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Ina Bãdãrãu

Mai ții minte prima ta zi de școală: puhoiul de copii în uniforme, careul 
solemn, ropotele de aplauze după discursul profesorilor, sălile de clasă 
proaspăt văruite, garoafele roșii așezate pe fiecare bancă și ghiozdanele grele 
de… emoție? Da, au trecut mulți ani de atunci și probabil că nu mai reții toate 
aceste amănunte, dar sunt șanse reale să le trăiești din nou alături de puiul tău, 
odată cu începerea anului școlar.

De fapt, prima zi de școală a unui copil este și prima zi din viața unui părinte 
de școlar. Cu siguranță ghiozdanul de clasa întâi este mult mai ușor decât 
sacul de emoție și griji al mămicii sau al tăticului. Pe lângă sesiunea lungă de 
cumpărături pentru caiete, creioane, uniformă și, mai nou, telefon mobil sau 
chiar tabletă, există o serie de alte preocupări care dau mult mai multe bătăi 
de cap: cum o să se descurce copilul în lumea reală a școlii, cum o să facă față 
temelor, grijilor, primelor lecții, materiei încărcate și așa mai departe. Noi 
ne-am gândit în avans la toate aceste detalii și de aceea am pregătit o ediție 
specială în care vom învăța împreună cu specialiștii MedLife cum să depășim 
aceste probleme și să pășim cu dreptul în primul an școlar.   

Și dacă vorbim despre copii, am fost curioși să aflăm care este unul dintre 
cele mai frecvente obiceiuri ale celor mici în perioada de dezvoltare și ce 
schimbări implică acestea asupra comportamentului lor. Așadar, la rubrica 
“Utile” psihologul Sivia Ungureanu ne invită la un dialog deschis despre copil 
și minciună și ne explică de ce copiii mint, când încep să o facă și cum se 
schimbă acest “obicei”, odată cu înaintarea în vârstă.

Tot în această ediție veți regăsi povestea a trei fetițe excepționale care au venit 
pe lume în maternitatea MedLife, iar la rubrica “Interviu” veți afla povestea 
doamnei dr. Luiza Dincaref, care și-a urmat visul din copilărie până la capăt – 
devenind medicul care ajută astăzi la nașterea altor generații cu vise!

Vă dorim lectură plăcută și să nu uitați să petreceți cât mai mult timp 
în preajma copiilor voștri, astfel încât să vă bucurați de fiecare moment 
important din viața lor și implicit a voastră!  
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

A ajuns la spital după ce durerile cauzate de calculii 
biliari au devenit insuportabile. La 86 de ani, o intervenţie 
chirurgicală implică nişte riscuri. Aflaţi din reportajul 
lunii septembrie ce tehnică au folosit medicii de la 
Spitalul MedLife Braşov pentru a trata problema acestei 
paciente. 

Este unul dintre doctorii care şi-au dorit să facă 
medicină de când se știu. Și a reuşit. În această ediție, vă 
invităm să o cunoaşteţi pe doamna dr. Luiza Dincaref, 
medic primar obstetrică-ginecologie, Hyperclinica 
MedLife Unirii. 

Rămânem surprinşi când descoperim că micuţul nostru 
începe să mintă. Psihologul Silvia Ungureanu ne invită 
la un dialog deschis despre copil şi minciună şi ne 
explică de ce micuțul minte şi cum se schimbă acest 
comportament odată cu înaintarea în vârstă. 

Sunt o familie împlinită şi nu se cred curajoşi pentru că 
au trei copii. Sunt trei fetiţe excepţionale, iar povestea 
fiecăreia începe la MedLife. Citiţi despre împlinirea unei 
familii care a ales ca fiecare copil al ei să vină pe lume 
într-un spaţiu special, înconjurat de oameni deosebiţi. 

Ce este paradontoza? Cum poate fi diagnosticat 
cancerul colorectal şi când este recomandată intervenţia 
chirurgicală clasică şi laparoscopică? Sunt doar câteva 
dintre întrebările la care răspund specialiştii MedLife. 



Dr. Michel Odent, obstetricianul care a  
inspirat  milioane de femei din întreaga 
lume în ceea ce priveşte naşterea, vine 
la Bucureşti în perioada 28 septembrie 
- 1 octombrie. Promotor al „naşterii în 
apă” şi al „saloanelor de tip rooming-
in”, dr. Michel Odent va susţine în 
România un curs de formare doula şi o 
conferinţă pentru mămici.

Dacă eşti doula sau vrei să obţii certificatul de doula, vino 
la cursul de formare susţinut de dr. Michel Odent şi Liliana 
Lammers.
 
 Dacă eşti însărcinată sau îţi doreşti să ai un copil în perioada 
următoare, vrei să înţelegi fenomenul naşterii şi vrei ca 
naşterea copilului tău să fie specială? Participă la conferinţa 
susţinută de dr. Michel Odent.
 
Detalii despre eveniment şi înscrieri pe www.michelodent.ro.

Spitalul de Ortopedie MedLife şi-a extins gama de servicii 
medicale prin introducerea kinetoterapiei pentru copiii cu 
vârste între 0 și 16 ani. 

Kinetoterapia tratează numeroase afecţiuni prin intermediul 
programelor de exerciţii terapeutice, alcătuite individual în 
funcţie de afecţiune şi de evoluţia sau involuţia acesteia. De 
asemenea, procedurile de gimnastică medicală au un rol 
important în corectarea eventualelor modificări anormale 
apărute la nivelul scheletului osos. Programele sunt alcătuite 
personalizat, în funcţie de afecţiunea şi de stadiul fiecărui 
pacient în parte.

Copiii foarte mici, cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani, pot face 
kinetoterapie individuală pentru afecțiuni precum: torticolis, 
picior strâmb congenital, displazie de șold, infirmitate 
motorie cerebrală, hemiplegie, parapareză spastică, sindrom 
Down. Pentru celelalte categorii de vârstă, se pot corecta 
diverse deficienţe fizice: cifoza, lordoza, scolioza, picior plat, 
precum şi recuperarea după diverse traume, fracturi sau 
luxaţii. 

La Spitalul de Ortopedie MedLife se pot trata prin 
kinetoterapie şi problemele de obezitate la copii. Programele 
sunt concepute pe baza trimiterii şi a recomandărilor 
medicului de specialitate.

Serviciile sunt oferite de kinetoterapeutul Ruxandra Marcu. 
Specialistul lucrează în colaborare cu echipa de medici 
MedLife: pediatri, ortopezi şi nutriţionişti.
Serviciile sunt disponibile de luni până vineri, între orele 8:00 
şi 16:00. 

Rechizite, ghiozdan, îmbrăcăminte, sandvici... sunteți 
sigur că ați pregătit tot?
Chiar şi cei mai atenţi şi mai grijulii părinţi pot lăsa la 
voia întâmplării unele lucruri care, la prima vedere, 
par a fi în regulă. Anual, tot mai mulţi copii vin de 
la grădiniţă sau şcoală cu diverse afecțiuni pe care 
le-au contractat de la colegii lor de clasă, iar un sistem 
imunitar slab ar creşte alarmant probabilitatea copilului 
tău de a se îmbolnăvi.

Pregăteşte-ţi copilul să reînceapă în forţă noul an şcolar 
sau să revină la grădiniţă şi fă-i analizele şi investigaţiile 
de care are nevoie. Vino la MedLife în perioada 20 
august – 30 septembrie şi-ţi oferim un pachet special 
care include:

• consultaţie pediatrică
• aviz epidemiologic
• examen coproparazitologic
• exudat faringian
• exudat nazal

Prețul pachetului este de 150 de lei și poate fi accesat 
în următoarele unități din Bucureşti: Spitalul de 
Pediatrie (ambulator), Hyperclinica MedLife Băneasa, 
Hyperclinica MedLife Griviţa, Hyperclinica MedLife 
Favorit, Hyperclinica MedLife Unirii.
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Arădenii pot beneficia de servicii medicale la cel mai înalt 
nivel în cadrul noului Departament de medicină internă al 
Spitalului MedLife ‒ Genesys din Arad. Secţia a fost extinsă în 
urma unor lucrări de modernizare, fiind mărită capacitatea de 
spitalizare a pacienţilor în regim continuu şi de zi. 
În cadrul secţiei de Medicină internă a Spitalului MedLife ‒ 
Genesys, medicii au competenţe în evaluarea, monitorizarea 
şi tratamentul integral al pacienţilor cu patologie 
complexă (acută sau cronică) pentru: afecţiuni respiratorii, 
cardiovasculare, renale, digestive, osteo-articulare, metabolice, 
hematologice, prin internare continuă sau spitalizare de zi.

În cadrul secţiei, pacienţii pot beneficia de expertiză  pentru 
următoarele specialităţi medicale: medicină internă, 
cardiologie, gastroenterologie, endocrinologie. 

Secţia este dotată cu echipamente de ultimă generaţie care 
permit diagnosticul şi tratamentul tuturor patologiilor 
interne. Printre acestea putem enumera diferite aparate de 
ecografie, EKG, spirometre, holtere de tensiune, holtere, linie 
de endoscopie etc. 

Noul departament ofera pacienţilor o arie complexă de 
investigaţii precum: analize de laborator, ecografie abdominală 
şi pelvină, ecografie tiroidiană, EKG de repaus, EKG de efort, 
Holter EKG, Holter TA, endoscopie digestivă superioară 

(gastroscopii, ligaturarea şi sclerozarea varicelor esofagiene), 
endoscopie inferioară (colonoscopii, recto-sigmoidoscopii, 
anuscopii, polipectomii etc.), spirometrii, puncţie tiroidiană, 
paracenteză, toracocenteze exploratorii şi evacuatorii, precum 
şi explorări radiologice. 

Echipa medicală este formată din 20 de cadre ‒ medici, 
asistente şi personal auxiliar. 

Spitalul MedLife ‒ Genesys a fost lansat în 2009 şi reprezintă 
un centru de excelenţă al medicinei arădene. Acesta dispune 
de trei săli de operaţie, departament de terapie intensivă, un 
ambulatoriu specializat, maternitate, un Centru de excelenţă 
în patologie tiroidiană şi un laborator. Spitalul a fost integrat 
în cadrul MedLife la începutul anului 2011. 

Spitalul MedLife-Genesys îşi extinde secţia de medicină internă

Află cum poţi naşte altfel 
de la dr. Michel Odent

Nou: kinetoterapie pentru copii 
la Spitalul de Ortopedie MedLife

Pregăteşte-ţi copilul 
de şcoală sau grădiniţă

Maternitatea MedLife ‒ Eva din Braşov şi-a extins aria 
de servicii prin înfiinţarea Departamentului de consiliere 
în alăptare. În cadrul noului departament, o echipă de 
specialişti coordonată de Mihaela Drilea, consilier în alăptare 
acreditat IBLCE (Comitetul Internațional al Examinatorilor 
Consultanţilor de Lactaţie), consiliază mămicile pentru 
prevenirea şi rezolvarea problemelor legate de alăptare.
Pe lângă informaţiile teoretice şi consilierea de specialitate, 
consultanţii în alăptare sprijină mamele în rezolvarea unor 

situații dificile cum ar fi: blocarea canalelor, angorjarea 
fiziologică a sânilor (denumită popular “furia laptelui”), 
corectarea ataşării defectuoase a bebeluşului la sân, 
prevenirea şi tratarea fisurilor mamare ce pot apărea în 
alăptare, prevenirea şi tratarea mastitei, identificarea 
personalizată a modalităţilor de creştere a secreţiei de lapte.

