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Se încheie anul, se aude discret cio-
cănitul în ușă al lui 2018. 
Ați avut un an bun, a fost un an reușit? 
A fost greu, ați muncit mult, v-ați 
respectat promisiunile (nu obiectivele 
de la muncă, ci promisiunile față de 
voi înșivă și față de cei dragi)? V-ați 

împlinit măcar un vis? Dar 
sănătoși, sănătoși ați fost, 
sunteți? Cei din familie au 
fost și vă sunt sănătoși? Ce 
schimbare ați făcut pentru 
sănătatea voastră în 2017?

Ar �  interesant de a� at cât 
de importantă este sănătatea 
în alegerea cali� cativelor 
pe care oamenii le dau 
anilor pe care i-au trăit. Un 
exercițiu și mai interesant 
ar �  observarea schimbării 

de percepție asupra vieții pe care ne-o 
oferă boala și, apoi, miracolul de a ne 
însănătoși. 

În aceeași ordine de idei, nu pot să 
nu mă întreb câți dintre noi conști-
entizăm, sănătoși � ind, ce mare lucru 
este să � i sănătos și câte posibilități, 
câtă libertate are o persoană sănătoasă, 
față de una cu o sănătate șubredă sau 

față de una bolnavă. (E de ajuns să ne 
gândim doar la câteva aspecte aproape 
banale din cotidianul nostru.) 

Să facem aceste exerciții imaginare 
pentru a ne împrospăta capacitatea de 
a �  recunoscători și de a ne bucura de 
lucrurile simple și mici, cele care, în 
fapt, dau culoare vieții. Să rămânem, 
însă, cu imaginea bolii numai ca parte 
a unui exercițiu. Să ne prețuim și să ne 
consolidăm sănătatea, având grijă să ne 
întărim pilonii de rezistență înainte ca 
aceștia să înceapă să se clatine și până 
să � e prea târziu. 

Să mergem, deci, la medic pentru a 
preveni, nu doar pentru a trata, și, de 
asemenea, să ne întreținem sănătatea 
investind în ea decizii și obiceiuri bune 
(alimentație echilibrată, mișcare în 
aer liber, zilnic, timp alocat relaxării și 
odihnei).

Iar pentru că � zicul și psihicul „merg 
mână în mână”, să ne exersăm, în 
� ecare zi, umorul și privitul părții pline 
a paharului. Și, desigur, voioșia.

Sărbători fericite și An Nou cu 
sănătate!
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Cele mai importante știri referitoare la serviciile 
oferite de unitățile MedLife.

Medicul cardiolog Bogdan Mut Vitcu are o bogată 
experiență în cardiologia intervențională, interesul 
său pentru acest domeniu datând de peste 20 de 
ani, când și-a început pregătirea în cadrul unor re-
numite centre din Austria și din Israel. De aseme-
nea, dr. Mut Vitcu este cercetător științi� c și un 
deschizător de drumuri, introducând în România 
o serie de metode terapeutice revoluționare, printre 
care: ecogra� a intravasculară, rotablația, terapia 
genică pentru bolnavii cu arteriopatie și transplan-
tul de celule stem postinfarct miocardic.

Digestia funcţionează după câteva principii 
relativ simple, pe care ar trebui să ni le însuşim 
şi să le respectăm zi de zi, dacă dorim ca starea 
noastră de bine să nu � e perturbată, cu atât mai 
mult dacă ne confruntăm cu unele vulnerabili-
tăți cronice. 

Iar la mesele festive, mai bune decât supli-
mentele cu enzime se vor dovedi, garantat!, 
moderația și combinațiile alimentare corecte.  

Puteți citi despre: legătura dintre alimentația și 
starea psihică a mamei și colicile bebelușului, 
măsurile de igienă pentru vindecarea ciotului 
ombilical și pentru prevenirea îmbolnăvirii 
bebelușilor de sex feminin; cauzele apariției 
vertijurilor; cum pot �  diagnosticate dereglările 
hormonale la fetițe, sporturile care protejează 
coloana vertebrală. 
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MedLife, liderul pieței de servicii medicale private 
din România, dă startul primului său proiect de 
responsabilitate socială dedicat protejării mediului 
– „Facem România verde”. Astfel, prin plantarea 
câte unui copăcel pentru � ecare nou-născut venit pe 
lume în maternitățile MedLife, compania își duce 
mai departe jurământul său de a face România bine, 
de această dată propunându-și să respecte dreptul la 
aer curat al � ecărui nou-născut. 

40.000 de puieți, în primul an de proiect
MedLife și-a asumat responsabilitatea și implicarea 
în reconstrucția ecologică a unei zone defrișate, de 
10 hectare, din munții Făgăraș, prin intermediul 
Fundației Conservation Carpathia, suprafață pe care 
vor �  plantați în primul an al proiectului 40.000 de 
puieți, parte din viitoarea pădure MedLife. 

crearea unei zone protejate cu natură sălbatică, de 
talie mondială, în sudul Carpaților românești, în 
bene� ciul biodiversității și al comunităților locale. 
În prezent, FCC protejează 20.000 de hectare de 
pădure și pășune alpină în munții Făgăraș, Iezer-
Păpușa, Piatra Craiului și Leaota, o zonă de strictă 
conservare. Mai mult decât atât, din 2012 până în 
prezent, fundația a achiziționat peste 500 de hectare 
de teren despădurit, pe care l-a reîmpădurit cu aju-
torul � nanțării din proiecte publice, private, donații 
individuale sau de la corporații. 
Proiectul Fundației Conservation Carpathia este 
unic în România și în Europa, reprezentând în 
prezent cea mai mare inițiativă de conservare a 
pădurilor. 

Proiectul „Facem România verde” a demarat vineri, 
10 noiembrie, odată cu prima acțiune de plantare 
la care au luat parte angajați MedLife, voluntari 
și membri din echipa Fundației Conservation 
Carpathia. Ca urmare, în cursul unei singure zile, au 
fost plantați 500 de puieți de fag, de brad și de mo-
lid, iar acțiunile de plantare vor continua în primă-
vara și în toamna anului 2018, până la împădurirea 
întregii zone.

Mai multe informații despre proiectul „Facem 
România verde” se regăsesc pe pagina dedicată, 
https://www.medlife.ro/facem-romania-verde, unde 
poate �  vizionat și clipul video ce spune povestea 
campaniei.

Situația pădurilor din România
Situația la nivel național privind tăierile ilegale 
este alarmantă, mai ales având în vedere că, dintre 
funcțiile pădurilor, 70% sunt funcții vitale oame-
nilor. 

Potrivit raportului Greenpeace, în 2016, aplicația 
Inspectorul Pădurii, o completare a sistemului 
Radarul Pădurii, a identi� cat 42% din ilegalitățile 
comise în transportul de lemn din România. 
Numai în zona proiectului Fundației Conservation 
Carpathia, circa 1.700 ha au fost tăiate abuziv în 
perioada 2005-2012.

Fundația Conservation Carpathia (FCC) a fost 
în� ințată în 2009, la Brașov, având ca viziune 

MedLife „face România verde”

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
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capitol din medicină și nu numai”, a spus dr. Dan 
Șuiaga, neurochirurgul care a operat în direct.

Avantajele tehnologiei viitorului 
La nivel mondial, un astfel de eveniment a avut 
loc în premieră, anul trecut, în Marea Britanie. 
Respectiva operație a fost coordonată de Sha�  
Ahmed, specialist în chirurgie, și s-a desfășurat 
la Royal London NHS. În plus, prima operație pe 
creier, � lmată în format 360 VR, tot la � e Royal 
London Hospital, a avut loc în septembrie 2017.

Evenimentul este o parte a campaniei „Tehnolo-
gia de mâine”, care se concentrează pe avantajele 
incontestabile ale evoluției tehnologiei în dome-
niul medicinei. MedLife investește permanent 
în tehnologie de ultimă oră, revoluționând astfel 
felul în care sunt abordate afecțiunile cu care ne 
confruntăm zi de zi. 

Importanța stabilirii unui diagnostic corect, a 
depistării unei afecțiuni a� ate în stare incipientă, a 
efectuării unor intervenții complexe este princi-
palul motiv pentru care tehnologia trebuie să facă 
parte din actul medical. 

