate? Vino la MedLife Griviţa până la 31 august şi poţi 
beneficia de o consultaţie gratuită la chirurgie generală. 
În plus, dacă problema ta de sănătate necesită tratamentul 
chirurgical, noi îţi oferim un pachet special care include 
la preţul de 1760 lei următoarele servicii: consultaţia la 
specialistul în chirurgie, intervenţia chirurgicală şi două zile 
de spitalizare.
Pachetul este valabil pentru următoarele tipuri de intervenţii 
chirurgicale: 
• Apendicectomie –abord clasic/laparoscopic
• Colecistectomie – abord clasic sau laparoscopic
• Cura chirurgicală a herniilor abdominale unilaterale 
(inghinală, femurală, ombilicală)
• Cura laparoscopică a herniilor abdominale unilaterale (nu 
include costul protezei şi al aplicatorului de agrafe)
Pentru a beneficia de serviciile incluse în pachet, pacienţii 
trebuie să se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de 
familie şi să dovedească calitatea de asigurat în sistemul 
public de sănătate. În cadrul pachetului nu este inclus 
consultul preanestezic sau alte investigaţii şi analize 

recomandate în vederea intervenţiei chirurgicale. Totodată 
preţul afişat nu se cumulează cu alte oferte şi acorduri 
comerciale. Pentru mai multe detalii sunaţi la 021 9647.

Hyperclinica MedLife Titan a introdus în lista serviciilor 
dermatologice, testarea la alergeni de contact, patch. 

Dermatitele de contact alergice sunt reacţii alergice la 
diverşi alergeni cu care pielea intră în contact. Alergenul 
responsabil poate fi identificat prin patch-testare alergologică. 
Testul constă în aplicarea pe piele a unor plasturi speciali cu 
cămăruţe în care se pun diferiţi alergeni . Rezultatele se citesc 
după 48 de ore de la aplicare. Odată identificat, acest alergen 
va trebui evitat pentru a se reduce până la dispariţie recidivele 
de dermatită alergică de contact. 

Pentru efectuarea şi interpretarea acestui test sunt necesare 
două programări la interval de 48 de ore. 
Detalii şi programări la 021 96 46. 

Pachet all inclusive pentru serviciile de chirurgie generală 
la MedLife Griviţa

Nou: testele alergologice Patch
la Hyperclinica MedLife Titan

NOUTĂȚISERVICII
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Dr. Maria Lizica Igreţ, medic specialist 
alergologie şi imunologie clinică, face parte 
de luna trecută, din echipa Hyperclinicii 
MedLife Timişoara. Noul specialist a 
absolvit Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara în 
anul 2007 şi s-a specializat în alergologie 

şi imunologie în cadrul programului de 
rezidenţiat efectuat în cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara. 
Dr. Igreţ este coautorul câtorva lucrări 
medicale şi s-a implicat în programe de 
cercetare. 

Dr. Maria Lizica Igreţ, medic specialist 
alergologie şi imunologie clinică

Dr. Simina Crişan, medic specialist 
cardiologie s-a alăturat recent echipei 
Hyperclinicii MedLife Timişoara. Dr. Crişan 
vine cu o bogată experienţă în domeniul 
cercetării, având la activ numeroase lucrări 
publicate şi prezentate la congrese medicale. 
Specialistul s-a format în cadrul Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din 
Timişoara pe care a finalizat-o în 2004, în 
perioada 2005-2009 a urmat un program 
doctoral în cadrul aceleiaşi universităţi, 
iar în 2007 este bursier Erasmus în cadrul 
Universităţii Sapienza Di Roma din Italia. 

În 2010 devine doctor în Medicină, iar la 
începutul acestui an finalizează programul 
de rezidenţiat şi devine medic specialist 
în cardiologie. Dr. Simina Crişan a activat 
ca medic stagiar la Spitalul Municipal 
din Timişoara, ulterior ca medic rezident 
specialitatea cardiologie în cadrul aceluiaşi 
spital. Din octombrie 2011 până în prezent 
dr. Crişan este asistent universitar la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
din Timişoara, Catedra Cardiologie II, 
Disciplina Patologie Clinică. 

Dr. Simina Crişan, medic specialist cardiologie

Hyperclinica MedLife Unirii are un nou 
specialist în obstetrică-ginecologie, dr. 
Emilia Mărioara Ghindă, medic primar 
obstetrică ginecologie. Cu o experienţă 
profesională de 25 de ani în obstetrică, 
dr. Ghindă a absolvit Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davila” 
Bucureşti în anul 1980. A acumulat 

experienţă activând în cadrul Spitalului 
clinic Sf. Ioan din Bucureşti, unde pe lângă 
consultaţii de specialitate asistă naşteri, 
efectuează intervenţii şi investigaţii din zona 
ginecologică. A participat la diverse cursuri 
de supraspecializare în ţară şi în străinătate, 
precum şi la congrese şi conferinţe de 
specialitate. 

Dr. Emilia Mărioara Ghindă, 
medic primar obstetrică ginecologie

Hyperclinica MedLife Favorit are, de luna 
trecută, un nou specialist în pediatrie, dr. 
Cristian Minulescu. Absolvent al Universităţii 
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, 
promoţia 2006, dr. Minulescu s-a format 
profesional şi a acumulat experienţă activând 

în cadrul spitalului M.S. Curie, Spitalul dr. 
Panait Sârbu, Spitalul Marius Nasta. Din luna 
martie 2011, după finalizarea programului 
de rezidenţiat, dr. Cristian Minulescu asigură 
servicii de gardă în cadrul Spitalului M.S. Curie. 

Dr. Cristian Minulescu, medic specialist pediatrie

Dr. Florentina Georgiana Țane, medic 
specialist pediatrie s-a alăturat echipei 
Spitalului de Pediatrie MedLife, din luna 
aprilie. Dr. Țane este absolventă a Universităţii 
de Medicină şi Farmacie din Oradea, promoţia 
2002, iar după finalizarea facultăţii a activat 
ca medic stagiar în cadrul Spitalului Judeţean 
Jurgiu, Direcţia Generală de Protecţie a 
Copilului Giurgiu, iar din 2009 efectuează 

gărzi în camera de gardă pediatrie, la INBI 
“Prof. Dr. Matei Balş”. Din 2007 până în 2011 
a mai activat ca medic rezident în pediatrie la 
Spitalul Grigore Alexandrescu, iar din 2011, 
după susţinerea şi promovarea examenului 
de specialitate, dr. Țane este medic specialist 
în pediatrie. Participă activ la congresele de 
specialitate cu lucrări şi prezentări din zona 
pediatriei. 

Dr. Florentina Georgiana Țane, medic specialist pediatrie

NOUTĂȚI˝MEDICI

Cabinetul de gastroenterologie al Hyperclinicii 
MedLife Titan a fost dotat cu un endoscop de 
ultimă generaţie, Olympus. Noul echipament 
permite efectuarea atât a endoscopiilor 
superioare, cât şi a endoscopiilor inferioare şi 
este utilizat pentru diagnosticul şi tratamentul 
diverselor afecţiuni ale tubului digestiv superior 
şi inferior. 

Endoscopul este prevăzut cu un tub flexibil, 
lung și subțire (diametrul aproximativ 9-11 
mm) prevăzut cu o minicameră video și sursă 
de lumină. Unitatea de control cu care este 
prevăzut endoscopul permite medicului să 
ghideze înaintarea endoscopului și examinarea 
în siguranță și în detaliu a întregii suprafețe 
interne a tubului digestiv. Imaginea de înaltă 
calitate este transmisă de la endoscop la 
video-monitorul TV și concomitent întreaga 
examinare este înregistrata pe suport electronic 
(CD, DVD, hârtie fotografică). Aceasta 
permite reexaminarea ulterioară a imaginilor 
endoscopice ori de câte ori este nevoie.

