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O privire spre un viitor mai bun
De multe ori, totul începe cu un vis. Un vis 
dintre acelea pe care le avem cu ochii deschiși, 
când, cu puterea gândului impulsionat de 
inimă, batem la poarta palpabilului, a realiza- 
bilului. 

Dintotdeauna, visurile născute din dorința 
de mai bine au mișcat ceva în oameni și au 
fost motor pentru o lume mai echilibrată, mai 
civilizată. Cum ar fi , așadar, dacă tot mai mulți 
dintre noi ar avea viziunea unui bine comun, 
din care să facem parte și pe care să avem 
dorința, ba, chiar mai mult, să fi m hotărâți să-l 
cultivăm prin puterea exemplului personal 
și împreună cu ceilalți? Oare cum ar fi  viața 
într-o societate în care categoriile vulnerabile 
nu mai sunt lăsate în voia sorții, știind că noi 
toți suntem responsabili unii de alții? Cum ar fi  
viața într-o lume în care grija pentru plane-
tă, singura noastră casă deocamdată, ar fi  o 
prioritate, conștienți fi ind că nu dispunem de 
resurse nelimitate? Merg cu visul mai departe 
și mă întreb: „Oare cum ar fi  viața într-o lume 
în care am avea acces la cele mai revoluționa-
re tehnologii, dar dispozitivele create de om 
să rămână în slujba omului? Cum ar fi  dacă, 
având uimitoare posibilități de investigare și 
de tratament, am fi  mereu cu un pas înaintea 
bolii, inclusiv în cazul acelor diagnostice care 
în prezent ne sperie de moarte?”. Arată ca o 
lume ideală lumea aceasta, știu. Dar cine spune 
că nu ar fi  posibilă, de vreme ce capacitatea 
noastră de a visa este infi nită?!

Există, în România, promotori ai acestei 
societăți și ai acestei lumi, care, deși a apărut 
din visuri, nu este închipuită, ci devine tot mai 
reală, tot mai palpabilă. Adelina Toncean, de 
la Asociația Inima Copiilor – desigur, împre-
ună cu întreaga echipă, precum și cu doctorul 
Cătălin Cârstoveanu, de la Spitalul „Marie 
Curie”, sunt dovezile vii ale faptului că această 
lume există. Și, din fericire, prin programele de 
voluntariat inițiate de acești oameni și profe-
sioniști care visează atât de frumos, prin faptul 
că suntem mai preocupați de ceea ce se întâm-
plă cu copiii noștri, că nu-i mai lăsăm bolnavi 
și singuri în spitale, lumea aceasta își arată 
contururile și crește asemenea unui organism 
care se regenerează.  O astfel de perspectivă nu 
numai că ne dă speranță nouă, adulților, dar 
este și o sumă de promisiuni pentru genera- 
țiile viitoare, față de care avem datoria să fi m 
responsabili. Un gest de grijă care face și mai 
vizibilă această lume visată este și darul vieții 
pe care MedLife și voluntarii săi îl oferă, prin 
campania „Facem România Verde”, sub forma 
unei viitoare păduri în munții Făgăraș. 

Lectură plăcută!
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MedLife a deschis, la Oradea, prima hyperclinică din județul 
Bihor. Hyperclinica pune la dispoziția orădenilor servicii medicale 
integrate, în regim ambulator, și posibilitatea realizării unor inves-
tigații și a unor analize de laborator, toate sub același acoperiș. 

12 cabinete dotate cu aparatură performantă
Noua unitate cuprinde, pe lângă punctul de recoltare pentru ana-
lize medicale, săli de investigații pentru următoarele specialități: 
gastroenterologie, obstetrică-ginecologie, urologie, cardiologie, 
ORL, pediatrie și chirurgie generală. Cele 12 cabinete pentru con-
sultații și investigații clinice și paraclinice sunt dotate cu aparatură 
modernă, după cum urmează:

• cabinetul de obstetrică-ginecologie: ecografe ultraperforman-
te Samsung WS80 și HS50 și un histeroscop Sopro UBIPACK; 

• cabinetul de urologie: un ecograf Samsung HS50;

• cabinetul de cardiologie: un ecograf Vivid T8 R2.5, un 
sistem complet de testare la efort (bicicletă, EKG ), holtere 
EKG și tensiometre, precum și spirometre;

• cabinetul de gastroenterologie: sistem endoscopic complet 
Olympus Optera, un electrocauter Olympus și un ecograf 
S9 PRO;

• cabinetul ORL: o unitate ORL cu linie endoscopică com-
pletă;

• cabinetul de endocrinologie: un ecograf Samsung HS40;
• cabinetul de medicină internă: un ecograf Samsung HS50.

Adresă Hyperclinica MedLife Oradea: Piața Cetății nr. 1 (în 
incinta clădirii Oradea Plaza, intrarea offi  ce) 

Program hyperclinică: luni - vineri, în intervalul orar 08:00-
20:00

[CLINICI NOI] [NOUTĂȚI]

HYPERCLINICA MEDLIFE ORADEA

Prima unitate MedLife
din județul Bihor

FACEM ROMÂNIA VERDE
Promisiuni pentru generațiile viitoare

Campania MedLife de împădurire a unei suprafețe de zece 
hectare din munții Făgăraș a ajuns la a treia etapă. 
În acest stadiu al proiectului intitulat „Facem România 
Verde” va avea loc mai mult decât o acțiune de plantare 
propriu-zisă a puieților pentru fi ecare copil născut în 
maternitățile MedLife. Pentru că această campanie are și o 
valoare simbolică, pe lângă plantarea puieților, va avea loc 
și „înrădăcinarea” promisiunilor privind un viitor mai bun, 
pe care părinții le fac pentru generațiile viitoare. Astfel, cea 
mai lungă scrisoare cu promisiuni pentru generațiile de 
mâine va fi  pusă într-o capsulă a timpului și lăsată drept 
mărturie în pădurea Făgăraș.

Campania de plantare din cadrul „Facem România Verde” 
se desfășoară în parteneriat cu Fundația Conservation Car-
pathia și prin participarea benevolă a angajaților MedLife.

HYPERCLINICA GRIVIȚA
Program non-stop la serviciul de RMN

La Hyperclinica Grivița, „Binele se face și noaptea”, așa că cei 
care au nevoie de o investigație RMN o pot face la orice oră 
din zi sau din noapte. Și, atenție!, nu cu orice fel de dispozitiv, 
ci cu cel mai performant din România – RMN 3 Tesla. 

TEL: 021 9646

NOIEMBRIE 20186 7



CENTRUL DENTALIFE
Dr. Mihai Caba, medic 
specialist endodonție
Absolvent al Facultății de Medicină Den-
tară din cadrul Universității „Carol Davila”, 
București, dr. Mihai Caba practică, de 15 
ani, tehnica de tratament crown-down, cu 
rezultate excelente. De 8 ani, realizează și 
tratament endodontic sub microscop. 
Dr. Caba este și trainer în tehnici rotative de tratament de 
canale, organizând cursuri și făcând demonstrații practice. 
Nu în ultimul rând, este doctor în Științe medicale.

La MedLife Genesys-Arad, este disponibil un nou tip de trata-
ment minim invaziv, prin infi ltrații cu plasmă îmbogățită cu 
trombocite (PRP). Acest tip de procedură este recomandat în 
special persoanelor care se confruntă cu afecțiuni articulare 
cronice (artroză de umăr, de cot, de genunchi sau de gleznă), 
celor care au suferit un traumatism sportiv sau un accident 
soldat cu probleme articulare, precum și persoanelor care au 
suferit o intervenție chirurgicală la nivel articular.

Cum se realizează PRP
Infi ltrațiile cu plasmă îmbogățită cu trombocite (PRP) repre-
zintă o procedură biologică de ultimă generație pentru trata-
mentul afecțiunilor articulare. Pentru obținerea produsului 
cu care se vor face infi ltrațiile, se începe cu recoltarea sângelui 
de la pacient, cu ajutorul unui kit special, urmată de centri-
fugarea lui, pentru a obține doze concentrate de trombocite. 
Interesul pentru trombocite pornește de la faptul că acestea 

eliberează factori de creștere, inducând un proces biologic de 
reparare a țesuturilor, imposibil de reprodus prin alte metode. 

Așadar, plasma îmbogățită cu trombocite este injectată în 
regiunea afectată (fi e la nivelul unui tendon, fi e la nivelul unei 
articulații), pentru a stimula regenerarea și, implicit, procesul 
de vindecare. 

O ședință de infi ltrații cu plasmă îmbogățită cu trombocite 
durează aproximativ 30 de minute, iar pacientul poate reveni 
imediat la programul său normal.