MedLife ține pasul cu evoluția tehnicii medicale 
de la nivel internațional, oferind o nouă pre-
mieră pentru România: prima operație pe creier, 
transmisă în direct, cu ajutorul tehnologiei VR 360 
(Realitate Virtuală). 

Cu ocazia evenimentului, Nicolae Marcu, direc-
tor de sănătate și operațiuni medicale MedLife, a 
declarat: „Atunci când ne-am propus să Facem 
România Bine, ne-am luat acest angajament la ni-
vel personal, � ecare dintre noi. Performanța actului 
medical și serviciile de calitate, dar și tehnologiile 
medicale performante pe care le avem la MedLife, 
cum sunt RMN 3Tesla – unul dintre cele mai per-
formante echipamente de imagistică din România, 
Angiograful Philips – aparat de ultimă generație sau 
linia automată de laborator Abbot, care este cea mai 
complexă din Europa de Est, fac parte din prom-
isiune și reprezintă o parte din resursele noastre, 
care ne permit să tratăm � ecare pacient conform 
așteptărilor din 2017 și chiar mai mult”.

Direct în atmosfera sălii de operații
Operația a avut loc pe 28 noiembrie 2017, la 
spitalul Life Memorial Hospital din București, 
și a fost realizată de o echipă pluridisciplinară 

coordonată de dr. Dan Șuiaga, medic specialist 
neurochirurgie. Astfel, cei interesați au putut ur-
mări în direct transmisiunea din sala de operații, 
având posibilitatea să vadă și să audă toată des-
fășurarea din blocul operator, iar utilizatorii care 
au deținut o pereche de ochelari VR s-au putut 
chiar „transpune” direct în sala de operație. Op-
erația a putut �  urmărită de orice utilizator cu un 
dispozitiv electronic (telefon, tabletă, desktop), 
conectat la internet, prin intermediul aplicațiilor 
YouTube sau Facebook.

Intervenția chirurgicală a fost comentată în direct 
de medici specialiști, care au detaliat pas cu pas 
ce se întâmplă în sala de operații, o adevărată 
oportunitate de învățare și de informare pen-
tru cei care au urmărit transmisiunea. „Accesul 
într-o sală de operații în care are loc o intervenție 
pe creier este, în mod normal, di� cil de realizat 
chiar și pentru echipele pregătite, ceea ce face ca 
prezența tuturor dispozitivelor necesare pentru 
transmiterea evenimentului să � e o oportunitate 
extraordinară atât pentru public, cât și pentru co-
munitatea medicală. Este o premieră în România 
și nu trebuie omis faptul că nivelul la care a ajuns 
tehnologia stabilește premisele pentru un nou 

MedLife a transmis
prima operație
LIVE 360 VR din România

TEHNOLOGIA DE MÂINE
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Peste 50 de medici din unitățile medicale MedLife 
au participat la prima ediție a evenimentului 
intitulat „Healers for Healers – MindCare alături 
de cei care îngrijesc”. Evenimentul a avut loc în 
incinta Centrului MindCare și s-a adresat tuturor 
specialiştilor MedLife din Bucureşti.

Câteva dintre obiectivele atinse în cadrul ateliere-
lor de lucru au fost: însuşirea unor abilităţi de 
comunicare şi de in� uenţare a relaţiei cu pacien-
tul pentru creşterea complianţei la tratament, 
împărtăşirea şi dezbaterea experienţelor sub-
iective di� cile care îl afectează pe medic în viaţa 
profesională, înţelegerea mecanismelor ce ţin de 
dinamica psyche-soma la ambele capete ale relaţiei 
medic-pacient, di� cultăţile şi strategiile de comu-
nicare e� ciente în procesul comunicării veştilor 
rele, metode de prevenţie şi de gestionare în cazul 

La Hyperclinica MedLife Timișoara, căutăm, de 
� ecare dată, cele mai bune soluţii pentru sănătatea 
şi frumuseţea pielii, bazându-ne pe tehnologie de 
cea mai înaltă calitate. Iar până pe 30 decembrie, 
puteți bene� cia de reduceri de 15% la proceduri 
de înfrumusețare precum: mezoterapie cu Der-
mapen, tratament de rejuvenare cu PRP („proce-
dura vampir”) și tratarea vergeturilor, a cicatricilor 
și a ridurilor profunde cu eMatrix.

Dermapen este o terapie de rejuvenare cu micro-
ace automate care, prin mișcări verticale, străpung 
pielea, stimulând astfel secreția naturală de colagen 
și de elastină, cu afectare epidermală minimă. 
Tehnica se bazează pe un dispozitiv inovator, 
sub formă de stilou, ce prezintă un cap cu 11 ace 
sterile de unică folosință. Acestea, vibrând pentru 
a diminua senzațiile neplăcute, execută mii de 
microînțepături. Nivelul de pătrundere a acelor 
se adaptează nevoilor � ecărui pacient. Datorită 
acțiunii pe verticală, acele pătrund ușor în piele, 
reducând riscul de sângerare.

Între trei și opt ședințe, la două-trei săptămâni

Efectele tratamentului cu Dermapen sunt de toni-
� ere, de li� ing și de reîntinerire a pielii, datorită 
efectului de refacere a � brelor de colagen și de 
elastină. Dermapen este o soluție pentru riduri, 
cicatrice postoperatorii, cicatrice postacneice, 
pigmentări, pistrui.

Numărul de ședințe individuale indicat variază, 
în funcție de zona tratată și de complexitatea 
tratamentului, între trei și opt, la un interval de 
două-trei săptămâni. Dermapen poate �  folosit ca 
terapie unică sau combinat cu mezoterapie.

Pentru programări, sunteți rugați să apelați 
numărul: 0256 960 (call center).

sindromului de epuizare profesională.

„Ne-am propus și am reușit un schimb de ex-
perienţă prin abordarea unor situaţii cu care se 
confruntă medicii din diferite specialităţi, intenţia 
� ind aceea de a împărtăşi experiențe di� cile și de 
a găsi împreună răspunsuri alternative”, a declarat 
Gabriel Diaconu, coordonatorul Centrului de 
Psihiatrie și Psihoterapie MindCare..

Datorită solicitărilor într-un număr mai crescut 
pe atelierele „Sindromul epuizării profesionale”, 
„Cum să comunicăm veştile rele”, „Şi medicii 
somatizează”, „Comunicarea medic-pacient, factor 
important în complianţa la tratament”, „Relaţia 
medic-pacient: moneda cu o mie de feţe. Ascultân-
du-i pe cei care tratează” și pentru că nu există 
profesionist al sănătăţii scutit de o suferinţă psi-
hologică variabilă de-a lungul carierei, specialiştii 
MindCare și-au propus noi provocări în edițiile 
următoare, cu teme de interes pentru toți medicii 
din București și din țară.

Prima ediție a „Healers for Healers”, un succes
Reduceri la procedurile de înfrumusețare

MINDCARE
MEDLIFE TIMIȘOARA
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Începând cu luna noiembrie, MedLife pune la dis-
poziția brăilenilor servicii integrate de ambulator, 
imagistică și analize de laborator, în cadrul primei 
hyperclinici pe care a inaugurat-o la Brăila.

„Inaugurarea primei hyperclinici din Brăila, cea 
de-a 19-a din portofoliul MedLife, susține planu-
rile noastre de extindere și dezvoltare națională și 
ne bucurăm că putem oferi pacienților o unitate 
medicală modernă, unde vor putea bene� cia de 
servicii medicale integrate, la cele mai înalte stan-
darde. Am început în expansiune și continuăm în 
același ritm accelerat, urmând direcția pe care am 
anunțat-o încă de la începutul anului către in-
vestitorii și acționarii noștri. Vom prospecta în 
continuare piața în vederea extinderii la nivel 
național în orașele cu o populație medie, 
atât prin achiziții, cât și prin proiecte de 
tip green � eld”, a declarat Mihai Marcu, 
președinte și CEO al MedLife.

Servicii medicale multidisciplinare
 pentru 24 de specialități

Hyperclinica MedLife Brăila se întinde pe o 
suprafață de 540 de metri pătrați și cuprinde sală 
de investigații gastroenterologice, un salon și 14 
cabinete medicale destinate consultațiilor și inves-
tigațiilor clinice și paraclinice. Noua unitate oferă 
servicii medicale multidisciplinare și tratamente 
pentru 24 de specialități, printre care neurologie, 
cardiologie, ginecologie, ecogra� e, pediatrie, gas-
troenterologie, ORL și dermatologie.