Datorită numărului mare de solicitări, departamentul vizează 
extinderea serviciilor prin introducerea consultaţiilor la 
domiciliu. Laptele de mamă este principala sursă de hrană 
pentru sugar şi unică din punct de vedere nutritiv şi calitativ. 
Acesta asigură copilului un sistem imunitar solid şi o 
dezvoltare optimă.

Statisticile arată că 98% dintre femei pot alăpta pe termen 
lung, dacă au informaţii corecte şi dacă sunt sprijinite de 
familie, comunitate şi de personalul medical.
 
Conform unui studiu realizat în 2011 de UNICEF, în 
România sunt alăptaţi doar 12,6% dintre copii.

Nou: Departament de consiliere 
în alăptare la MedLife - Eva



Trăieşte activ la orice vârstă şi protejea-
ză-ţi sănătatea! Dacă eşti pensionar, vino 
la Hyperclinica MedLife Titan sau la 
Hyperclinica MedLife Favorit şi-ţi oferim o 
reducere de 50% la prețul consultaţiilor între 
orele 12:00 şi 14:00.

Pentru a beneficia de ofertă, te aşteptăm 
cu talonul de pensie de luni până vineri, în 
hyperclinicile Titan şi Favorit.

Campania este valabilă până în decembrie 
2012.

Detalii şi programări, la telefon 021 96 46

Happy Hour pentru 
vârstnici, la hyperclinicile 
MedLife Titan și MedLife 
Favorit

Incontinenţa urinară* îţi provoacă neplăceri? Vrei să scapi 
de acest disconfort? Vino la Spitalul MedLife Genesys şi 
beneficiezi de două pachete speciale pentru tratamentul 
incontinenţei urinare. 

Alege pachetul basic şi beneficiezi de: 
• consultaţie ginecologie
• intervenţie chirurgicală simplă
• spitalizare trei zile
Preţul pachetului este 1.690 lei. 

Dacă problema este complexă, poţi alege pachetul basic plus, 
care îți oferă următoarele servicii:
• consultaţie ginecologie
• consultaţie preanestezică
• intervenţie complexă (tratarea cistotelului, rectocelului cu 
incontinenţă urinară, tratarea prolapsului genital)
• spitalizare trei zile
• control ginecologie

Promoţia este valabilă în perioada 15 august – 15 octombrie.

*Incontinenţa urinară este o tulburare a aparatului urinar 
şi constă în eliminarea involuntară, necontrolată, a urinei. 
Boala afectează mai frecvent femeile, din cauza problemelor 
sarcinii, naşterii, menopauzei şi a structurii căilor urinare. 

Din această lună, PharmaLife Med din Hyperclinica MedLife 
Titan oferă medicamente în regim compensat şi gratuit. 
Farmacia a încheiat recent un contract cu Casa de Asigurări 
de Sănătate, astfel încât pacienţii să poată beneficia de 
medicamente gratuite. 

Adițional medicamentelor compensate, PharmaLife Med dă 
startul reducerilor de toamnă. Vino în farmaciile noastre şi 
beneficiezi de preţuri speciale şi de cadouri la o gamă amplă 
de produse!

PharmaLife Med din Hyperclinica MedLife Titan (str. Liviu 
Rebreanu nr. 8, sector 3, Bucureşti)

Bucură-te de viaţă! Tratează incontinenţa urinară la MedLife - Genesys

Nou: chirurgie vasculară 
şi flebologie la Hyperclinica 
MedLife Unirii 

Medicamente compensate 
şi gratuite la PharmaLife 
Med Titan 

Ai observat că micuţul tău are dificultăţi în pronunţia anumitor sunete sau 
cuvinte? Întâmpină probleme de adaptare sau de relaţionare? Se izolează 
şi nu mai comunică cu tine? Vino la Spitalul de Pediatrie MedLife, discută 
cu psihologul şi găseşte răspunsuri şi soluţii la problemele emoţionale 
ale copilului tău. Din luna august, psihologul şi psihoterapeutul Silvia 
Ungureanu vă oferă o arie complexă de servicii şi programe special create 
nevoilor copilului tău. Astfel, în cadrul cabinetului de psihologie pediatrică al 
Spitalului de Pediatrie MedLife puteţi beneficia de terapie logopedică, terapie 
psihopedagogică, psihoterapie pentru copii, consilierea părinţilor, precum şi 
de cursuri de parenting. 

Terapia logopedică se adresează atât copiilor care întâmpină dificultăţi în 
pronunţia anumitor sunete sau au probleme de exprimare verbală, cât şi 
celor care nu au început să vorbească, deşi au depăşit vârsta de 2,5 ‒ 3 ani.  

Psihoterapia are în vedere dificultăţile de adaptare sau comportamentele 
copilului considerate nepotrivite, problemele de exprimare emoţională, dar 
şi traumele emoţionale suferite de copil. Psihoterapia pentru copii implică, 
de cele mai multe ori, şi familia, fiind nevoie de suportul şi de participarea 
părinţilor sau a persoanelor din familie apropiate copilului. 

În cadrul şedinţelor de consiliere a părinţilor, veţi fi îndrumaţi cum să 
relaţionaţi cu copilul dificil. Veţi învăţa ce elemente educaţionale puteţi 
introduce în interacţiunea cu copilul şi ce jocuri şi activităţi sunt potrivite 
pentru vârsta copilului. Psihoterapia are în vedere dificultăţile de adaptare 
sau comportamentele copilului considerate nepotrivite, problemele de 
exprimare emoţională, dar şi traumele emoţionale suferite de copil. 

Cursurile de parenting se adresează părinţilor care au copii cu vârste 
cuprinse între 0 şi 7 ani. Temele discutate se referă la dezvoltarea copilului 
pe diferite etape de vârstă. Părinţii sunt invitaţi să vină cu propriile întrebări 
‒ cursurile dorindu-se a fi cât mai interactive şi mai adaptate dificultăţilor, 
neliniştilor şi nevoilor părinţilor. 

Nou: servicii de psihologie şi logopedie 
pediatrică la Spitalul de Pediatrie MedLife
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Ai card de fidelitate MedLife? Vino în hyperclinicile MedLife Băneasa şi 
MedLife Unirii şi-ţi oferim 6% discount la consultaţii şi 
analize. În plus, ori de câte ori accesezi serviciile din 
aceste locaţii, poţi oferi bucurii celor pe care-i iubeşti. 
La orice plată a unui serviciu (consultaţie, analize) în 
Hyperclinicile Băneasa şi Unirii, primeşti 5 vouchere. 

Dăruieşte aceste vouchere celor dragi: fiecare dintre 
ele oferă un discount de 15% acelei persoane, pentru 
consultaţii şi analize făcute în aceste clinici. Iar tu 
primeşti 5% din valoarea serviciilor accesate de prietenii 
tăi (care au adus voucherele), sub formă de discount 
aplicat la costul serviciului accesat de tine (pe lângă reducerea 
de 6% pe care ţi-o oferă cardul de fidelitate!).

Oferta este valabilă în perioada 20 iulie - 30 septembrie 2012. Detalii despre 
campanie, la 021 96 46 sau la recepţiile hyperclinicilor MedLife Băneasa şi 
MedLife Unirii.

Dăruieşte sănătate, dăruieşte bucurie!

Hyperclinica MedLife Unirii şi-a extins aria serviciilor prin 
introducerea chirurgiei vasculare şi a flebologiei în lista 
specialităţilor medicale. 

În cadrul clinicii, pacienţii cu varice pot beneficia de 
diagnostic şi de tratament în regim de ambulator. 
Varicele reprezintă dilatații patologice și permanente ale 
venelor ce aparțin sistemului venos superficial, situate 
în majoritatea cazurilor la nivelul membrelor inferioare. 
Varicele au culoarea albăstruie și au drept cauză insuficiența 
venoasă. Pentru o mare parte dintre pacienţi varicele sunt, în 
primul rând, o problemă estetică. Varicele pot indica şi alte 
probleme de sănătate, dat fiind că sunt un semn al circulaţiei 
deficitare a sângelui. Venele varicoase pot provoca o senzaţie 
de greutate şi de durere în picioare, senzaţie de arsură, 
umflarea gambelor. Cele mai afectate de această problemă 
sunt femeile, 60% dintre acestea prezentând semne ale bolii 
la vârste cuprinse între 20 și 50 de ani. 

Netratate, varicele pot duce la insuficienţă venoasă cronică, 
iar aceasta se poate manifesta prin rupturi ale pachetelor 
varicoase în timpul unui traumatism minor, tromboze 
varicoase, ulcer de gambă, tromboflebită venoasă superficială 
şi profundă. 

Tratamentul poate fi conservator sau chirurgical. 
Consultaţiile sunt efectuate de dr. Cristian Dumitru, medic 
primar chirurgie generală cu specializare în chirurgia 
vasculară şi flebologie. 
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Noul laser Cutera Excel la MedLife Grivița
Hyperclinica MedLife 
Griviţa oferă pacienţilor 
tratamente cu laserul 
Cutera Excel. Fiind unul 
dintre cele mai eficiente 
lasere, Cutera Excel poate 
trata toate tipurile de 
vase indiferent de tip, 
dimensiuni sau localizare. 
Mecanismul de răcire unic 
asigură o protecţie cutanată 
optimă şi un confort 
deosebit, tratamentul fiind 
nedureros. 
Cu o lungime de undă de 

1064 nm, Cutera Excel este un sistem laser utilizat pentru 
tratamentul venelor nedorite, precum telangiectaziile faciale 
şi cele de pe picioare, venele albastre periorbitale, venele 

reticulare şi de tipul “spider”, al anomaliilor vasculare de 
tipul hemangioamelor, petelor de vin sau lacurilor venoase, a 
eritemului difuz sau poikilodermiei Civatte. 
Laserul targhetează hemoglobina printr-un mecanism 
de fototermoliză selectivă fără a agresa termic ţesutul 
perivascular. Căldura emisă este transferată pereţilor 
vasculari, unde se produce o distrucţie definitivă a acestora.
Tratamentele pot fi folosite atât în scop estetic, cât şi 
terapeutic, având rezultate în cazul malformaţiilor vasculare 
gigante. 
Rezultatele terapiei se pot vedea după o succesiune de şedinţe 
efectuate la un interval de minimum șase săptămâni. 
Folosirea laserului Cutera Excel este contraindicată în sarcină, 
tumori cutanate şi, parţial, în cazul infecţiilor cutanate, diabet, 
istoric de coagulopatii, vitiligo etc.   

Tratamentele sunt efectuate de dr. Mihaela Vidan Popa, medic 
specialist dermatologie, Hyperclinica MedLife Griviţa.

IRM 3Tesla (IMAGISTICĂ PRIN 
REZONANŢĂ MAGNETICĂ) 
– o noutate chiar şi la nivel 
internațional, este disponibil în 
Hyperclinica MedLife Griviţa. 

Notă: IRM este echivalent RMN.

IRM 3T este de două ori mai 
puternic decât un aparat obişnuit 
de rezonanţă magnetică, imaginile 
obţinute fiind mult mai clare, fapt 
ce permite detectarea unor afecţiuni 
în stadiu incipient.