Pe lângă acestea, endoscopul este prevăzut 
cu un canal prin care trece un instrument cu 
ajutorul căruia se pot preleva mici fragmente 
de mucoasă digestivă sau fragmente tumorale, 
indispensabile uneori pentru diagnosticul de 
laborator al afecţiunii digestive. Alteori se poate 
interveni, în cadrul aceleiaşi examinări, pentru 
oprirea sângerării, îndepărtarea polipilor sau 
extragerea corpurilor străine de la acest nivel. 

NOU: Endoscop de 
înaltă performanţă la 
Hyperclinica MedLife 
Titan
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Clinica de dermatologie estetică DermaLife vă oferă 
posibilitatea de a vă remodela corpul cu Velasmooth 
Pro, primul dispozitiv non-invaziv, demonstrat clinic 
ca fiind cel mai eficient în tratarea celulitei şi reducerea 
circumferinţei corporale. 

Velasmooth  Pro este o soluţie testată pentru zone de 
tratament multiple: coapse, fese, şolduri, braţe, gât, 
aripioare, abdomen. Sistemul a obținut certificatul 
CE medical pentru tratarea celulitei şi a remodelării 
corporale. De asemenea, este primul aparat care are 
certificatul FDA pentru reducerea circumferinţei 
corpului şi reducerea celulitei. Într-o piaţă sufocată de 
echipamente neomologate, periculoase sau ineficiente, 
DermaLife vă propune un echipament dotat cu 
radiofrecvenţă bipolară, vacuum, IR şi mobilizarea 
mecanică, ce funcţionează coordonat pentru rezultate 
optime.

Timişorenii cu probleme de auz au acum la 
dispoziţie ivestigaţiile cu impedansmetru, 
dispozitiv modern de măsurare a complianței 
acustice a membranei timpanice și lanțului 
osicular. 

Cu ajutorul dispozitivului, se pot afla informaţii 
referitoare la membrana timpanică, volumul de 
aer din urechea medie sau integritatea lanţului 
osicular. Testul se realizează cu ajutorul unei 
sonde care se introduce în urechea externă. Prin 
aceasta se pompează aer la o presiune stabilită 
înregistrând simultan deplasările membranei 
timpanice la aplicarea unor sunete. 

Rezultatul este afișat sub forma unor grafice 
a căror modificare oferă informații valoroase 
despre nivelul auzului și cauza scăderii 
acestuia atunci când boala este localizată în 
urechea medie. Aceste date sunt obiective, spre 
deosebire de audiogramă, care necesită atenția și 
colaborarea pacientului.

Impedansmetria este o investigație obligatorie 
pentru diagnosticul bolilor urechii  medii (otite 
seroase, otoscleroză, blocajele și întreruperile 
lanțului de osișoare, alterările calitative ale 
membranei timpanice), dar poate fi utilizată 
și atunci când se doreşte stabilirea obiectivă 
a gradului hipoacuziei localizate în urechea 
internă, cu condiția ca urechea medie să 
funcționeze normal. Investigaţia este foarte 
utilă în cazul copiilor cu vârste mici, deoarece 
substituie cu succes audiograma tonală clasică. 

Sistemul acționează cu ajutorul tehnologiei revoluţionare 
elos şi tratează atât ţesuturile profunde, asigurând 
o reducere măsurabilă a straturilor de grăsime - 
circumferinţa - cât şi straturile superioare ale pielii, 
determinând reducerea celulitei.

Cum funcţionează Velasmooth Pro?

Velasmooth Pro combină frecvenţa radio bipolară (RF) cu 
energiile luminoase infraroşii, potenţialul electric negativ şi 
manipularea mecanică a ţesuturilor.

• Combinaţia sinergică de energii RF cu cele infraroşii 
creşte difuzarea oxigenului intracelular, prin încălzirea pielii

• Vacuumul şi rolele special concepute manipulează şi 
netezesc pielea pentru a facilita livrarea sigură a energiei 
către ţesuturi într-un mod cât mai eficient.

 Cum vă ajută Velasmooth Pro?

Rezultatul final reprezintă creşterea metabolismului 
energiei depozitate (prin procesul de lipoliză) creşterea 
drenajului limfatic şi reducerea stratului de grăsime.

• Reduce circumferinţa corpului şi celulita – 
îmbunătăţeşte textura pielii prin remodelare corporală
• Este non-invaziv, fără tratamente neconfortabile 
inutile

• Foloseşte o metodă sigură şi eficientă

• Se combină uşor cu alte terapii estetice 

• Ajuta la combaterea celulitei fără a folosi o metodă 
chirurgicală

Impedansmetru de 
ultimă generaţie la 
Hyperclinica MedLife 
Timişoara

Velasmooth Pro, singurul tratament împotriva 
celulitei aprobat de FDA, la DermaLife 

NOUTĂȚIDOTĂRI
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În fiecare an, în luna mai, se dă startul „migraţiei” de weekend la iarbă 
verde. Fenomenul prinde contur la 1 mai, atunci când o bună parte a 
românilor, echipaţi cu grătare şi coşuri, urcă în maşini şi se îndreaptă 

spre cea mai apropiată pădure „să marcheze” Ziua Internaţională a Muncii 
prin relaxare. Cele câteva ore petrecute în natură, departe de pereţii 
sufocanţi de acasă, grijile de la serviciu sau zgomotul oraşului ne reîncarcă 
bateriile pentru mai mult timp, fapt care ne face să repetăm experienţa pe 
tot parcursul anotimpului cald. Chiar dacă ne place să credem că nimic nu 
este mai revigorant pentru organismul nostru decât o ieşire la iarbă verde, 
o toxiinfecţie alimentară, muşcătura de căpuşă sau alergia la insecte pot 
oricând să ne transforme experienţa ieşirii într-una neplăcută. Pentru a evita 
aceste situaţii trebuie să ştiţi riscurile la care vă expuneţi şi ce măsuri trebuie 
să luați pentru a le face faţă. 

Alegeţi şi păstraţi 
cu grijă alimentele 
pentru picnic
Pentru că temperaturile în această 
perioadă sunt ridicate, alegeţi cu 
multă atenţie produsele pe care 
vreţi să le consumaţi la ieşirea de 
weekend. „De obicei produsele de 
origine animală se degradează cel 

mai repede la căldură. Alterarea 
lor se produce prin fermentare 
bacteriană cu microbi care 
ingeraţi pot fi foarte agresivi 
pentru om, provocând boli acute 
ale stomacului, vezicii biliare, 
intestinului subţire sau gros. Aşadar 
pentru a vă asigura o ieşire reuşită 
la iarbă verde, alegeţi cu atenţie 
alimentele pe care le procuraţi. 
Acestea trebuie să fie în garanţie, 
să fie stocate corespunzător în 

galantarele magazinului, ulterior să 
fie transportate în lăzi frigorifice şi 
preparate corect. Dacă nu suntem 
atenţi în manevrarea alimentelor 
şi le contaminăm cu pământ care  
poate conţine excremente ale 
animalelor, ne putem alege cu o 
infecţie parazitară a intestinului, 
cu consecinţe ulterioare. În acelaşi 
spirit, recomandăm cu fermitate 
evitarea consumării preparatelor 
din carne şi produselor animale 
vândute şi preparate în comerţul 
ambulant. Ele ne pot strica nu 
numai ziua ci săptămâni întregi”, 
ne avertizează dr. Ştefan Costescu, 
medic specialist medicină de 
familie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa. 

“Inamicii” din iarbă 
Spaţiul verde în care decidem să 
ne petrecem câteva ore pentru a 
ne relaxa, poate ascunde, de cele 
mai multe ori, diverse specii de 

Se dă startul ieşirilor la iarbă verde. 
Sunteţi pregătiţi?

insecte sau animale care, printr-o 
simplă muşcătură ne pot transmite 
nenumărate boli sau chiar ne pot 
pune viaţa în pericol. 