Echipa medicală este formată din aproximativ 60 
de angajați, medici și personal de suport.

Hyperclinica MedLife Brăila este situată la adresa 
Aleea Parcului nr. 2 (fosta calea Călărașilor) și 
funcționează de luni până vineri, în intervalul orar 

08:00 – 21:00, și sâmbăta, în intervalul 08:00 – 
14:00. 

Pentru informații și programări, pacienții pot 
accesa numărul de call center: 0239 960.

MedLife a deschis prima hyperclinică în 2004, iar 
la ora actuală compania deține 19 astfel de unități 
în: București, Arad, Timișoara, Galați, Iași, Con-
stanța, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Ploiești. 
Investiția în noua unitate a fost de 700.000 
de euro. 

Prima hyperclinică
MedLife la Brăila

MEDLIFE BRĂILA
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În aerul pe care îl respirăm zi de 
zi, circulă peste 200 de virusuri 
respiratorii, pe care sistemul 
imunitar reușește să le anihileze 
de cele mai multe ori. Totuși, în 
unele perioade din an, mai ales 
în lunile reci, putem deveni vul-
nerabili în fața acțiunii acestor 
virusuri, pe fondul schimbărilor 
bruște de temperatură, care 
destabilizează mecanismele de 
apărare proprii organismului. 
(Însă același fenomen poate 
apărea și vara, în contextul unor 
diferențe mari de temperatură 
dintre interior și exterior, din 
cauza folosirii necorespun-
zătoare a aparatelor de aer 
condiționat.) Iar în funcție de 
tipul de virus sau de virusuri 
contractate, dezvoltăm o viroză 
respiratorie, una comună sau 

chiar o formă de gripă.
„Gripa și guturaiul (răceala) 
sunt infecții ale căilor respirato-
rii, foarte contagioase, cauzate 
de virusuri – virusul gripal şi 
alte virusuri respiratorii, cel mai 
adesea Rhinovirus. Calea de 
transmitere a acestor infecţii vi-

rale este, în principal, respirato-
rie, prin picături de salivă (tuse, 
strănut, vorbire), dar infecţia se 
poate transmite şi prin obiecte 
contaminate (dacă folosim acele 
obiecte şi nu ne spălăm mâinile 
ulterior)”, spune dr. Simona 
Claudia Drăgușel, medic primar 

DOSARMEDICAL

de cele mai multe ori. Totuși, în 
unele perioade din an, mai ales 
în lunile reci, putem deveni vul-
nerabili în fața acțiunii acestor 
virusuri, pe fondul schimbărilor 
bruște de temperatură, care 
destabilizează mecanismele de 
apărare proprii organismului. 
(Însă același fenomen poate 
apărea și vara, în contextul unor 
diferențe mari de temperatură 
dintre interior și exterior, din 
cauza folosirii necorespun-
zătoare a aparatelor de aer 
condiționat.) Iar în funcție de 
tipul de virus sau de virusuri 
contractate, dezvoltăm o viroză 

Ne afl ăm în plin sezon rece, în perioada din an cu cea mai mare 
concentrație de episoade de răceală și de gripă. Iar virozele 

respiratorii, fără a fi , în sine, cele mai difi cile situații medicale, 
pot ajunge să pună serioase probleme de sănătate, dacă nu sunt 
abordate corect. Așa că, pentru a ieși cât mai ie� in (și la propriu, 

și la fi gurat) din interacțiunea cu virusurile respiratorii, este 
important să știm cum este efi cient să acționăm și ce greșeli de 
tratament să evităm, as� el încât să nu ajungem la complicații. 

„Gripa se manifestă prin febră înaltă, 
de 39-40 de grade Celsius, prin frisoane 
și dureri musculare, iar răceala simplă 
nu dă febră sau dă subfebrilitate 37-

37,5 grade Celsius.”

Dr. Simona Claudia Drăgușel, medic primar medicină 
internă și medic specialist cardiologie, Hyperclinica 

MedLife PDR Turnului Brașov

VIROZELEVIROZELEVIROZELE
RESPIRATORIIRESPIRATORIIRESPIRATORII

ce e bine să știm despre
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2.

3.

medicină internă și medic spe-
cialist cardiologie, Hyperclinica 
MedLife PDR Turnului Brașov.

Cum deosebim o viroză 
comună de o gripă?  
Manifestările date de virozele 
respiratorii variază în funcție 
de virusul cu care s-a produs 
infectarea și de capacitatea de ri-
postă a organismului. În general, 
contractarea unui virus gripal 
are un răsunet mai puternic în 
organism. „Gripa este una dintre 
cele mai frecvente boli infecțioa- 
se, � ind extrem de contagioasă. 
Ea apare sub formă de epidemii 
sezoniere și se manifestă ca o 
afecțiune febrilă, acută, ale cărei 
manifestări pot varia de la obo-
seală ușoară până la insu� ciență 
respiratorie și deces. Diferențele 
clinice între infecția gripală și 
toate celelalte infecții respiratorii 
apar încă de la debut”, spune dr. 
Mihaela Constantinescu, medic 
specialist epidemiolog, Hypercli-
nica MedLife Brașov. 

Astfel, unele simptome indică 
limpede că este vorba de infectar-
ea cu un virus gripal: „Gripa este 
cauzată de virusul gripal A sau 

B, are un debut, de obicei, brusc, 
se manifestă prin febră înaltă, 
de 39-40 de grade Celsius, prin 
frisoane, dureri musculare, dureri 
de cap, oboseală, durere la nivelul 
globilor oculari, nas înfundat, 
tuse. Guturaiul (răceala simplă), 
în schimb, produce manifestări 
mai puţin grave: dureri în gât, 
lăcrimarea ochilor, strănuturi, 
congestie nazală, dureri de cap 
uşoare, lipsa febrei sau subfe-
brilitate 37-37,5 grade Celsius”, 
precizează dr. Simona Claudia 
Drăgușel, medic primar medicină 
internă și medic specialist cardi-
ologie.

Însă tabloul complet al stării 
generate de gripă cuprinde, după 
cum spune medicul epidemi-
olog Mihaela Constantinescu, 
următoarele simptome: tuse 
(neproductivă, însoțită sau nu 
de o durere toracică pleurală și 
dispnee), febră, durere în gât 
(poate �  severă și poate dura 
trei-cinci zile), mialgii – dureri 
musculare (frecvente, caracteris-
tice, variind de la forme ușoare 
la forme severe), durere de cap 
(frontală sau retro-orbitală, în 
cele mai multe cazuri, prezentă și 
severă), simptome oculare (foto-

Contraindicații și 
complicații în vaccinarea 

antigripală

Există unele categorii de 
persoane cărora le este interzisă 
vaccinarea împotriva gripei 
sau care pot prezenta efecte 
adverse semni� cative în urma 
administrării vaccinului. 
„Contraindicaţiile administrării 
vaccinului antigripal includ 
reacțiile ana� lactice cunoscute 
la una dintre componentele 
vaccinului, precum și apariția 
sindromului Guillain-Barré în-
tr-un interval de șase săptămâni 
după administrarea unui vaccin 
antigripal”, spune dr. Mihaela 
Constantinescu, medic specialist 
epidemiolog, Hyperclinica 
MedLife Brașov.

În special copiii pot prezenta 
reacții adverse pronunțate: 
„În cazul apariției reacțiilor 
adverse postvaccinare locale 
(durere, roșeață, indurație la 
locul injectării) sau sistemice 
ușoare (febră, frisoane, mialgii), 
tratamentul se face la domiciliu, 
cu medicație simptomatică 
(antitermice, antialgice, 
comprese reci la locul injectării). 
În cazul reacțiilor adverse severe 
(reacții alergice de tip ana� laxie, 
manifestări neurologice), 
pacienții trebuie să se prezinte 
la medic. Indiferent de tipul 
reacțiilor adverse, ele trebuie 
semnalate medicului care a 
făcut vaccinarea”, spune medicul 
pediatru Ioana Oniga.

