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Unul dintre paradoxurile lumii actuale, în care 
tehnologia aduce un confort fără precedent în 
istoria omenirii, este faptul că petrecem tot mai 
mult timp la serviciu și ne odihnim tot mai puțin. 
Iar paradoxul culminează prin faptul că, tocmai 
în societățile în care nivelul de trai este ridicat, 
oamenii din câmpul muncii amână sau nu-și 
iau anual concediu de odihnă. Iar asta pentru că 
vacanțele par mai degrabă ceva rușinos. Sună de-a 
dreptul ridicol, dar este un fenomen cât se poate 
de real în Statele Unite ale Americii, unde în jur de 
49% din angajați au declarat că s-ar simți vinovați 
sau rușinați să-și plani� ce un concediu sau să 
plece într-o vacanță. De altfel, în societatea de 
unde a plecat ideea că „time is money” („timpul 
înseamnă bani”), 54% din angajați nu-și iau con-
cediu deloc pe parcursul anului. Doar că, așa cum 
s-a dovedit, capriciosul zeu al muncii nu-și va 
răsplăti închinătorii fără discernământ cu bonu-
suri și cu prime ori cu măriri de salarii, căci truda 
fără odihnă temeinică ajunge să � e neproductivă 
și chiar păguboasă. 

Pe bătrânul continent, în una dintre țările care 
dădeau tonul în ceea ce privește traiul echilibrat, 
nici siesta nu mai este ce-a fost – 60% din spanioli 
nu și-au făcut niciodată siesta și doar 18% din ei 
au tras vreodată un pui de somn la amiază. 
În România, în marile orașe, ne confruntăm cu 
același fenomen al creșterii numărului de ore 
petrecute la muncă și, deși ne place să glumim că 
„pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succese”, 
realitatea este că majoritatea românilor � e își re-
portează zilele de concediu de la an la an, � e nu-și 
permit o vacanță propriu-zisă.

Deci, cum e: „Muncim ca să trăim sau trăim ca 
să muncim?”. Răspunsul este undeva la mijloc și 
așteaptă să � e deslușit de � ecare dintre noi, prin 
punere în balanță.

Lectură plăcută și… vacanță odihnitoare!

Ana-Maria Niță
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noută�i

CONFERINȚA NAȚIONALĂ MEDLIFE
A patra ediție, pe tema erorilor medicale

Conferința Națională MedLife din acest an, cu tema 
„Etiologia, tratamentul și prevenția erorilor medicale”, a 
abordat integral și constructiv această problemă, nivelul 
științific al evenimentului fiind unul ridicat.

„Vorbim  întotdeauna despre realizări, premii, succese, 
foarte rar despre erori. Cu toate acestea, erorile medicale 
afectează 10% din pacienții din întreaga lume. În cea de-a 
patra ediție a Conferinței Naționale MedLife, ne propu-
nem să învățăm și să vorbim despre eroarea medicală. Este 
important să acceptăm că se întâmplă, să analizăm cau-
zele pentru a identifica posibila verigă slabă a sistemului 
și practicile medicale și non-medicale care prezintă ris-
curi”, a declarat dr. Larisa Chiriac, director medical 
MedLife. 

380 de participanți, 71 de vorbitori
La conferința desfășurată pe parcursul a două zile (9-10 
iunie), în incinta hotelului JW Marriott Bucharest Grand 
Hotel din București, au participat 380 de persoane din 
țară și din afara ei. Prezentările și schimburile de expe-
riență pe tema erorilor medicale s-au purtat în cadrul a pa-
tru sesiuni plenare și a opt ateliere de lucru, 71 de speakeri 
luând cuvântul.

București I 9-10 iunie 

MEDLIFE IAȘI
Investigații imagistice prin rezonanță
magnetică (IRM)

Hyperclinica MedLife Iași oferă posibilitatea de a efectua 
investigații imagistice prin rezonanță magnetică (IRM), cu 
ajutorul unui dispozitiv 1,5 Tesla.
Imagistica prin rezonanță magnetică oferă detalii care nu pot 
fi vizualizate prin tomografie computerizată, radiografie sau 
ecografie, în patologii precum:
• patologia cerebrală (boli cerebro-vasculare, tumori, neu-

roinfecții, afecțiuni demielinizante, epilepsie, malfor-
mații congenitale etc.);

• patologia coloanei vertebrale (afecțiuni degenerative, 
tumori, infecții etc.);

• patologia musculoscheletală (leziuni meniscale, liga-
mentare, ale tendoanelor, ale cartilajului, ale măduvei 
osoase, ale mușchilor etc.);

• patologia abdomino-pelvină (evidențierea și diagnosti-
carea în stadii incipiente a leziunilor maligne din sfera 
genitală feminină și masculină).

Echipa care realizează investigațiile este formată din: 
dr. Bogdan Dobrovăț, medic primar radiologie-imagistică, 
competență IRM;
dr. Cristina Istrate, medic specialist radiologie-imagistică, 
competență IRM;
bioinginer Ana Vasile.

TEL: 0232 960
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DENTALIFE
Tratament ortodontic 
revoluționar, cu 20% 
mai accesibil

În lunile de vară (iunie-sep-
tembrie 2018), revoluționarul 
sistem ortodontic Invisalign 
poate fi  achiziționat cu un 
discount de 20%. Acest sistem 
de ultimă generație este trans-
parent, mobil, particularizat și 
efi cient, oferind un grad ridicat 
de confort pe durata trata-
mentului ortodontic. Sistemul 
Invisalign de îndreptare a 
dinților este potrivit atât pent-
ru copii, cât și pentru adulți.

Echipa de medici certifi cată 
în sistemul Invisalign este 
formată din:
Dr. Minodora Moga, medic 
specialist ortodonție și ortope-
die dento-facială și
Dr. Alexandra Șovăială, medic 
specialist ortodonție și ortope-
die dento-facială.

TEL: 0735 300 906
0735 300 907

PREMIERĂ NAȚIONALĂ
Operație intervențională la inimă, 
cu hologramă, transmisă live

Sistemul MedLife a înregistrat o nouă premieră medicală 
în România: prima operație intervențională la inimă, cu 
hologramă. Operația de tratare a unei malformații cardiace 
congenitale, denumită persistență de canal arterial (PDA), a 
fost transmisă în direct de la Centrul AngioLife, unde a fost 
realizată cu succes de dr. Florina Pinte, medic primar cardi-
ologie intervențională. 