Atenţie la căpuşe!
Deşi sunt mici şi par inofensive, 
căpuşele sunt insectele prin 
intermediul cărora se transmit mai 
multe boli care, nediagnosticate 
şi netratate la timp, pot fi fatale. 
„Muşcătura de capuşă este 
nedureroasă, însă aceasta poate fi 
observată la nivelul pielii deoarece 
creşte în dimensiune, în special 
după ce s-a hrănit cu sânge. Din 
acest motiv, se recomandă ca 
după fiecare ieşire la iarbă  verde 
să se efectueze un autocontrol al 
tegumentelor, inclusiv al scalpului, 
pentru a depista orice capuşă 
ataşată care va trebui extrasă cât 
mai repede”, explică dr. Simin-
Aysel Florescu, medic primar boli 
infecţioase, Hyperclinica MedLife 

Unirii şi Asistent Universitar 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila”. 
Dacă am descoperit că ne-a muşcat 
o căpuşă, specialiştii ne recomandă 
să ne adresăm medicului pentru a 
o elimina. „Căpuşa trebuie extrasă 
de către un chirurg sub lupă şi cu 
instrumente adecvate. Resturile de 
insectă rămase sub plagă chiar şi 

microscopice, pot facilita infestarea 
cu Borellia Burgdorferi sau 
suprainfecţia cu germeni comuni 
din mediu”, susţine dr. Ştefan 
Costescu, medic specialist medicină 
de familie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa. Mulţi dintre pacienţi 
încearcă să elimine singuri căpuşa 
apelând la diferite substanţe cum ar 
fi alcoolul, uleiul, dar acestea sunt 

DOSARMEDICAL

“Muşcătura de capuşă este nedureroasă, însă 
aceasta poate fi observată la nivelul pielii 
deoarece creşte în dimensiune, în special după 
ce s-a hrănit cu sânge. Din acest motiv, se 
recomandă ca după fiecare ieşire la iarbă  verde 
să se efectueze un autocontrol al tegumentelor, 
inclusiv al scalpului, pentru a depista orice 
capuşă ataşată care va trebui extrasă cât mai 
repede.” 
Dr. Simin-Aysel Florescu, medic primar boli 
infecţioase și boli tropicale, Hyperclinica 
MedLife Unirii

 “Pentru a vă asigura o ieşire reuşită la iarbă 
verde, alegeţi cu atenţie alimentele pe care le 
procuraţi. Acestea trebuie să fie în garanţie, să fie 
stocate corespunzător în galantarele magazinului, 
ulterior să fie transportate în lăzi frigorifice şi 
preparate corect.”
Dr. Ştefan Costescu, medic specialist medicina 
de familie, Hyperclinica MedLife Băneasa
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insuficiente, adaugă dr. Florescu 
care recomandă şi un consult la 
medicul infecţionist. „Doctorul 
va administra un tratament 
profilactic specific în funcţie de 
zona unde a fost achiziţionată 
căpuşa, durata ataşării, aspectul 
local al leziunii, caracteristicile 
individuale medicale şi fiziologice 
ale persoanei muşcate”, spune dr. 
Florescu.

Ce boli ne poate 
transmite căpuşa?
Muşcătura de căpuşă poate fi 
periculoasă deoarece aceasta ne 
poate transmite mai multe boli 
bacteriene, cum ar fi borrelioza 
- boala Lyme, cât şi boli virale 
(encefalita de capuşe) şi parazitare 
(babesioza), susţine specialistul în 
boli infecţiose. 
În ultimii ani, în România, tot 
mai mulţi pacienţi au contractat 
boala Lyme după ce au fost 
muşcaţi de căpuşe. Potrivit dr. 
Simin-Aysel Florescu „boala 
Lyme este o afecţiune determinată 

de o spirochetă, Borrelia spp., 
cu evoluţie în etape. Eritemul 
cutanat este primul semn al 
bolii şi apare la scurt timp după 
muşcătura de capuşă. Evoluţia 
este însă autolimitantă, eritemul 
dispărând după câteva zile. În lipsa 
tratamentului antibiotic specific, 
după câteva săptămâni sau luni 
se poate instala stadiul secundar 
al bolii, prin migrarea sistemică 
a spirochetelor. În această etapă 
pacientul prezintă mialgii (dureri 
musculare), artalgii, artrite sau 
are probleme cardiace. În cazuri 
mai rare, pot apărea şi probleme 
neurologice - neuroborelioza, 
care are manifestări extrem 
de difuze şi nespecifice. De 
aceea, multe din bolile cu 
simptomatologie asemănătoare, 
cum ar fi bolile autoimune sau 
scleroza multiplă, sunt deseori 
confundate cu neuroborelioza. 
Stabilirea diagnosticului de 
neuroborelioză este extrem de 
dificil şi necesită internarea 
pacientului într-o clinică de boli 
infecţioase, cu evaluare serologică, 
tehnici de biologie moleculară, 
dar şi alte investigaţii imagistice 

performante”. 
Pentru a evita muşcăturile de 
căpuşe şi contactarea anumitor 
boli, medicii ne recomandă să 
utilizăm loţiuni sau spray-uri cu 
efect de respingere a căpuşelor, care 
se aplică pe piele în toate zonele 
expuse, dar şi să ne examinăm 
cu atenţie corpul după ce ne-am 
întors de la picnic, astfel se poate 
detecta şi extrage la timp căpuşa. 

Alegeţi cu grijă zona 
de picnic, şerpii şi 
păianjenii vă pot crea 
probleme
Planificaţi cu multă atenţie ieşirea 
la iarbă verde şi informaţi-vă 
dinainte dacă în zona aleasă este 
semnalată prezenţa şerpilor sau 
a văduvelor negre. “În general 
muşcăturile de şarpe nu sunt 
periculoase, trebuie însă să ne 
ferim de vipere şi să ne informăm 
dacă zona în care vrem să ieşim 
este populată cu vipere. În cazul în 
care o persoană a fost muşcată de o 

viperă, aceasta trebuie imobilizată 
şi transportată rapid într-un 
centru de îngrijiri urgenţe. Serul 
antiviperin este o soluţie care se 
aplică în cazuri bine selectate şi la 
indicaţii precise. Restul şerpilor 
existenţi pe teritoriul României 
sunt neagresivi şi în general vor 
fugi de prezenţa omului. Trebuie să 
ştiţi că orice muşcătură de animal 
sălbatic se tratează prin spălarea 
plăgii şi îngrijirea ei ulterioară 
într-un serviciu specializat”, 
subliniază dr. Ştefan Costescu. 
La fel de periculoase pot fi şi 
muşcăturile păianjenului din 
genul Latrodectus, cunoscut ca 
păianjenul văduvă. În România cea 
mai întâlnită specie este Văduva 
Neagră, fiind prezentă în special 
în sudul ţării. Muşcătura acestora 
este deosebit de veninoasă, 
putând provoca omului sindromul 
denumit latrodectism, care se 
manifestă prin tulburări cutanate 
sau sistemice deosebit de grave 
sau chiar cu deznodământ fatal. 
Datorită componenţei veninului 
inoculat, la locul muşcăturii va 
apărea, în scurt timp, o papulă 
congestivă, însoţită de dureri 
violente şi edem cutanat extins 
pe suprafeţe mari, iar moartea 
victimei poate surveni în decurs 
de 18-36 ore, dacă nu se intervine 
la timp. 