Excesul de zel și supradozarea

„Există o teamă a părinților cumva nejusti� cată în legătură cu febra și, de 
aici, «zelul» de a le administra copiilor antitermice (Ibuprofen, Paracetamol, 
Algocalmin) din patru în patru ore. Febra este un mecanism de apărare 
și nu trebuie combătută complet, ci doar controlată. Astfel, până la 
o temperatură de 37,5 grade Celsius axilar sau de 38 de grade Celsius 
intrarectal, nu se administrează antitermice decât în cazuri particulare (de 
exemplu, convulsii febrile în antecedente)”, mai spune medicul pediatru.

Nu în ultimul rând, în lipsa unor recomandări precise din partea medicului 
pediatru în privința administrării medicamentelor, se poate ajunge la 
supradozare.

Administrarea de aspirină copiilor

„Aspirina nu trebuie administrată sugarilor, copiilor 
sau adolescenților cu vârste sub 17 ani, deoarece 
crește riscul de apariție a sindromului Reye (o 
afecțiune severă, ce afectează sistemul nervos, � catul 
și rinichii, cu rată mare de mortalitate)”, spune dr. 
Ioana Oniga.

Trei erori frecvente în tratamentul virozelor
DOSARMEDICAL

Dr. Mihaela Constantinescu, medic specialist 
epidemiolog, Hyperclinica MedLife Brașov

„Compoziţia vaccinului antigripal este 
schimbată anual, reflectând tulpinile 

de virus gripal A şi B (cu caracteristicile 
genetice și antigenice studiate) 

observate a fi circulante.”

1.
Administrarea de antibiotice

„Cea mai frecventă greșeală în infecțiile respiratorii virale este automedicația 
cu antibiotice, de la primele semne ale răcelii. Antibioticele nu au niciun efect 
în infecția cu virusuri și, dacă prin complicațiile apărute devin necesare, pot �  
recomandate doar de către medic”, spune medicul primar medicină internă 
Simona Claudia Drăgușel, de la Hyperclinica MedLife PDR Turnului Brașov.
Aceeași greșeală se întâlnește și în cazul copiilor: „Folosirea frecventă și fără 
justi� care a antibioticelor poate scădea imunitatea copiilor, făcându-i mai 
sensibili la infecții. De aceea, recomand mare prudență în această privință”, 
spune dr. Ioana Oniga, medic specialist pediatru, de la Maternitatea „Eva”, 
Brașov.
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multe zile de tratament”, spune 
dr. Ioana Oniga, medic specialist 
pediatru, Maternitatea „Eva”, 
Brașov.

Precauție sporită și urmărire 
atentă a simptomelor se reco-
mandă în cazul anumitor catego-
rii de persoane, cu risc crescut de 
a face complicații.
„La persoanele cu imunitate 
deprimată, poate să apară o 
suprainfectare bacteriană și, 
ocazional, pneumonie. 

În cazul infecției gripale, compli-
cațiile precum pneumonia virală 
sau bacteriană prin suprainfec-
tare, meningita sau miocardita 
sunt mai des întâlnite”, pre-
cizează medicul Simona Claudia 
Drăgușel. Ba chiar, în cazuri 
extreme, „infecția gripală poate 
evolua extem de grav către insu-
� ciență respiratorie, insu� ciență 
cardiacă și chiar insu� ciență re-
nală”, spune medicul epidemio-
log Mihaela Constantinescu. De 
altfel, acesta este motivul pentru 
care persoanelor din categoriile 
de risc li se recomandă să se 
vaccineze antigripal.

Vaccinul antigripal, 
înnoit în fi ecare an
Dacă în cazul numeroaselor 
virusuri care produc răcelile 
comune este imposibil, cel puțin 
deocamdată, să se realizeze 
formule de vaccinuri care să 
acopere întreaga panoplie vi-
rală, oferind protecție totală, în 
cazul virusului gripal (ce are trei 
tulpini principale: A, B și C), e-
xistă posibilitatea unei imu-
nizări prin vaccinare. Însă nici 
demersul de a crea vaccinul 

fobie, senzații de arsură), rinoree, 
slăbiciune și oboseală severă 
(manifestându-se timp îndelun-
gat), uneori chiar și manifestări  
cardiace de tipul tahicardiei”. 

Tratamentul, simptomatic
Odată contractată o infecție virală 
respiratorie, tratamentul are în 
vedere doar atenuarea stării de 
disconfort creată prin apariția 
simptomelor. 
„Tratamentul, atât pentru răceală, 
cât şi pentru gripă, este simp-
tomatic. Se recomandă repaus 
la pat, administrare de lichide, 
se combate febra cu antitermice, 
durerea cu antialgice şi se folosesc 
descongestionante nazale – spray-
uri, inhalaţii. 

Antibioticele nu au niciun efect 
în infecția cu virusuri și, dacă, 
prin complicațiile apărute, devin 
necesare, pot �  administrate doar 
la recomandarea medicului.
De cele mai multe ori, răceala se 
tratează ușor cu simptomatice 
și nu apar complicații. Însă dacă 
simptomele răcelii nu cedează la 
simptomatice în două-trei zile, 
dacă apare febră înaltă, peste 
39-40 de grade Celsius, sau dacă 
aceasta nu cedează la antiter-
mice, dacă apar dureri la nivelul 
sinusurilor (sinuzită) ori la nivelul 
toracelui anterior, în spatele ster-
nului, sau posterior, cu aspect de 
junghi intercostal (pneumonie), 
dacă apare expectorație colorată 
galben sau chiar maronie, este 

indicată prezentarea la medic cât 
mai curând”, recomandă medicul 
Simona Claudia Drăgușel.

În cazul copiilor, „simptomele 
de alarmă care ar trebui să-i 
determine pe părinți să meargă 
cu copilul la medic includ: 
starea generală alterată, somno-
lența inexplicabilă, persistența 
respirației di� cile după dezob-
struarea nasului (respirație mult 
mai frecventă și mai super� cială 
decât de obicei), wheezingul 
(care seamănă cu torsul unei 
pisici), febra mare (peste 39 de 
grade Celsius) și care persistă, 
tusea frecventă, chinuitoare, care 
provoacă vărsături, convulsiile 
sau lipsa semnelor de amelio-
rare a stării copilului după mai 

DOSARMEDICAL

Imunitatea este de două 
feluri: înnăscută și dobândită. 
„Majoritatea copiilor au o 
imunitate înnăscută bună, adică 
nu au de� cite imune de origine 
genetică.  Iar copiii hrăniți la sân 
sunt protejați mai bine de infecții 
decât cei hrăniți arti� cial, laptele 
matern asigurând și substanțe cu 
rol imunoprotector (de exemplu, 
lactoferina).  

În sensibilitatea la infecții 
intervin, însă, și alți factori 
(boli congenitale, cum ar �  
malformațiile cardiace, diverse 
alergii).

Imunitatea dobândită este cea 
pe care copiii o «câștigă prin 
exercițiu», adică trecând prin 
infecții, proces care durează, în 
general, până la vârsta de 6-7 

Cum se formează imunitatea copiilor

ani”, explică medicul pediatru 
Ioana Oniga, de la Maternitatea 
„Eva” din Brașov. „Numărul de 
episoade de viroze respiratorii 
normal de-a lungul unui an 
este variabil. Copiii care nu 
frecventează colectivitatea pot 
avea 4-6 episoade pe an, în vreme 
ce copiii din colectivități pot 
ajunge la 10-12 episoade pe an. 
În mod normal, numărul acestor 
episoade scade pe măsură ce 
copilul crește și imunitatea lui 
e «mai antrenată» în lupta cu 
virusurile.

Copiii preșcolari, având 
imunitatea în proces de formare, 
sunt și mai vulnerabili. Copiii pot 
�  vaccinați după vârsta de 6 luni, 
neexistând o limită superioară 
de vârstă pentru vaccinare”, mai 
spune medicul pediatru.
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îngrijesc bolnavi cronici, per-
soanele care acordă asistenţă 
medicală, socială şi îngrijire 
la domiciliu persoanelor cu 
risc;

• membrii familiilor per-
soanelor cu risc;

• persoanele infectate cu HIV, 
indiferent de vârstă;

• persoanele care lucrează în 
servicii publice esenţiale 
(pompieri, poliție, poştaşi).

 A. N.

antigripal nu este lipsit de 
provocări, dată � ind structura 
foarte adaptativă a virusului 
gripal.