Programările se fac la dr. Robert Bordea, medic specialist 
ortopedie și traumatologie, apelând numărul: 0257 960 (call 
center)

TEL: 0257 960 

[NOUTĂȚI]

MEDLIFE GENESYS-ARAD
Depistează-ți fragilitatea osoasă 
prin testare DEXA!

La MedLife Genesys, este disponibil serviciul imagistic 
de investigație DEXA, pentru determinarea densității 
osoase a coloanei vertebrale, a femurului și a oaselor 
brațelor. Testarea DEXA este metoda cea mai precisă 
pentru diagnosticarea osteoporozei, fi ind considerată, de 
asemenea, un estimator precis al riscului de fractură.

Durează puțin, iradiere minimă
Investigația durează în jur de câteva minute pentru 
fi ecare segment, timp în care pacientul trebuie să stea 
nemișcat, pentru a se asigura producerea unei imagini 
clare. Testarea nu implică o pregătire prealabilă și se 
poate face în orice perioadă a zilei.

Pe durata examinării, se utilizează o doză foarte mică de 
radiație, cam a zecea parte dintr-o radiografi e pulmo-
nară, adică o doză atât de mică, încât practic efectele 
adverse sunt inexistente. Totuși, investigația nu este 
recomandată gravidelor sau celor care au făcut recent 
alte investigații. Se poate face la minimum o săptămână 
după ce s-a realizat un tranzit baritat, o investigație cu 
bariu sau la două zile după o altă investigație imagistică 
cu substanță de contrast intravenoasă.

Programările se fac la dr. Florian Laurențiu Buie, medic 
specialist radiologie și imagistică medicală, sau la dr. 
Sorin Lucian Sava, medic primar radiologie și imagistică 
medicală, sunând la numărul: 0257 960 (call center).

TEL: 0257 960 

MEDLIFE RÂMNICU VÂLCEA
Colonoscopii și endoscopii cu sedare 
profundă

În cadrul Centrului Medical MedLife Râmnicu Vâlcea, există 
posibilitatea efectuării unor colonoscopii și unor endoscopii 
digestive cu sedare profundă. Astfel, cei investigați nu vor 
resimți nici cel mai mic disconfort pe durata procedurilor. 

Adresă Centrul Medical MedLife Râmnicu Vâlcea: strada 
Nicolae Epure nr. 15

TEL: 0250 744 456

CENTRUL DENTALIFE
Dr. Ioana Cristiana 
Richițeanu, medic specialist 
parodontologie
Absolventă a Facultății de Medicină 
Dentară din cadrul UMF „Carol Davila”, dr. 
Ioana Cristiana Richițeanu s-a specializat 
în parodontologie la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-max-
ilo-facială „Prof. dr. Dan Theodorescu” din București. Ulteri-
or, a dobândit competență în estetica dento-gingivală.

MEDLIFE GENESYS-ARAD
Tratament ortopedic prin infi ltrații 
cu produs biologic

CENTRUL DENTALIFE
Dr. Ramona Monica Stanojevic, 
medic specialist stomatologie 
Dr. Ramona Monica Stanojevic este absol-
ventă a Facultății de Medicină Dentară din 
cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” 
din Arad. După terminarea facultății, a 
participat la cursuri și workshopuri de 
formare, iar de anul trecut, lucrează în mediul privat.

MEDLIFE GALAȚI, TITAN
Dr. Diana Alexandra Iancu, 
medic specialist cardiologie
Este absolventă a Facultății de Medicină 
„Carol Davila” din București. Stagii de 
pregătire în cardiologie: în cadrul secției 
de medicină internă a Spitalului Clinic 
„Colțea”, București, apoi în cadrul secției de 
cardiologie a Spitalului „Saint Joseph” – Warquignies, Mons, 
Belgia și apoi în Clinica de Cardiologie din cadrul Institutu-
lui de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bucu-
rești. Din 2015, dr. Iancu este specialist în cardiologie. Nu în 
ultimul rând, are competențe în ecografi e cardiacă, ecografi e 
vasculară, interpretare Holter TA/ECG și test ECG de efort.
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[ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI]

Anxietatea este o emoție funda-
mentală, adaptativă, care poate 
fi  benefi că în anumite condiții. 
Ea ne ajută să anticipăm peri-
colele și să luăm măsuri pentru 
a le preveni. De asemenea, ne 
menține în stare de alertă astfel 
încât să putem avea un ran-
dament mai crescut în unele 
activități.  Când anxietatea de-
pășește nivelul optim, la care ne 
menținem vigilenți și precauți, 
ea devine dăunătoare, afectând 
atât capacitatea motorie, cât și 
funcția cognitivă. Anxietatea 
excesivă ne poate semnala 
potențiale pericole, dar, cel 
mai frecvent, nu ne ajută să le 
preîntâmpinăm efi cient, ci mai 
degrabă ne încurcă. În catego-

ria tulburărilor de anxietate, 
sunt incluse: tulburarea anxi-
oasă generalizată, tulburarea 
de panică, fobia socială, fobiile 
specifi ce, tulburarea obse-
siv-compulsivă, tulburarea de 
stres posttraumatic și anxi-
etatea de separare.

DE CE SIMȚIM 
MAI MULTĂ TEAMĂ
Anxietatea poate avea mai 
multe cauze: de la moștenirea 
genetică și factorii de mediu 
până la contextele medicale în 
care se produce un dezechilibru 
biochimic la nivelul creierului 
(de exemplu, anxietatea poate 
fi  simptomul unei alte boli, 
efectul secundar al urmării 

unui tratament medicamentos 
sau, pur și simplu, poate fi  
cauzată de gestionarea unei 
probleme medicale complexe).
Studiile arată că anxietatea 
poate fi  transmisă genetic, dar 
că
factorul genetic nu are un rol 
cauzal direct. Cu alte cuvinte, 
este nevoie ca vulnerabilitatea 
genetică să întâlnească mediul 
care să favorizeze dezvoltar-
ea anxietății. Stilul de viață 
modern a schimbat caracteristi-
cile pericolelor pe care anxi-
etatea ne ajută să le detectăm. 
Preocupările noastre actuale nu
mai țin doar de supraviețuirea 
propriu-zisă, așa cum se 
întâmpla pe vremea lui „luptă 
sau fugi”. Dacă în urmă cu 
zeci de mii de ani ne feream 
de prădători, astăzi, accesul la 
tehnologie și, implicit, la infor-
mație ne-a lărgit mult orizontul 
primejdiilor pe care le antic-
ipăm. Astfel, ne îngrijorăm 
cu privire la carieră, familie, 
statut social, bani, sănătate și 

Suntem creați cu capacitatea de a resimți frică pentru a ne pune 
la adăpost de ceea ce ne amenință viața. Însă când detectorul 
nostru de pericole se defectează și devine excesiv de sensibil, 

putem ajunge să ne simțim mereu ca și cum o tragedie ni se va 
întâmpla dintr-un moment în altul. Or, presiunea vieții poate deveni 
insuportabilă, dacă nu cerem ajutor specializat.

multe alte astfel de aspecte, mai 
complexe și mai nuanțate, dar 
în fața cărora corpul și mintea 
noastră au încă aceleași reacții 
ca în urmă cu mii de ani.

TERAPEUTIC, 
PE URMELE FRICILOR 
Îngrijorările iraționale sau 
exagerate care îi supără pe cei 
afectați de o tulburare anxioasă 
pot produce o deteriorare ma-
joră a vieții sociale și personale 
și le pot afecta capacitatea de 
muncă. 

Tocmai de aceea, este impor- 
tant să se adreseze sau să fi e 
direcționați către un special-
ist – medic psihiatru și/sau 
psihoterapeut –, pentru a primi 
ajutor. Medicul psihiatru sta-
bilește diagnosticul și prescrie, 
dacă este nevoie, tratament 
medicamentos. Psihoterapeutul 
întocmește un plan terapeutic 
în funcție de specifi cul tulbură-
rii de anxietate și de obiectivele 
pe care persoana dorește să le 
atingă în urma terapiei.

Există trei variante de trata-
ment: medicație, psihoterapie și 
o combinație între cele două.
Tratamentul medicamentos 
constă, de regulă, în admini- 
strarea de antidepresive și/
sau anxiolitice. Psihoterapia 
presupune, în principal, iden-
tifi carea modului de gândire și 
a comportamentelor care gene-
rează și întrețin anxietatea și, 
apoi, înlocuirea lor cu unele cu 
adevărat raționale și adaptative. 
De asemenea, se pun la punct 
strategii prin care să se prevină 
recăderile.

Studiile arată că cele mai efi ci-
ente rezultate în tratarea anxi-
etății se obțin prin combinarea 
tratamentului medicamentos 
cu psihoterapia cognitiv-com-
portamentală.