Cei care au urmărit transmisiunea în direct au avut șansa 
de a vedea tot ce se întâmplă în sala de operații în timpul 
intervenției și chiar de a ține în mâini holograma unei inimi 
umane, ce a putut fi  văzută cu ajutorul unei prisme. Cu aju-
torul hologramei, privitorii au avut o perspectivă completă 
asupra procesului prin care se acționează asupra inimii.

Parte a campaniei „Tehnologia de mâine”
Evenimentul, parte din campania „Tehnologia de mâine”, 
care se concentrează pe avantajele incontestabile ale 
evoluției tehnologiei în domeniul medicinii, a avut scopul 
de a informa și de a educa, precum și de a face mai transpa- 
rent actul medical.

Importanța depistării precoce a unei afecțiuni și a stabilirii 
unui diagnostic corect, precum și posibilitatea efectuării 
unor intervenții complexe sunt principalele motive pentru 
care MedLife investește permanent în tehnologie de ultimă 
oră, revoluționând astfel abordarea medicală. „Atunci când 
ne-am propus să Facem România Bine, ne-am luat acest an-
gajament la nivel personal, fi ecare dintre noi. Performanța 
actului medical și serviciile de calitate, dar și tehnologiile 
medicale performante pe care le avem la MedLife fac parte 
din această promisiune și reprezintă o parte din resursele 
noastre, care ne permit să tratăm fi ecare pacient conform 
așteptărilor din 2018 și chiar mai mult”, a declarat Ina 
Bădărău, PR Manager MedLife. 
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O relație de cuplu este precum 
parcurgerea unui drum comun 
de către două persoane care 
au aceeași destinație. Sensul 
comun, relația, este un construct 
în spațiul mental dintre parte- 
neri, este un al treilea, diferit 
de � ecare dintre cei doi. Cuplul 
este o creație comună, la care 
� ecare contribuie și depune efort 
pentru mai bine. Însă relația, 
ca terț, poate exista doar în 
măsura în care � ecare dintre cei 
doi parteneri poate funcționa și 
individual. 

Necunoscutul 
care întreține 
atracția erotică

Suntem atrași de calitățile „pal-
pabile” (� zice și/sau de person-
alitate) ale celui pe care l-am 
ales ca partener de viață, însă 
ceea ce atrage la partener din 
punct de vedere erotic este chiar 
necunoscutul celuilalt și chiar 
necunoscutul personal proiectat 
în celălalt, sentimentul de nefa-
miliar, de străin. Prin urmare, 
cu cât ne vom cunoaște mai bine 
partenerul de cuplu, cu atât ne 
vom simți mai puțin atrași erotic 
de acesta. Pe măsură ce necu-
noscutului îi ia locul cunoscutul, 
intervine ceea ce noi numim 
obișnuință”. Aceasta poate �  si-
nonimă, în variantele fericite, cu 
o formă de iubire, de atașament 
puternic și securizant, de respect, 
creând dependență într-o oare-
care măsură. În variantele mai 
puțin fericite însă, așa-numita 
„obișnuință” se traduce printr-o 
rutină „anchilozantă” pentru 
cuplu. 

Deci, păstrarea unui echilibru 
între proporția de cunoscut și 
cea de necunoscut din cuplu, ca 
și echilibrul în ceea ce privește 
apropierea și depărtarea sau 
dependența și independența 
dintre parteneri, este la fel de 
importantă precum mișcările 
care asigură continuitate într-un 
dans. Cu alte cuvinte, un amestec 
de cunoscut și de necunoscut, 
de rutină și de mister ar putea 
servi atât creării unui atașament 

 

Cunoașterea 
„în oglindă”

Pe parcursul relației, partenerii 
de cuplu vor încerca (și, într-o 
oarecare măsură, vor și reuși) să 
se cunoască unul pe celălalt, să se 
familiarizeze cu lumea celuilalt 
(interese, preferințe, aspirații 
etc.). În acest demers, apar treptat 
identi� cări ale unuia cu celălalt 
sau cu fragmente de personali-
tate din celălalt, în mod reciproc, 
ceea ce face ca necunoscutul în 
ceea ce îl privește pe celălalt să 
se diminueze, însă niciodată nu 
va dispărea. Aceste procese de 
identi� care se petrec inevitabil 
pentru ca partenerii să poată găsi 
acel „sens comun” care să-i facă 
un cuplu. 

Dincolo de faza de început, când 
partenerii se descoperă dintr-o 
pornire aproape re� exă, curiozi-
tatea și disponibilitatea pentru 
celălalt rămân foarte importante 
pentru crearea „sensului comun” 
care sudează relația. Timpul 
petrecut împreună si expe-
riențele comune, reciprocitatea 
în a oferi și în a primi sunt, de 
asemenea, elemente care apropie 
și care creează „sens comun”. În 
schimb, lipsa de timp acordat 
celuilalt și de interes pentru 
a-l înțelege cu adevărat, com-
petiția, retragerea în sine din 
relație, minciuna și neautenticul, 
des� ințarea câmpului comun în 
favoarea câmpului unuia dintre 
parteneri (preferințe, activități 
etc.) sunt elemente care afectează 
în sens neconstructiv relația.  

puternic între parteneri, cât și în-
treținerii unei curiozități erotice 
rezonabile. Însă cum reușește 
� ecare cuplu să facă acest lucru 
diferă extrem de mult, ținând 
de particularitățile realităților 
interne ale � ecărui partener și de 
dinamica dintre ei.

Cum se face puzzle-ul

relațierelațiede cuplu?relație
Relaţiile reuşite nu se construiesc peste noapte, 
ci necesită timp, atenţie şi implicare din partea 
celor doi parteneri. Pe scurt, cunoaștere: 
cunoașterea celuilalt - pentru a putea veni în 
întâmpinarea nevoilor lui -, dar și autocunoașterea 
în raport cu celălalt, pentru a fi  conștient(ă) de 
propria contribuție în cadrul relației. Și totuși, câtă 
devoalare este benefi că în cuplu?