Trataţi cu seriozitate 
reacţiile alergice, 
unele ne pot pune 
viaţa în pericol 
Rareori după o ieşire la iarbă verde 
reuşim să scăpăm de muşcăturile 
ţânţarilor sau furnicilor. De cele 
mai multe ori nu ne deranjează 
prea mult acestea, începem să ne 
alertăm doar atunci când aceste 
înţepături generează o reacţie 
alergică. Putem recunoaşte o 
reacţie alergică dacă “la locul 

înţepăturilor apar leziuni sub 
formă de proeminenţe de culoare 
roşie, foarte pruriginoase, iar în 
vârf poate fi vizibilă înţepătura”, 
explică dr. Claudia Covaciu, medic 
primar dermatovenerologie, 
Hyperclinica MedLife Titan. 
“Persoanele cu dermatită atopică 
pot face leziuni mai severe sub 
formă de bule pruriginoase la locul 
înţepăturilor. În cazul alergiei la 
veninul de albine, o înţepătură 
poate pune în primejdie viaţa 
persoanei. Aceasta poate face în 
câteva minute de la înţepătură şoc 
anafilactic sau edem angioneurotic 
Quincke (edem alergic la nivelul 
feţei, gâtului, căilor respiratorii)”, 
adaugă dermatovenerologul. 
Dacă aţi suferit o reacţie alergică 
de intensitate mică sau medie, 
localizată pe trup sau membre 
este recomandat să aplicaţi creme 
cu cortizon sau antihistaminice, 
loţiuni mentolate şi încercaţi 
să evitaţi scărpinatul. Nu faceţi 
altceva decât să amplificaţi edemul 
alergic, afirmă dr. Claudia Covaciu.  
“Dezinfecţaţi bulele şi mergeţi 
la o consultaţie de specialitate. 
Dacă aţi fost înţepaţi de albine, 
prezentaţi-vă cât mai rapid la un 
serviciu medical pentru tratament 
şi supraveghere. În aceste 
cazuri este utilă administrarea 
imediată a unui antihistaminic 
oral până la ajungerea la medic. 
Ulterior, spuneţi medicului ce 

antihistaminic aţi folosit şi ora la 
care l-aţi administrat”, precizează 
dr. Covaciu. 

Nu uitaţi să luaţi o 
trusă de prim ajutor
Multe din consecinţele situaţiilor 
descrise mai sus pot fi evitate 
dacă avem la îndemână o trusă de 
prim ajutor. Chiar dacă vă grăbiţi, 
asiguraţi-vă că printre lucurile din 
portbagaj se află şi trusa de prim 
ajutor. Dr. Costescu ne recomandă 
să punem în trusa de urgenţă o 
sticlă de apă oxigenată, un set 
de comprese sterile (10 buc.), o 
foarfecă curată, o sticlă mică de 
spirt, o sticla de 50 ml betadină 
pentru plăgi, un flacon cu pudră 
de antibiotic pentru răni ale pielii, 
o rolă de leucoplast, 1-2 suluri de 
tifon (lat de 10 cm). Mai putem 
adăuga un antialergic de tipul 
levocetirizinei sau a desloratadinei, 
un medicament antiinflamator de 
tipul paracetamolului, un unguent 
antiinflamator cu diclofenac. 
Verificaţi dinainte termenul de 
garanţie al produselor din trusa 
medicală şi asiguraţi-vă că sunt 
păstrate corespunzător. 

Bucuraţi-vă din plin de ieşirea la 
iarbă verde şi nu uitaţi să lăsaţi 
curat spaţiul de relaxare!

 “Dacă aţi suferit o reacţie alergică de intensitate 
mică sau medie, localizată pe trup sau membre 
este recomandat să aplicaţi creme cu cortizon 
sau antihistaminice, loţiuni mentolate şi încercaţi 
să evitaţi scărpinatul. Nu faceţi altceva decât să 
amplificaţi edemul alergic.”
dr. Claudia Covaciu, medic primar 
dermatovenerologie Hyperclinica MedLife 
Titan
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Recunosc că mă aşteptam să văd o 
clinică, dar am găsit un spaţiu foarte 
cochet şi intim. Tablouri mici pe 
pereţi, măsuţe cu flori, draperii şi o 
lumină difuză. Cele câteva secunde 
petrecute în spaţiul de la recepţie 
mi-au temperat neliniştea, aşa că am 
urcat la etajul superior, mai sigură. 
Psihoterapeuta mă aştepta lângă 
geamul larg deschis. S-a prezentat 
şi m-a condus în spaţiul unde urma 
să aibă loc discuţia. M-am aşezat 
stângace pe canapea şi încercam să 
vizualizez cât mai multe lucruri din 
camera în care intrasem. Un birou 
alb cu o lampă mică, rafturi colorate 
cu cărţi, tablouri mici, lumânări 
şi tot felul de obiecte decorative 
aranjate cu mult gust. Aveam 
impresia că sunt în camera mea de 
acasă şi-mi plăcea că regăseam atâta 
familiaritate acolo. 

Discuţia a început stângaci, chiar 
nu ştiam ce să spun, dacă spun  bine 
ceea ce spun. La început am simţit 
cum un val de emoţie mă cuprinde, 
credeam că nu voi reuşi. Am depăşit 
momentul şi am continuat fară 
să-mi dau seama că trecuse o oră. 
Am stabilit cu psihoterapeutul 
următoarea şedinţă şi am coborât 
spre recepţie. La a doua întâlnire am 
mers mult mai sigură, mai relaxată. 
Ajunsesem un pic mai devreme, aşa 
că am aşteptat 5 minute în sala de 

REPORTAJ

Ne credem puternici şi invincibili, ne place să creăm costume 
şi măşti în care să ne îmbrăcăm atunci când ieşim din 
spaţiul nostru personal, însă în spatele acestei proiecții se 

ascund, trăiri, probleme, traume, experienţe pe care încercăm să 
le ascundem, să le uităm sau să ne luptăm cu ele. Nu ne place să 
vorbim despre această parte a noastră pentru că „ştim noi mai bine” 
şi le putem clarifica pe toate. Ce se întâmplă însă atunci când nu mai 
reuşim să facem faţă presiunii exterioare şi interioare? Când nu mai 
găsim răspunsuri? Când toate proiecțiile noastre cad? Când pur şi 
simplu ajungem în faţa unui zid şi nu există o scară?

Cred că fiecare dintre noi ajunge 
să-şi pună astfel de întrebări, să le 
găsească singur răspunsul sau să 
meargă la un specialist pentru a fi 
ajutat.

Deşi rolul psihologului şi 
psihoterapeutului în rezolvarea 
unor conflicte cu sine este de 
necontestat, avem încă prea multe 
reţineri în a le cere ajutorul. Sau, 
prejudecăţile şi teama de „ce vor 
zice ceilalţi” ne fac să rămânem 
singuri cu problema noastră sau să 
găsim alte soluţii.

Decizia de a merge la psihoterapie 
n-a fost una uşoară nici pentru 
mine. Nu ştiam la ce să mă aştept, 

nu ştiam ce mi se va întâmpla. 
Internetul nu mi-a oferit prea 
multe răspunsuri, iar prietenii nici 
atât. Trona un val de mister asupra 
subiectului, aşa că m-am lăsat 
păgubaşă şi am format numărul de 
telefon al Centrului MindCare. Am 
fost programată pentru vineri seara, 
de la ora 17.00. Mai erau câteva 
zile până la prima şedinţă aşa că 
nu m-am mai gândit la întâlnirea 
cu psihologul decât atunci când 
am primit un mesaj prin care mi se 
amintea de programare. 

M-am îndreptat cu paşi şovăielnici 
către Centru. Merg adesea pe 
bulevardul Catargiu, dar n-am 
remarcat nicidată literele mari de pe 
faţada casei vechi aflată pe una din 
străzile ce dă în bulevard. Am urcat 
în fugă scările până la etajul 1 şi am 
sunat la uşă. M-a lovit un miros de 
plante aromatice când am intrat 
în holul mic unde se află recepţia. 