Datorită vitezei mari de scanare, 
IRM 3T este mai recomandat 
pentru copii şi pentru persoanele 
claustrofobe, spre deosebire de 
aparatele clasice IRM. Durata 
mică de examinare, de 15-60 de 
minute, asigură un confort sporit 
pacienţilor, iar performanţele 
aparatului pot limita sau chiar 
exclude utilizarea substanţei de 
contrast şi a sedativelor.

Ce afecţiuni depistează noul tip 
de IRM?
IRM 3Tesla este soluţia optimă 
pentru pacienţii care suferă de 
afecţiuni cerebrale, ale coloanei 
vertebrale (hernii de disc, patologie 
vertebrală sau de cordon medular) 
şi ale sistemului musculo-scheletal. 
Pe lângă acestea, IRM 3T permite 
medicilor radiologi să diferenţieze 
cu mai mare acurateţe afecţiunile 
benigne de cele maligne, acestea din 
urmă putând fi depistate în stadiu 
incipient.

Cum trebuie să mă pregătesc 
înainte de o testare IRM?
În funcţie de aparatul IRM utilizat, 
dar şi de tipul de examinare, este 
posibil ca medicul să vă ceară 
să nu mâncaţi nimic cu 3-6 ore 
înainte de testare. Dacă nu vi se fac 
alte recomandări, vă puteţi urma 
rutina zilnică şi, dacă urmaţi un 
anumit tratament, vă puteţi lua 
medicamentele în mod normal.

Anumite investigaţii pot necesita 
administrarea orală sau injectarea, 
de către cadrele medicale, a unei 
substanţe de contrast pentru o mai 
bună vizualizare a organelor.
Înainte de examinare trebuie 
să vă scoateţi bijuteriile, ceasul, 
ochelarii, acele de păr, agrafele, şi 
să îndepărtaţi orice alte obiecte 
care pot conţine metal (stilou, chei, 
monede, aparate auditive, piercing-
uri).
Reţineţi că, în timpul examinării, 
anumite tatuaje realizate cu 
pigmenţi metalici pot produce o 
senzaţie de căldură locală.
De asemenea, trebuie să anunţaţi 
medicul dacă suferiţi de orice fel 
de afecţiune medicală sau dacă 
aţi trecut printr-o intervenţie 
chirurgicală recentă.
În cazul în care aveţi montat un 
sterilet, anunţati medicul ginecolog 
înaintea efectuării unei examinări 
IRM sau întrebaţi radiologul despre 
compatibilitatea purtării acestui 
dispozitiv în timpul examinării.
Deşi nu s-a dovedit că IRM poate 
influenţa evoluţia sarcinii, se 
recomandă evitarea examinării în 
primul trimestru.

Nu pot efectua IRM pacienţii care:
• au stimulator cardiac sau alţi 
biostimulatori;
• sunt purtători de proteze osoase 
metalice;
• au proteze cardiace valvulare, 
stenturi vasculare sau orice 
alte implanturi metalice care 
sunt declarate incompatibile cu 
explorarea IRM.

Tehnologie de vârf, disponibilă la MedLife Griviţa 

Nutricia este singura companie producătoare de formule de 
lapte care deţine un centru de cercetare a laptelui matern, în 
Friedrischdorf, Germania. Aici au avut loc inovaţii majore la 
nivelul compoziţiei formulei de lapte, cum ar fi suplimentarea 
cu acizii graşi esenţiali LC-PUFA sau dezvoltarea complexului 
unic de oligozaharide prebiotice scGOS/lcFOS. Aceste 
ingrediente, alături de vitaminele A, C şi D, contribuie în mod 
natural la un sistem imunitar sănătos.

Inspirată de laptele matern, Nutricia 
a creat Aptamil, o gamă completă de 
produse pentru alimentaţia copiilor de 
vârste mici şi a sugarilor, pentru întărirea 
în mod natural a sistemului imunitar al 
acestora. Pentru ca tu să îi oferi copilului 
tău cel mai bun start în viață!

Aptamil conține IMMUNOFORTIS, un 
complex unic de GOS/FOS patentat şi 
testat clinic, care, împreună cu vitaminele 
A, C şi D, contribuie la dezvoltarea 
normală a sistemului imunitar. 

*Laptele matern este alimentul cel mai bun pentru sugar. Înainte de a folosi o formulă 
de lapte, consultaţi medicul pediatru.

Spuma de baie, crema hidratantă, şamponul fără lacrimi 
sau pudra de talc curăţă, hidratează şi protejează pielea 
bebeluşului. Fiecare produs al gamei de cosmetice Baby 
Moments are un ingredient natural specific care îngrijeşte 
zilnic pielea delicată a bebeluşilor. Cosmeticele sunt 
hipoalergenice, fără parabeni, SLS şi SLES. Din prima clipă 
de viaţă, noile cosmetice Chicco hrănesc şi îngrijesc pielea 
bebeluşilor. 

www.chicco.ro 

Nutricia – ştiinţa inspirată 
de laptele matern

Chicco Baby Moments: gama 
completă care îngrijeşte zilnic 
pielea delicată a bebeluşilor

P P
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Dr. Cristian Dumitru, medic primar 
chirurgie generală cu specializare în 
chirurgia vasculară şi flebologie, s-a alăturat 
recent echipei Hyperclinicii MedLife Unirii. 
Noul specialist a absolvit Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din 
Bucureşti în anul 1995, iar în anul 1999, 
după susţinerea examenului de specialitate, 
devine medic specialist în chirurgie 
generală şi începe colaborarea cu Clinica 
LaserMed, efectuând intervenţii chirurgicale 
pentru varice, hemoroizi, lipoame etc. Din 

2002, lucrează şi la Institutul de Medicină 
Aeronautică şi Spaţială „General Aviator 
Victor Anastasie”, în cadrul secţiei de 
chirurgie, şi obţine, totodată, competenţe 
în chirurgia laparoscopică. În anul 2004, 
susţine examenul de primariat şi-şi dezvoltă 
abilităţile în domeniul managementului 
serviciilor de sănătate. Şi-a aprofundat 
cunoştinţele şi abilităţile în domeniul 
medicinei aeronautice, devenind în 2008 şef 
al secţiei Chirurgie din cadrul Institutului de 
Medicină Aeronautică. 

Dr. Cristian Dumitru, medic primar chirurgie generală

Din luna iulie, dr. Ioan Giurgiu este noul 
medic specialist în obstetrică-ginecologie al 
Maternităţii MedLife ‒ Eva din Braşov. Dr. 
Ioan Giurgiu este licenţiat în medicină în 
anul 2003, la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Iuliu Haţieganu” – Cluj-Napoca, 
iar în perioada 2005 ‒ 2010 se pregăteşte 
în cadrul programului de rezidenţiat, 
specialitatea obstetrică-ginecologie. Şi-a 
început activitatea în 2004, ca stagiar în 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, 
şi a continuat ulterior ca medic rezident 

în obstetrică-ginecologie, colaborând cu 
Universitatea „Transilvania” din Braşov, în 
calitate de cadru didactic. Din 2011, este 
medic specialist obstetrică-ginecologie şi 
şef al secţiei Obstetrică a Spitalului Rupea, 
fiind şi cel care a reînfiinţat această secţie. În 
această perioadă colaborează cu mai multe 
instituţii medicale braşovene, printre care 
şi Maternitatea MedLife ‒ Eva (Clinica Eva, 
până în 2011) şi Spitalul Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea”. 

Dr. Ioan Giurgiu, medic specialist 
obstetrică-ginecologie

De luna trecută, micii pacienţi din Braşov 
pot beneficia de expertiza dr. Roxana 
Giurgiu, medic specialist pediatrie, în 
cadrul Maternităţii MedLife ‒ Eva. Noul 
pediatru și-a finalizat studiile de licență la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu 
Hațieganu” – Cluj-Napoca, în anul 2004, 

şi a ales pediatria în cadrul programului de 
pregătire postuniversitară. Dr. Roxana Giurgiu 
şi-a început activitatea ca medic stagiar la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov, 
activând ulterior ca medic rezident în cadrul 
aceluiaşi spital.

Dr. Roxana Giurgiu, medic specialist pediatrie

Începând din luna august, echipa Life 
Memorial Hospital are un nou membru: dr. 
Noela Elena Ionescu, medic primar chirurgie şi 
microchirurgie reconstructivă. Cu o experienţă 
de peste 12 ani în domeniu, dr. Ionescu şi-a 
început activitatea ca medic rezident la Spitalul 
Clinic de Chirurgie plastică, reparatorie 
şi arsuri „Steaua” şi a continuat ca medic 
specialist în chirurgie plastică şi microchirurgie 
reconstructivă la Spitalul Clinic de Urgenţă 
„Bagdasar ‒ Arseni”, în perioada 2000 ‒ 2004, 
iar din 2005 până în 2008, după susţinerea 
examenului de primariat, este medic primar 
în cadrul aceluiaşi spital. Din 2008, dr. Ionescu 
activează ca medic primar chirurgie plastică 
la Clinica Polisano. Absolvind Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Gh. T. Popa”, Iaşi, 

doctorul şi-a continuat pregătirea urmând 
diverse stagii şi cursuri în ţară şi în străinătate. 
În perioada 1997 ‒ 2000, a urmat, în etape 
succesive de câte un an, Fellowship Programme 
of the European Academy of Cosmetic 
Surgery, la Guy’s Nuffield Hospital, Londra, 
şi Cambridge Private Hospital, Cambridge, 
Marea Britanie. A fost director de program 
Mr. Anthony Erian FRCS (Eng), FRCS(Ed). 
Din 2003, este doctor în ştiinţe medicale, iar în 
perioada 2004 ‒ 2007 a urmat numeroase stagii 
de pregătire în chirurgie plastică, reconstructivă 
şi estetică în Beverly Hills Clinic, Los Angeles. 
Mai colaborează în programe internaţionale de 
cercetare pe celule stem, în cadrul Cedars Sinai 
Medical Center (Los Angeles). 

Dr. Noela Elena Ionescu, medic primar chirurgie şi 
microchirurgie reconstructivă

Dr. Aurelia Morar, medic specialist, este noul 
membru al echipei Spitalului de Pediatrie 
MedLife. Noul specialist este licenţiat în 
medicină la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti (2006), și 
s-a specializat în pediatrie activând ca medic 
rezident pediatru la Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Marie S. Curie” (2006 ‒ 2011). 
Dr. Morar a mai activat ca medic colaborator 
urgenţe pediatrie în clinicile Regina Maria și 
la Clinica Anima. Este implicată în proiecte de 
cercetare, participă la congrese de specialitate 

şi se remarcă cu o serie de lucrări publicate. 
A mai fost subinvestigator. „A multicenter, 
open label, dose finding study to evaluate 
efficacy and safety of Givinostat administered 
in two different doses in patients with 
polyarticular courese Juvenile Idiopathic 
Arthritis not adequately responding to the 
standard treatement” (2011) şi membru în 
societăţi medicale cum ar fi: PRES (Paediatric 
Rheumatology European Society), din 2011, şi 
Societatea Română de Reumatologie Pediatrică, 
din 2010.

Dr. Aurelia Morar, medic specialist pediatrie

După doi ani de colaborare, dr. Alexandru 
Pintea, medic specialist obstetrică-ginecologie, 
s-a alăturat echipei Maternităţii MedLife ‒ 
Eva din Braşov. Absolvent al Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, 
Cluj-Napoca, promoţia 2002, dr. Pintea s-a 
specializat în obstetrică-ginecologie activând 

ca medic rezident la Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov. Din 2010 până în 2012, 
este medic specialist obstetrică-ginecologie 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov şi 
colaborează cu Maternitatea MedLife ‒ Eva 
(fosta Clinica Eva).