TULBURAREA ANXIOASĂ 
GENERALIZATĂ 

este exprimată prin temeri și îngrijorări 
excesive și greu de controlat, care se 

manifestă aproape continuu și durează 
mai mult de șase luni. Conţinutul temerilor 
nu este bine delimitat, persoanei fi indu-i 
difi cil să-și dea seama din ce cauză se 

simte astfel.

ANXIETATEA DE SEPARARE 
apare la separarea de o persoană sau 

de un loc care îi dădeau persoanei afec-
tate un sentiment de siguranţă. Nivelul 

de anxietate resimţit poate fi  foarte 
intens, ajungându-se uneori la simptome 

de panică. Dacă răspunsul produs de 
separare este excesiv și nepotrivit, se 
consideră că este vorba de tulburare 
de comportament și că persoana are 

nevoie de tratament.

FOBIA SOCIALĂ
reprezintă teama intensă și persistentă 
de a fi  judecat de ceilalţi sau frica de 

a fi  pus într-o situaţie stânjenitoare. Ca 
urmare, persoanele afectate evită situ-

aţiile sociale, fi ind convinse că vor avea 
un comportament nepotrivit și că vor fi  

respinse de ceilalţi.

TULBURAREA 
OBSESIV-COMPULSIVĂ 

este exprimată prin gânduri sau prin 
imagini intruzive, nedorite, persistente, 
care produc stări intense de anxietate. 
Pentru a reduce sau pentru a preveni 
apariţia anxietăţii, persoana recurge 
la anumite comportamente repetitive, 

lesne observabile (de exemplu, spălatul 
pe mâini de foarte multe ori pe zi). 
Sau poate fi  vorba de acte mentale 

(număratul sau repetarea unor cuvinte).

TULBURAREA DE PANICĂ 
se caracterizează prin apariţia repetată 
a unor atacuri de panică și prin teama 

intensă și persistentă cu privire la 
producerea unui nou atac de panică. 

Atacurile de panică reprezintă apariţia 
sau intensifi carea bruscă a anxietăţii, 

însoţită de simptome somatice și psihice, 
precum: palpitaţii, ameţeli, transpiraţii, 
tremor, difi cultăţi de respiraţie, senzaţie 
de derealizare sau de depersonalizare, 
teamă de moarte iminentă sau de leșin. 
Apariţia atacurilor de panică produce, 

de obicei, modifi cări ale stilului de viaţă și 
ale comportamentului, cu scopul preveni-

rii producerii altor atacuri de panică.

Când este nevoie să ne tratăm

FRICILEFRICILEFRICILEFRICILE
TULBURAREA DE STRES 

POSTTRAUMATIC
apare în urma unui eveniment trauma-
tizant major, care a provocat o reacţie 

emoţională de intensitate extremă. 
Persoana afectată rămâne cu stări de 

frică intensă, coșmaruri, gânduri și 
imagini intruzive, insomnii, iritabilitate. 

Din această cauză, mani- festă compor-
tamente de evitare a locurilor sau a per-
soanelor care ar putea să-i amintească 

de experienţa traumatizantă.

FOBIILE SPECIFICE 
sunt exprimate prin teamă faţă de 

unele animale (câini, șerpi etc.) sau 
de unele insecte (gândaci, fl uturi etc.), 

locuri (fobie de înălţime, fobia de 
locuri aglomerate), obiecte, de sânge 
etc. Fricile de acest fel sunt exagerate 
și persistente, deși persoana nu este 
pusă în pericol și realizează că frica 
ei este iraţională și inutilă. Cu toate 
acestea, persoanele afectate vor 

evita confruntarea cu obiectul sau cu 
situaţia care le produce anxietate.

Articol realizat cu ajutorul psihologului 
clinician Ina Baranga, psihoterapeut de 
orientare cognitiv-comportamentală în 
cadrul Centrului MindCare
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Pe Adelina Toncean o poți găsi, aproape 
zilnic, la Spitalul „Marie Curie” din 
București. Fie petrece timp, pur și simplu, 

cu copiii care sunt singuri în spital, fi e ține 
cursuri de pregătire cu voluntarii care s-au 
înscris în programul „Niciun copil singur 
în spital”. Sau, în zilele în care dr. Cătălin 
Cârstoveanu, coordonatorul secției ATI, este 
de gardă, pune la cale împreună cu acesta 
alte proiecte prin care să îmbunătățească 
serviciile medicale din spital, precum și 
„comunicarea” cu celelalte instituții care pot 
infl uența supraviețuirea și, respectiv, calitatea 
vieții micuților care s-au născut cu malformații 
cardiace. Cel mai nou asemenea proiect este 
„Certifi cat de viață”, un pas către normalitate 
comparabil, ca importanță pentru chestiunea 
acestor copii, cu acela făcut pe Lună.

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Mai toți avem parte de mari 
întâlniri în viață. În cazul 
Adelinei Toncean, întâlnirea 
care i-a marcat existența a fost 
cu un băiețel pe nume Cristian 
Andrei, care avea o malfor-
mație gravă la inimă și căruia 
nu i se dădeau prea multe 
șanse de supraviețuire. „În 
2003, i-am văzut poza într-un 
ziar din Constanța și am știut 
brusc că va fi  copilul meu – cu 
atât mai mult că scria acolo că 
micuțul Cristi are nevoie de o 
operație la Cluj. Eu sunt din 
Cluj, mama era încă în Cluj și 
mi s-a părut că e o coincidență 
așa de stranie. Nu am mai 
văzut de atunci copii din Con-
stanța aduși la Cluj. Întotdeau-
na alegeau Bucureștiul, poate 
Timișoara, dar niciodată Clu-
jul. Și am tot văzut copii. Deci 
chiar nu a fost întâmplător. 

„Am decis să fac 
totul ca acești copii 

să nu mai moară”
Adelina Toncean

Asociația Inima Copiilor

Adelina crede că 
viața ei de până 
la Asociația Inima 
Copiilor a fost doar 
un preambul pentru 
tot ce face acum.
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„Trei ani și două luni avea Cristi 
când l-am luat acasă. Habar 
n-aveam, pe vremea aia, ce 
însemna transpoziție de vase 
mari. Ar fi trebuit operat din 
primul an de viață. Apoi, șansa 
lui ar fi fost transplantul – am 
sperat până în ultimul moment 
că o să ajungem la asta.”

Doar că a venit ziua când fiul ei 
Cristi nu a mai putut să respire. 
Din acel moment, viața Ade-

linei a cunoscut o schimbare 
radicală de direcție, a decis să-și 
folosească experiența și să-și 
canalizeze toată energia pentru 
a ajuta alți copii cu malformații 
cardiace. „Până în octombrie 
2014, lucram într-o corporație, 
aveam o familie, aveam un 
copil, aveam bani. Apoi, am 
clipit și viața mea a devenit alta: 
mi-am pierdut copilul, mama, 
am rămas și fără job și, deci, 
fără bani. Eram categoric decisă 

că voi merge în altă direcție. 
Știam foarte clar că acesta, cel 
de acum, va fi drumul meu 
de-atunci încolo. În ziua în care 
Cristi a murit, am hotărât că 
voi face totul ca alți copii să nu 
mai moară din cauză că nu au 
primit tratament la timp. A fost 
singurul meu act de revoltă pe 
care l-am simțit”, mărturisește 
ea.

NE MOR CEI MAI 
MULȚI COPII DIN 
ÎNTREAGA UE
Realitatea crudă, relevată de 
statistici, este că, în fiecare an, 
în România, se nasc în jur de 
1.000 de copii cu malformații 
cardiace grave și că suntem, în 

continuare, țara din UE cu cea 
mai mare rată de mortalitate 
infantilă. 

În lipsa unor măsuri coerente 
din partea statului, Asociația 
Inima Copiilor a luat taurul de 
coarne, cum s-ar zice. „Unii 
copii mor pentru că nu s-a 
făcut ce s-ar fi putut face până 
la limita medicinei anului 
2018. Copiii părăsiți sunt cea 
mai vulnerabilă categorie 

„Copiii părăsiți sunt cea mai 
vulnerabilă categorie din 
sistemul medical. Copiii bolnavi 
și părăsiți sunt o problemă și 
pentru sistemul social, pentru 
că sunt primii respinși de cei 
care vor să adopte.”

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Adelina a înfiat doi 
copii abandonați în 
spital: pe Cristi și pe 
Andrei.
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din sistemul medical. Copiii 
bolnavi și părăsiți sunt o prob-
lemă și pentru sistemul social, 
pentru că sunt primii respinși 
de cei care vor să adopte. Deci, 
acești copii nu sunt nici de 
acolo, nici de aici, dar proble-
mele sunt mari. Nu se poate ca 
pentru faptul că sunt bolnavi și 
pentru că sunt abandonați de 
părinți să renunțăm și noi la 
ei. Iar prin noul nostru proiect, 
numit «Certificat de viață», se 
va întâmpla exact ce 
mi-am promis și ce-am visat: 
să găsesc o cale prin care copiii 
care se nasc cu probleme grave 
să ajungă la timp la tratament. 
La tratamentul de care au ne- 
voie! Nu este suficient să 
ajungă acolo unde s-a putut, 
ci acolo unde li se poate salva 
viața. Este aplicația de care 
și Cristi avea nevoie”, spune 
Adelina.