Articol realizat cu ajutorul 
psihoterapeutului de orientare 
psihanalitică Mircea Zgârdău, 
Centrul MindCare

minte şi inimă
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Perioadele în care ieșim din 
rutina responsabilităților de 
la locul de muncă și de acasă, 
acordând prioritate odihnei 
și activităților relaxante, au 
efecte bene� ce dovedite asupra 
sănătății. Îmbunătățirea somnu-
lui, favorizarea unei bune stări 
psihice (prin atenuarea senzației 
de stres și de anxietate), reglarea 
ritmului cardiac, a tensiunii 
arteriale, reducerea proceselor 
in� amatorii din corp, scăderea 
pragului durerii, favorizarea 
proceselor de regenerare și de 
refacere celulară sunt doar câte-
va dintre nenumăratele bene� cii 
de care putem să avem parte în 
urma unei vacanțe în care 
ne-am încărcat bateriile.

Bine ar �  să avem astfel de 
perioade de pauză – de cel puțin 
două săptămâni, după cum 
arată cercetările – măcar o dată 
pe an. „În concediu, trebuie 
să acordăm o atenție deose-
bită odihnei (să ne dăm voie 
să dormim cât avem nevoie), 
precum și mișcării – � e sub 
forma unor plimbări în natură 
la munte sau pe malul mării, 
� e ca sport practicat de plăcere 
–, care favorizează relaxarea, 
îmbunătățind capacitatea respi-
ratorie și calitatea somnului”, 
spune dr. Melinda Mănuilă, 
medic primar medicină de fami- 
lie, de la Hyperclinica MedLife-
Genesys din Arad.

Somnul dulce
mult bine face
Prin reducerea nivelului de 
stres și prin detensionarea 

mentală și � zică obținute în 
perioadele când ne a� ăm în 
vacanță, ne recâștigăm, în 
primul rând, dreptul la un 
somn odihnitor. „Persoanele 
care sunt obosite psihic ori 
surmenate intelectual să aleagă 
pentru concediu zone liniștite, 
fără mult zgomot, preferabil 
în locuri unde se pot relaxa în 
natură făcând drumeții, plim-
bări cu bicicleta sau înotând”, 
spune dr. Melinda Mănuilă, 
medic primar medicină de 
familie. Iar, dincolo de psihic, 
cel mai mult are bene� ciază 
de pe urma redobândirii 
capacității de a dormi pro-
fund aparatul cardiovascular. 
„Stresul frecvent sau cronic 
face inima să lucreze la inten-
sitate peste nivelul normal, 
pentru un timp prea îndelun-
gat, având ca efect riscul de 
hipertensiune, unele probleme 
ale vaselor de sânge, infarctul 
miocardic sau atacul vascular 
cerebral. Totodată, stresul 
și tulburările de somn pot 
favoriza un consum alimentar 
nesănătos, ceea ce atrage după 
sine valori ridicate ale coles-
terolului și ale trigliceridelor. 
De asemenea, de� citul de 
somn pe termen lung – la care 
ajung cei care muncesc multe 
ore zilnic, nealocând su� cient 
timp odihnei – este asociat cu 
un risc crescut de hipertensi-
une, de boli cardiovasculare 
sau de atac vascular cerebral. 
În schimb, somnul de cali-
tate crește rezistența la stres a 
organismului și îndeplinește 
un rol esențial pentru abilita- 
rea acestuia de a reface vasele 

dosar medical

Munca pare, pentru cei mai mulți dintre noi, o activitate „mai serioasă 
și mai importantă” decât relaxarea sau odihna. Însă adevărul este că ar 

trebui să le tratăm la fel de serios pe amândouă, acordând și perioadelor 
de odihnă importanța cuvenită, dacă vrem să rămânem sănătoși fi zic și 
psihic. Să învățăm, deci, cum să ne optimizăm vacanțele și cum să fi m 

mai efi cienți în a ne odihni și în a ne reface forțele. 

Sfaturi pentru
a reveni în formă

din concediu
Dr. Melinda Mănuilă, 

medic primar medicină 
de familie, Hyperclinica 
MedLife-Genesys, Arad

„În concediu, 
trebuie să acordăm 
o atenție deosebită 
odihnei, precum și 
mișcării – fi e sub 
forma unor plimbări 
în natură la munte 
sau pe malul 
mării, fi e ca sport 
practicat de plăcere 
–, care favorizează 
relaxarea, 
îmbunătățind 
capacitatea 
respiratorie și 
calitatea somnului.”
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de sânge și inima”, spune dr. 
Ana Maria Vlădoianu, me-
dic specialist cardiolog, de la 
Hyperclinica MedLife-Genesys 
din Arad.

Fără excese, în vacanță!
Pentru cei mai mulți dintre noi, 
vacanța înseamnă libertate: 
lăsăm grijile în urmă și nu mai 
resimțim presiunea dead-
line-urilor, ci avem tot timpul 
numai pentru noi, putem face, 
în sfârșit, activitățile care ne 
plac cel mai mult și, în gene-
ral, avem tendința să ne facem 
po� ele culinare. Sau, în � ne, 

pe o parte dintre ele, pentru 
că medicii ne atrag atenția că, 
în funcție de starea noastră 
de sănătate, putem avea unele 
restricții. „Persoanele cu boli 
cronice, chiar dacă sunt în 
concediu, trebuie să respecte 
în continuare tratamentele 
medicamentoase pe care le ur-
mează, să nu renunțe la regimul 
igieno-dietetic recomandat de 
medicul curant – mai ales pa-
cienții hipertensivi și diabetici 
–, să respecte cele șapte-opt ore 
de somn și să continue să facă 
mișcare (sub formă de plim-
bări în natură, drumeții, înot) 
atât cât le permite afecțiunea 
pe care o au. Iar cei care nu 
au probleme de sănătate să 
respecte orele de somn, să nu 
renunțe să facă mișcare, chiar 
dacă doar pentru relaxare, și 
mai ales să nu facă abuzuri ali-
mentare sau de altă natură”, re-
comandă dr. Melinda Mănuilă, 
medic primar medicină de 
familie. 