Dr. Alexandru Pintea, medic specialist 
obstetrică-ginecologie

Din luna august, Hyperclinica MedLife Unirii 
are un nou specialist în diabet, nutriţie şi boli 
metabolice, dr. Mariana Rosculete-Dinu. Noul 
specialist a absolvit Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti în 
2005 şi s-a specializat în diabet, nutriţie şi 

boli metabolice activând ca medic rezident 
la Spitalul Clinic „N. Malaxa”, Bucureşti. Din 
februarie 2012, după susţinerea examenului 
de specialitate, dr. Rosculete-Dinu este medic 
specialist. Noul doctor a mai activat la Care 
Zone Medical. 

Dr. Mariana Roșculete-Dinu, medic specialist diabet, 
nutriţie şi boli metabolice

Recent, dr. Cleopatra Ionescu, medic specialist 
oftalmologie, şi-a început colaborarea cu 
Hyperclinica MedLife Favorit. Noul specialist 
și-a finalizat studiile de licență la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
Bucureşti, promoţia 2004, şi s-a specializat 
în oftalmologie în cadrul programului de 
rezidenţiat la Spitalul Universitar de Urgenţă 

din Bucureşti (ianuarie 2006 ‒ martie 2011). În 
paralel, a activat ca medic oftalmolog rezident 
la S.C. Promedica (2007 ‒ 2009), Orange Optic 
(2009 ‒ 2011) şi medic specialist oftalmolog, 
Europe Eye Hospital, Bucureşti.
A participat la multe simpozioane şi conferinţe. 

Dr. Cleopatra Ionescu, medic specialist oftalmologie

NOUTĂȚI˝MEDICI
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Vacanţa de vară a ajuns în staţia terminus, iar pe peron ne 
aşteaptă luna septembrie cu pregătirile şi emoţiile specifice 
începutului de an şcolar. Sunt multe de pus la punct înainte 

de ziua marcată cu roşu în calendar, aşa că începem să cutreierăm 
raioanele specializate ale magazinelor, în căutarea cărţilor, caietelor 
sau a hainelor pe post de uniformă... Dacă de grija necesarului 
pentru şcoală scăpăm după câteva zile de alergat, ne descurcăm 
însă mai greu cu întrebările şi emoţiile legate de acest eveniment. 
Oare  se va adapta copilul meu la noul mediu? Cum pot să-i trezesc 
interesul pentru şcoală? Ce trebuie să fac astfel încât să nu fie 
exclus din grup, dacă nu va face față noului stil de viață? – sunt 
doar câteva dintre întrebările pe care şi le pun părinţii atunci când 
copilul trebuie să meargă la şcoală. 

Pentru a trece mai uşor peste 
angoasele şi temerile generate 
de începerea anului şcolar, “fiţi 
mult mai atenţi la pregătirea 
emoţională şi fizică a copilului 
pentru şcoală”, recomandă Silvia 
Ciobanu, psiholog şi psihoterapeut 
în cadrul MindCare, şi dr. Mihaela 
Herescu, medic primar pediatrie, 
Hyperclinica MedLife Băneasa. 

Perioada de adaptare poate fi 
mult mai uşoară pentru bobocul 
care vine în clasa I, dacă acesta 
vine cu lecţiile pregătite de acasă. 
„Întotdeauna este nevoie de o 
perioadă de acomodare cu noua 
provocare, perioadă mai lungă 
sau mai scurtă, în funcţie de 
fiecare copil. Cu puţin ajutor şi 
susţinere, copiii pot depăşi cu bine 
momentul”, remarcă psihologul 
Silvia Ciobanu şi recomandă să:

Explicaţi regulile şcolii şi rolul 
acesteia – „Părinţii pot pregăti 
copilul povestindu-i despre școală, 
despre faptul că acolo sunt reguli 
pe care trebuie să le respecte, 
despre învăţătoare şi rolul acesteia, 
despre faptul că o să aibă colegi 
noi şi că poate lega prietenii cu 
aceştia. Nu folosiţi termenul de 
«şcoală» ca ameninţare, atunci 
când copilul face vreo năzbâtie, 
şi nu transformaţi învăţătoarea 
în vrăjitoarea cea rea, care aplică 
pedepse copiilor neascultători”.

Stimulaţi-i interesul şi povestiţi-i 
propriile experienţe – “În mod 
obişnuit, copilul aşteaptă cu 
nerăbdare să înceapă şcoala. Pot 
exista însă şi situaţii, excepţii, 
în care copilul să privească cu 
reticenţă mersul la şcoală. Reticenţa 
poate fi atât rezultatul temerilor 
şi anxietăţilor părinţilor care sunt 

preluate de către copil, cât şi al 
unor influenţe externe. Poate fi 
vorba de unele poveşti pe care le 
aude de la copiii mai mari sau din 
partea adulţilor cu mai puţin tact 
ori din cauza faptului că trebuie să 
se despartă de prietenii pe care şi-i 
făcuse deja. 
Părintele poate veni în ajutorul 
copilului povestindu-i cum a fost 
el la şcoală, cum s-a acomodat, 
prin ce greutăţi a trecut, cum şi-a 
făcut prieteni, cum s-a descurcat 
în momentele în care i-a fost greu. 
De asemenea, poate să-i spună că 
şi el, la rândul său, a fost speriat 
de lucrurile noi despre care nu ştia 
nimic. 
Este important pentru copil să ştie 
că şi părinţii lui, modelele la care se 
raportează, s-au confruntat cu astfel 

Începe şcoala. Copilul tău este pregătit?

de temeri, că au reuşit să treacă 
peste ele, că nu este ruşinos să fie 
aşa şi mai ales că nu li s-a întâmplat 
nimic rău. Părinţii trebuie să 
rememoreze cu plăcere ce au făcut 
ei la şcoală, să depene amintiri şi 
întâmplări distractive”.

Prezentaţi activităţile şcolare 
într-un mod plăcut – „Copilul încă 
trăieşte în universul imaginilor şi 
al poveştilor, puteţi foarte uşor să 
descrieţi activităţile de la şcoală ca 
pe o poveste în care eroul principal 
trebuie să descopere «comori» 
reprezentate de informaţii şi 
cunoştinţe, să descifreze enigme ca 
un fel de puzzle pe care atunci când 
îl va asambla va avea o surpriză 
nemaipomenită. Faceţi acest lucru 
natural şi firesc, fără ameninţări 
pentru copil”.

Familiarizaţi-l cu şcoala – „Puteţi 
să diminuaţi emoţiile copilului 
şi teama de necunoscut dacă-i 
arătaţi traseul pe care va trebui 
să-l parcurgă zilnic către şcoală şi 
şcoala în sine”. 

Implicaţi-l în achiziţionarea 
obiectelor pentru şcoală – „Acest 
lucru îi va stimula interesul, îl 
va responsabiliza şi-l va face să 
îndrăgească noile obiecte”.

Reglaţi-i regimul de somn – „Dacă 
micuțul dumneavoastră este activ 
şi-i place să stea până seara târziu, 

este foarte bine să-l obişnuiţi cu 
regimul de somn pe care va trebui 
să-l adopte odată cu începerea 
şcolii, astfel încât la orele 21:00 ‒ 
22:00 să fie deja în pat, iar la ora 
7:00 să se trezească”. 

Responsabilizaţi-vă copilul – 
„Activitatea şcolară presupune 
efectuarea anumitor sarcini 
care necesită un grad de 
responsabilizare al copilului. 
Copilul se va descurca mult mai 
bine dacă începeţi procesul de 
responsabilitate devreme, atunci 
când acesta poate efectua acţiuni 

DOSARMEDICAL

 “Întotdeauna este nevoie de o perioadă de 
acomodare cu noua provocare, perioadă mai 
lungă sau mai scurtă, în funcţie de fiecare copil. 
Cu puţin ajutor şi susţinere, copiii pot depăşi cu 
bine momentul.”

Silvia Ciobanu, psiholog si psihoterapeut, 
Mindcare
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în mod autonom. Începeţi cu 
lucruri simple, complicaţi-le şi 
înmulţiţi-le pe măsură ce vârsta şi 
capacitatea copilului de a efectua 
sarcini mai complexe permit. 
Principiul de bază este următorul: 
acordarea responsabilităţii, urmată 
de gratificare şi laudă pentru 
asumarea şi realizarea sarcinii”. 

...și dacă refuză 
să revină la şcoală?
Potrivit psihologului Silvia 
Ciobanu, „copiii abia aşteaptă să se 
revadă cu colegii, să-şi povestească 
experienţele de vacanţă etc. Însă 
există şi situaţii mai dificile, în 
care copiii nu-şi mai doresc să se 
întoarcă la şcoală, adolescenţii 
fiind cei mai vizaţi. 
Cauza acestui comportament vine 
din încercarea adolescentului de a 
evalua sensul identităţii personale. 
Întrebarea definitorie a acestei 
etape este: «Cine sunt?». Adesea, 
adolescentul se confruntă cu 
dificultatea de a găsi răspunsul 
necesar. Atacul crizei identităţii 
aduce o stare de confuzie, care nu-i 
dă voie tânărului să înțeleagă ce 
vrea sau pentru ce anume merită 
să se zbată. În încercarea de a-şi 

găsi drumul, pe fondul acestei crize 
şi fără suportul corespunzător, 
adolescentul frământat poate 
considera că soluţia problemelor 
lui este renunţarea la şcoală, pe 
care este posibil să o înlocuiască cu 

diverse plăceri care devin singurul 
lui scop.
În situaţia în care tânărul nu este 
capabil să rezolve singur această 
criză, susţinerea din exterior este 
indispensabilă. Adolescentul 
trebuie încurajat şi sprijinit să-şi 
descopere propriile resurse, 
interese, să înţeleagă semnificaţia 
valorilor, să obţină încrederea şi 
recunoaşterea activităţilor la care 
se pricepe. 

Cereţi ajutorul 
psihologului
Dacă observaţi că aveți un copil 
care nu reuşeşte să se adapteze 
mediului şi programului şcolar 
sau nu-şi mai doreşte să meargă 
la şcoală, apelaţi la psihologul sau 
la consilierul şcolar. Acesta poate 
fi găsit în majoritatea şcolilor sau 
în centrele specializate. „Părintele 

sau profesorul poate solicita o 
evaluare pentru a-l îndruma în 
direcţia potrivită”, spune Silvia 
Ciobanu, psiholog şi psihoterapeut 
MindCare. 

Treceţi pe la doctor, 
înainte de şcoală!
Este ştiut faptul că grădiniţa şi 
şcoala sunt medii propice pentru 
dezvoltarea şi propagarea anumitor 
afecţiuni. Nu neglijaţi acest aspect 
înainte de începerea şcolii şi 
mergeţi cu copilul la un examen 
medical, pentru a-i evalua starea de 
sănătate şi a-l ajuta să facă faţă mai 
uşor sarcinilor şi responsabilităţilor 
din programa şcolară, susţine dr. 
Mihaela Herescu, medic primar 
pediatrie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa, şi recomandă efectuarea 
următoarelor investigaţii 
paraclinice: hemograma, calcemia, 
glicemia, sideremia, exudatul 

faringian, exudatul nazal, 
examenul coproparazitologic, 
examenul sumar de urină. 
Dacă observaţi anumite deficienţe 
auditive la copil, sunt indicate un 
examen ORL şi efectuarea unei 
audiograme, iar dacă școlarul 
dumneavoastră are probleme cu 
vederea, mergeţi şi la un consult 
oftalmologic, potrivit dr. Herescu. 