În stadiu inițial, aplicația 
„Certificat de viață” va ajunge 
în 24 de maternități din cele 
șase sectoare ale Bucureștiu- 
lui și din cele șase județe din 
jurul acestuia, unde proporția 
copiilor bolnavi abandonați 

la șapte luni și care fusese bătut 
crunt de mama lui, m-am 
ocupat îndeaproape de hrănirea 
lui. Mi-am dat seama atunci 
că este important să acordăm 
acestor copii mai mult timp și 
mai multă atenție decât o poate 
face personalul din spital. Anul 
trecut, în iulie-august, i-am 
spus domnului dr. Cârstoveanu 
să facem un program pentru 
asta”, povestește Adelina. Au 
început să creioneze programul 
în momentul în care a apărut 
finanțare pentru programele 
de terapie emoțională pentru 
copii. „Cred că s-a vorbit pentru 
prima dată, în mod real, despre 
ceea ce înseamnă copil foarte 
bolnav și singur, abandonat în 
spital. Dincolo de problemele 
medicale reale și, uneori, fatale, 
este la fel de important să creezi 
și cadrul în care să primească 

este foarte mare. O să fie 
incluse maternități de toate 
gradele. De asemenea, aplicația 
va ajunge în 12 direcții de pro-
tecția copilului și în 12 servicii 
de stare civilă. „Aplicația va 
fi pusă la dispoziția medicilor 
din maternități, iar în momen-
tul în care vor avea un copil cu 
o problemă gravă, care trebuie 
transferat la „Marie Curie”, 
vor introduce câteva date în 
aplicație – le ia foarte puțin, în 
jur de 30 de secunde – diag-
nosticul, numele copilului, 
dacă există. După ce apasă 
butonul de trimitere, infor-
mațiile ajung aici pe un ecran, 
iar medicii vor vedea care este 
starea copilului, vor putea să 
ceară amănunte sau să ceară 
să se încarce o radiografie 
ori un CT. Odată cu butonul 
apăsat de medici, se anunță 
asistența socială a spitalului, 
fiind preluate datele introduse 
și de-acolo aplicația îl conduce 
efectiv: mama este prezentă 
sau nu, dacă nu este prezentă, 
de ce nu este prezentă – a fost 
învoită sau a plecat, dacă a 
plecat fără învoire, se anunță 
Protecția copilului și Serviciul 

și terapie prin intermediul 
oamenilor. Prin programul 
«Niciun copil singur în spital», 
am dorit să creăm un model 
pe care să-l putem da oricărui 
spital. Însă prin faptul că am 
primit atâtea cereri de înscriere 
în program, ne-a fost depășită 
orice așteptare. 

S-au înscris în program foarte 
mulți studenți la medicină, 
medici rezidenți, medici de 
familie, precum și persoane 
de toate profesiile, din toate 
categoriile de vârstă – avem o 
doamnă de 82 de ani, dar și doi 
copii de 15 ani, pentru că asta 
este limita de vârstă. Dacă îmi 
mai spune cineva că românii 
sunt nepăsători, nu-i dau drep-
tate. Din contră, ei au nevoie să 
găsească un cadru unde să facă 
binele. Însă lumea este obosită 

public de asistență socială din 
localitatea de domiciliu. Dacă 
nu se cunoaște identitatea ma-
mei, la fel, se anunță serviciile 
care au rol în asta, dacă mama 
nu are act de identitate, la fel, 
se anunță direcția de evidență 
a persoanelor. Prin câteva 
clicuri, se va ști totul despre 
problemele acelui copil, care se 
află deja în drum spre spital, 
pentru că întâi îi salvăm viața 
și apoi îi rezolvăm situația 
socială”, explică Adelina.
Pe lângă informațiile concrete 
și imediate, aplicațiile de acest 
tip oferă și o imagine de an- 
samblu asupra problemelor sau 
pot scoate în evidență proble-
me neidentificate anterior. De 
asemenea, aceste aplicații lasă 
urme concrete, care pot deveni 
argumente pentru a cere unui 
factor de decizie să schimbe 
lucruri. 

PENTRU CA NICIUN 
COPIL SĂ NU MAI FIE 
SINGUR ÎN SPITAL
Adelina Toncean ne rezumă 
filozofia după care se ghidează 
în strădania ei de a schimba 
destinul cât mai multor copii 
care se nasc cu un defect car-
diac: „Să-ți spun o scurtă po-
veste... Ardea pădurea și toate 
animalele stăteau și se uitau. 
Un colibri, însă, zbura deasupra 
pădurii în flăcări aducând apă 
în cioc. Văzând-o cum se zbate, 
celelalte animale i-au spus: «Păi 
tu, cu cioculețul tău, o să stingi 
pădurea?»  «Eu fac partea mea», 
le-a răspuns păsărea colibri. 
Așa și eu, sunt conștientă că n-o 
să pot să salvez toți copiii care 
ajung la «Marie Curie», dar 
măcar îmi fac partea mea”.

Ca toate proiectele dezvoltate 
de Asociația Inima Copiilor, și 
„Niciun copil singur în spital” 
s-a născut dintr-o nevoie con-
cretă. „După operația în Italia 
a lui David, un băiețel care 
cântărea doar două kilograme 

și, atunci când îți acordă timp și 
energie, cere să fie ceva serios.

Ne gândim să extindem 
programul și în alte orașe. 
Numai că ritmul nostru de 
extindere nu este tocmai alert, 
pentru că și noi ne asumăm 
o responsabilitate și nu poți 
să-i chemi pe oameni până 
nu le poți oferi condiții egale. 
Trebuie să asiguri un mediu 
în care chiar și persoanele fără 
pregătire medicală să nu fie 
afectate emoțional, să nu se 
îndoiască de binele pe care îl 
fac. Prezența voluntarilor nu 
trebuie să fie un risc nici pen-
tru copii, nici pentru ei. Tre-
buie să fim foarte siguri că nu 
facem rău, înainte de a vrea să 
facem bine”, spune Adelina.

Ana-Maria Niță

„Dacă îmi mai spune cineva că 
românii sunt nepăsători, nu-i 
dau dreptate. Din contră, ei au 
nevoie să găsească un cadru 
unde să facă binele. Însă lumea 
este obosită și, atunci când 
îți acordă timp și energie ca 
voluntar, cere să fie ceva serios.”

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Motto-ul după care 
se ghidează Adelina: 
“Împarte pentru altă 
parte”.
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Supraspecialitate a cardiologiei, 
cardiologia intervențională 
se ocupă cu investigarea în 
scop diagnostic a aparatului 
cardiovascular și, acolo unde 
sunt depistate probleme, cu 
tratamentul extrem de precis 
și, totodată, minim  invaziv. 
Cardiologia intervențională 
abordează, în principal, două 
mari categorii de probleme car-
diace: bolile cardiace ischemice 
(exprimate prin îngustări sau 
blocări ale vaselor de sânge) și 
bolile cardiace structurale (ex-
primate prin vicii de alcătuire, 
de structură). 
Printre afecțiunile cardiace 
structurale care, în unele con-
texte, pot fi  soluționate optim 
prin cardiologie intervențională 
se numără: defectele cardiace 
congenitale (prezente de la 
naștere) și afecțiunile valvelor 
(care apar în cursul vieții). Însă 
cardiologia intervențională 
poate reprezenta o soluție tera-
peutică și pentru alte afecțiuni 
cardiace, precum: fi brilația atri-
ală, cardiomiopatia hipertrofi că 
obstructivă, hipertensiunea 
arterială, regurgitarea mitrală.

MALFORMAȚIILE 
CARDIACE 
CONGENITALE
Defectele cardiace congeni-
tale pot fi  transmise pe cale 
genetică, fără a exista o cauză 
evidentă. Însă există și defecte 
cardiace cu care se nasc unii 
copii în urma unei dezvoltări 
anormale pe durata primelor 
luni intrauterine. De exem-
plu, mama poate contracta 
o infecție virală, cum ar fi  
rubeola, în primele luni de 
sarcină, sau poate fi  expusă la 
unele substanțe toxice, cum ar 
fi  alcoolul. De aceea, urmărirea 
ecografi că de pe durata sarcinii, 
cu periodicitatea indicată de 
medici, este foarte importantă, 
pentru că poate depista precoce 
o eventuală malformație, care 
poate fi  tratată imediat după 
naștere sau chiar intrauterin. 
Câteva dintre cele mai întâlnite 
malformații cardiace congeni-
tale sunt:

DEFECTUL SEPTAL ATRIAL 
constă dintr-o deschidere 
anormală în septul atrial, drept 
pentru care sângele este deviat 

spre partea dreaptă a inimii, 
iar cantitatea de sânge care 
ajunge la plămâni se mărește 
în defavoarea cantității de 
sânge care ajunge în alte zone. 
Atât defectele septale ventricu- 
lare, cât și cele atriale sunt 
frecvent întâlnite la copiii cu 
sindrom Down.