„Cercetările în vederea găsirii 
unei imunopro� laxii e� ciente 
sunt îngreunate de marea vari-
abilitate a virusului gripal, care 
prezintă permanent modi� cări în 
structura antigenică, de existenţa 
a trei tipuri de virus gripal, pre-
cum și a numeroaselor subtipuri 
şi variante, care induc protecţie 
speci� că de subtip şi de variantă 
şi numai o protecţie redusă faţă 
de tulpinile apropiate genetic. 
În acest context, compoziţia vac-
cinului antigripal este schimbată 
anual, re� ectând tulpinile de 
virus gripal A şi B (cu caracteris-
ticile genetice și antigenice studi-
ate) observate a �  circulante. 

Decizia privind compoziţia vac-
cinului antigripal pentru sezonul 
epidemic următor este luată de 
către Organizația Mondială a 
Sănătății în lunile februarie – 
martie. Iar producţia se real-
izează în timpul verii şi această 
acţiune este � nalizată cu vac-
cinarea grupelor populaţionale 
cu risc în sezonul preepidemic, 
respectiv în lunile octombrie – 
noiembrie.
Totuși, vaccinul antigripal poate 
�  lipsit de e� cacitate dacă are loc 
o schimbare majoră în structura 
antigenică a virusului, care nu 
este re� ectată în compoziţia 
vaccinului realizat în funcţie 
de tulpinile circulante. Însă pa-
cienții cu gripă care au imunitate 
preexistentă sau care au primit 
o doză de vaccin pot prezenta 
simptome mai ușoare”, explică 
medicul epidemiolog Mihaela 

Constantinescu.
În cele mai multe țări ale lumii, 
strategia vaccinării (vaccinul an-
tigripal conține virus gripal in-
activat) are drept scop reducerea 
complicaţiilor şi a mortalităţii 
asociate gripei, adresându-se cu 
precădere grupelor populaţio-
nale cu risc. 

Acestea sunt următoarele:
• persoanele cu risc crescut de 

apariţie a complicaţiilor (cu 
vârste de peste 65 de ani;

• adulţii şi copiii cu afecţiuni 
medicale cronice pulmonare 
şi/sau cardiovasculare;

• copiii şi adolescenţii (cu 
vârste între 6 luni și 17 ani) 
care necesită terapie îndelun-
gată cu aspirină, � ind astfel 
la risc să dezvolte sindrom 
Reye în cazul unei infecţii 
gripale;- femeile însărcinate 
sau cele care alăptează;

• personalul medical;
• salariaţii instituţiilor de 

ocrotire şi ai unităţilor care 

Dr. Ioana Oniga, medic specialist pediatru, 
Maternitatea „Eva”, Brașov

„În mod normal, copiii care nu 
frecventează colectivitatea pot avea 
4-6 viroze respiratorii pe an, în vreme 

ce copiii din colectivități pot ajunge la 
10-12 viroze respiratorii pe an.”
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„O treime din accidentele vasculare cerebrale sunt 
provocate de fi brilația atrială” 

Interviu cu dr. Bogdan Mut Vitcu, medic primar cardiolog, cu competență 
în cardiologie intervențională, Centrul de Cardiologie Intervențională AngioLife

INTERVIU

Vă rog să vă prezentați, 
pe scurt, pentru pacienții 
MedLife.
Am absolvit Facultatea de 
Medicină Generală în anul 1993, 
după care am făcut rezidențiatul 
în cardiologie. În anii 1996, 1997, 
1998, mi-am făcut specializarea 
de cardiologie intervențională 
în cadrul Allgemeines Kranken-
haus din Viena, Austria, și în 
Spitalul Universitar Hadassah din 

activez în cadrul Centrului 
AngioLife.

Pentru ce tipuri de servicii 
de cardiologie puteți fi  
solicitat la AngioLife?
În principal, pentru proceduri de 
revascularizare coronariană, de 
revascularizare periferică – pro-
ceduri de rutină de stentare – și, 
eventual, pentru tratarea unor 
malformații cardiace. Însă consult 
și tratez doar adulți.

Ierusalim, Israel. Aceasta a fost 
cea mai importantă perioadă de 
training, după care am revenit 
în țară și am rămas să activez în 
cadrul Institutului de Boli Car-
diovasculare din Timișoara, unde 
am fost coordonatorul activității 
științi� ce și de cercetare până în 
anul 2010. Din 2010, am început 
activitatea în sistemul privat, în 
rețeaua de Centre de cardiologie 
intervențională Cardiolife din 

Ce presupune, practic, car-
diologia intervențională?
Cardiologia intervențională are 
mai multe ramuri. Dintre acestea, 
frecvent uzitată este angiogra� a 
și se referă la metoda de diag-
nostic, ce constă în avansarea 
unor catetere, niște tubulețe 
� ne, cu diametrul mai mic de 2 
mm, până la nivelul unor vase 
de sânge care alimentează inima, 
creierul, rinichii sau picioarele. 

Timișoara, Constanța și Arad, 
unde am fost director medical. 
Am acumulat, în acea perioadă, 
o experiență de peste 10.000 de 
cazuri soluționate prin cardiolo-
gie intervențională.

Printre ele, am înregistrat mai 
multe premiere pentru România. 
Mai exact, am implementat mai 
multe metode care, în România, 
nu erau aplicate, printre care: 
ecogra� a intravasculară, rotab-
lația, abordul radial de rutină 
pe procedurile intervenționale, 
terapia genică pentru bolnavii 
cu arteriopatie și, poate cel mai 
important, transplantul de celule 
stem – pe care l-am realizat doar 
eu la acea vreme și care nici nu a 
mai fost realizat – pentru tratarea 
persoanelor care au suferit un 
infarct miocardic.

De asemenea, am avut tot felul 
de activități de cercetare, destul 
de avansate, și m-am bucurat 
de întreg sprijinul Facultății de 
Medicină din Timișoara.
De puțin timp, am început să 

Prin catetere se injectează o 
substanță de contrast, iar sub un 
ecran radiologic, se vizualizează 
aspectul vaselor respective. Ne 
interesează să identi� căm, în 
primul rând, dacă există îngustări 
sau obstrucții, care sunt produse, 
de cele mai multe ori, de atero-
scleroză (depunerea de aterom pe 
pereții arterelor). Angiogra� a se 
folosește și pentru alte probleme, 
dar aceasta este principala apli-
cație a sa.
Odată ce identi� căm îngustări 
sau obstrucții ale vaselor, trecem 
la etapa următoare, care este eta-
pa de tratament. Vasele respective 
sunt dilatate prin implantarea 
unor stenturi, niște proteze endo-
vasculare – mici armături care se 
plasează în interiorul vaselor de 
sânge, pentru a le păstra calibrul 
ideal, dacă se poate –, astfel încât 
să se restabilească circulația 
sângelui în zona afectată.
Cel mai frecvent, realizăm aceste 
proceduri pe vasele de la inimă – 
așa-numita angioplastie coronari-
ană percutană sau revascularizare 
coronariană percutană – la 
pacienții care au angină pectorală 
sau la cei care au suferit un infarct 
miocardic.
Însă metoda se aplică și pentru 
vasele de la cap, pentru stenozele 
de artere carotide, sau pentru 
vasele de la picioare, pentru 
arteriopatia periferică, întâlnită la 
fumători, la diabetici, dar și în alte 
situații.
Revascularizarea percutană este 
o metodă minim invazivă – vasul 
respectiv este abordat printr-o 
puncție la piele, nu printr-o 
intervenție deschisă. Prin revas-
cularizare percutană se poate 
restabili circulația coronariană 

Medicul cardiolog Bogdan Mut Vitcu are 
o bogată experiență în cardiologia 
intervențională, interesul său pentru 

acest domeniu datând de peste 20 de ani, când și-a 
început pregătirea în cadrul unor renumite centre 
din Austria și din Israel. De asemenea, dr. Mut 
Vitcu este cercetător științific și un deschizător de 
drumuri, introducând în România o serie de metode 
terapeutice revoluționare, printre care: ecografia 
intravasculară, rotablația, abordul radial de rutină 
pe procedurile intervenționale, terapia genică 
pentru bolnavii cu arteriopatie și transplantul de 
celule stem postinfarct miocardic.