Fiţi cu vaccinările la zi!
Asiguraţi-vă că micuțul 
dumneavoastră are toate 
vaccinările la zi. Acest fapt îl 
poate proteja de multe afecţiuni 
care se dezvoltă şi se propagă 
rapid în mediul şcolar. „Copilului 
care abia merge la şcoală ar 
trebui să i se administreze 
vaccinul difterotetanic şi vaccinul 
antirujeolic. Pe lângă acestea, se 
recomandă vaccinarea antihepatita 
A, deoarece o mare parte a 
cazurilor de hepatita A apar la 
şcolari. În cazul în care copilul nu a 
fost vaccinat până la această vârstă 
cu vaccinul antihepatita B, se 
recomandă și efectuarea acestuia”, 
subliniază pediatrul.

Comunicaţi dascălului 
problemele de 
sănătate ale copilului       
Dacă copilul dumneavoastră are 
anumite afecţiuni, este bine să 
informaţi învățătoarea/diriginta 
despre acestea. Dascălul le poate 
explica celorlalţi colegi din clasă 
problema colegului lor, evitându-
se situaţiile neplăcute generate de 
ceilalţi copii, spune dr. Mihaela 
Herescu. Pe lângă acestea, „dacă un 
copil poartă ochelari de corecţie a 
unei miopii, este indicat ca acesta 
să fie aşezat într-o bancă din 
primele rânduri. Dacă un alt copil 
are anumite tulburări de postură, 
este indicat să fie urmărit de un 
cadru didactic şi să-l ajute să se 
corecteze, potrivit dr. Herescu.
De asemenea, este extrem de 
importantă colaborarea părinte 
‒ profesor, în cazul copiilor cu 
epilepsie sau cu alte boli cronice 
care au nevoie de o supraveghere 
atentă.”

Urăm tuturor copiilor un an şcolar 
interesant şi cât mai multe reuşite 
și momente de bucurie!

 “Mergeţi cu copilul la un examen medical, 
pentru a-i evalua starea de sănătate şi a-l 
ajuta să facă faţă mai uşor sarcinilor şi 
responsabilităţilor din programa şcolară. Înainte 
de începerea anului şcolar, sunt recomandate 
următoarele investigaţii paraclinice pentru copil: 
hemograma, calcemia, glicemia, sideremia, 
exudatul faringian, exudatul nazal, examenul 
coproparazitologic, examenul sumar de urină.”

Dr. Mihaela Herescu, medic primar pediatrie, 
Hyperclinica MedLife Băneasa
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sedativ. Pe monitoarele din sală au 
şi apărut primele imagini captate 
de camera video ataşată în capătul 
sondei endoscopice. Procedura a 
durat aproximativ 30 de minute, iar 
la final medicii au ieşit felicitân-
du-se. În timp ce doamna Peleanu 
era condusă spre rezervă, Dr. Pop 
s-a îndreptat către rudele care 
aşteptau nerăbdătoare pe holul 
spitalului. Le-a liniştit şi le-a spus că 
doamna mai rămâne sub observaţie 
o zi. 

Calculi extraşi 
cu un coşuleţ special
După terminarea intervenţiei, 
Dr. Cosmin Pop ne-a explicat 
că „procedura a avut drept scop 
extragerea unor calculi din căile 
biliare, altfel spus, nişte mici 
pietricele care blocau canalul 
prin care bila produsă de ficat se 
scurge în tubul digestiv. Pacienta, 
în vârstă de 86 de ani, a fost 
internată în urmă cu câteva zile la 
Spitalul Judeţean, din cauza unor 
dureri abdominale însoţite de icter 
(mecanic). Procedura constă în 
plasarea unui endoscop special 
cu vederea laterală în duoden. 
Amplasarea duodenoscopului 
se face exact la nivelul la care 
căile biliare se varsă în tubul 
digestiv prin papilă duodenală. 
Prin această papilă se introduc 
diverse accesorii în căile biliare şi 
se efectuează anumite manevre 

REPORTAJ

Am găsit-o pe doamna Peleanu aşteptând liniştită pe canapeaua din faţa 
Departamentului de radiologie al Spitalului MedLife din Braşov. Privea spre forfota 
care anunţa intervenţia şi pe chipul ei se puteau citi emoţiile. M-am aşezat lângă 

ea şi am început să vorbim. Aşa am af lat că venise la spital forţată de durerile chinuitoare 
date de calculii biliari. „În ultima lună am avut cinci crize. Nu vă imaginaţi ce înseamnă 
asta... am făcut un tratament care să mă facă să mă simt mai bine, dar n-am rezolvat 
problema. După mai multe consultaţii şi căutări, am af lat că în acest spital pot să-mi 
scoată pietrele fără să folosească bisturiul, or, la vârsta mea e foarte bine. Mi se pare 
extraordinar acest lucru şi mă bucur că avem medici tineri şi cu experienţă care pot face 
această procedură”, spune încet doamna şi-şi îndreaptă atenţia către familie, care tocmai 
atunci ajunsese. 

Între timp, în sala de radiologie, 
o echipă formată din medicii 
Spitalului MedLife Braşov, dar şi 
din profesori doctori din Bucureşti 
şi Cluj-Napoca pun la punct 
ultimele detalii pentru procedura de 
endoscopie intervenţională la care 
urma să fie supusă doamna Peleanu, 
intervenţia fiind o premieră 
pentru Braşov. Din acest motiv, la 
realizarea primei proceduri de acest 
gen, la Spitalul MedLife din Braşov 
au venit mentorii doctorilor care 
urmau să efectueze procedurile, dar 
şi alţi medici din ţară care doreau 
să se familiarizeze cu tehnicile de 
radiologie şi endoscopie digestivă 
intervenţională implementate la 
Spitalul MedLife Braşov. 
„Endoscopia intervenţională e 
o procedură nouă şi doream să 

o dezvoltăm şi în această parte 
a ţării”, explică unul dintre cei 
mai experimentaţi doctori din 
domeniu, conf. Dr. Marcel Tanţău, 
medic primar medicină internă şi 
gastroenterologie, Cluj-Napoca. 
„Dr. Cosmin Pop a fost unul dintre 
cei mai buni elevi ai mei şi acum 
am venit aici ca să-l susţin în a-şi 
dezvolta această tehnică şi a o 
implementa în Braşov”, adaugă conf. 
Dr. Marcel Tanţău. 
Între timp, o asistentă a adus 
mai multe seturi de echipamente 
de protecţie, pentru a începe 
procedura, iar alta a condus-o pe 
doamna Peleanu în sală, a ajutat-o 
să se întindă pe masa radiologică. 
Medicii i-au explicat încă o dată 
paşii pe care-i vor parcurge 
împreună şi i-au administrat un 

Tehnologia care te scapă de bisturiu
Un reportaj despre Departamentul de radiologie şi endoscopie intervențională, Spitalul MedLife Braşov
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cu scop diagnostic şi terapeutic. 
În cadrul procedurii de astăzi am 
parcurs următorii paşi: am intrat 
cu endoscopul în duoden până la 
nivelul papilei duodenale, după care 
am injectat prin papilă o cantitate 
mică de substanţă de contrast, astfel 
încât să se poată evidenţia clar căile 
biliare cu patologia aferentă. După 
ce am vizualizat calculii, am lărgit 
puţin intrarea în papilă şi, cu un 
instrument special care are ataşat un 
coşuleţ, am extras calculii. Trebuie 
să subliniem faptul că procedura se 
desfăşoară sub control endoscopic 
şi radiologic”, explică specialistul în 
gastroenterologie. 

Iradierea este minimă
Chiar dacă procedurile de 
radiologie şi endoscopie 
intervenţională se efectuează 
sub control radiologic, acest fapt 
nu înseamnă că pacientul este 
expus iradierii pe toată durata 
procedurii. „Iradierea este 
intermitentă. Aceasta ocupă mai 
puţin de 10% din totalul procedurii, 
depinde cât de complicată este 
intervenţia”, explică Dr. Cosmin 
Pop. „Majoritatea manevrelor 
se efectuează predominant sub 

control endoscopic, verificarea 
radiologică se face în momentul în 
care instrumentele sunt introduse 
în căile biliare şi se vizează manevra 
terapeutică respectivă. În restul 
timpului, pacientul nu suportă 
iradierea”, subliniază specialistul. 

Intervenţia 
este minim-invazivă
Gradul de risc în cazul intervenţiilor 
de radiologie şi endoscopie 
intervenţională este mult mai redus, 
comparativ cu operaţiile clasice. „În 
cazul pacientei care a fost supusă 
intervenţiei astăzi, riscurile erau 
semnificative. Dată fiind vârsta 
acesteia şi bolile asociate, riscurile 
anestezice erau semnificative. 
Acesta este și motivul pentru care 
am optat pentru sedare. Pe lângă 
acestea, n-ar trebui să neglijăm 
riscurile care ţin de procedura 
chirurgicală clasică. Pentru a scoate 
chirurgical calculii din căile biliare, 
trebuie mai întâi să deschizi calea 
biliară, or asta poate duce la o serie 
de complicaţii ulterioare de tipul 
stenozelor (îngustărilor), fistulelor 
de căi biliare etc.”, explică Dr. Pop. 
Trebuie să ştim însă că nici 

procedura minim invazivă nu este 
complet lipsită de riscuri. Printre 
acestea putem enumera pancreatita 
acută, perforaţia, sângerarea. 

Radiologia 
intervenţională, soluţie 
şi pentru cazurile în 
care chirurgii nu mai 
pot face nimic
În cadrul Departamentului 
de radiologie şi endoscopie 
intervenţională dezvoltat în cadrul 
Spitalului MedLife Braşov, pacienţii 
pot beneficia şi de alte tehnici 
de intervenţie în scop diagnostic 
şi terapeutic. Astfel, sub ghidaj 
radiologic aici se mai pot efectua 
puncţii şi biopsii care permit 
diagnosticul limfoamelor, tumorilor 
pulmonare, mamare, renale, 
hepatice etc. Metoda este minim-
invazivă, iar pacientul nu trebuie să 
mai suporte intervenţia chirurgicală 
pentru stabilirea diagnosticului. 

Pe lângă acestea, radiologia 
intervenţională este utilizată în 
scop terapeutic pentru: drenarea 

abceselor; injectări percutanate cu 
alcool în tumori maligne hepatice 
(cancere primitive hepatice şi 
metastaze hepatice), drenaje biliare 
externe pentru tumori maligne 
biliare, hepatice şi pancreatice. 
Speranţa de viaţă a pacienţilor 
care nu beneficiază de acest 
tratament este de maximum două 
luni, deoarece nu pot beneficia 
nici de tratamentul radio- sau 
chimioterapeutic. Tratamentul 
prelungeşte speranţa de viaţă a 
pacienţilor care suferă de o astfel de 
afecţiune cu 6 ‒ 24 luni.
„Tot prin această metodă se 
efectuează chemoembolizări 
tumorale sub angiograf (prin-
tr-un cateter într-un ram arterial 
se injectează citostatice în asociere 
cu substanţe care embolizează 
artera ce asigură vascularizaţia, 
determinând necroza totală sau 
parţială a tumorii), tehnica fiind 
indicată pentru tumori hepatice 
sau pulmonare, unele dintre aceste 
proceduri fiind efectuate de ani 
buni la noi în țară”, ne împărtăşeşte 
şeful de lucrări Dr. Mugur Grasu, 
de la Institutul Clinic Fundeni din 
Bucureşti.