Terapia sinelui
Reportaj din Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare
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REPORTAJ

specialist psihiatrie şi psihoterapeut 
şi coordonatoarea Centrului de 
Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare, 
am aflat că pacienţii nu înţeleg că 
„rolul psihoterapeutului este să-i 
ajute să pună în cuvinte ceea ce 
există în ei. Se întâmplă ca pacienţii 
să vină la psihoterapie şi aşteaptă 
ca terapeutul să le spună ce să facă, 
sau dimpotrivă, unora le e frică că 
o să le spună ce să facă. Este ceva 
de genul: dacă o să-mi spună să mă 
despart de soţie. Nu mă înţeleg cu 
ea, dar totuşi. 

Alţii aşteaptă ca terapeutul să-şi 
asume responsabilitatea pentru 
deciziile lor. Să-mi spună el că nu 
e bun serviciul, că trebuie să plec 
de acolo etc. Unii pleacă supăraţi 
şi zic că nu mai vin pentru că 
psihoterapeutul nu le-a spus ce 
să facă. Aşa cum spuneam şi la 
început, în psihanaliză, puţini ştiu 
că terapeutul vorbeşte foarte puţin. 
Asta e şi metoda, să lase o mare 
libertate a lucrurilor nespuse să fie 
spuse.” 

terapie. Deşi era abia a doua oară 
când veneam aici, am început să 
descopăr lucruri noi, pe care data 
trecută nu le-am sesizat. Lampa de 
pe birou era aprinsă, pe raftul din 
faţa mea erau câteva clepsidre cu 
forme şi mărimi diverse...A intrat 
psihologul şi s-a  aşezat, ca şi data 
trecută, în fotoliul din stânga mea. 
Discuţia a fost mai relaxată şi la 
fel de spontană. După cele două 
şedinţe am înţeles că am în faţă un 
om dispus să asculte un om care nu 
vine „să-mi facă ordine în gândurile 
mele”, nu-mi dă directive, nu-mi 
spune ce să fac şi cel mai important, 
nu mă judecă! Pur şi simplu mă 
lasă liberă să pun în cuvinte trăiri şi 
evenimente care nu credeam că mă 
pot influenţa atât de mult. 

Acesta e lucrul pe care trebuie să-l 
înţeleagă fiecare persoană care se 
adresează unui psihoterapeut. Chiar 
şi aşa, din discuţiile ulterioare cu 
dr. Ana-Maria Iordache, medic 

Acest gen de terapie este una non-
directivă, pacientul este lăsat liber 
cu el însuși spre deosebire de terapia 
cognitiv comportamentală unde 
se urmează un protocol prestabilit. 
Terapeutul propune pentru o 
anumită problemă 10 şedinţe, 
pentru alta 30 etc. Pacientul are 
teme şi nişte termene de respectat, 
explică dr. Ana-Maria Iordache. 

După şedinţele de psihoterapie unii 
pacienţi ajung singuri să-şi poată 
rezolva problema sau ajung la un 
grad atât de înalt de profunzime 
încât merg şi urmează falcultatea 
de profil şi ajută la rândul lor alţi 
oameni. 

Pe lângă acestea, MindCare oferă 
o gamă complexă de terapii şi 
programe. Aici pot veni atât copiii, 

adulţii cât şi bătrânii pentru a-şi 
rezolva anumite probleme. 
Pentru copii, centrul oferă 
programe de logopedie, terapie 
psihiatrică şi psihologică, dar şi 
consulţaţii specializate de nutriţie.

Adițional, se mai fac programe de 
terapie de familie, sistemică. „Se ia 
tot sistemul familial şi se încearcă 
să se rezolve problema din punctul 
de vedere al sistemului. Am creat 
programe pentru copii cu obezitate 
şi le tratăm din punct de vedere 
familial. Pentru că în majoritatea 
cazurilor, problema unui copil 
vine din modul defectuos în care 
se interacţionează în familie,” mai 
spune coordonatoarea centrului. 
Pentru că la MindCare există foarte 
multe programe de terapie pentru 
adulţi, adeseori se întâmplă ca 
părinţii să-şi aducă aici şi copiii. 
Pe lângă acestea, la MindCare 
există un program special de 

gerontopsihiatrie. „Aceste programe 
încearcă să ajute persoanele 
vârstnice să se adapteze în relaţia 
cu ceilalţi, să crească calitatea vieţii 
acestora cu ajutorul psihoterapiei şi 
a tratamentului medicamentos”, ne 
spune dr. Ana-Maria Iordache. 

Chiar dacă este un centru integrat 
cu o activitate complexă, persoanele 
care vin aici au parte de intimitate 
şi confidenţialitate. „Nu furnizăm 
datele pacienţilor şi nici nu se 
discută despre aceştia. Persoanele 
care vin la noi nu stau în sala de 
aşteptare şi nici nu se întâlnesc 
cu alţi pacienţi, ceea ce le asigură 
intimitatea de care au nevoie, iar 
acest lucru aduce un plus de valoare 
centrului”, subliniază Ana-Maria 
Iordache. 

În spatele uşilor închise ale sălilor 
de terapie de la MindCare sunt 
problemele şi oamenii măcinaţi de 
acestea. Poate fi un copil care învaţă 
să spună „r” arătând spre un ursuleţ 
de pe planşă, un cuplu, o persoană 
cu probleme de obezitate, cineva 
care a pierdut o persoană apropiată 
etc.

Sunt oameni care vin aici să lupte 
cu boli invizibile, neînţelese... şi cu 
multă voinţă, reuşesc să le învingă. 

Victoria Donos
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INTERVIU

pot vedea copiii bolnavi, mai ales 
când plâng. Şi prof. s-a uitat la mine 
şi mi-a zis că n-am decât să merg 
la stomatologie. Transferul oricum 
trebuia făcut pentru că nu el decide. 
Am ales să rămân la pediatrie. 

Pediatria a început să-mi placă 
prin 1964, când am ajuns pentru 
prima dată la Clinica de Chirurgie 
Pediatrică. Acolo i-am cunoscut pe 
toţi oamenii mari care au dezvoltat 
chirurgia pediatrică românescă: prof. 
Socolescu, dr. Barotă şi alţi oameni 
remarcabili care m-au influenţat. 
Tot atunci l-am cunoscut şi pe dr. 
Pesamosca, care era tânăr asistent şi 
coordona grupa noastră. Era tânăr şi 
iubea foarte mult copiii. Când intra 
în salon copii se agăţau de el. Era 
uimitor să vezi cum un copil operat 
vine la doctorul lui să-l îmbrăţişeze. 
Atunci m-a fascinat chirurgia 
pediatrică şi mi-am dorit să revin 
acolo. 

Am terminat Facultatea de Pediatrie 
şi am fost trimis să lucrez la ţară 
ca medic generalist. Gândul tot la 
pediatrie mi-a rămas şi la chirurgia 

Reporter: Când a fost momentul în 
care aţi decis să deveniţi medic?

Conf. dr. Ion Bâscă: Eram prin liceu 
când s-a întâmplat asta. Venise la 
noi un prieten de-al tatei, doctor la 
noi în Sighişoara, care m-a întrebat 
ce vreau să mă fac când termin. 
I-am spus că vreau să-mi continui 
studiile în domeniul matematicii şi 
fizicii. Erau cele două discipline care 
mă atrăgeau cel mai mult pentru că 
aveam doi profesori excepţionali. 
Însă domnul doctor mi-a zis că 
este interesantă opţiunea mea, 
deoarece-mi dezvoltă capacitatea de 
gândire, însă ar fi mai bine să merg 
la medicină şi mi-a adus un şir lung 
de argumente. 

Acesta a fost primul moment în care 
m-am gândit că aş putea să devin 
medic, al doilea a fost prin clasa a 
11-a când am avut un mic accident şi 
a trebuit să stau în spital. Atunci am 
venit în contact direct cu domeniul. 
Am văzut că e o altă lume pe care 
n-o cunoscusem până atunci. Aşa 
că după finalizarea liceului am mers 
la Facultatea de Medicină Generală,  

Universitatea de Medicină din 
Bucureşti. 