„Se discută introducerea unor programe naționale 
de depistare a populației cu risc de � brilație atrială: 

persoanele peste 65 de ani, cele cu insu� ciență 
cardiacă sau cu diabet, în așa fel încât, prin 

tratament anticoagulant, să se poată preveni 
accidentul vascular cerebral.”
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(pentru vasele care duc la inimă), 
carotidiană (pentru vasele care 
irigă creierul) și periferică (pen-
tru vasele care duc la membre).
Alte proceduri de cardiologie 
intervențională mai recente sunt 
cele care vizează intervențiile 
pentru valvele cardiace și, în 
primul rând, pentru stenoza aor-
tică. Implantul de valvă aortică 
este o metodă deja bine statuată, 
realizată tot prin intervenție per-
cutană, evitându-se intervenția 
chirurgicală deschisă. Această 
procedură s-a făcut, la început, la 
pacienții care aveau risc chirur-
gical prea mare, iar în prezent, 
este practicată și pentru pacienții 
cu risc chirurgical intermediar. 
Devine o metodă din ce în ce mai 
folosită, având rezultate compara-
bile cu cele obținute prin metoda 
chirurgicală, dar fără efectele ad-
verse implicate de intervenția pe 
cord deschis. În schimb, costurile 
sunt mult mai mari, iar progra-
mul național acoperă doar câteva 
cazuri pe an.
În afară de aceste intervenții, ar 
mai �  intervențiile pentru mal-
formațiile congenitale – defectul 
septal atrial, persistența de canal 
arterial, defectul septal ventricu-
lar – care, în mod tradițional, 
erau soluționate prin intervenții 
chirurgicale deschise.

Ce simptome, aparent ba-
nale, ar trebui să ne atragă 
atenția și să ne prezentăm 
la medicul cardiolog?
Aș începe cu ceea ce se leagă cel 
mai mult de activitatea mea, și 
anume durerile în piept – așa-nu-
mita angină pectorală –, care 
apar mai ales la efort și cedează 
la repaus, având o durată scurtă. 
Acestea sunt, de regulă, primul 

este neinvazivă și arată activi-
tatea electrică a inimii, putând 
să indice o serie de boli. Aceasta 
poate să � e modi� cată în caz de 
cardiopatie ischemică, în caz de 
insu� ciență cardiacă, în cazul în 
care sunt prezente aritmii. Este 
metoda cea mai simplă, mai ușor 
de aplicat, ie� ină și nu creează 
niciun disconfort pacientului.
Apoi, altă investigație de rutină 
este ecocardiogra� a, care este tot 
o metodă neinvazivă, lipsită de 
orice efecte neplăcute, dar ceva 
mai costisitoare și care necesită 
un pic mai multă expertiză medi-
cală. Ecocardiogra� a arată struc-
turile cardiace, arată inima, în 
ansamblul ei, funcționarea inimii 
ca pompă, funcționarea valvelor 
cardiace, circulația sângelui.
Acestea sunt primele metode 
care pot să orienteze. Însă ceea 
ce trebuie urmărit mai întâi sunt 
factorii de risc cardiovascular și 
apoi, în funcție de încadrarea ca 
risc cardiovascular, se recomandă 
metodele de investigație. 
În pro� lul de risc cardiovascular 
intră: vârsta – cu cât vârsta este 
mai avansată, cu atât riscul este 
mai mare –, sexul – bărbații pre-

zintă risc crescut față de femei –, 
diabetul, hipertensiunea, valorile 
mari ale grăsimilor din sânge, 
fumatul, sedentarismul, obezi-
tatea. O problemă mai recent 
semnalată este apneea în somn 
care, de asemenea, se conturează 
ca un factor de risc și este mai rar 
diagnosticată în România. Toți 
acești factori de risc se introduc 
într-un scor cu valoare predictivă 
privind evoluția spre o boală car-
diovasculară. La pacienții cu scor 
care indică risc mare, evaluarea 
trebuie să se facă prematur, chiar 
dacă nu există simptome. Este și 
cazul diabeticilor, care ar trebui să 
bene� cieze de evaluare cardiovas-
culară chiar dacă nu au simp-
tome, pentru că boala evoluează 
silențios.
Deci, odată ce am identi� cat 
riscul, putem să vedem și ce fel 
de investigații sunt necesare. 
Însă EKG-ul și ecocardiogra� a 
sunt cele mai simple și cele mai 
uzitate. Dincolo de acestea, pot �  
recomandate metode speci� ce, în 
funcție de simptome.

Dacă pacientul are dureri în piept 
și suspectăm o angină pectorală, 

semn care ar trebui să avertizeze. 
Iar dacă durerile sunt prelungite, 
peste un sfert de oră, poate �  
vorba de un infarct miocardic și 
atunci devine o urgență medicală.
Însă durerile aparent banale, la 
început, legate de efort și care, de 
cele mai multe ori, apar la eforturi 
din ce în ce mai mici trebuie să-i 
alarmeze pe cei în cauză, pentru 
că, foarte probabil, este vorba de 
cardiopatie ischemică, de boala 
arteroscleroticii arterelor care 
irigă mușchiul inimii.
Apoi, alt simptom alarmant este 
lipsa de aer la efort – așa-numita 
dispnee de efort (n. e. – efort la 
activități obișnuite, precum urca-
tul scărilor) –, care poate exprima 
o insu� ciență cardiacă.
Alt simptom semni� cativ ar �  
palpitațiile – bătăile cardiace pe 
care le simțim mai puternice, ne-
regulate sau mai rapide – și care 
pot semnala o problemă cardiacă.
În afară de aceste simptome, 
mai există o serie de simptome 
nespeci� ce și frecvent întâlnite, 
dar nu aș vrea să introducem un 
element de confuzie numindu-le.

De ce sunt periculoase 
tulburările de ritm, din ce 
cauze apar?
Tulburările de ritm sunt extrem 
de multe și de variate și cu risc 
foarte diferit: de la banalele extra-
sistole, care nu prezintă niciun fel 
de risc, până la aritmii care pot �  
fatale. Cauza aritmiilor poate să 
� e o boală cardiacă organică – de 
exemplu, la pacienții care au avut 
un infarct miocardic sau care 
au insu� ciență cardiacă – ori o 
boală cardiacă congenitală. Există 
anumite trasee electrice la nivelul 
inimii care sunt aberante din 
naștere, iar unele dintre aceste 

aritmii, cum este sindromul 
Wol� -Parkinson-White (n.e. – 
o formă de tahicardie), pot să 
implice risc de deces.
Apoi, o aritmie extrem de 
frecventă și de importantă, și 
care a devenit o problemă de 
sănătate publică în majoritatea 
țărilor civilizate este � brilația 
atrială. Această aritmie, în care 
contracțiile cordului sunt complet 
haotice, apare odată cu avansarea 
în vârstă, iar după 65 de ani, este 
prezentă cam la unu din șase-
șapte indivizi.
În cadrul � brilației atriale, există 
riscul să se formeze cheaguri de 
sânge în interiorul camerelor 
inimii, care, pornind în circulație, 
pot provoca accidente vasculare 
cerebrale. O treime din acci-
dentele vasculare cerebrale sunt 
provocate de această � brilație 
atrială.
Totuși, � brilația atrială este o 
problemă tratabilă, însă, pen-
tru aceasta, este foarte impor-
tantă depistarea ei la timp. Din 
păcate, mai mult de jumătate 
din � brilațiile atriale nu sunt 
diagnosticate și primul semn este 
chiar accidentul vascular cerebral. 
De aceea, se discută introducerea 
unor programe naționale de 
depistare a populației cu grad de 
risc: persoanele peste 65 de ani, 
persoanele care au insu� ciență 
cardiacă sau diabet, în așa fel 
încât, prin tratament anticoagu-
lant, să se poată preveni acciden-
tul vascular cerebral.