În cazul acestei proceduri, cantitatea 
de citostatic administrată este de 

cinci - zece ori mai redusă decât cea 
administrată pe cale generală, ceea 
ce diminuează din efectele adverse 
ale procedurii.

Endoscopia digestivă 
intervenţională permite, la rândul 
său, tratamentul unor afecțiuni 
benigne şi maligne ale căilor biliare, 
pancreatice și ale tubului digestiv 
(extragerea calculilor biliari şi 
pancreatici, tratamentul stenozelor 
benigne şi maligne de căi biliare, 
pancreatice şi de tract digestiv), 
fără a fi necesar actul operator, cu 
recuperarea şi reintegrarea socio-
profesională rapidă a pacientului.

„Aceste proceduri au marele 
avantaj, în primul rând, în ceea 
ce priveşte agresiunea asupra 
pacientului. Pacientul beneficiază 
de intervenţie chirurgicală fără 
bisturiu, durata de spitalizare 
este minimă, iar riscul de reacţii 
adverse este la fel, minim. 
Anumite intervenţii se adresează 
pacienţilor care nu mai pot 
beneficia de chirurgia clasică, iar 
prin procedurile efectuate de noi, 
starea pacienţilor oncologici se 
îmbunătăţeşte”, a declarat dr. Aurel 
Fernye, medic specialist radiologie 
şi imagistică medicală şi director al 
Spitalului MedLife Braşov. 

Radiologia intervenţională este 
una dintre cele mai noi ramuri 
ale medicinei, desprinsă din 
radiologia clasică la mijlocul 
anilor ’70. În România, tehnicile 
au fost implementate în urmă cu 
aproximativ zece ani, acestea fiind 
accesibile până de curând doar în 
marile centre universitare, cum ar fi 
Cluj-Napoca sau Bucureşti. 

Victoria Donos
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POVESTEATA

Acum două luni, la naşterea Anei citeam în salon 
şi o doamna asistentă m-a întrebat dacă în 
general mai am timp să citesc, ştiind că acasă 

am încă două fetiţe. I-am răspuns cu zâmbetul pe buze: 
o dată la doi ani, când sunt la MedLife. Evident, era o 
glumă, însă avea un sâmbure de adevăr. Cele trei naşteri 
în Spitalul MedLife din Bucureşti au fost pentru mine 
deosebit de frumoase, relaxante şi speciale. Şi da, am citit 
trei cărţi bune de care-mi amintesc și acum. 

Experienţa mea de (viitoare) mamă 
a început în 2007, când am ajuns 
în Clinica MedLife şi am întâlnit-o 
pe doamna doctor Mirela Popa, un 
medic cu totul special. Mi-a câştigat 
încrederea imediat, aşa că am decis 
să urmăm împreună drumul către 
mult-așteptatul moment. 
Au fost trei sarcini normale, dar 
fiecare dintre ele a avut partea sa de 
inedit. Nu au lipsit micile probleme 
şi întrebările, dar pe care doamna 
doctor m-a ajutat să le rezolv cu 
mult calm. O parte dintre aceste 
detalii au condus şi la decizia de a 
le aduce pe lume prin cezariană pe 
toate cele trei fetiţe.
 

Îmi place să asociez venirea 
pe lume a fiecărei fetiţe cu 
o floare.
 
Sonia s-a născut în 2008, la început 
de aprilie, odată cu primele lalele. 
Şi pentru ca povestea să fie şi 
mai frumoasă, în fiecare an de 
ziua ei înfloreşte un mănunchi 
de lalele albe în curtea noastră. 
Fiind la prima experienţă, eram 
mai emoţionată, dar ideea de 
a-mi cunoaşte fetiţa îmi dădea 
un sentiment de totală siguranţă. 
Naşterea era programată la prima 
oră, dar în spital au apărut două 
mămici cu urgenţe şi mi s-a cerut 
acordul să amânăm naşterea, ceea 
ce mi s-a părut absolut normal. 
Am aşteptat împreună cu soțul 
într-o rezervă, fiind în permanenţă 
monitorizată de către doamna 
doctor şi de asistente. Imediat ce a 
fost posibil, am fost condusă în sala 
de operaţie şi totul a decurs atât de 
frumos şi de repede, încât mereu 
am spus ca m-am simţit ca la o 
întâlnire între prietene dragi.
 
Ina a venit pe lume în perioada în 
care florile de liliac năvăliseră în 
grădini, la finalul lui aprilie, doi ani 
mai târziu. Povestea naşterii ei are şi 
o parte simpatică. Eu sunt născută 
în zodia Berbecului, la fel ca Sonia. 
Mă gândeam ca ar fi frumos ca şi 
a doua fetiţă să ni se alăture, dar 
termenul era puţin mai îndepărtat, 

aşa că nu am încercat să schimbăm 
nimic. Însă în ultima zi a zodiei, 
pe 20 aprilie seara, la ora 10:00 fix, 
au început contracţiile, iar la 11:45 
se năștea Ina, ca orice Berbecuț 
încăpățânat . Știam că doamna Popa 
nu era în ţară, dar la recomandarea 
dânsei fusesem preluată de către 
doamna Caliopia Parfene, un medic 
special şi un om deosebit. Am 
ajuns în miez de noapte în clinica 
goală, am salutat portarul şi am 
fost preluată rapid de către doamna 
doctor, sosită în urma telefonului 
meu. A urmat aducerea pe lume a 
micuţei Ina, şi de data aceasta una 
fără probleme, cu oameni drăguţi şi 
responsabili în jurul meu.
 
Mezina, Ana, a venit pe lume 
împreună cu parfumul teilor 
înfloriţi. Le spuneam Soniei şi Inei 
că surioara lor va veni odată cu 
cireşele de iunie. Am şi acum în 
minte imaginea doamnei doctor 
Popa înainte de operaţie, calmă 
şi zâmbitoare. Cum aş fi putut să 
am emoţii alături de dânsa? Eram 
doar nerăbdătoare să o întâlnesc pe 
Ana. Şi a venit cuminte, blonduţă şi 
firavă, mândră să ni se alăture. De 
data aceasta mă simţeam veterană 
în spital şi poate şi mai conștientă 
de nivelul serviciilor oferite. Am 
remarcat cu plăcere câteva noutăţi, 
în special în privinţa îngrijirii 
copilaşilor. Am reîntâlnit o parte 
dintre doamnele asistente de la 
neonatologie, care poate că nu mă 
mai recunoşteau pe mine, dar pe 
care eu le voi ţine minte mereu, căci 
au fost alături de mine în primele 
mele momente ca mamă. De data 
aceasta era o avalanşă de nou-
născuţi şi, ca urmare, am profitat şi 
am ţinut fetiţa cât mai mult posibil 
alături de mine. M-am bucurat încă 
o dată de atmosfera primitoare şi 
caldă din spital.
 
Fiecare naştere a fost specială în 
felul său, iar noi, ca părinţi, am 
fost de fiecare dată încântaţi să 
întâmpinăm minunile din viaţa 
noastră. Tăticul a fost mereu alături 
de sala de operaţie şi a surprins 
primele secunde de viaţă, iar apoi 
le-a spus “Bun-venit!” micuţelor 

însoţindu-le până la celebrul 
Acvariu.
O menţiune specială pentru 
echipa din terapie intensivă. Este 
impresionantă munca ei şi modul 
perfect în care ştie să fie lângă tine, 
începând de la preluarea din sala 
de operaţie şi până la momentul 
mutării în rezervă. Am regăsit anul 
acesta figuri cunoscute încă de 
acum patru ani, am găsit şi figuri 
noi, dar toate la fel de deosebite.
 
O persoană specială şi dragă mie 
este doamna doctor neonatolog 
Raluca Olteanu, care a avut grijă 
de toate cele trei fetiţe într-un 
mod remarcabil. Sfaturile sale 
sunt atât de pertinente şi atât de 
bine argumentate, încât recunosc 
că am plecat din spital ca şi când 
aş fi urmat un întreg curs de 
puericultură.
 
În cursul ultimei sarcini şi chiar 
şi după, am fost asaltată de 
cunoscuţi şi apropiaţi cu apelativul 
CURAJOASA. Dar eu insist să cred 
că a avea trei copii nu este un act 
de curaj sau de eroism, ci o dovadă 
că iubești copiii, că ai încredere în 
tine şi priveşti frumos spre viitor. 
Eu nu am fraţi, dar, la externarea 
Anei, doamna doctor Olteanu i-a 
urat să se înțeleagă cu surorile sale 
la fel de bine cum se înţelege dânsa 
cu fraţii săi şi atunci am înţeles mai 
bine valoarea sentimentului de frate. 
Şi le spun acum tuturor că nu sunt 
curajoasă, ci sunt mândră că avem 
trei fetiţe minunate!
 
Fetiţele noastre sunt mereu vesele. 
Zâmbesc întotdeauna şi mi se 
întâmplă deseori să fim opriţi pe 
stradă de oameni care remarcă 
frumuseţea şi puritatea acestor 
zâmbete. Eu cred că un copil 
zâmbitor este un copil venit pe lume 
într-un mod frumos şi curat, primit 
cu braţele deschise de către cei din 
jurul său. Iar fetiţele mele aşa au 
fost primite de către familia lor şi de 
către echipa MedLife.

Familia Smaranda

Trei zâmbete de floare
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INTERVIU

Doctor, psiholog 
şi prietenă
În relaţia pe care o are cu pacientele 
sale este fie doctor, fie psiholog, fie 
prietenă, fie... toate trei. „Ajung la 
mine foarte des paciente care nu au 
o problemă de natură ginecologică. 
Şi atunci trebuie să mă apropii de 
ele, să le înţeleg, ca să aflu care 
este motivul real al supărării. Or, 
adeseori ajung să fac pe psihologul 
cu pacientele mele. De exemplu, 
recent am avut o pacientă care-mi 
spunea că are o problemă în timpul 
menstruaţiei. O durea foarte tare 
capul şi atunci striga la copii. Stai 
aşa, mi-am zis. Nu te poţi supăra 
atât de mult pe copii, indiferent ce ar 
face şi cât de tare te-ar durea capul. 
E clar că era altceva la mijloc. Şi aşa 
am aflat că soacra stă cu copiii, iar 
pacienta mea nu se înţelegea prea 
bine cu ea. Însă nu putea să renunţe 
la ea şi atunci singura soluţie era 
să ţipe la copii. Sigur, eu ca doctor 
ginecolog puteam să rezolv partea 
cu durerile în timpul menstruaţiei, 
dar nu s-ar fi rezolvat problema cu 
ţipatul”. 
Pentru că adeseori se împrieteneşte 
cu pacienta, dr. Dincaref este 
apreciată pentru stilul „mămos”, iar 