De altfel, după cum se și prac-
tică, tocmai în ideea sporirii 
stării de sănătate, persoanele 
diagnosticate cu unele boli 
cronice își pot organiza con-
cediul într-un mediu cât mai 
favorabil condiției lor. „Stațiu-
nile balneare sunt indicate în 
funcție de proprietățile apelor 
terapeutice și ale celorlalți 
factori naturali de cură. Apele 
iodurate activează circulația 
periferică și scad tensiunea ar-
terială, � ind utile pacienților cu 

boli cardiovasculare, cu varice. 
Apele carbogazoase au pro-
prietăți vasodilatatoare, � ind 
recomandate pentru tratarea 
persoanelor cu boli cardio-
vasculare, dar și a celor care 
suferă de oboseală cronică sau 
a celor care vor să slăbească. De 
exemplu, Covasna și stațiunile 
din jur, Tușnad și Vatra Dornei, 
sunt recomandate celor cu boli 
cardiovasculare (recuperare 
după un infarct, un AVC), 
oboseală cronică sau obezitate”, 
spune medicul cardiolog Ana 
Maria Vlădoianu.

A.N.

dosar medical

Dr. Ana Maria Vlădoianu, 
medic specialist 

cardiolog, Hyperclinica 
MedLife-Genesys, Arad

„Defi citul de somn 
pe termen lung 
– la care ajung 
cei care muncesc 
multe ore zilnic, 
nealocând sufi cient 
timp odihnei – 
este asociat cu 
un risc crescut de 
hipertensiune, de 
boli cardiovasculare 
sau de atac vascular 
cerebral.”

Dr. Luminița Nicolescu, 
medic primar diabet 

și boli de nutriție, 
Hyperclinica MedLife-

Genesys, Arad

„Alegeți legume și 
fructe proaspete, 
de sezon, cât mai 
diversifi cate și 
mai colorate, de la 
producători locali. 
Consumați-le, de 
preferință, întregi, 
cu tot cu coajă, dacă 
este posibil.”

Când vă faceți vacanța într-un loc nou, în care nu ați mai fost, ar fi  bine să vă 
faceți, în prealabil, verifi când pe internet, o listă cu locurile unde puteți lua masa 
în cele mai bune condiții. Cu atât mai mult, dacă acest loc este o țară exotică, în 
care este foarte cald. 

„Pe durata vacanței, evitați consumul de băuturi și de mâncăruri cumpărate 
de la vânzători stradali sau din locuri în care nivelul de igienă nu este 
corespunzător. De asemenea, nu consumați carne, pește sau alte alimente 
insufi cient gătite termic, nu beți apă de la robinet și evitați consumul de gheață, 
de lapte sau de produse lactate nepasteurizate. 
Este sigur să consumați doar băuturi îmbuteliate, ceai sau cafea, alimente 
proaspete, gătite termic sufi cient, din localuri în care igiena este adecvată”, 
spune medicul primar medicină de familie Melinda Mănuilă. 

Dacă sunteți cazați într-un loc 
cu bucătărie proprie, unde aveți 
posibilitatea să gătiți, este bine 
să țineți cont de câteva reguli, 
pentru a rămâne supli și sănătoși. 
Dr. Luminița Nicolescu, medic 
primar diabet și boli de nutriție 
la Hyperclinica MedLife-Genesys 
din Arad, face următoarele 
recomandări:

•  legumele și zarzavaturile se vor 
consuma mai ales sub formă de 
salate, fără sosuri adăugate. Putem 
folosi ulei de măsline extravirgin, 
zeamă de lămâie, oțet de mere 
și, în funcție de preferințe, alte 
condimente: frunze de pătrunjel, 
ceapă, usturoi, mărar etc. Atenție, 
este important să adăugăm cât mai 
puțină sare în preparate!

• ca surse de proteine, alegeți 
peștele (de cel puțin două ori 
pe săptămână) sau carnea de 
pasăre, fasolea, nucile. Reduceți, 
în schimb, consumul de carne 
roșie (cel mult de două ori pe 
săptămână) și evitați consumul de 
carne procesată (șuncă, cârnați, 
mezeluri);

• consumați, de preferință, fructele 
întregi, cu coajă (unde este 
posibil!) și nu doar sucul acestora. 
Datorită aportului crescut de 
fi bre alimentare, fructele întregi 
contribuie la creșterea senzației 
de sațietate și la scăderea nivelului 
colesterolului. Alegeți legume și 
fructe proaspete, de sezon, cât mai 
diversifi cate și mai colorate, de la 
producători locali;

• pentru a vă hidrata, alegeți 
apa plată, ceaiurile de plante 
neîndulcite și, ocazional, sucurile 
naturale de fructe, dar cu tot cu 
pulpă. Însă evitați sucurile cu zahăr 
adăugat!
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Diabetul zaharat de tip 1 apare, în 
general, la copii sau la adolescenți, 
dar se poate instala la orice vârstă, 
inclusiv la vârsta adultă. Cunoscut 
și ca diabet zaharat insulinode-
pendent, diabetul zaharat de tip 1 
este considerat, cel mai frecvent, 
o boală autoimună (putând fi  
diagnosticat concomitent cu alte 
boli autoimune – vitiligo, boala 
Graves, tiroidita Hashimoto, boala 
Addison, boala celiacă etc.), fi ind 
cauzat de un proces de distrucție a 

celulelor beta pancreatice. 

Factorii care determină acest 
proces autoimun nu sunt pe 
deplin cunoscuți, dar se știe că și 
factorii genetici au un rol impor- 
tant în asta. Însă pe lângă factorii 
genetici, pot fi  incriminați și 
diverși factori de mediu (infecțiile 
virale, prematuritatea, alimentația 
– proteina din laptele de vacă, 
proteinele din grâu, carența de 
vitamina D etc.).

Indispensabila insulină, 
în doze atent calculate
Obiectivele măsurilor de menți-
nere sub control a bolii constau 
în: atingerea și menținerea unui 
bun echilibru glicemic, dispariția 
simptomatologiei clinice, menține-
rea unei greutăți normale, care să 
asigure o creștere și o dezvoltare 
corespunzătoare pentru copilul 
sau adolescentul afectat, prevenția 
complicațiilor cronice și scăderea 
riscului cardiovascular. 