Ce investigații ar trebui să 
ne facem de rutină, pentru 
a ști cum stăm din punct 
de vedere cardiovascular?
De rutină, ar trebui să ne facem 
câte o electrocardiogramă, care 

următorul pas ar �  un test de 
efort, care ar trebui să indice, cu o 
probabilitate de 80-90%, prezența 
bolii.
Dacă pacientul are aritmii 
intermitente, atunci investigația 
următoare ar �  o monitorizare 
electrocardiogra� că de 24-48 de 
ore sau de 7 zile, în așa fel încât să 
surprindem aritmiile intermitente 
și să le diagnosticăm foarte clar.
Dacă suspectăm că pacientul 
este hipertensiv, se recomandă 
o monitorizare a tensiunii pe 
termen lung.
Pentru apneea în somn, este 
necesară monitorizarea, în timpul 
somnului, a unor parametri priv-
ind respirația.
Dacă problemele depistate sunt 
tratabile prin modi� carea stilului 
de viață și prin mijloace medica-
mentoase, lucrurile se pot opri 
aici. Însă, în cardiologie, multe 
lucruri nu pot �  rezolvate astfel 
și atunci, următoarea etapă este 
legată de investigații invazive – 
cum este angiogra� a coronariană 
sau periferică. Sau, dacă este 
cazul, problemele sunt corectate 
prin metode de tratament inter-
venționale sau chirurgicale.

Cum v-ați autocaracteri-
za, prin câte un cuvânt, 
ca medic și, respectiv, ca 
persoană?
Ca medic, pedant – nu neapărat 
în sensul bun, pentru că sunt 
perfecționist și vreau ca întot-
deauna lucrurile să � e făcute 
într-un anumit mod. Nu-mi plac 
abaterile de la rutina profesională 
și sunt foarte atent la detalii. Iar în 
viața personală, cam același lucru 
mă caracterizează. 

Interviu de Ana-Maria Niță

INTERVIU

1 din 6-7 indivizi cu vârste de peste 65 de ani prezintă 
fi brilație atrială, o aritmie cu potențial ridicat de mortalitate.
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UTILE

ca la carte 
digestie

Câteva secrete pentru o

Digestia funcţionează după câteva principii 
relativ simple, pe care ar trebui să ni 
le însuşim şi să le respectăm zi de zi, 

dacă dorim ca starea noastră de bine să nu fi e 
perturbată, cu atât mai mult dacă ne confruntăm 
cu unele vulnerabilități cronice. Iar la mesele 
festive, mai bune decât suplimentele cu enzime se 
vor dovedi, garantat!, moderația și combinațiile 
alimentare corecte. 

Digestia are trei faze: cefalică, 
gastrică, intestinală. Încă din 
momentul în care vedem și 
mirosim alimentele, organismul 
începe să pregătească terenul 
pentru digestie. Primele enzime 
digestive se secretă în cavitatea 
orală – exemplul cel mai sugestiv 
este amilaza salivară, care începe 
descompunerea amidonului, 
deci intervine în metabolismul 
carbohidraților. 
Stimularea enzimelor se pro-
duce în mod natural, printr-o 
alimentație echilibrată, bazată 

pe: fructe, legume și verdețuri 
proaspete, carne slabă (de pui, 
consumată fără piele, de vită, de 
pește, de porc, degresată), lactate 
cu un conținut de grăsime de 
până în 5%. Favorabile diges-
tiei sunt și alimentele bogate în 
prebiotice și probiotice, cum 
sunt murăturile în saramură 
(castraveţi, varză, gogonele), 
iaurturile autentice, fără zahăr, 
ke� rul și altele.

În schimb, persoanele cu pan-
creatită cronică, care prezintă 

un de� cit de enzime, au nevoie 
de doze mari de suplimente 
enzimatice.

În cazul pacienților cu diabet za-
harat, dislipidemii, cu suferințe 
cardiovasculare sau digestive, se 
recomandă a �  luați în evidența 
unui medic curant și a se stabili 
un program alimentar speci� c 
� ecăruia dintre ei, în funcţie de 
nevoile lor particulare. 
Oricum ar � , însă, pentru a �  
tolerate de organism, alimentele 
trebuie consumate cu moderație, 
adică în cantități mici, mai ales 
la mesele festive, când facem 
combinații greu digerabile.

Atenție la combinațiile 

alimentare!
Este bine să încercăm, pe cât 
posibil, asocierea proteinei de 
calitate superioară (animală) 
doar cu legume (exceptând car-
to� i). De asemenea, trebuie evi-

tate alimentele procesate precum 
mezelurile, prăjelile, afumăturile 
sau produsele de tip junk-food, 
sucurile și băuturile carboga-
zoase, dulciurile concentrate.

Nu în ultimul rând, fructele nu 
trebuie consumate imediat după 
masă, pentru că fermentează, 
îngreunând digestia. 
Alcoolul nu este bene� c în 
timpul meselor și nici în afara 
acestora, ci trebuie rezervat 
ocaziilor speciale, meselor festive 
și consumat cu moderație. Chiar 
dacă este preparat în gospodărie 
și „este curat”, alcoolul are ace-
eași concentrație, � ind cel mai de 
temut hepatotoxic.

Este important ca hidratarea să 
� e respectată: se consumă, zilnic, 

minimum 1,5-2 l lichide (apă 
plată, ceai, supe). 

Programul de masă, 
în funcţie de nevoi
Programul de masă zilnic ar 
trebui să � e alcătuit în funcție 
de starea de sănătate, de indicele 
de masă corporală, precum și 
de orarul de lucru al � ecărei 
persoane. 

În linii mari, orice individ sănă-
tos ar trebui să aibă zilnic trei 
mese principale și două gustări, 
alcătuite din 55% carbohidrați 
cu eliberare lentă, 30% lipide și 
15 % proteine. Este de preferat să 
fracționăm mesele și să permitem 
organismului să își facă datoria, 
prin a lăsa câteva ore între mese: 

patru-cinci ore între mesele prin-
cipale și două-trei ore între masa 
principală și gustare (de exemplu: 
8-10-13-16-19).

Pentru o dezvoltare armonioasă a 
corpului, se recomandă realiza-
rea exercițiilor � zice în limitele 
tolerabilității, zilnic câte 20-30 de 
minute sau de două-trei ori pe 
săptămână, câte 40-60 de minute.
Dacă mizăm pe moderație și dacă 
respectăm indicațiile medicului 
curant în condiţiile unei boli, 
mâncarea poate rămâne o plăcere 
care să nu pună nicio problemă 
sănătăţii.

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Daria Mureșan, medic specialist 
gastroenterologie, Hyperclinica 
MedLife Titan

kcal

Când alcătuim o dietă, trebuie să ținem cont 
de indicele de masă corporală – care, la o 

persoană normoponderală, trebuie să se 
încadreze între 18,5 și 24,9. În acest 

sens, trebuie calculat necesarul 
caloric zilnic în funcție de 

vârstă, de sex, de activitate 
� zică desfășurată, de 

înălțime și de greutate.
Pentru a reduce 
greutatea în mod 
sănătos, nu trebuie să 
avem o dietă cu un 

de� cit mai mare de 
500 kcal zilnic, acest 

fapt permițând un de� cit 
ponderal de maximum 500g 

pe săptămână.

Atenţie, dietele drastice şi scăderile 
ponderale mari pot predispune la steatoză 

hepatică și chiar la pancreatită acută!

30%
lipide

55%
carbohidrați

15%
proteine

18.5

24.9
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Recomandarea universal acceptată în 
prezent este ca bontul ombilical să � e liber 
și expus la aer. Căderea bontului ombilical 
depinde exclusiv de activitatea globulelor 
albe (leucocitre) și nu de substanța cu care 
este atins. Totuși, este necesară păstrarea 
igienei locale prin îmbăierea copilului 
sau prin dezinfectarea bontului ombilical, 
respectând precauția de a nu folosi 
cantități mari de substanțe dezinfectante pe 
pielea din jurul buricului, deoarece aceasta 
este subțire și absoarbe rapid substanțele 
chimice cu care se a� ă în contact, putând 
produce diverse reacții adverse. 

În privința îngrijirii fetițelor, este necesar 
ca mama să urmărească curățenia zonei 
genitale, adică absența scaunului între labii. 
De asemenea, trebuie să veri� ce din când 
în când ca labiile mici să nu � e coalescențe 
(lipite), caz în care trebuie cerut ajutor 
medical.

Bogdan Rădulescu
Vă scriu în legătură cu o posibilă 
problemă hormonală la fetița mea, în 
vârstă de exact 6 ani: deja a schimbat 
patru dinți și a început să-i apară păr 
în zona pubiană. Are 1,20 m înălțime. 
Noi, părinții, și, respectiv, bunicii avem 
peste 1,70 m. Să fi e, oare, vorba de o 

venite și mersul pe bandă, alergatul ușor, 
ciclismul. Trebuie evitate sporturile 
violente sau de contact ori cele cu 
trepidații, gen ciclism pe munte sau 
motociclism. 