PERSISTENȚA DE CANAL 
ARTERIAL – canalul arterial 
care face legătura dintre aortă 
și artera pulmonară rămâne 
deschis și după naștere, ceea ce 
favorizează trecerea sângelui 
oxigenat din sistemul arterial 
în artera pulmonară, cu încăr-
carea suplimentară a plămânu-
lui cu sânge. În lipsa aplicării 
unei proceduri corective, pe 
fondul creșterii presiunii în 
artera pulmonară, apare hiper-
tensiunea pulmonară.

COARCTAȚIA DE AORTĂ - 
un mic segment din aortă este 
îngustat, de obicei în porțiunea 
aortei descendente, la nivelul 
toracelui. Ca urmare, fl uxul 
sangvin este încetinit în partea 
de jos a corpului, iar inima tre-
buie să compenseze pompând 

mai puternic. Persoanele care 
suferă de pe urma acestei mal-
formații (respiră și mănâncă 
greu) prezintă hipertensiune 
arterială și au nevoie urgentă 
de tratament. 

DEFECTUL SEPTAL 
VENTRICULAR 
constă dintr-o gaură în peretele 
dintre ventricule (septul 
ventricular), drept pentru 
care sângele oxigenat (roșu) se 
combină cu sângele cu dioxid 
de carbon (albastru), rezultând 
un amestec violet. Din cauza 
acestui defect, o cantitate prea 
mare de sânge poate ajunge la 
plămâni, suprasolicitându-i. 
Dacă este mică, o astfel de 
gaură se poate închide natural, 
pe măsură ce copilul crește. 
Găurile mari trebuie închise, 
însă, prin intervenții corective.

TETRALOGIA LUI FALLOT 
însumează patru defecte 
structurale: un defect septal 
ventricular, o aortă care este 
deplasată spre dreapta, o valvă 
pulmonară îngustată (stenoză 



Multe dintre problemele cardiace care nu se puteau trata 
decât prin chirurgie deschisă și prin anestezie totală se 
pot soluţiona, în prezent, printr-o mică incizie la nivelul 

unei artere și, de cele mai multe ori, prin anestezie locală, 
cu pacientul treaz. Cardiologia intervenţională este ramura 

cea mai tânără a cardiologiei, care a revoluţionat proce-
durile terapeutice, oferind multiple avantaje pacienţilor 

și schimbând semnifi cativ în bine statisticile privind rata 
mortalităţii de cauză cardiacă.

minim invazive
în bolile cardiovasculare

Soluţii terapeutice

18 19NOIEMBRIE 2018



[CHIRURGIE MODERNĂ]

 pulmonară) și tractul de 
ejecție al ventriculului drept 
îngroșat. Din cauza acestor 
abateri de la normal, cel afectat 
nu se oxigenează sufi cient (are 
senzație de sufocare) și are 
pielea cianotică (albăstruie).

STENOZA PULMONARĂ 
VALVULARĂ constă din în-
gustarea valvei pulmonare care 
desparte ventriculul drept de 
artera pulmonară. Ca urmare, 
ajunge mai puțin sânge către 
plămân și cei afectați obosesc 
la efort.

AFECȚIUNI 
ALE VALVELOR

STENOZA MITRALĂ este o 
afectare în cursul vieții a valvei 
mitrale, care se îngustează, 
nelăsând sângele să treacă 
normal din atriul stâng spre 
ventriculul stâng. Boala se 
produce prin sudarea foițelor 
valvei, din cauza unei infecții 
streptococice (infecție în gât) 
netratate corect în copilărie.

 INSUFICIENȚA MITRALĂ 
– prin defectarea valvei mitrale, 
care nu se mai închide bine, 
lăsând sângele să treacă din 
ventriculul stâng către atriul 
stâng, se ajunge la mărirea în 
volum a acestuia și, implicit, la 
apariția fi brilației atriale.

 STENOZA AORTICĂ – 
este o afecțiune degenerativă 
a valvei aortice, apărută pe 

LA NIVELUL ARTERELOR 
CAROTIDE, fl uxul către creier se 
poate restabili prin dilatare cu ba-
lon și prin implantare de stenturi 
autoexpandabile, sub protecţie 
de fi ltru cerebral, în așa fel încât 
să nu plece emboli de la nivelul 
plăgii către creier.

LA NIVELUL ARTERELOR 
CORONARE, cele care ali-
mentează mușchiul cardiac, se 
face dilatarea prin implantarea 
de stent, în așa fel încât steno-
za  (îngustarea) vasului să fi e 
soluţionată și să fi e restabilit 
fl uxul normal în artera afectată. 
Ca urmare, pacientul nu mai 
simte durerile angioase și poate 
duce o viaţă normală din punct 
de vedere cardiac.

ARTERELE RENALE pot fi  
„denervate” prin procedură en-
dovasculară percutană, pentru 
reglarea tensiunii arteriale, astfel 
încât să fi e întrerupte comenzile 
defectuoase plecate de la nivelul 
sistemului nervos vegetativ.

LA NIVELUL MEMBRELOR 
INFERIOARE, se poate resta-
bili fl uxul pe arterele corespun-
zătoare prin dilatare și prin 

implementare de stenturi 
pentru pacienţii cu afectare 
prin depunere de grăsimi în 

lumenul vasului sau pentru 
persoanele diabetice.

LA NIVELUL VENEI CAVE 
INFERIOARE, se pot realiza im-
plantări de fi ltre pentru profi laxia 
recurenţelor trombembolismului 
pulmonar. 

„GĂURI“ LA NIVELUL INIMII 
se pot închide cu niște device-uri 
(dispozitive) speciale, numite 
umbrele. Acestea se pot folosi în 
cazul unor defecte septale atriale, 
în cazul unor defecte septale ven-
triculare și în cazul persistenţei 
canalului arterial, pentru a corecta 
comunicarea dintre artera pulmo-
nară și aortă.

DILATĂRI DE VALVE 
CARDIACE se pot face cu aju-
torul unor dispozitive prevăzute 
cu balon, care se umfl ă pentru 
a debloca valvele blocate, per-
miţând, în funcţie de baza dilatată, 
curgerea sângelui din ventricul 
către artera pulmonară sau către 
aortă.

fondul vârstei, ce duce la 
îngustarea foițelor valvulare 
și la difi cultăți de pompare a 
sângelui din ventriculul stâng 
către aortă. Cei afectați prezintă 
respirație îngreunată la efort și, 
uneori, dureri în piept.

BOLILE CORONARIENE 
și ale altor vase periferice pot 
fi  investigate prin angiografi e, 
apanajul cardiologiei inter-
venționale.
Diagnosticarea proprie car-
diologiei intervenționale se 
face prin metode invazive: se 
pătrunde în interiorul cor-
pului cu sonde speciale și, în 
funcție de teritoriul vizat, fi e 
că este vorba de inimă, fi e că 
este vorba de arterele per-
iferice, se cuantifi că gradul în-
gustărilor de pe arterele care 
interesează. Mai exact, prin 
cateter se introduce în artere 
o substanță de contrast (pe 
bază de iod), care este opacă 

la radiațiile X și care, astfel, 

poate fi  vizualizată pe moni-
torul angiografului. 

Deci, în comparație cu 
metodele de investigație 
„clasice”, non-invazive – 
electrocardiograma, respectiv 
ecografi a cardiacă –, angiogra-
fi a redă fi del orice îngustare 
sau orice blocaj care apare pe 
traseul vaselor de sânge.

ANGIOPLASTIA 
CORONARIANĂ 
DEBLOCHEAZĂ 
VASELE 
Procedura de angioplastie 
coronariană este folosită atunci 
când o persoană are de suferit de 
pe urma îngustării sau blocării 
unei artere coronare (angină 
pectorală gravă sau chiar infarct 
miocardic acut). Lărgirea sau 
deblocarea arterei afectate se 
poate face după procedura de 
identifi care a porțiunii de vas 
afectată (coronarografi a), care 

se realizează prin introducerea 
unui cateter fi n în artera femu-
rală, fi e în abdomen sau în braț 
și, de acolo, în aortă și în rețeaua 
arterială coronariană. Persoana 
asupra căreia se face intervenția 
este anesteziată local, de obicei, 
putând urmări, împreună cu 
medicul, pe monitor, întregul 
traseu al cateterului. Când aces-
ta ajunge la porțiunea afectată, 
este umfl at un mic balon din 
vârful său, care lărgește lumenul 
vasului. Pentru a preveni 
revenirea la diametrul inițial, se 
plasează, în interiorul vasului, 
un stent sub formă de plasă 
extensibilă, din oțel inoxidabil, 
care va fi  asimilat de organism 
în timp. Există și varianta de 
stenturi care se resorb total după 
un timp.