Administrarea insulinei injectabile 
este indispensabilă și obligatorie 
pentru supraviețuirea persoanei 
cu diabet de tip 1. Însă dincolo de 
administrarea dozelor de insulină 
individualizate, la obținerea și 
la menținerea unui bun control 
metabolic contribuie atât aportul de 
glucide, cât și exercițiul fi zic.
Mai exact, este foarte importantă 

stabilirea unui raport optim între 
dozele de insulină, efortul fi zic 
și, respectiv, cantitatea și tipul de 
glucide consumate, toate acestea 
făcând parte din educația 
terapeutică a pacientului cu 
diabet zaharat.

Dieta persoanei cu diabet se 
aseamănă foarte mult cu cea a 
unei persoane sănătoase, punân-
du-se accent pe calitatea glucidelor 
(glucide rapid absorbabile versus 
glucide lent absorbabile). Iar nece-
sarul caloric se calculează în funcție 
de greutatea actuală a persoanei, 
raportată la greutatea ideală, iar 
nutrienții care furnizează calorii 
organismului vor fi  asigurați prin 
alimentație, respectând principiile 
piramidei alimentare. 

Pompe de insulină ce 
imită pancreasul
Este recomandat ca părinții să 
urmărească evoluția greutății și 
înălțimii copiilor, suindu-i pe cântar 
și măsurându-i o dată la șase luni. 
În cazul unei stagnări sau al unei 
încetiniri a vitezei de creștere, 
ar trebui să se prezinte cu ei la 

medicul pediatru. De asemenea, 
dacă greutatea copilului este egală 
cu numărul de centimetri pe care 
acesta îi are în înălțime peste un 
metru, este important ca părintele 
să ceară sfatul unui medic specialist.

În cazul băieților, părinții să fi e 
atenți, de la vârste cât mai fragede, 
la poziționarea testiculelor și la di-
mensiunea penisului. Apoi, în timp, 
se urmărește apariția caracterelor 
sexuale, care, în mod normal, are 
loc la fete între 9 și 13 ani, iar la 
băieți, între 11 și 15 ani. 

Dacă medicul specialist con-
stată prezența unor probleme 
de creștere, soluțiile terapeutice 

constau, în primul rând, în 
tratament specifi c al cauzei 
defi citului de creștere (de 
exemplu, tratament cu 
hormoni tiroidieni, în cazul 

unei hipotiroidii, sau dietă 
fără gluten, în cazul bolii celi-

ace) și, bineînțeles, în tratament cu 
hormon de creștere.

Articol realizat cu ajutorul dr. Raluca 
Maria Popescu, medic primar boli 
metabolice și de nutriție, Hyperclini-
ca MedLife Grivița

Menținerea artifi cială a glicemiei între valori 
normale, atunci când pancreasul nu-și mai face 
treaba, poate părea o ecuație imposibil de rezolvat 
și teribil de copleșitoare. Și totuși, există viață și 
după diagnosticul de diabet zaharat de tip 1 și 
există toate șansele ca acel copil/adolescent să se 
dezvolte normal, dacă sunt urmate cu rigurozitate 
recomandările medicului specialist..

totul despre copii

Soluții de gestionare 
a diabetului zaharat de tip 1

1
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„Mă ghidez după principiul:
«Ce ție nu-ți place altuia nu-i face»”

Interviu cu conf. dr. Cătălin Mihai Popescu, medic primar 
dermato-venerologie, Hyperclinica MedLife Favorit

Conf. dr. Cătălin Mihai Popescu este unul dintre 
acei medici pe care experiența îi recomandă pentru 

consultațiile de tip second opinion. Prin urmare, 
am fructifi cat oportunitatea de a-l întâlni și am 

reconfi rmat sau lămurit informațiile despre legăturile 
dintre alunițe, expunerea la soare (cu sau fără arsuri) 

și cancerul de piele.

Prezentați-vă, pe scurt, 
pacienților care nu vă 
cunosc deja, vă rog. 
Am absolvit Facultatea de 
Medicină Generală din cadrul 
Universității de Medicină și 
Farmacie (UMF) „Carol Davila”, 
în anul 1989. În paralel cu activi- 
tatea clinică de medic dermato-
log, sunt conferențiar universitar 
în cadrul UMF „Carol Davila”, 
� ind doctor în medicină cum 
laude din anul 2005.

De asemenea, sunt unul 
dintre cei doi reprezentanți ai 
României în boardul Academiei 
Europene de Dermatologie și 
Venerologie (European Acade-
my of Dermatology and Vene-
reology). Dacă ar �  să aleg din 
nou specialitatea, tot dermato-
logie aș face, pentru că proble-
mele cutanate pot �  in� uențate 
de măsuri de bun-simț, pe 
care pacientul nu le realizează 
uneori, iar succesul sau eșecul 

tratamentului este ușor vizibil 
pentru pacient. De multe ori, 
ajung la mine cazuri pentru se-
cond opinion. Însă nu am nici-
un soi de orgoliu nici dacă vrea 
să valideze cineva părerea mea 
în altă parte. Cred că pacienții 
au întotdeauna dreptul la o a 
doua opinie. Sunt deschis către 
pacient și mă pun întotdeauna 
în locul lui – cum mi-ar plăcea 
să � u eu tratat dacă aș �  pacient. 
Mă ghidez după principiul: „Ce 
ție nu-ți place altuia nu-i face”.

Ce servicii de specialitate 
oferiți, concret, în cadrul 
MedLife?
Acord consultații de dermato- 
logie pentru întreaga patologie 
dermatologică, atât pentru 
adulți, cât și pentru copii. De 
asemenea, fac dermatoscopie, 
pentru diagnosticul precoce al 

leziunilor cutanate maligne. Nu 
în ultimul rând, fac mici inter-
venții chirurgicale și cauterizări 
cu radiofrecvență, în cazul 
leziunilor dermatologice care se 
pretează să � e abordate în acest 
mod.