Ce s-a întâmplat după? Cum aţi 
ajuns pediatru?

Sincer, când eram student nu-mi 
plăcea să lucrez cu copiii. Chestiunea 
cu pediatria a fost un pic forţată de 
nişte evenimente care s-au întâmplat 
atunci. Eram în anul doi de facultate 
ne-am trezit cu un ordin de la 
Partid care spunea că din acel an, 
Universitatea de Medicină să facă o 
Facultate de Pediatrie şi să-şi scoată 
primii pediatri. Şi brusc, într-o zi, 
toţi studenţii din anul 1 până în anul 
6 au fost împărţiţi între facultatea de 
medicină generală şi pediatrie, fiind 
impuşi să se facă pediatri. 
Recunosc că am fost tare trist când 
am fost mutat la pediatrie. Îmi 
aduc aminte că am fost un grup 
de protestatari şi chiar voiam să 
ne retragem din facultate. Atunci 
ne-a chemat la el Prof. Burghele 
care era şi rectorul Universităţii. 
Ne-a invitat pe câte unul în biroul 
lui şi ne întreba de ce nu vrem să 
facem pediatrie. Eu i-am zis că nu 

pediatrică. În primii 4 ani, am 
lucrat într-o circumscripţie pe Valea 
Jiului. Tocmai se deschisese mina şi 
termocentrala de la Paroşeni. Viaţa 
oamenilor de acolo era foarte dură. 
În fiecare zi se întâmplau accidente. 
După aceasta am mai lucrat câte 2 
ani în Turnu Măgurele şi în oraşul 
Corabia. În total au fost 8 ani de 
practică care cred eu că ar fi utili 
pentru orice tânăr absolvent de 
medicină. Noi, când am venit de 
acolo, zic noi, pentru că mă refer la 
mine şi soţia Nicoleta Bâscă, doctor 
şi ea, ne-am simţit vaccinaţi la 
toate dezastrele posibile. Nu ne mai 
uimea nimic.  În 1974 am revenit 
în Bucureşti şi la pediatrie când am 
început să lucrez la Spitalul Grigore 
Alexandrescu. 

Cum este să lucrezi cu copiii?

Este extraordinar şi dificil să te afli 
printre copii şi să lucrezi cu aceştia. 
Cred că toată medicina e frumoasă 
şi când spun asta mă gândesc la 
piesele de teatru sau filme unde 
actorii joacă rolul doctorului sau al 
persoanelor care îngrijesc bolnavi. 

Reuşesc să o facă frumos, dar asta 
doar pentru o seară. Noi suntem tot 
timpul acolo, în spital, lângă copil.  
Munca asta cu bolnavul te pune 
şi pe tine să joci rolul respectiv. 
Bolnavul are nişte aşteptări, suferă, 
poate avea nişte boli foarte urâte. 
Nu-l poţi alege, trebuie să-ţi placă, 
trebuie să-l ajuţi. Nu cred că orice 
om ar rezista să vadă ceea ce vedem 
noi aproape în fiecare zi. Sunt 
momente în care-ţi trebuie tărie 
de caracter, un echilibru care să 
te menţină în normal. În esenţă 
profesia este extraordinară, iar 
lucrul cu copiii îţi dă cele mai mari 
satisfacţii. Toată lumea zice că e 
greu să pui un diagnostic la copil, 
că e greu să te apropii de ei pentru 
că el vrea în permanenţă în braţele 
mamei şi fuge de doctori. Nu e 
chiar aşa. Copilul e mai direct şi e 
sincer. Nu-şi maschează suferinţa ca 
adulţii, îi citeşti în ochi bucuria sau 
suferinţa.  

Sunteţi un medic curtat de multe 
spitale, de ce aţi ales Spitalul de 
Pediatrie MedLife şi ce oferiţi 
pacienţilor care vin aici?

Recunosc că nici n-am visat că 
voi ajunge să lucrez în asemenea 
condiţii. O cunosc pe Mihaela 
(Dr. Mihaela Marcu, fondatoarea 
MedLife) de când eram studenţi. 
Ne întâlneam adesea şi-mi povestea 
cu cât greu încearcă să facă ceva, să 
schimbe lucrurile. Nu mi-a venit 
să cred când am văzut câte a reuşit, 
în special cu acest Spital. Am venit 
aici pentru că sunt oamenii speciali 
şi am toate condiţiile să pot ajuta 
copiii. 

În cadrul acestui spital ofer 
consultaţii, dar şi intervenţii 
chirurgicale în nişte condiţii de 
excepţie. 

Cred că existenţa acestor instituţii 
private, prin calitatea pe care o au, 
pot să influenţeze şi spitalele de stat, 
să-i determine să crească, să simtă 
competiţia. 

Cum este dr. conf Ion Bâscă în 
timpul liber?

VIAŢA este marea mea pasiune. Îmi 
place să călătoresc, îmi place natura, 
îmi plac munţii, îmi place Sighişoara. 
Mai am o pasiune care cred că vine 
şi din profesia mea, îmi place să 
bricolez. Acasă repar singur tot.  

Visez să pot vedea lumea, să 
interacţionez cu oamenii. Acum că 
am ajuns la o vârstă mi-ar plăcea să 
pot face asta. N-am putut să fac asta 
până acum din cauza profesiei, nu-
mi pot lăsa copiii. 

Aveţi un motto în viaţă după care 
vă ghidaţi?

Nu ştiu dacă e un motto, dar mi s-a 
întâmplat o dată când am plecat în 
străinătate cu avionul.  Când am 
decolat ploua, era totul gri, urât, însă 
la un moment dat, când am trecut 
de stratul de nori, am văzut soarele. 
Atunci am scos un carnet şi mi-am 
notat deasupra norilor e soare. Cred 
în asta şi ştiu că toate se vor rezolva. 

Aprotestat când s-a trezit într-o zi student la pediatrie, dar a ajuns să iubească copiii 
şi să-şi dedice acestora aproape patruzeci de ani din viaţă. Este unul dintre cei mai 
buni chirurgi pediatri din România, i se întâmplă adesea atunci când merge în ţară 

să fie recunoscut de oameni care-i povestesc despre copilul lor pe care l-a tratat cu ani în 
urmă. Conf. dr. Ion Bâscă, medic primar chirurgie generală la Spitalul de Pediatrie MedLife 
s-a dăruit cu desăvârşire copiilor şi n-a putut să-i lase pentru o altă ţară, chiar dacă a avut 
nenumărate oferte. 

„Nu pot pleca, nu-mi pot lăsa copiii”
Interviu cu conf. dr. Ion Bâscă, medic primar chirurgie generală 
Spitalul de  Pediarie MedLife
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Înainte de toate mărturisesc că am căutat un titlu mai puţin 
pretenţios decât sus-scrisul. N-am găsit. Nu caut de altfel să-l 
plagiez pe Wagner, cât să-i omagiez, punctual, contribuţia 
la umanitate. Prima idee care mi-a venit a fost „moartea 
prieteniei” dar m-am abţinut. Nu vreau să tabloidizez un subiect 
altfel cât se poate de serios, atât de serios încât merită să scrii 
despre el. Găsesc, în paranteză fie spus, că sunt din ce în ce mai 
puține lucruri în jur despre care merită să vorbeşti, darămite să 
scrii despre ele. Lumea a devenit, la al şaptelea miliard, brusc, 
anostă. 

Amurgul zeilor 

dar absolut toţi, de la mic la mare, de 
la bebeluş la bunică, stau conectaţi la 
un moment dat şi joacă ceva. Dar, ca 
şi mIRC, WOW şi-a atins climax-
ul şi apoi, încet, a apus. Lumea era 
pregătită să încerce ceva mult mai 
intim.