Unele dintre stenturile folosite 
în acest scop pot fi  farmacologic 
active, eliberând medicamente 
care împiedică reformarea 
plăcii de aterom. 

„Reparaţii“ minim invazive:

Articol realizat cu ajutorul dr. Florina Pinte, 
medic primar cardiologie, cu competenţe în 
cardiologia intervenţională și în cardiologia 
pediatrică, coordonatorul Laboratorului 
de Angiografie din cadrul Centrului de 
Cardiologie și Radiologie Intervenţională 
AngioLife

Adresează-te cât 
mai curând medicului 
dacă te confrunţi cu:

senzaţie de apăsare sau de durere 
la nivelul toracelui anterior;

difi cultăţi respiratorii 
(dacă respiraţia se face cu efort);

bătăi cardiace neregulate (dacă 
inima face pauze sau dacă bate 
repede și neregulat, fără a face 

efort fi zic);

valori mari ale tensiunii arteriale, 
asociate cu dureri de cap, cu 
presiune la nivelul tâmplelor 

sau în zona cefei;

edeme 
(dacă ţi se umfl ă picioarele);

dureri la nivelul gambelor după parcurgerea în 
ritm lejer sau alert a unei distanţe (claudicaţie 

intermitentă).
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[ÎNTÂLNIRI CU OAMENII MEDLIFE]

Când v-ați mutat cu 
serviciul în București?

Am venit în București prin 
căsătorie. Am lucrat la 
Policlinica Titan vreo 12 ani, 
apoi, în anul 1984, m-a racolat 
doamna doctor Cotună la 
Spitalul Militar. Din ‘84 și 
până în prezent, am lucrat 
numai angiografi e. 

Exista un aparat atunci 
(n. e. – angiograf), dar 
rudimentar, vă dați seama. 
Doamna dr. Cotună, însă, era 
foarte pregătită, pricepută și 
interesată să meargă lucrurile 
bine.Peste câțiva ani, am 
primit alt angiograf, mai bun.

Ce schimbări s-au produs 
în anii aceia?

Ce v-a făcut să alegeți 
meseria de asistentă 
medicală?

Când a venit momentul, mă 
gândeam încotro s-o iau și, 
așa, pur și simplu sau poate de 
la Cel de Sus, mi-a venit ideea 
asta. Știam despre școala de 
asistente de pe lângă Oltenița, 
în județul Călărași, dar nu 
știam sigur dacă se mai poate 
da examen, pentru că se 
desfi ințase, la un moment dat. 

Am mers la Școala tehnică 
sanitară de pe Pitar Moș, din 
București. Îmi amintesc că am 
avut puțin timp la dispoziție 
să mă pregătesc pentru 
examen. 

După ce am terminat școala, 

Până prin anii ’90 a fost bine: 
ordine, disciplină, nu duceam 
lipsă de materiale pentru 
lucru. După aceea, au început 
greutățile și lipsurile în spital. 
Doamna dr. s-a luptat pentru 
a obține două angiografe și a 
făcut două săli de angiografi e. 
Până la momentul când s-au 
instalat cele două aparate noi, 
nu se puteau face multe dintre 
investigațiile de astăzi și nici 
partea de intervențional. 

Din 1998, am început lucrul pe 
angiografele noi, ca asistentă a 
doamnei doctor Florina Pinte. 
În mod normal, acum aș fi  la 
pensie, dar a aranjat de așa 
natură Cel de Sus că doamna 
doctor Pinte m-a chemat să 
vin cu dumneaei și aici, la 
AngioLife. 

Fac de 42 de ani meseria de 
asistentă medicală și de 34 de 
ani sunt asistentă medicală 
în angiografi e. Nu există alt 
asistent de angiografi e în 
România care să aibă atâția ani 
de activitate.

După atâția ani de muncă 
în sala de angiografi e, mai 
simțiți adrenalina înaintea 
unei intervenții?

Ohoo!! Cum să nu?! La fi ecare 
pacient cu probleme, ne ducem 
cu adrenalina încărcată. Plus 

părinții nu m-au lăsat, de la 
început, să vin la București. 
Mi-am găsit de lucru la mine 
în comună. Comuna era 
formată din trei sate, unul 
dintre sate fi ind peste râul 
Argeș, la o distanță destul de 
mare. Tocmai acel sat mi-a 
revenit mie și făceam naveta 
trecând un pod. 

Iar într-un sector ca acesta – 
căci așa erau numite satele –, 
te ocupai de toate problemele 
de ordin medical, inclusiv 
nou-născuți, vaccinări, boli 
cronice etc. După ce încheiam 
programul de la dispensar, 
eram chemată și noaptea 
pentru tot felul de probleme. 
Am făcut și pe moașa în 
perioadele de iarnă grea, când 
nu mai putea ajunge Salvarea.

ce mai încărcăm pe parcurs. 
Sigur că sunt ceva mai liniștită 
odată cu experiența, dar în 
domeniul ăsta nu se poate să fi i 
relaxat – trebuie să ai prezență 
de spirit și ochiul vigilent, 
pentru a fi  mereu gata să-l ajuți 
pe doctor.

Povestiți-ne despre 
câteva cazuri care v-au 
impresionat.

Cel mai mult mă 
impresionează cazurile 
pacienților-copii. Au fost 
numeroase cazuri în care era 
o comunicare între atrii (n.e. 
– persistența de canal atrial) 
și prin montarea unui device, 
acei copii au fost scutiți de a 
mai face o operație pe cord 
deschis. Sigur că nici așa nu 
este simplu, nu e puțin lucru să 
intri pe cord, însă recuperarea 
e mult mai ușoară așa.

Cel mai mic copil pe care l-a 
tratat intervențional doamna 
doctor Pinte avea în jur de zece 
ore de la naștere. Intervenția a 
decurs perfect și i-a salvat viața 
copilașului.

Ce calități credeți că 
trebuie să aibă o asistentă 
medicală?

O asistență medicală trebuie să 
fi e serioasă și să-i placă ceea ce 

face, să facă cu dăruire. Dacă 
are aceste calități, nu resimte 
greutatea muncii, mai ales când 
programul este încărcat sau 
când apar cazuri speciale.
O asistentă medicală bună știe 
doar că tot ce-i va oferi ziua 
următoare trebuie rezolvat și 
atât, nimic mai mult. Și trebuie 
rezolvat bine, atât pentru 
pacient, cât și pentru medic și 
pentru toată lumea implicată.

Atenția este, de asemenea, 
o calitate importantă. Nu se 
poate fără atenție, fără grijă și 
fără respectarea unor reguli în 
muncă (de igienă, de sterilizare) 
și în viață. Normele trebuie 
să fi e bine cunoscute și bine 
îndeplinite.

O asistentă trebuie să fi e 
pregătită cu tot ce este nevoie. 
Însă trebuie și să se odihnească 
sufi cient (mai ales în perioadele 
în care se expune mai mult la 
radiațiile din laboratorul de 
angiografi e). Este important să 
avem grijă și de noi.

Ce motive de satisfacție 
aveți?

Mă bucur și pentru ocaziile 
de a împărtăși din experiența 
mea colegilor mai tineri. Cred 
că am avut trei-patru serii de 
ucenici. Și aici, la AngioLife, 
pregătesc pe cineva. De fapt, 
pregătesc... lucrează alături 
de mine. Este o colegă de la 
cardiologie care mai intră și în 
sala de angiografi e. 
Însă cea mai mare satisfacție 
simt atunci când reușesc să 
rezolv problemele de peste zi și 
pot merge liniștită acasă. Altfel 
nu dorm, iau grijile cu mine 
acasă. 

Am pus întotdeauna pe primul 
plan munca și relația mea cu 
cei din jur (medici, pacienți). 
Până acum, sunt mulțumită 
că am reușit să-mi îndeplinesc 
îndatoririle fără să supăr pe 
nimeni.

Interviu de Ana-Maria Niță

Elena Postolea este, foarte probabil, 
cea mai experimentată asistentă 
medicală de angiografi e, dat 

fi ind că deține recordul absolut de 
longevitate în această zonă a asistenței 
medicale din România. Așa că am 
fructifi cat extraordinarul prilej de a o 
întâlni pentru a afl a cum gândește un 
profesionist al domeniului, precum și 
pentru a ne face o idee despre cum 
au evoluat lucrurile într-un laborator 
de angiografi e față de acum trei-patru 
decenii.