Când ar trebui să ne îngri-
joreze alunițele de pe corp?
Nevii obișnuiți (tipici), care 
reprezintă marea majoritate a 
alunițelor nu prezintă un risc mai 
mare de a se transforma în mela-
nom decât oricare alt centimetru 
pătrat de piele luat la întâmplare. 
S-a pus foarte mult accent pe 
legătura alunițelor cu cancerul, 
pierzându-se din vedere că mela-
nomul cutanat, cancerul de piele 
cel mai de temut, se dezvoltă, în 
75% din cazuri, de novo, din piele 
normală. De aceea, este bine să 
ne urmărim nu numai alunițele, 
ci este important să ne uităm și la 
acele leziuni pigmentare care apar 
și se dezvoltă rapid din pielea 
sănătoasă. Dacă acestea apar după 
35-40 de ani, ar putea prezenta 
un risc mai mare de a pre� gura 
un cancer de piele. 

De altfel, legat de alunițe și de 
riscul lor de malignizare, există 
tot felul de mituri. De exemplu, 
există ideea că este bine să acoperi 
alunițele cu leucoplast sau cu 
cremă fotoprotectoare atunci 
când te expui la soare. Riscul de 
cancer de piele nu este dat de 
expunerea doar a alunițelor la 
soare, ci de expunerea întregului 
tegument. Expunerea exagerată la 
soare și arsurile solare cresc riscul 
de cancer de piele. 

Arsurile solare pot �  evitate prin 

interviu

„Este bine să ne uităm la alunițe, dar este important să ne uităm 
și la acele leziuni pigmentare care apar și se dezvoltă rapid din 
pielea normală. Dacă acestea apar după 30-35 de ani, ar putea 
prezenta un risc mai mare de a prefi gura un cancer de piele.”
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evitarea expunerii la ore nepotri-
vite, prin acoperirea cu îmbrăcă-
minte adecvată, iar atunci când 
expunerea la soare este inevitabilă, 
în vacanțe de exemplu, prin folo- 
sirea de preparate fotoprotectoare.

Totuși, studiile arată că 
persoanele cu peste 50 
sau chiar 100 de alunițe 
sunt mai expuse riscului 
de a face melanom. Ce 
ar trebui să facă aceste 
persoane?
Persoanele care au multiple lezi-
uni pigmentare (alunițe) ar trebui 
să facă o evaluare la un dermato-
log. Cu acea ocazie medicul poate 
să con� rme dacă acestea intră sau 
nu în spectrul alunițelor obișnu-
ite, tipice.  La unele persoane, cu 
ocazia unei examinări dermato-
logice, se pot găsi leziuni pigmen-
tare la care diagnosticul de benig-
nitate să nu poată �  formulat fără 
niciun echivoc. Medicul se poate 
folosi de instrumente precum 
dermatoscopul, care oferă detalii 
suplimentare și care poate să 
tranșeze diagnosticul între benign 
și malign.  Acele leziuni care și în 
urma dermatoscopiei păstrează 
chiar și o umbră minimă de sus-
piciune, este bine să � e urmărite 
sau chiar îndepărtate, în funcție 
de gradul de incertitudine diag-
nostică. Leziunile care au ridicat 
suspiciuni nu trebuie urmărite la 
in� nit. După 3-4 luni, medicul 
trebuie să poată da un verdict – 
leziunea este neevolutivă și poate 
�  lăsată sau, dimpotrivă, suspici-
unea persistă și leziunea trebuie 
excizată. Majoritatea melanoa- 
melor sunt, din fericire, destul de 

ușor de diagnosticat de către un 
dermatolog experimentat, grație 
aspectului caracteristic. Foarte 
puține melanoame se manifestă 
nespeci� c, fără pigment. E de 
subliniat că melanomul, deși 
foarte agresiv și mortal în faze 
avansate, prezintă probabilitate 
mare de a �  curabil dacă a fost 
depistat în stadii incipiente. 
Gravitatea melanomului este 
dată de grosimea lui, măsurată pe 
lama de biopsie. Melanoamele 
cu grosimi sub 0,75 mm au, prin 
simpla excizie chirurgicală, o rată 
de vindecare de peste 90%. Mela-
noamele de peste 4 mm grosime 
(pe lama de biopsie) au o rată de 
supraviețuire la cinci ani de doar 
50-60%.  Așadar, cea mai e� cace 
metodă de luptă împotriva mela-
nomului este depistarea precoce și 
excizarea lui.

Ce să reținem despre 
carcinoame, pentru a ne 
pune în gardă?
Cele mai frecvente carcinoame 
cutanate sunt: bazocelular și spi-
nocelular. Carcinomul bazocelu-
lar este cel mai frecvent tip de 
cancer al omului. Apariția lui  se 
corelează cu expunerea cumu-
lativă la soare a unei persoane 
(toată expunerea la care a fost 
supusă pielea noastră de-a lungul 
vieții). Din acest motiv, carci-
noamele bazocelulare sunt mai 
frecvente după vârsta de 55-60 
de ani. Apar, de obicei, pe zonele 
cele mai expuse, cum sunt fața și 
decolteul.  90% din carcinoamele 
bazocelulare pot �  recunoscute 
la examinarea cu ochiul liber, 
pentru că sunt foarte evidente și 

orice dermatolog cu experiență 
le recunoaște ușor, chiar și fără 
dermatoscop. Carcinoamele ba-
zocelulare nu metastazează și nu 
amenință viața, putând �  tratate 
chirurgical sau medicamentos. 
După ce sunt îndepărtate, prin-
cipala și aproape singura proble-
mă a lor este că pot recidiva. O 
persoană care a făcut un carcinom 
bazocelular prezintă un risc mai 
mare de a mai face altele. 

Carcinoamele spinocelulare sunt 
mai rare decât cele bazocelulare 
si au un risc de metastazare care 
variază în funcție de mărimea și 
de structura lor, � ind situat între 
10-30%.

Ne povestiți despre câteva 
cazuri complicate pe care 
le-ați soluționat?
Îmi vine în minte o pacientă 
care avea o formă foarte severă 
de acnee. Pacienta era o tânără 
foarte studioasă și inteligentă, 
care își lăsase părul lung, cu 
breton și ajunsese să se izoleze 
social, având un grad de depresie 
și ideație suicidară. 