Povestea lui Mark Zuckerberg şi 
cum şi-a imaginat un mod de a găsi, 
prin intermediul „(the) Facebook” 
prietene în campus de către tipi 
singuri, şi disponibili, a fost deja 
transformată în film. Mark e un 
puşti de vârsta surorii mele şi, posibil 
– în prezent – guru-ul celei mai 
mari colonii mintale; cu paşi repezi 
Facebook se apropie de dimensiunile 
Indiei, într-o evaluare recentă avea 
peste 800 de milioane de utilizatori 
pe mapamond. Dacă scazi numărul 
sugarilor şi al bătrânilor foarte 
bătrâni din totalul celor 7 miliarde 
de suflete afli că, surprinzator, fiecare 
al cincelea om are profil Facebook. 
Gândeşte-te ce înseamnă asta un pic, 
gândeşte-te la triburile din America 
de Sud, la câţi oameni necăjiţi sunt în 
Africa, la sărăcia lucie din anumite 
părţi ale Chinei sau Indiei şi totuşi 1 

din 5 oameni are profil Facebook. 
Deodată, zilele trecute, mi s-a făcut 
frică de o hidră în care la rându-mi 
sunt cuprins. Totul pică manuşă, 
e atât de ergonomic, la îndemână. 
Nu mai trebuie să-mi sun prietenii, 
sau măcar să le spun că-mi place 
în vreun fel de ei. Am un buton 
care face asta pentru mine. Am 
uitat ziua lor de naştere? Nu, am un 
calendar care face asta în locul meu, 
ba chiar trimite, dacă vreau, mesaje 
la timpul potrivit, sau felicitari, sau 
cadouri. În viaţa reală am poate 
2 – 3 prieteni buni. Virtual am sute. 
Pe mulţi dintre ei nu i-am văzut în 
viaţa mea sau poate odată, demult, 
am băut o bere împreună. Azi ne 
comentăm unii altora, reciproc, 
diversele gânduri, panseuri, 
momente de inedită inspiraţie (sau 
nu) şi, în mintea fiecăruia, sălăşluim 
confortabil căci, cine ar fi crezut, 
mintea unui om poate susţine sute, 
dacă nu mii de conştiinţe simultan, 
se poate fragmenta în miliarde de 
bucăţi, poate forma dialoguri, uneori 
conversaţii intime, halucinante, între 
diverşi. Prietenii mei din Facebook 
nu sunt imaginari, deşi cine ar face 

diferenţa între realitate, şi imaginaţia 
mea într-un spaţiu precum 
Internetul? Avem o curtoazie, şi un 
spirit civic deosebit, avem  „cauze” 
şi luptăm pentru diverse drepturi; 
trăim democraţia perfectă şi, când 
ne despărţim, ne schimbăm brusc 
statusul fie în „it’s complicated” (e 
complicat) sau, evident, „single” 
(singur/ disponibil). 

De ce cred eu că toate acestea, 
subsumate, reprezintă un amurg al 
prieteniei? Facebook nu face altceva 
pentru prietenie decât să ridice 
fusta pe care pornografia a ridicat-o 
poeziei romantice. Nu te mai excită 
glezna, la fel cum camaraderia nu 
mai e suficientă. Nu mai întrebi 
„ce mai face X” pentru că ŞTII ce 
face X, şi-a updatat status-ul (!) 
acum 15 minute. Calitatea nu mai 
contează, cât mulţimea, vacarmul 
ideilor simultane, vieţi împărtăşite în 
fotografii, videclipuri, memento-uri 
pe care ajungi, bizar, să ţi le însuşeşti 
„ca şi cum” ai fi fost acolo când de 
fapt n-ai nici în clin, nici în mânecă. 
Facebook nu doare, Facebook nu 
minte. Facebook nu te-a trădat 

niciodată, nu ţi-a furat prietena. 
Facebook n-a fost acolo să te ţină de 
păr când te-ai îmbătat şi ţi-ai vărsat, 
copios, conţinutul gastric pe lângă 
toaletă. Facebook în schimb e superb 
să înceapă o conversaţie cu „îţi aduci 
aminte” pentru că Facebook îşi 
aduce, invariabil, aminte de tot. N-ai 
cum să uiţi, serverele noastre sunt 
sincronizate să-ţi spună ce ai făcut 
pe 13 martie, acum 3 ani, ba mai 
mult, Facebook îţi vă spune ce făceau 
prietenii tăi în ziua respectivă, dacă 
au fost veseli, or ba, dacă le-a picat 
greu lasagna de cu o seară înainte 
sau dacă s-au trezit că viaţa lor e 
complicată. Viaţa? Care viaţă?
Trăim pe un Marte din ce în ce 
mai îndepărtat mintal, soluţia 
neobişnuită a unei ecuaţii 
malthusiene în care, odată ajunşi 
suficient de mulţi, va trebui să ne 
împuţinăm cumva. Ei bine nu, 
noi nu ne împuţinăm, sau mai 
bine zis lăsăm cumva natura să ne 
împuţineze căci, deocamdată, nu 
facem copii prin Facebook. Amurgul 
prieteniei, şi deci al apropierii 
interumane, face ca omul să aibă, 
matematic, mai puţine şanşe să 
petreacă timp cu alt om; astfel, 
statistic, şansele progeniei scad. 
Conectaţi însă la o sursă nesfârşită 
de intimitate în văzul lumii investim 
din ce în ce mai mult în virtualizarea 
atingerii, şi a sentimentului de a fi 
atins. Nu, domnule Hawking, nu 
cred că vom coloniza alte lumi. 
Îmi e teamă că ne vom refugia, în 
cele din urmă, într-un peisaj de 
biți şi pixeli, iar identitatea nu va 
mai însemna omonimia dintre o 
minte şi un creier, ci un creier va 
deveni „gazdă” pentru o populaţie, 
o comunitate de minţi. În prezenţa 
lor, astăzi, angoasat, mă simt obligat 
să-mi revendic însă organul meu. 
Spun „am un creier” pentru că încă 
îl consider al meu şi chiar dacă – 
vorba lui Daniel Dennett – vreau să 
„păstrez minţi în mintea mea” doresc 
răspicat a o prezerva mie, în sinea-
mi, pentru mine. Azi am să văd un 
om, şi am să-l las să mă vadă. Şi-om 
vedea ce facem mai încolo.

Articol de dr. Gabriel Diaconu, 
medic specialist psihiatrie, Centrul de 
Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare

Stephen Hawking spunea, nu 
demult, ca singura şansă a omenirii 
să se salveze de la pieire e să 
colonizeze şi alte lumi, vezi Marte 
sau planete precum Terra din alte 
galaxii. Umil consider că Hawking a 
omis o posibilitate, dacă nu cumva 
chiar s-a înşelat, după cum voi 
arăta în umătoarele. Am motive să 
afirm că următorul salt calitativ al 
omului este nu înafara Pământului, 
cât înafara realităţii, într-un univers 
puramente, şi infinit, virtual. Nu 
vom coloniza lumi, cât vom coloniza 
minţi. Mă refer, strict, la reţelele 
virtuale de socializare. 

Un scurt istoric îmi pare intens 
personal, de vreme ce Internetul, 
ca şi mine, se întinde ca naraţiune 
peste câteva decade. Am crescut 
cu el. Îmi aduc aminte, palpabil, 
de fascinaţia unui ecran în care 
anumite „comenzi” scrise generau 
reacţii, consecinţe, urmări, un dialog 
sacadat, dar totuşi dialog între un 
creier uman, al meu, şi o inteligenţă 
virtuală, limitată, dar inteligență. 
Apoi, în anii 90, cei de-o vârstă cu 
mine îşi vor aduce poate aminte 

de isteria generată de mIRC, toate 
canalele de comunicare cu oameni 
din locuri atât de exotice precum 
Indonezia, sau Japonia, Brazilia sau 
Canada. Cât e ora la voi? Păsăreasca 
unui chatroom începe cu asl/ pls 
(age/sex/language, please). Mult 
mai repede decât ţi-ai imagina 
începi să stenografiezi, afk (away 
from keyboard), brb (be right 
back), lol (laugh out loud). Timpul 
e scurt, mintea vorbeşte dacă vrea 
în simboluri mult mai comprimate 
decât o permite un cuvânt.