Mara
Din ce cauze apare vertijul?

Răspunde dr. Roxana Vintilă, 
medic primar neurolog, 
Hyperclinicile MedLife 
Băneasa și Ploiești:

Vertijul patologic poate �  împărțit în două 
mari categorii: vertijul periferic și vertijul 
central.Vertijul periferic apare ca urmare 
a unei afectări a urechii interne, care 
controlează echilibrul. 

Problema poate �  întâlnită în labirintul 
vestibular, în canalele semicirculare sau 
chiar la nivelul nervului vestibular, cel care 
conectează urechea internă și creierul. 
Vertijul periferic poate �  cauzat de unele 
medicamente (antibiotice sau diuretice, 
de exemplu), de o traumă (inclusiv 
cranio-cerebrală), de in� amarea nervului 
vestibular (neuronită), labirintită, boală 
Meniere ș.a.

Vertijul central este provocat de o 
problemă la nivelul creierului. Poate �  
cauzat de o afecțiune a vaselor sângelui, 
de medicamente ca anticonvulsivele 
sau aspirina, de consumul de alcool, 
de migrenă, de scleroză multiplă, de 
accidentul vascular cerebral ori de tumorile 
(canceroase sau non-canceroase).

Monica
M-ar interesa să știu dacă alimentația 
mamei chiar infl uențează modul în 
care se simte bebelușul. Dacă mama 
este blândă, calmă, știe ce are de 
făcut și se bucură de copilul ei, chiar 
este nevoie să elimine din alimentație 
fructele și legumele proaspete etc., 
de frica faptului că bebelușul va face 
colici?
Cum se îngrijește corect ciotul 
ombilical? Care ar fi  recomandarea 
dumneavoastră?
Ce lucruri ar trebui să urmărească o 
mamă la un bebeluș-fetiță?

Răspunde dr. Aura Irina 
Cuzino, medic primar 
neonatolog, Life Memorial 
Hospital:

Alimentația mamei trebuie să � e cât mai 
sănătoasă și mai diversă, o femeie care 
alăptează nu este o femeie bolnavă, deci 
nu trebuie să aibă un regim restrictiv. 
Mamele pot să elimine din alimentația 
lor doar acele produse care le provoacă 
lor disconfort abdominal (balonare). 
Colicile sugarului reprezintă un amestec de 
disconfort abdominal și de iritabilitate, � ind 
adevărat că sunt mai rare la copiii mamelor 
echilibrate comportamental și calme. 

dezvoltare precoce sau de anomalie 
hormonală? 

Răspunde dr. Anca Roxana 
Hoisescu, medic primar 
endocrinolog, Hyperclinica 
MedLife Grivița și Centrul 
MindCare:

Între 6 și 8 ani, debutează adrenarha  – 
există o secreție redusă de hormoni sexuali 
sintetizați de glanda suprarenală, care au ca 
expresie clinică apariția pilozității pubiene 
sau axilare, a mirosului de transpirație, 
fără a necesita tratament, ci doar urmărire. 
Fetița este înaltă pentru vârsta de 6 ani, 
dar talia depinde și de cea a părinților – 
semnele pe care trebuie să le urmăriți sunt 
telarha – dezvoltarea sânilor și apariția 
saltului de creștere. În mod normal, copiii 
cresc cu 4-8cm pe an, iar o creștere de 
peste 8 cm pe an poate indica pubertatea 
precoce. Dacă pilozitatea se accentuează 
în timp scurt sau dacă apar și alte semne 
de dezvoltare pubertară, ar trebui să vă 
prezentați la medicul endocrinolog.

Vlad
Ce sporturi recomandați pentru 
evitarea și atenuarea durerilor de 
coloană? 

Răspunde dr. Dana-Georgiana 
Nedelea, medic specialist 
ortopedie-traumatologie, 
Spitalul de Ortopedie MedLife:

Singurul sport care este echivalentul 
kinetoterapiei este înotul. Sunt bine-

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

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

Centrul de Exelenţă
în Chirurgie Ginecologică
Str. Cornel Radu nr. 3, Arad

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

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

Brașov
Hyperclinica MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 2, 
Telefon: 0268 960 

Hyperclinica 
MedLife PDR Braşov
Str. Livada Vulturului nr. 10, cod
500366, Brașov
Telefon: 0268 960

Spitalul MedLife Braşov
Str. Turnului nr. 5A, Braşov
Call Center: 0268 960

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

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

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

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

București
Hyperclinica MedLife Băneasa
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector 
1, București • Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Berceni
Şos. Olteniţei 208
Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Favorit
Drumul Taberei nr. 24, sector 6,
Bucureşti • Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Griviţa
Calea Griviței nr. 365, sector 1,
Bucureşti • Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3,
Bucureşti • Programări: 021 9646

Hyperclinica MedLife Unirii
Str. Hans Christian Andersen nr. 1,
sector 4, Bucureşti
Programări: 021 9646

Centrul Medical 
MedLife Floreasca
Șos. Pipera nr. 43 (în incinta
Floreasca Park),
Programări: 021 96 46

Centrul Medical
MedLife Victoriei
Calea Victoriei nr. 222, sector 1
București • Programări: 021 9646

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

Spitalul MedLife Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8
Programări: 021 9646

Spitalul de Ortopedie și
Chirurgie Plastică MedLife
Bulevardul Ferdinand 98-100,
sector 2, București
Programări: 021 96 46

Spitalul de Pediatrie MedLife
Str. Zăgazului nr. 7, sector 1,
Bucureşti • Programări
ambulatoriu: 021 96 46

DentaLife
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1
Programări: 021 9646

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

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

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

Centrul de Herniologie
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 Psihiatrie
şi Psihoterapie MindCare
Str. Henri Coandă nr. 33, et. 1,
București • Telefon: 0753 535 385

Centrul de Excelență
în Proctologie
Șos. București-Ploiești nr. 10, sector
1, București • Programări: 021 9646

Centrul de Chirurgie
Oncoplastică
Bulevardul Ferdinand 98-100,
sector 2, București

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

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

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

PharmaLife Med Grivița
Calea Griviței nr. 365, sector 1,
Bucureşti

PharmaLife Med Titan
Str. Liviu Rebreanu nr. 8, sector 3,
Bucureşti (în incinta Hyperclinicii
MedLife Titan)

PharmaLife Med Unirii
Str. Hans Christian Andersen nr. 1,
sector 4, Bucureşti

PharmaLife Med Zăgazului
Strada Zăgazului nr. 7, sector 1,
București (în incinta Spitalului de
Pediatrie MedLife)

Chișineu-Criș
Centrul Medical Chișineu Criș
Piața Avram Iancu nr. 4A, Chișineu
Criș • Programări: 0257 960

Cluj-Napoca
Hyperclinica MedLife Cluj
Str. Moților nr. 32
Telefon: 0264 960

Laboratorul MedLife Cluj
Str. Bucegi nr. 13-15, Complex
Union • Telefon: 0364 800 122

Craiova
Hyperclinica MedLife Craiova
Str. Înfrățirii nr. 5A
Tel: 0251 960

Constanța
Hyperclinica MedLife Constanța
Bd. Tomis nr. 79-81, Constanța
Tel: 0241 960

Făgăraș
Centrul Medical MedLife Făgăraş
Bulevardul Unirii nr. 7, Făgăraş
Programări: 0268 960

Galați
Hyperclinica MedLife Galați
Str. Iacob Lahovary nr. 4-6
Programări: 0236 960

Iași
Hyperclinica MedLife Iași
Str. Vasile Lupu nr. 78
Programări: 0232 960

Ploiești
Hyperclinica MedLife Ploiești
Bulevardul Republicii nr. 15-17
Programări: 0244960

Sfântu Gheorghe
Centrul Medical MedLife
Sf. Gheorghe
Bulevardul General Grigore
Bălan nr.18 • Telefon: 0267310410,
0722638722

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

Târgu Mureș
Centrul Medical MedLife Târgu
Mureș
Str. Gheorghe Marinescu nr. 60
Tel: 0733 008 394

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

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