În formele severe de acnee, se 
folosește un medicament care 
este remarcabil de e� cient, dar 
de care mulți se tem, pentru că 
s-au raportat cazuri izolate de 
depresie și de suicid. Părinții 
pacientei, temându-se de efectele 
secundare ale tratamentului, au 
refuzat inițial recomandarea mea, 
pierzând din vedere un lucru 
clar demonstrat la ora actuală, 
și anume că, în aproape toate 
cazurile, acele efecte secundare 

atribuite medicamentului erau, în 
fapt, consecințele acneei severe. 
În cele din urmă, la insistențele 
� icei lor, au fost de acord cu acest 
tratament și rezultatele au fost 
excelente: nu numai că acneea s-a 
rezolvat, dar pe măsură ce acneea 
se estompa, pacienta devenea o 
persoană tot mai deschisă către 
lume, iar depresia și ideația 
suicidară au dispărut. Nimeni nu 
se sinucide pentru că îi dispare 
acneea. 

Alt exemplu care îmi vine în 
minte acum mă face să mă gân-
desc la utilitatea de a-ți recon-
sidera diagnosticul dacă ceva nu 
funcționează cum te-ai aștepta. 
Am avut o pacientă cu o erupție 
ciudată și persistentă, care fusese 
investigată și tratată pentru 
scabie, cu examinări de laborator 
care con� rmau că nu mai are sca-
bie. Ca atare, considerând că acel 
capitol de scabie era încheiat, am 
tratat-o pentru altceva, dar pen-
tru că răspunsul la tratament nu 
a fost cel așteptat, am reluat ideea 
scabiei. În ciuda rezultatelor exa-
minărilor, care erau repetat nega- 
tive, i-am prescris un  tratament 
oral pentru scabie, bazându-mă 
doar pe datele clinice. Acest 
tratament i-a rezolvat problema. 
Deci, uneori este bine să anali- 
zezi critic inclusiv rezultatele de 
laborator (niciun test de labora-
tor nu are o � abilitate de 100%) 
și să reconsideri ce ai de făcut 
având în minte faptul că tratezi 
un pacient, și nu un buletin de 
rezultate.

A.N.

interviu

75%

În 75% din cazuri, 
melanomul se dezvoltă 
din piele normală, fără 
a necesita o aluniță 
preexistentă.

20 21iulie-august 2018



sănătatea ei

Bol i le cu t ransm itere sexuală reprezintă o 
problemă majoră de sănătate publ ică atât 

în �ăr i le dezvoltate, cât ş i în �ăr i le în curs 
de dezvoltare, ma i a les pr in faptul că pot 

duce la in fer t i l itate sau ch iar la pierderea 
de v ie� i. Este impor tant, deci, să acordăm 

toată aten� ia pentr u preven irea răspând ir i i 
lor ş i, respect iv, pentr u depistarea şi pentr u 

t ratarea lor corespunzătoare.

CE E BINE SĂ ŞTII DESPRE

BOLILE TRANSMISE
PRIN SEX

În lipsa simptomelor, 
pot face ravagii 
Manifestările clinice ale unei 
boli cu transmitere sexuală apar, 
în principal, în zona genitală, 
dar le putem găsi și la nivelul 
tegumentului, cavității bucale 
sau la nivelul ochilor (conjunc-
tivă). 
Semnele care indică o astfel de 
infecție și care ar trebui să ne 
alarmeze să mergem cât mai 
curând la medic sunt: secrețiile 
vaginale modi� cate ca aspect, 
miros, culoare, durerile în partea 
de jos a abdomenului, discon-
fortul vaginal – prurit, senzație 
de usturime, arsură, dispareunie 
(disconfort la contact sexu-
al) sau disurie (disconfort la 
urinare). Însă prezența tuturor 
acestor simptome nu este 
obligatorie. Uneori, bolile cu 
transmitere sexuală pot �  total 
asimptomatice sau pot înșela 

Principalele boli cu transmitere 
sexuală sunt de natură bacteriană: 
gonoreea, infecția cu Chlamydia 
trachomatis, si� lisul, infecția 
cu Gardnerella, Mycoplasma   
homini, Ureaplasma ureoliticum. 
Însă și protozoarele, cum este 
Trichomonas vaginalis, pot �  
agenți etiologici ai bolilor trans-
mise sexual. De asemenea, in-
fecțiile virale – HIV, HPV, HSV 
(Herpes simplex), VHB și VHC 
(virusurile hepatitice B și C) – se 
transmit prin contact sexual.

vaginale anormale. Sau, în unele 
cazuri, boala se poate manifesta 
doar printr-un ușor disconfort 
abdominal, ce poate �  pus pe 
seama unei probleme digestive.

În lipsa unui tratament adecvat 
(cu antibiotice, antiin� amatorii, 
antalgice), procesul in� amator, 
acut la început, se cronicizează. 
Cronicizarea poate antrena 
diminuarea calibrului trompelor 
uterine sau chiar blocarea lor, 
ceea ce face imposibil pasajul 
spermo-ovocitar sau embrionar. 
Ca urmare, se formează sarcini 
extrauterine sau devine im-
posibilă obținerea unei sarcini 
(infertilitate). Însă, dacă sunt 
depistate la timp și dacă sunt 
tratate corespunzător, aceste 
infecții au evoluție favorabilă și 
rar se ajunge la infertilitate. De 
aceea, controalele și investigațiile 
ginecologice periodice, de rutină, 
sunt extrem de importante pentru 
sănătatea femeilor active sexual.  

Dr. Ana Maria Oancea, medic 
specialist obstetrică-ginecologie, 
competențe în ultrasonogra� e obste- 
tricală și ginecologică, histeroscopie, 
Hyperclinica MedLife Cluj-Napoca

vigilența celor în cauză pentru 
că se pot manifesta doar pentru 
scurtă vreme, dispărând de la 
sine, chiar dacă infecția persistă, 
devenind cronică. 
Dintre bolile cu transmitere 
sexuală, cel mai frecvent sunt 
asimptomatice infecția cu 
Chlamydia, Mycoplasma, 
Ureaplasma, infecțiile virale cu 
HIV, HPV, virusurile hepatitice 
B și C. Netratate, aceste infecții 
pot duce la complicații cum ar 
� : infertilitatea, durerea cronică 
pelvină, disconfortul la contac- 
tul sexual, vaginitele, infecțiile 
la nivel cutanat, complicațiile 
în sarcină – defecte congeni-
tale sau infecții în organismul 

nou-născutului –, cancer cervi-
cal, vaginal, anal, orofaringian 
(infecția cu tulpini oncogene 
din familia HPV), cancer 
hepatic (virusurile hepatitice B 
și C).