„În domeniul ăsta, 
nu se poate să fi i 
relaxat – trebuie să ai 
prezență de spirit și 
ochiul vigilent, pentru 
a fi  mereu gata să-l 
ajuți pe doctor.”

Interviu cu asistenta medicală Elena 
Postolea, de la Centrul de Cardiologie și 
Radiologie Intervențională AngioLife

„Sunt asistentă 
medicală 
în angiografi e în angiografi e 
de 34 de ani”de 34 de ani”
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[JUNIOR]

Odată afl at în colectivitate, 
orice copil se poate îmbolnăvi 
de șase-opt ori pe an până la 
vârsta școlară, arată literatu-
ra de specialitate. Însă aceste 
îmbolnăviri repetate nu fac 
decât să completeze imunitatea 
dobândită prin vaccinarea 
obligatorie. 

Este vorba, în majoritatea 
cazurilor, de viroze respiratorii 
ușoare, ce pot fi  tratate acasă, 
prin repaus și prin izolare la 
domiciliu, asigurând un sur-
plus de lichide pentru hidratare 
și administrând antitermice în 
cazul unei febre ce depășește 
38,5 grade Celsius. Între perio-

față de boli grave, potențial 
mortale sau care lasă sechele 
– și se desfășoară permanent 
prin respectarea unui regim de 
viață sănătos. De altfel, regimul 
de viață sănătos este cheia. Un 
asemenea regim își pune bazele 
pe o alimentație echilibrată 
nutritiv și „curată” (fără E-uri), 
bogată în legume și fructe, 
pe respectarea perioadelor 
de somn, pe desfășurarea de 
activități în aer liber (chiar și la 
-10 grade Celsius), pe realizarea 
periodică a igienei mâinilor cu 
apă și săpun – însă nu prin dez-

adele febrile, copilul trebuie în-
curajat să se alimenteze normal, 
să se joace și să-și desfășoare 
activitățile zilnice obișnuite. De 
asemenea, pen- 
tru că majoritatea copiilor afl ați 
în colectivitate prezintă, în 
cadrul acestor viroze comune, 
obstrucție nazală, rinoree 
sero-mucoasă și tuse seacă sau 
productivă, trebuie gestionate și 
aceste probleme.
Întrucât este interpretată ca 
factor de gravitate al bolii, tusea 
este cea care îi alarmează pe 
părinți, soldându-se în cele din 
urmă cu utilizarea mai mult 
sau mai puțin judicioasă a anti-
bioterapiei. 

infectare frenetică, ce distruge 
fl ora normală a organismului, 
care face parte din mecanis-
mul nostru natural de apărare 
împotriva bolilor.

Din fericire, majoritatea 
copiilor nu au probleme cu 
sistemul imunitar, așa că nu 
necesită administrarea de 
produse imunostimulatoare, 
mai ales dacă nu există dovezi 
științifi ce care să indice efecte-
le creșterii apărării organis-
mului după administrarea 
acestora.

Părinții ar trebui să fi e infor-
mați însă că tusea în răcelile 
comune durează în medie 
10-14 zile, rar 21 de zile (50% 
din cazuri se vindecă în 10 zile, 
90% în 21 de zile, 10% într-o 
lună) și că mulți dintre copii 
cu tuse persistentă prezintă, 
de fapt, „sindrom postviral” 
și nu o complicație a infecției 
respective. 

CREAREA SCUTULUI 
ÎNCEPE LA SÂNUL 
MAMEI

Pregătirea copilului pentru co-
lectivitate începe încă din 
perioadele de nou-născut și de 
sugar, prin hrănirea la sân cel 
puțin în primele șase luni – sau, 
după cum încurajează Orga-
nizația Mondială a Sănătății 
(OMS), până la vârsta de doi 
ani –, continuă cu respectarea 
schemei de vaccinare recoman-
dată de Ministerul Sănătății 
– menită a conferi imunitate 

La sfârșitul fi ecărei zile, 
părinții ar trebui să petreacă 
un timp de comunicare 
cu propriii copii (15-30 de 
minute) și să-și povestească 
experiențele prin care au 
trecut de-a lungul întregii 
zile. Astfel, vor avea răgaz să 

observe la micuți eventualele 
modifi cări de aspect sau de 
comportament asociate unor 
probleme de sănătate, cerând 
ajutor specializat dacă simt 
că nu pot gestiona o situație 
ce interferează cu dezvoltarea 
normală a propriului copil. 

Imunitatea este un proces natural complex, care necesită timp și 
răbdare pentru a se defi nitiva în mod natural, neputând fi  grăbit 
sau infl uențat pozitiv din exterior. De aceea, ar fi  bine ca părinții 

copiilor sănătoși, fără defi ciențe imunitare să nu se lase păcăliți 
de reclamele la produse care promit o stimulare a imunității, ci să 
permită micuțelor organisme să se rodeze în felul lor cu ceea ce le 
oferă mediul de viață. 

Colectivitatea, „școală” pentru

IMUNITATEA 
COPIILOR

Articol realizat cu ajutorul dr. Amalia 
Frăţilă, medic specialist pediatru, Spitalul 
de Pediatrie MedLife

HRĂNIRE LA SÂN:
minimum 6 luni sau, și mai bine, până la 2 

ani. Laptele matern este cea mai complexă 
formulă nutritivă de care poate benefi cia 
bebelușul și, în plus, îi conferă acestuia 

anticorpii mamei.

VACCINARE:
conform schemei de vaccinare 

recomandată de Ministerul Sănătăţii. 
Vaccinurile incluse în această schemă 

au rolul de a conferi imunitate faţă 
de boli grave, potenţial mortale 

sau care lasă sechele pentru tot 
restul vieţii (poliomielita, de 
exemplu).

TANDREȚE:
gesturile de iubire făcute 

de părinţi faţă de copiii lor, 
timpul petrecut împreună cu 

aceștia.

ALIMENTAȚIE 
ECHILIBRATĂ 

nutritiv și „curată” (fără 
E-uri), bogată în legume și 

fructe (de preferat, proas-
pete și nepreparate termic)

SOMN DE CALITATE 
și respectarea perioadelor 

de somn (de 10 ore, în cazul 
copiilor, până la 19 ore, în 

cazul nou-născuţilor) IGIENA MÂINILOR
cu apă și săpun blând, nu cu 

formule antibacteriene

AER CURAT

SOCIALIZARE nutritiv și „curată” (fără nutritiv și „curată” (fără 
E-uri), bogată în legume și E-uri), bogată în legume și 

fructe (de preferat, proas-fructe (de preferat, proas-
pete și nepreparate termic)pete și nepreparate termic)

cazul nou-născuţilor)cazul nou-născuţilor) IGIENA MÂINILOR
cu apă și săpun blând, nu cu 

formule antibacterieneformule antibacteriene

AER CURAT

REGIM DE 
VIAȚĂ SĂNĂTOS
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[FACEM ROMÂNIA VERDE]

resursă pentru sănătate, 
echilibru și viață

PĂDURILE
resursă pentru sănătate, resursă pentru sănătate, 

Pădurile înseamnă viaţă pentru noi și pentru generaţiile 
următoare. De aceea, avem responsabilitatea ca, împre-
ună, să facem mai mult pentru protejarea „tezaurului 
verde” al României. Iar o viziune realistă asupra sănătăţii 
pe termen lung include obligatoriu și o strategie prin care 
să ne asigurăm, și pe viitor, rezerve de aer curat și un me-
diu de viaţă relativ stabil.

În 2017, omenirea a pierdut, în fi ecare secundă, suprafeţe 
împădurite echivalente cu un teren de fotbal, totalizând 
29,4 milioane de hectare, conform unui studiu realizat de 
Global Forest Watch. 

Există unele efecte imediate majore ale acestor pierderi, 
dacă ne gândim că numai un hectar de pădure ar fi  produs 
anual între 20 și 30 de tone de oxigen şi ar fi  reţinut 35-
65 de tone de praf. Pe termen lung, distrugerea pădurilor 
reprezintă o problemă gravă prin efectele în lanţ pe care le 
produce: schimbările climatice și afectarea balanţei biodi-
versităţii (reducerea de exemplare aparţinând unor specii 
sau chiar dispariţia altor specii) sunt deja vizibile mai pes-
te tot în lume!În acest context, există o preocupare și se 
fac eforturi de conservare sau de reîmpădurire, astfel încât 
să ne putem bucura în continuare de bune condiţii de trai 
pe Planetă. După cum se știe, reîmpăduririle sunt și cea 
mai bună metodă de prevenire a alunecărilor de teren.