De peste zece ani asistă naşteri 
şi la fiecare copil venit pe lume 
trăieşte emoţii unice. Zâmbeşte şi 
se luminează când priveşte spre 
galeria de poze cu bebeluşi de pe 
peretele cabinetului său. „Sunt 
doar câţiva dintre copiii la naşterea 
cărora am asistat”, ne mărturiseşte 
dr. Dincaref, „însă în realitate sunt 
mult mai mulţi. Asist la naşteri încă 
din perioada liceului sanitar, unde 
m-am format ca moaşă. În provincie 
o moaşă asista naşterea, iar medicul 
intervenea în caz de complicaţii sau 
dacă era nevoie de suturi. Ulterior, 
la facultate am început să merg în 
sala de naşteri din anul al doilea. 
Mă fascinau domeniul şi copiii, din 
acest motiv făceam şi gărzi în spitale. 
Dar primele naşteri pe care le-am 

asistat singură au fost în timpul 
rezidenţiatului. Eram la Spitalul 
Universitar de Urgenţă şi lucram cu 
o echipă de patru medici primari. 
Aveam foarte multe de învăţat şi a 
fost o experienţă extraordinară”, îşi 
aminteşte dr. Luiza Dincaref.
Copiii îi aduc cea mai mare 
satisfacţie. „Atunci când îl vezi 
pentru prima oară, simţi ceva cu 
totul special. Copiii au o frumuseţe 
şi o energie pe care le simţi într-un 
mod deosebit, or, cuvintele nu te pot 
ajuta să exprimi aceste stări”. 
Şi ginecologia îi aduce mari bucurii. 
„Pentru mine, cea mai mare 
satisfacţie, realizare, este atunci când 
ştiu că pot să rezolv o problemă fără 
a ajunge la operaţie. Or, pentru o 
pacientă e mare lucru”. 

asta contează foarte mult pentru 
o femeie care vine la ginecolog 
cu o problemă. De-a lungul 
timpului, şi-a consolidat relaţia 
cu pacientele, unele venind ani 
în şir la ea. „Am paciente pe care 
le cunosc de ani buni. Una dintre 
ele, care a şi născut cu mine, s-a 
mutat în Turcia, însă anual vine 
în România şi-şi face controalele 
de rutină. Or, în domeniul nostru 
este foarte important să mergi la 
doctorul care te cunoaşte şi care ţi-a 
monitorizat sănătatea”.  Dar sunt 
şi paciente care merg la cinci-șase 
medici, fără a rămâne în evidenţa 

vreunuia. În aceste cazuri, dr. Luiza 
Dincaref are o abordare specială. 
„E şi o problemă de compatibilitate, 
în aceste cazuri. Pe mulţi dintre 
medicii la care au fost aceste 
paciente îi cunosc şi sunt excelenţi 
din punct de vedere profesional. 
În aceste cazuri nu faci nimic dacă 
începi cu o abordare de genul «ce ai 
făcut domnule, de ce ai fost la atâţia 
doctori?» Trebuie să fii ferm şi să-i 
explici că trebuie să facă asta şi asta. 
Doar atunci începe să aibă încredere 
în tine şi să obţii rezultate”.
Pe lângă acestea, „mai e o categorie 
a pacientelor care nu acceptă să 

le dai sfaturi”, spune dr. Luiza 
Dincaref. „Aici e nevoie de altă 
abordare. Trebuie să le sugerezi, să 
le dai senzaţia că ea a avut ideea şi 
atunci funcţionează”.
Dar cea mai dificilă relaţie o are 
cu pacientele reticente care vin la 
doctor, care cred că deţin adevărul 
absolut şi vin la doctor ca să le 
confirme diagnosticul şi tratamentul 
aflate de pe Internet sau de la 
prietene. „Îmi spun că au citit pe 
Internet şi cred că au problema 
aceasta şi că ar merge următorul 
tratament. Răspunsul în astfel de 
cazuri e scurt şi simplu. Da, ar 
merge, dar nu şi la dumneavoastră. 
Aveţi o idee foarte bună, v-aş fi 
sugerat-o şi eu, dar nu este pentru 
situaţia cu care vă confruntaţi”, le 
spune doctorul. 

Screeningul anual 
devine obişnuinţă
Cu multă satisfacţie, doctorul ne 
spune că screeningul anual a început 
să devină o obişnuinţă printre femei, 
în special la cele cu un anumit nivel 
de educaţie. „Mă întâlnesc din ce 
în ce mai des cu paciente care vin 
pentru că a trecut un an şi vor să-şi 
facă examenele şi investigaţiile de 
rutină. Remarc cu multă plăcere că 
situaţia începe să se schimbe, că ne 
apropiem de o stare de normalitate. 
Totodată, vreau să spun că e mare 
lucru pentru o femeie să beneficieze 
de un pachet de servicii medicale 
private. O spun din punct de 
vedere strict profesional. Datorită 
faptului că abonatele noastre îşi fac 
testul Babeş Papanicolau, putem să 
descoperim cancerul de col înainte 
de a fi prea târziu. Sigur că există 
posibilitatea de a beneficia de acest 
test prin trimiterea de la medicul 
de familie, dar multe femei nu ştiu, 
nu au timp să stea la coadă”, spune 
doctorul care a ales să fie toată viaţa 
alături de femeie şi de problemele ei 
de sănătate. 

V. D.

Era unul dintre copiii care voiau să devină doctor, aşa că 
în toate jocurile de la grădiniţă interpreta personajul 
în halat alb. Trecerea anilor n-a făcut să dispară 

visul copilului care se vedea doctor, dimpotrivă, a crescut în 
dimensiuni şi a prins contur. A mers mai întâi la un liceu 
sanitar, apoi la Universitatea de Medicină şi nu s-a abătut 
niciun moment de la visul din copilărie. Astăzi, dr. Luiza 
Dincaref, medic primar obstetrică-ginecologie, este un om cu un 
vis împlinit, care ajută la naşterea altor vise.

Interviu cu  dr. Luiza Dincaref, medic primar obstetrică-ginecologie, 
Hyperclinica MedLife Unirii

Omul care şi-a împlinit visul
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Copiii și minciuna. Când, cum şi ce  e de făcut? (I)

Cum ştim că un copil face distincţia 
între fantezie şi realitate? Când sunt 
foarte mici, această graniţă este 
foarte permeabilă. Aşa cum spunea 
şi Francois Dolto, “vârsta la care un 
copil face diferenţa între ficţiune şi 
realitate este foarte variabilă”. Copilul 
se joacă foarte mult, iar jocul lui se 
extinde în toate sferele vieţii sale. 
El se joacă cu oamenii, cu jucăriile, 
cu mâncarea, cu cuvintele şi, nu în 
ultimul rând, cu fantezia. Universul 
lui este foarte bogat. Pentru el, prinţi 
şi prinţese, animale care vorbesc, cai 
care zboară etc. sunt la fel de reale ca 
şi ceea ce adulţii numesc realitate. 
Copilul testează realitatea 
înconjurătoare, dar şi reacţiile 
celorlalţi. De multe ori se joacă, 
minţind în glumă adultul, testându-l 
pe acesta şi exersându-şi, în acelaşi 
timp, imaginaţia. Pentru el e amuzant 
şi interesant să combine ceea ce 

percepe direct – realitatea – cu lucruri 
pe care le inventează pur şi simplu. El 
experimentează! Vede că generează 
anumite reacţii când spune ceva şi, 
ulterior, încearcă să stârnească sau, 
dimpotrivă, să evite anumite reacţii. 
Cu toate acestea, putem vorbi de o 
formă mai clară de minciună din 
momentul în care copilul ştie că a 
greşit cu ceva şi încearcă să evite 
consecinţele, iar asta se întâmplă 
foarte devreme, chiar pe la 2 ani și 
jumătate – 3 ani. Când mama îl ceartă 
în mod repetat pentru acelaşi lucru, 
nu e nicio îndoială pentru el că ceea 
ce a făcut nu-i e pe plac adultului; din 
acel moment, el va încerca, probabil, 
să evite acel comportament sau, dacă 
nu poate, măcar să nege că ar fi fost 
implicat, mai ales când părintele are 
tendinţa să devină agresiv. Orice 
amenințare cu pierderea afecţiunii 
părintelui îl sperie pe copil, şi cu atât 

mai mult violenţa fizică şi/sau verbală. 
El va încerca cu orice preţ să scape 
de urmările acelei fapte ‒ bruftuluiala 
părintelui, bătaia. Acest lucru se 
întâmplă şi pentru că părintele nu 
explică greşeala copilului, având în 
schimb o atitudine foarte virulentă. 
Copilul se sperie! El va încerca să 
ocolească astfel de situaţii negând, 
ascunzându-se, minţind, evitând 
situaţia după puterile şi priceperea de 
care dă dovadă.

Dar putem vorbi cu adevărat de 
minciună, mai aproape de cum e 
ea definită la vârsta adultă, doar în 
momentul în care instanţa morală 
începe să-şi ocupe locul în mintea 
copilului. Acest lucru se întâmplă în 
jur de 6 ‒ 7 ani (unii autori spun chiar 
8 ani). Abia când copilul înțelege şi la 
nivel cognitiv ce înseamnă minciuna, 
urmările acesteia şi caută să obţină un 
avantaj clar din aceasta, abia atunci 
putem vorbi de minciună. Trebuie să 
existe o intenţie clară şi un avantaj 
clar, conştient urmărit!

Cauzele pentru care 
copiii mint
Copilul va observa, la o vârstă foarte 
fragedă, ce îşi doreşte adultul să 
audă şi, din dorinţa de a-i face pe 
plac, va încerca să dea răspunsurile 
“potrivite”. Noi, ca adulţi, numim 
aceste răspunsuri minciuni. Ele fac 
parte însă din jocul de “seducere” a 
adultului, pe care copilul îl face în 
mod instinctiv. E o reacţie firească, 
normală, de adaptare la mediu. Un 
copil are nevoie de protecţie, de un 
adult protector. Astfel, el consideră 
că pentru ca adultul să rămână în 
relaţie şi să-l protejeze, trebuie să 

fie mulţumit de el ‒ protejatul său. 
Minciuna serveşte acestui scop.
Mai târziu, copilul va minţi ca “să se 
scoată” dintr-o situaţie în care se teme 
de reacţia adultului. Acest lucru se 
poate întâmpla încă înainte de 3 ani. 
Spaima poate genera minciuna.
Sentimentul de vinovăţie şi ruşinea 
apar în jurul vârstei de 3 ani. Odată 
cu ele, apare şi minciuna protectivă, 
în care copilul încearcă să se pună 
la adăpost de “furtuna” pe care o 
generează adultul. El deja înţelege 
că a greşit, în urma experienţelor 
anterioare când a fost admonestat şi 
certat, şi încearcă să se apere.

Vinovăţia, teama de a fi certat îl 
pot determina să încerce cel puţin 
să îndrepte spre altcineva tirul 
admonestării părinţilor. 

Tot mai tâziu, pot apărea mici gelozii, 
fireşti, de altfel, la anumite vârste. 
Geloziile pot fi între fraţi – şi copilul 
se întreabă “de ce fratele mai mic 
primeşte mai multă atenţie?”; “De 
ce sora mai mare are o jucărie mai 
frumoasă?” ‒, dar pot fi şi în relaţia cu 
părintele de sex opus. Băiețelul este 
gelos pe tată, care primeşte atenţia 
mamei în detrimentul său, iar fetiţa, 
pe mamă, care primeşte atenţia şi 
afecţiunea tatălui. Copilul va face 
orice să atragă atenţia, inclusiv să 
mintă.
Să nu uităm însă că imitaţia este 
mama învăţării la toate vârstele, dar 
mai ales la vârstele mici. Ceea ce face 
părintele sau o persoană care are 
grijă de copil, dar şi modelele pe care 
aceştia le oferă copilului este foarte 
important. O mamă/tată care îl ia 
ca părtaş pe copil, cerându-i “Nu-i 
spune lui tati/mami că am făcut azi...”, 
îl învață implicit pe copil să mintă. La 
fel, atunci când mama spune ea însăşi 
o minciună altcuiva, iar copilul aude 
şi ştie că nu este adevărat. Ceea ce va 
învăţa va fi tot o formă de minciună.