Infecții care sabotează 
fertilitatea
Pentru fertilitatea cuplului, cele 
mai periculoase infecții cu trans-
mitere sexuală sunt: gonoreea, 
infectia cu Chlamydia, Mycoplas-
ma și Ureaplasma. Netratate la 
timp, acestea pot duce la inferti- 
litate prin următorul mecanism: 
propagarea lor are loc ascendent, 
� ind afectate succesiv vaginul, 
colul, endometrul și trompele 
uterine. Se poate ajunge astfel 
la un proces in� amator pelvin 
(boală in� amatorie pelvină), 
manifestat prin dureri abdomi- 
nale, stare subfebrilă, scurgeri 
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Mic ghid de protejare a ochilor

De când cu � surile din stratul 
de ozon, ochelarii de soare au 
căpătat o importanță crucială 
și trebuie să-i folosim în zilele 
însorite, pe tot parcursul 
anului, pentru a ne proteja de 
ultraviolete. În zilele cu soare 
puternic din timpul sezonului 
cald sau din timpul iernii, când 
s-a așternut zăpada, radiațiile 
ultraviolete care ajung la nivelul 
ochilor pot afecta pleoapele, 
conjunctiva, cristalinul, retina, 
pe scurt, toate structuri-
le ochiului, precum și zona 
perioculară, favorizând ridarea 
acesteia. 

Pentru a oferi protecție 
completă împotriva radiațiilor 
ultraviolete, ochelarii de soare 
trebuie să aibă � ltru UVA și 

UVB și, de preferat, să aibă 
lentilele polarizate, pentru că 
doar acestea asigură o absor-
bție totală a radiațiilor solare 
și confort deplin. Atenție însă, 
ochelarii de soare de calitate 
slabă, fără su� ciente � ltre UV, 
fac mai mult rău decât expu-
nerea la lumina solară fără 
ochelari de soare!

În fața computerelor, cu 
lentile antirefl ex
Privitul multe ore pe zi către un 
monitor (� e el al unui computer, 
� e el al unui dispozitiv multi-
media) cauzează două probleme: 
uscăciunea ochilor și oboseala 
(în special dacă persoana are 
vicii de refracție). Cei care au 
nevoie de ochelari pentru corec-
tarea vederii să poarte ochelari 

Expunerea neprotejată 
și prelungită a ochilor la 
radiații solare puternice 

sau la monitoare duce 
la îmbolnăvirea și la 

îmbătrânirea prematură a 
acestora. De asemenea, 

nerespectarea strictă 
a regulilor de igienă, 

inclusiv folosirea 
neadecvată a produselor 

de machiaj și de 
înfrumusețare, poate 

crea o serie de probleme 
oftalmologice. Iată ce ne 

sfătuiesc medicii pentru a 
le evita.

utile
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Facem România verde

Odată cu cel mic, se face mare și copăcelul 
pe care îl plantăm atunci când bebelușul 
tău vine pe lume.

Prin intermediul Fundației Conservation Carpathia, 
vom planta un copac într-o zonă defrișată din 
Munții Făgăraș, pentru fiecare copil născut în 
maternitățile MedLife.

excesivă a suprafeței ochilor, 
problema trebuie abordată din 
timp, prin folosirea lacrimilor 
arti� ciale prescrise de medicul 
oftalmolog. Uscarea excesivă și 
oboseala ochilor pot �  evitate, 
de asemenea, prin pauze după 
� ecare oră de privit în moni-
tor, timp în care persoana să 
se ridice de la computer, să 
privească în zare și să clipească 
voit. Un tratament preventiv de 
substituție cu lacrimi arti� ciale 
se recomandă și celor care petrec 
mult timp într-un mediu fără 
aerisire naturală.

Atenție, machiaj 
cu risc oftalmologic!
Regula igienei mâinilor se 
aplică ori de câte ori urmează 
să atingem zona din jurul 
ochilor, � e cu mâna, � e cu 
diverse obiecte. În aceeași idee, 
nu se împrumută produsele de 
machiaj și, în niciun caz, nu se 
folosesc testerele de produse 
de machiaj din magazine. Tot 

legat de machiaj, medicii atrag 
atenția că obiceiul de a aplica 
creionul dermatograf pe zona 
ciliară interioară (marginea 
imediată a ochilor) favorizează 
apariția orjeletului, așa-numi-
tul urcior, pentru că acolo se 
deschid canalele glandulare și, 
nemaiavând unde să secrete, se 
produce un blocaj.
Periculoasă pentru sănătatea 
ochilor este și aplicarea acelor 
gene false, pentru care se folo- 
sesc adezive toxice. Și varianta 
de gene semipermanente poate 
�  un punct de plecare pen-
tru dezvoltarea unor infecții 
alergice sau bacteriene, dacă nu 
au fost respectate măsurile de 
igienă.

Articol realizat cu ajutorul 
dr. Cristina Păunescu, medic 
primar oftalmologie, Hypercli-
nica MedLife Grivița, și al dr. 
Gokhan Bakkaloglu, medic spe-
cialist oftalmologie, Hyperclinica 
MedLife Titan

prescriși de medic, care este 
bine să aibă lentile antire� ex și 
cu � ltre pentru lumina albastră. 
Lentilele antire� ex împiedică 
apariția re� exiilor iritante, 
elimină imaginile fantomatice 
apărute pe fondul re� exiei și 
îmbunătățesc claritatea vederii. 
Însă chiar și în cazul persoanelor 
care nu au nevoie de ochelari de 
vedere, lumina monitoare-
lor poate deveni obositoare și 
deranjantă după mai multe 
ore petrecute în fața lor, � ind 
recomandată purtarea ochelari-
lor cu lentile antire� ex, pentru 
extraprotecție. 

În concluzie, persoanele care 
lucrează multe ore în fața 
monitorului, persoanele care 
stau multe ore pe zi în medii 
iluminate arti� cial și cele care 
șofează pe timp de noapte ar 
trebui să poarte ochelari cu 
lentile antire� ex.

În ceea ce privește uscarea 

sănătatea lui
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