Anii 2000 au însemnat revoluţia 
fibrei optice. Viteza de transfer a 
informaţiei a crescut de un milion 
de ori, şi continuă să crească. Au 
apărut camerele video, mesageria 
în timp real, chatroom-urile au 
decăzut. A început era jocurilor 
în cooperare pe Internet, WOW 
a încetat să fie o onomatopee ci 
acronimul unui binecunoscut joc de 
strategie care, în curând, a adunat o 
populaţie de useri, pe mapamond, 
de dimensiunea Statelor Unite. Încă 
îmi bulversează mintea, cum e să ai 
o ţară cât un continent în care toţi, 
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Răspunde: dr. Iulia Iordachi, medic specialist 
medicină generală, Hyperclinica MedLife 
Favorit

Vă recomandăm să mergeţi iniţial la un 
consult pentru verificarea stării generale de 
sănătate, în care se vor analiza raportul dintre 

înălţimea şi greutatea dumneavoastră, aportul 
de sare şi de proteine, de medicamente de tip 
antiinflamator etc. În funcţie de rezultatul 
examenului clinic, medicul urmează să vă 
recomande un set de analize de sânge şi urină 
pentru evaluarea funcţiei renale, hepatice şi 
tiroidiene.

Ioana, 27 de ani
Am 27 de ani şi constat că de la un timp mi se umflă mâinile şi picioarele. Chiar dacă 
înainte asociam acest lucru cu mersul pe jos sau oboseala, acum observ că şi atunci când 
stau în casă am aceeaşi problemă. În acest sens, vreau să vă întreb care sunt motivele pentru 
care am această problemă, ce investigaţii îmi recomandaţi şi cum pot ameliora simptomele. 

Răspunde: dr. Daniela Balbuzan, medic 
specialist pneumolog, Hyperclinica MedLife 
Băneasa

Presupun că alergia la praf a fost 
diagnosticată prin teste alergologice cutanate. 
Asta nu înseamnă că este sau că va fi vorba 

Mona, 35 de ani
Ce investigaţii recomandaţi pentru a află dacă un copil de 3 ani suferă sau nu de astm 
indus viral? Copilul este alergic la praf, dar nu a avut până acum nici o criză de astm.

de un astm, deşi alergia este un factor de risc. 
La copii, după o infecţie virală pot persista 
simptome asemănătoare astmului (respiraţie 
şuierătoare) care uneori necesită tratament 
similar, fără să dezvolte mai târziu astm. În 
cazul dumneavoastră nu cred că e nevoie să 
faceţi investigaţii suplimentare.

Răspunde: dr. Marian Iliescu, medic primar 
obstetrică-ginecologie˝, Hyperclinica MedLife 
Grivița

Supravegherea oncologică a sânului 
presupune, în primul rând, un autocontrol 
permanent şi un examen clinic (palpare) care 
trebuie efectuat de medic. Dacă este necesar, 
se face ecografie şi mamografie. Cele două 
tipuri de investigaţii nu se exclud una pe 

cealaltă, iar informaţiile obţinute de la ele 
se completează reciproc. Femeile tinere este 
bine să facă mai multe explorări ecografice şi 
mamografii numai dacă este absolut necesar 
şi altfel nu se poate orienta diagnosticul. 
După 45-50 de ani, mamografiile sunt mai 
des indicate chiar cu titlul de screening. 
Soluţia dumneavoastră trebuie să fie 
examinarea clinică, apoi ecografia şi, numai 
dacă este necesar, mamografia.

Suzana, 46 de ani
Anual îmi fac controlul ginecologic şi o ecografie de sân şi subraţ. Medicul de la ecografie 
mi-a spus că încet-încet se va renunţa la mamografie, deoarece e prea invazivă. Anul 
acesta medicul ginecolog mi-a spus contrariul, că după vârsta de 45 de ani nu se mai 
fac ecografii la sân ci doar mamografii. Acum sunt într-o dilemă totală. N-aş vrea să mă 
iradiez anual pentru mamografie, mai ales că recent m-am tratat de cancer la tiroidă. 
Care este părerea dumneavoastră, ce soluţii de control ar trebui să aleg ? Ecografia sau 
mamografia? Va multumesc anticipat!

Răspunde: dr. Luana Sebestyen, medic 
specialist diabet, nutriţie şi boli metabolice, 
Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare 

Vă sfătuiesc să consultaţi un medic 
nutriţionist pentru că povestea dvs. conţine 
mai multe aspecte. În primul rând, este nevoie 
de evaluarea aportului dvs caloric în prezent, 
precum şi consumul caloric corespunzător 
activităţii dvs. profesionale şi efortul fizic 
depus. În al doilea rând, după cum probabil 
ştiţi, comportamentul alimentar este profund 

influenţat de factori psihologici. Rolul 
psihoterapeutului este acela de a vă asista în 
procesul de descoperire a acelor factori care 
vă influenţează negativ comportamentul 
alimentar. De aceea, în centrul Mindcare 
există o colaborare strânsă între 
psihoterapeuţi şi nutritionişti. Consilierea 
nutriţională nu este un proces repetitiv pentru 
că fiecare persoană are un regim de viaţă, 
profesional şi un comportament alimentar 
particular; de aceea şi indicaţiile nutriționale 
sunt personalizate.

Teodora, 31 de ani 
De la un timp observ că am început să mănânc foarte mult, chiar dacă nu-mi este foame. 
Evident că rezultatele se şi văd în colăceii pe care i-am pus pe burtă. Am început să fac 
gimnastică aerobică de 2 ori pe săptămână, dar nici un rezultat. Încerc să mă controlez, 
dar nu reuşesc să rezist atunci când gătesc ceva gustos sau când e vorba despre dulciuri. 
Recunosc că am o perioadă foarte aglomerată la serviciu, dar nu pot continua aşa. Ce mă 
sfătuiţi să fac ca să schimb lucrurile? Puteți să-mi recomandaţi o dietă care să nu mă țină 
înfometată, dar să aibă şi efect? Menţionez că am 66 de kg la o înălţime de 1,63.

Petre, 40 de ani
Dimineaţa, după ce mă spăl pe faţă constat că-mi apare la nivelul ochilor o 
secreţie albicioasă spre gălbuie, iar seara dacă lucrez sau mă uit la televizor am 
senzaţia de nisip în ochi. Acest lucru îmi oboseşte ochii. Precizez că am fost 
consultat de diferiţi medici, unii chiar mi-au curăţat canalul lacrimal şi mi-au dat 
diferite unguente. Tratamentele au fost însă parţiale şi de scurtă durată.  Ce-mi 
recomandaţi să fac în acest caz, exista un tratament?

Răspunde: dr. Diana Pleşuvu, medic specialist 
oftalmologie, Hyperclinica MedLife Titan

Cele mai frecvente afecţiuni care întrunesc 
simptomele dumneavoastră sunt reprezentate 
de sindromul de ochi uscat, obstrucţie de 

canal lacrimonazal şi blefarită cronică. 
Diagnosticul poate fi stabilit numai 
în cabinet, în urma unor examinări 
corespunzatoare. Abia după aceasta vă 
punem oferi un tratament.
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Aveţi nevoie de un sfat sau un răspuns competent 
referitor la problemele d-voastră de sănătate? 
Trimiteţi-ne întrebările 
la  pr@medlife.ro, 
iar specialiştii MedLife  
vă vor răspunde.