PROMISIUNE PENTRU 
GENERAȚIILE 
VIITOARE
Prin campania „Facem România 
verde”, începută în toamna an-
ului trecut, MedLife se implică 
activ în refacerea acestei uriașe 
resurse pentru sănătate și pentru 
viață și promite ca pentru fi ecare 
copil născut în maternitățile sale 
din toată țara să planteze câte 
un copac. Mai exact, MedLife 
acoperă toate cheltuielile de 
reîmpădurire pentru zece 
hectare tăiate la ras în munții 
Făgăraș, cu promisiunea de a 
dezvolta o nouă pădure în estul 
munților Făgăraș, pădure ce va 
crește odată cu bebelușii născuți 
în maternitățile MedLife. Iar 
Fundația Conservation Car-
pathia, partenerul MedLife 
în acest proiect, va crește și va 
ocroti toți cei 40.000 de puieți 
care vor fi  plantați până la 
fi nalul anului 2018, cu ajutorul 
voluntarilor din rândul anga-
jaților MedLife.

De altfel, Fundația Conserva-
tion Carpathia, ce are viziunea 
creării, în sudul Carpaților 
românești, a unei zone protejate 
de talie mondială, cu natură 
sălbatică – Parcul Național 
Făgăraș –, este unul dintre cele 
mai importante proiecte de con-
servare a pădurilor de la nivel 
european. Iar munții Făgăraș au 
astfel potențialul de a deveni cel 
mai mare parc național acoperit 
de păduri din Europa. Însă, 
deși valoarea naturală a acestui 
lanț muntos a fost demonstrată 
de-a lungul anilor de cerce-
tători români și din alte țări, în 
prezent, munții Făgăraș au cel 
mai scăzut nivel de protecție din 
Europa. Mai precis, sit Natura 
2000, cu o suprafață de 200.000 
ha, este împărțit astfel: 60% în 
proprietatea statului, 40% la 
primării, obști și composesorate, 
precum și la proprietari privați.

SCURTĂ ISTORIE 
A UNOR MICI-MARI 
VICTORII
În 2012, Fundația Conservation 
Carpathia (FCC) a început o 
campanie amplă și necesară 
de reîmpădurire în munții 

La MedLife, natura și oamenii
cresc mari împreună

Call Center: 021 9646  |  www.medlife.ro

Facem România Verde

Odata cu cel mic, se face mare si copacelul 
pe care il plantam atunci cand bebelusul 
tau vine pe lume.

Prin intermediul Fundatiei Conservation Carpathia, 
vom planta un copac intr-o zona defrisata din 
Muntii Fagaras, pentru fiecare copil nascut in 
maternitatile MedLife.
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Articol realizat cu ajutorul Fundaţiei 
Conservation Carpathia, partener MedLife în 

cadrul campaniei „Facem România Verde”

În România, covorul 
vegetal produce 
40 de milioane de tone 
de oxigen, anual.

Un fag adult, cu înălţimea de 25 m şi 
cu diametrul coroanei de 15 m, produce 

într-o oră necesarul de oxigen al unui om 
pentru 3 zile (1,7 kg)

Pentru producerea unei 
tone de lemn, arborii 
reţin 1,8 tone de dioxid 
de carbon şi eliberează 
1,3 tone de oxigen.

1.000 km parcurşi 
de un automobil 

consumă necesarul 
de oxigen al unui om 

pentru un an.

Făgăraș, Leaota și Iezer-Păpușa. 
În cele opt pepiniere ale 
fundației, au crescut specii de 
puieți, importante din punct de 
vedere ecologic (brad, fag, ulm, 
scoruș, paltin, anin, molid). 

FCC a atins în această prima-
vară cifra de 1,6 milioane de 
puieți plantați și a realizat lu-
crări de reconstrucție ecologică 
pe mai mult de 600 de hectare 
de suprafețe de păduri tăiate 

abuziv în perioada 2005-2010, 
grav degradate. Anul trecut, 
FCC a reușit să salveze de la 
tăiere aproape 3.600 hectare de 
pădure, pe care le-a introdus în 
protecție integrală. Peste 8.000 
de hectare sunt introduse în 
zona de non-intervenție a sitului 
Natura 2000 Munții Făgăraș, 
în nucleul de strictă protecție a 
Parcului Național Piatra Craiu-
lui și în Catalogul Național al 
pădurilor virgine și cvasivirgine.

După nouă ani de activitate, 
FCC a ajuns să protejeze 21.000 
de hectare în estul munților 
Făgăraș. 

Totuși, deși eforturile Fundației 
Conservation Carpathia sunt 
apreciabile, aceste suprafețe 
reprezintă doar o picătură din 
oceanul pădurilor din România, 
care însumează, conform ulti-
melor cifre publice, în jur de 6 
milioane de hectare. 

O2

Într-un an, un copac obişnuit 
absoarbe peste 6 kg de 
dioxid de carbon şi elimină o 
cantitate de oxigen sufi cientă 
pentru o familie de patru
persoane.

Un hectar de conifere reţine, 
într-un an, cam 40 de tone de 
praf, iar un hectar de foioase, 
cam 100 de tone de praf.

Pădurile infl uenţează cantitatea de 
precipitaţii căzută pe sol, reţinând 

până la 15-20% din precipitaţiile 
anuale, în cazul foioaselor, și până 

la 25-30% în cazul rășinoaselor.

Reglementarea regimului 
ploilor se face prin împăduriri: 

masivele plantate măresc 
nebulozitatea pe care 
o concentrează într-o 

zonă, eșalonează ploile pe 
durată mai mare și împiedică 

precipitaţiile catastrofale.

CO2

40 de milioane de tone 
de oxigen, anual.
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[MEDICINA VIITORULUI]

Un indicator clar al stării noas-
tre de spirit – bună-dispoziție, 
tristețe, supărare, iritare etc. 
– este însuși felul cum vorbim 
(ton, infl exiunile vocii, cuvin-
tele pe care le folosim, ritmul 
vorbirii). 

Ei bine, cum așa-numitele 
mașini de învățare rapidă 
sau aprofundată operează 
cu rostirea, cu repetarea de 
cuvinte, s-a ajuns la ideea de a 
folosi aceste dispozitive pentru 
a detecta intonații ale vorbirii 
sau cuvinte ce pot indica faptul 
că persoana în cauză suferă 
de depresie. Un timp, im-
pedimentul a fost că acest tip 
de dispozitive, deși efi ciente, 
puteau depista depresia doar 
dacă celor în cauză li se adre-
sau un anumit gen de întrebări 

și într-un anumit context. De 
curând însă, cercetătorii de la 
MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) au prezentat 
în cadrul conferinței Inter-
speech de anul acesta un nou 
sistem de tip rețea-neuronală 
care poate indica o depresie 
chiar și în lipsa unor întrebări 
ajutătoare. Există, deci, mari 
speranțe că, plecând de la 
recenta inovație, vor fi  create 
instrumente cu ajutorul cărora 
depresia să poată fi  depistată 
prin analizarea conversațiilor 
obișnuite sau a schimburilor 
de mesaje text ale utilizatorilor 
de telefoane mobile.
 
ȘI DEMENȚELE VOR FI 
IDENTIFICATE ASTFEL
Adaptată ca aplicație pentru 
telefonul mobil, inovația ar 
putea fi  soluția de diagnosticare 
pentru cei care nu au posibili-
tatea să consulte un specialist 
(din cauza distanței sau din 
cauză că nu-și permit fi nan-
ciar), dar mai ales pentru cei 
care nu-și dau seama că starea 
lor psihică nu este bună, deși 
prezintă manifestări de depre-
sie care ar fi  evidente pentru 
ceilalți. De asemenea, o astfel 
de aplicație ar putea fi  utilă 
medicilor clinicieni, pentru a ști 
dacă pacienții afl ați în cabinetul 
lor resimt o stare de stres.

Odată găsită calea prin care 
aceste sisteme să depisteze 
depresia fără a fi  nevoie de 
informații suplimentare, există 
intenția extinderii utilizării 
lor și pentru obținerea altor 
diagnostice în sfera sănătății 
mintale (demențe).
În prezent, diagnosticul de 
depresie se stabilește de către 
specialist după ce persoana 
în cauză răspunde la o serie 
de întrebări specifi ce (despre 
antecedentele sale medicale, 
despre stilul său de viață, despre 
starea sa de spirit).

Sursa:
https://neurosciencenews.com/

ai-speech-depression-9808/
http://news.mit.edu/2018/neu-
ral-network-model-detect-de-
pression-conversations-0830

Prognosticele îngrijorătoare privind 
creșterea masivă a numărului de cazuri de 
depresie în următorii ani îi fac pe oamenii 

de știință să caute modalități din ce în ce mai 
la îndemână de a depista această boală. Așa se 
face că telefoanele inteligente, martorii de zi cu 
zi ai comunicării noastre cu ceilalți, vor deveni 
și un redutabil instrument de monitorizare a 
dispoziției.

va fi  depistată cu ajutorul mobilului
Depresia
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