Este nocivă minciuna copiilor? Pentru 
cine? Depinde de situaţie. Înţelegem, 
în primul rând, riscurile pentru 
integritatea fizică în primul rând a 

copilului şi apoi pierderi ale afecţiunii 
unor persoane importante pentru ei 
şi, evident, mai târziu, consecinţele 
morale ale acţiunilor sale. 

O minciună poate fi nocivă prin 
efectele pe care le produce atât pentru 
cel minţit, cât şi pentru cel care minte. 
Aș zice că, cu cât copilul e mai mic, 
cu atât consecinţele minciunii sale îi 
scapă de sub control, pentru că, de 
cele mai multe ori, el nu poate evalua 
consecinţele. De asemenea, cel care 
are cel mai mult de suferit este copilul, 
atât pe termen scurt, cât mai ales pe 
termen lung.

Sunt adulţi care cred în zicala “copiii 
spun întotdeauna adevărul” – şi am 
întâlnit o mulţime dintre aceştia. 
E o naivitate să crezi că micuțul 
spune întotdeauna adevărul! Şi el, 
ca şi adultul, vrea să obţină ceva! 
Minciuna pe care o spune un copil 
poate fi într-adevăr nocivă pentru cel 
împotriva căruia îi e adresată – având 
consecinţe observabile pe termen 
scurt, dacă e crezută; dar pe temen 
lung e foarte nocivă pentru copilul 
care a creat-o, căruia îi va fi mai greu 
să înțeleagă ce este minciuna şi care 
sunt consecințele acesteia. Va fi prins 
într-un joc periculos, în care ştie că e 
crezut chiar şi când spune o minciună, 
şi îi va fi greu să se oprească, având în 
vedere “beneficiile” pe care le poate 
obţine astfel. 

Apoi, copilul poate minţi pur şi 
simplu jucându-se. Neputând evalua 
consecinţele, urmările minciunii sale, 
copilul, din joacă, poate face mult rău 
altora sau sieşi. 

Ulterior, când e mai mare, poate să fie 
prins în propria minciună ca într-o 
capcană. E nevoit să mintă/inventeze 
în continuare, pentru a menţine 
minciunile anterioare. 

 Silvia Ungureanu, psihopedagog, 
logoped, psihoterapeut – Centrul de 
Psihiatrie şi Psihoterapie MindCare

    Continuă în ediția următoare

Oare la ce vârstă începe copilul 
să spună primele minciuni? 
Am primit această întrebare de 

la o mămică şi am căzut pe gânduri. 
Până atunci, nu-mi pusesem niciodată 
această problemă. Mi-am dat seama 
că întrebarea aceasta nu are un singur 
răspuns şi, cu siguranţă, nu unul uşor.
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Răspunde: Ruxandra Posoiu, medic specialist 
gastroenterologie, Centrul de Excelenţă în 
Gastroenterologie, Hyperclinica MedLife 
Favorit

Într-adevăr, după operaţia de colecistectomie, 
în special în primele luni postoperator, unii 
pacienţi rămân cu o anumită sensibilitate 
digestivă, manifestată prin scaune moi şi 
senzaţie imperioasă de defecaţie. De regulă, 
aceste simptome dispar în timp, pe măsura 
adaptării organismului la noua situaţie. 
Până atunci, este bine să mâncaţi mese mici 
şi dese, fără grăsimi şi prăjeli, fără multe 
crudităţi, fără dulciuri concentrate. Puteţi 
asocia medicamente de reglare a tranzitului 
intestinal, probiotice, enzime digestive.
2. Fructele şi legumele crude manipulate 
sau spălate necorespunzător sunt una dintre 

cauzele frecvente ale tulburărilor digestive. 
Poate că pepenele a fost “încercat” la 
magazin, adică tăiat şi contaminat cu cuţitul 
vânzătorului. De asemenea, orice fruct, 
inclusiv pepenele, ar trebui bine spălat înainte 
de consum, fiindcă pot exista agenţi patogeni 
pe coaja pepenelui, care ajung pe mâinile 
noastre în timpul consumului.
3. Coca-Cola conţine cofeină şi, se pare, 
alte substanțe care pot crea un grad de 
dependenţă. Aceasta poate fi un factor de 
risc pentru gastrită, ulcer, enterocolită. 
Băuturile carbogazoase de orice fel, mai ales 
cele cu zahăr, în special Coca-Cola, care are 
şi cofeină, ar trebui evitate sau consumate 
cu moderaţie, putând determina gastrite, 
sindrom de intestin iritabil cu balonări. Cea 
mai recomandată rămâne, fără îndoială, apa 
plată.

Iulian, 37 de ani
Vă contactez pentru a vă adresa trei întrebări ce ţin de domeniul gastroenterologiei.
1. În urmă cu câteva luni, am suferit o operaţie în urma căreia mi s-a extirpat vezica biliară. 
De atunci, aproape de fiecare dată după ce mănânc, uneori chiar imediat după ce termin 
masa, sunt nevoit să merg la toaletă. Un astfel de comportament este normal?
2. În urmă cu câteva zile, am avut o problemă (ameţeli, dureri de cap şi de stomac) după ce 
am consumat pepene verde. Din câte cunosc, pepenele verde chiar este recomandat pentru 
calităţile sale curative. Cum se explică acest lucru?
3. Sunt un înrăit consumator de Coca-Cola. Poate aceasta să-mi dăuneze în mod serios pe 
viitor? Ce alternativă îmi recomandaţi: apă plată sau apă minerală? Dacă nu am probleme 
cu balonarea, pot consuma apă minerală liniştit sau şi aceasta poate dăuna, în timp?

Alina, 28 de ani
Tatăl meu a fost recent diagnosticat cu cancer colorectal. Vreau să-mi spuneţi mai detaliat 
în ce constă colectomia şi care este diferenţa între intervenţia clasică şi cea laparoscopică?

Răspunde: dr. Gabriel Matei, medic specialist 
chirurgie generală, Life Memorial Hospital

Colectomiile sunt de mai multe feluri:
 - hemicolectomie dreaptă – operaţie prin 
care se îndepărtează ultima porţiune de 
ansă intestin subțire, cec, colon ascendent 
şi o parte din colonul transvers, urmată 
de refacerea continuităţii digestive prin 
anastomoza ileocolică manuală sau mecanică;
-hemicolectomie stângă ‒ operaţie prin 
care se îndepărtează o parte din colonul 
transvers, colonul descendent şi sigmoidul, 
după care se reface continuitatea digestivă 
prin anastomoza colo-rectală manuală sau 
mecanică;
-colectomii totale ‒ se scoate tot intestinul 
gros şi se reface continuitatea digestivă 
prin anastomoza ileorectală manuală sau 
mecanică;
-colectomii segmentare ‒ se scoate o porţiune 
mai mică de colon

Avantajele intervenţiei laparoscopice sunt 
multiple:
Inciziile mici utilizate în chirurgia 
laparoscopică sunt asociate cu dureri 
considerabil mai mici (medicamente 
antialgice mai puţine postoperator), 
dispariţia mai devreme a ileusului 
postoperator (obstrucţia intestinală cauzată 
de paralizie temporară), reluarea mai repede 
a alimentaţiei pe gură şi spitalizarea mai 
scurtă. Unele studii au remarcat mai puţine 
complicaţii după abordul laparoscopic. De 
cele mai multe ori, durerea postoperatorie 
este legată de mărimea inciziei abdominale. 
Prin urmare, este logic că abordul 
laparoscopic, care utilizează mici incizii, 
este asociat cu mai puţină durere şi mai 
puţină nevoie de medicamente antialgice 
postoperator, faţă de abordul deschis 
clasic. Pacienţii care suferă o colectomie 
laparoscopică pot relua dieta orală mai 
devreme decât cei operaţi clasic, deschis.
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Aveţi nevoie de un sfat sau de un răspuns competent referitor la problemele 
dumneavoastră de sănătate? Trimiteţi-ne întrebările la  pr@medlife.ro, 
iar specialiştii MedLife vă vor răspunde.

Răspunde: dr. Ana Maria Răducu, medic 
specialist stomatologie, Centrul Medical 
MedLife Iride

Boala parodontală cuprinde o serie de 
afecţiuni ale ţesuturilor din jurul dintelui, 
afecţiuni de natură inflamatorie cauzate 
de bacterii organizate în ceea ce denumim 
placa bacteriană. Compoziţia acestei plăci 
bacteriene diferă în funcţie de individ, 
generând şi răspunsuri diferite din partea 
organismului afectat. Există şi o serie de 

factori favorizanţi, cum ar fi fumatul, 
afecţiuni generale (ex: alterări ale sistemului 
endocrin, diabet, afecţiuni ale sângelui etc.), 
administrarea unor medicamente de tipul 
ciclosporinelor sau inhibitori ale canalelor de 
calciu, malformaţii genetice, precum şi factori 
favorizanţi locali, cum ar fi lucrări protetice 
iritante, prezenţa concomitentă a unor leziuni 
ale pulpei dentare. Nu trebuie uitat stresul, ca 
factor favorizant, în ultima vreme existând 
studii tot mai ample care se axează şi pe 
această interacţiune.

Răspunde: dr. Cristina Patentaşu, medic 
specialist oftalmologie, Hyperclinica MedLife 
Băneasa

Putem purta lentile de contact la mare sau 
la bazin, însă cu protecţia suplimentară a 
ochelarilor pentru înot. Apa de mare sau 
apa de piscină afectează structura lentilei, o 
degradează, practic.

Anta, 27 de ani
Care este cauza apariţiei paradontozei?

Teodora, 29 de ani
Vreau să vă întreb în ce măsură este recomandat să purtăm lentilele de contact vara, când 
mergem la mare sau la bazin? Nu există riscuri de iritaţie a ochiului sau infecţii?
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Calea Victoriei nr. 222, sector 1 
București • Programări: 021 9646

Centre de Excelenţă

DermaLife
Clinică de dermatologie estetică
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 1, 
București • Tel: 0755 223 333

Centrul de Diagnostic și Tratament 
al Osteoporozei, Obezității și Bolilor 
Tiroidiene
Str. Hans Christian Andersen nr. 1, 
sector 4, Bucureşti 
Programări: 021 9646

Centrul de Fiziokinetoterapie
şi Recuperare Medicală
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Centrul de Herniologie
Strada Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Programări: 021 9647
 
Centrul de Excelență 
în Gastroenterologie
Drumul Taberei nr. 24, sector 6, 
Bucureşti • Programări: 021 9646

Centrul de Medicină Materno-Fetală 
și Reproducere Umană
Calea Griviţei nr. 365, sector 1, 
Bucureşti • Telefon: 021 209 40 32 sau 
021 9646

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

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

Spitale

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

Spitalul MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 10 A, Braşov
Call Center: 0268 960

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

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

Spitalul de Ortopedie 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

Laboratoare

Laboratorul MedLife Cluj
Str. Bucegi nr. 13-15, Complex Union
Telefon: 0364 800 122
Laboratorul MedLife Genesys Arad
Str. Dr. Cornel Radu nr. 3, 
Tel. 0257 960

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

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

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

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

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

Farmacii

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

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

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

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)
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