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Interviu:
„Un chirurg nu poate funcţiona
bine de unul singur, ci într-o echipă”
Dr. Radu-Corneliu Marian, medic primar 
chirurgie generală, Life Memorial 
Hospital

Dosar medical:

CUM CULTIVĂM
CREATIVITATEA 

COPIILOR



Creativitatea, adică gândirea colaterală, necon-
vențională sau așa-numita gândire „out of the 
box” („în afara cutiei”), nu este o abilitate speci� că 
doar geniilor sau persoanelor cu aptitudini 
intelectuale deosebite. Fiecare dintre noi se naște 
creativ, pentru că toți avem nevoie să ne rein-
ventăm pe parcurs pentru a trăi în armonie cu 
lumea din jur � ind ceea ce suntem cu adevărat.  

Observând dinamica societății actuale, putem 
intui ce resursă prețioasă pentru o viață împlinită 
se va dovedi a �  creativitatea în viitorul apropiat. 
De altfel, se estimează că asta se va re� ecta tot 
mai mult în aspectele practice ale vieții (cum ar 
�  găsirea unui loc de muncă, dacă ne gândim că 
multe dintre activitățile făcute de om acum vor 
�  preluate de roboți specializați) și nu doar în 
domeniile ce țin de artă, cu care ne-am obișnuit să 
asociem această capacitate. 

Tocmai de aceea, în sistemele de învățământ din 
lume în care se ia în serios misiunea școlii de a-i 
pregăti pe copii și pe tineri pentru viață, este pusă 
problema introducerii în programa școlară a unor 
discipline organizate în jurul ideii de creativitate. 
La noi, părinții care știu cât de mare atu este 
stimularea creativității încă din copilărie, pentru 
dezvoltarea și pentru devenirea unei persoane 
caută soluții pe cont propriu. Însă, dincolo de 
cursurile particulare la care sunt duși copiii pentru 
a-i încuraja să � e creativi și până la organizarea 
unor „oaze” de stimulare și de cultivare a cre-
ativității în școli, cea mai importantă rămâne tot 
relația părinte-copil și calitatea timpului petrecut 
împreună, spun specialiștii în psihologia copilului. 
Încrederea în sine pe care o câștigă astfel copiii 
este esențială pentru dezvoltarea lor psihologică 
și pentru atingerea acelui prag creativ care face 
posibilă o existență fericită.

Lectură plăcută!

Ana-Maria Niță
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Interviu:
„Fac tot felul de operaţii, 
dar îmi plac cazurile atipice“
dr. Radu-Corneliu Marian, medic primar 
chirurgie generală, Life Memorial 
Hospital
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SPITALUL DE 
ORTOPEDIE 
20% reducere 
la serviciile 
de recuperare

La Spitalul de Ortopedie si 
Chirurgie Plastică MedLife, 
vrem să ai o recuperare cât mai 
ușoară, oferindu-ți servicii de 
kinetoterapie, fi zioterapie, de 
masaj și de acupunctură cu 
prețuri cu 20% mai mici. 
De asemenea, dispunem de 
unele dintre cele mai efi ciente 
soluții terapeutice, precum te-
rapia shockwave (ESWT, nu-
mită și „terapia durerii”, folos-
ită pentru atenuarea durerilor 
cronice de la nivelul sistemului 
musculo-scheletal) sau banda 
Kinesiologica (bandaj adeziv 
care se aplică pe mușchi sau pe 
articulații, cu efect calmant și 
descongestionant).

TEL: 021 9646

CAMPANIE MEDLIFE 
Promisiunile părinților pentru
generațiile viitoare

MedLife inițiază proiectul pentru cea mai lungă scrisoare 
de promisiuni ale părinților pentru viitorul generațiilor 
următoare. Noua acțiune continuă campania „Facem 
România verde”, ajunsă la fi nalul celei de-a doua etape de 
plantare a copăceilor pentru fi ecare nou-născut venit pe 
lume în maternitățile MedLife. 

Mesajele vor fi  premiate prin tragere la sorți
Noua acțiune din cadrul campaniei „Facem România 
verde” va avea o componentă în mediul online, pe plat-
forma https://www.medlife.ro/facem-romania-verde, 
unde fi ecare părinte își poate scrie promisiunea pentru 
viitorul copiilor lui. Actualii sau viitorii părinți care-și vor 
transmite gândurile pozitive către copiii lor prin platfor-
ma online pot câștiga fi e o naștere naturală gratuită la 
MedLife, dacă este vorba de o viitoare mămică, fi e un Card 
Executive în cadrul clinicilor MedLife, timp de un an.
În următoarea etapă a campaniei „Facem România verde”, 
scrisoarea va fi  plantată în mod simbolic, ca respectare a 
promisiunilor, în „Capsula Timpului”, în zona reîmpădu-
rită din munții Făgăraș.

Pe 5 mai, angajații MedLife, alături de voluntari și de 
membri ai echipei Fundației Conservation Carpathia, au 
continuat reîmpădurirea terenului defrișat din munții 
Făgăraș. Până acum, prin campania „Facem România 
verde”, au fost plantați 28.000 de puieți.

Conferința 
Națională MedLife, 
la a IV-a ediție

În perioada 9-10 iunie, va avea 
loc cea de-a IV-a ediție a Con-
ferinței Naționale MedLife, cel 
mai mare eveniment medical la 
nivel de grup. 

Tema ediției din acest an este 
„Etiologia tratamentului și pre-
venția erorilor medicale”, princi-
palul obiectiv al evenimentului 
fi ind identifi carea posibilelor 
verigi slabe ale sistemului și 
analizarea practicilor, medicale 
sau non-medicale, care prezintă 
riscuri. Acceptarea posibilității 
ca astfel de erori să apară și 
comunicarea corectă în situații 
de acest gen sunt, de aseme-
nea, pași esențiali pentru o cât 
mai bună gestionare și pentru 
evitarea lor.

Evenimentul este adresat 
medicilor MedLife. 

www.conferintamedlife.ro

noută�i

DOTĂRI
MedLife a mai achiziționat
șase RMN-uri

MedLife continuă planul investițional axat pe tehnologie 
medicală performantă și a fi nalizat achiziționarea a încă 
șase aparate RMN de ultimă generaţie. Vor benefi cia de cele 
șase RMN-uri pacienții hyperclinicilor din Iași, Timișoa-
ra, Brașov, Arad și ai celor din București (MedLife Titan și 
MedLife Unirii).

Ca urmare a acestei investiții, MedLife ajunge la un total de 
12 echipamente de RMN la nivel național, fi ind operatorul 
cu cea mai puternică platformă privată de diagnostic și de 
tratament chirurgical din România. 

TEL: 021 9646

TIMIȘOARA
Servicii de imagistică RMN prin CAS

La MedLife Timișoara, pacienții au la dispoziție servicii de 
imagistică de tip RMN decontate prin contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate. Pentru a benefi cia de un asemenea 
tip de serviciu în condițiile menționate, pacienții trebuie să 
se prezinte pentru investigație cu trimitere de la medicul de 
familie sau de la medicul specialist.

TEL: 0256 9646

București I 9-10 iunie 
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SPITALUL DE ORTOPEDIE 
Operație inedită: protezarea articulației 
interfalangiene 

În Spitalul de Ortopedie MedLife din București, a avut 
loc, recent, o operație inedită de protezare a articulației 
interfalangiene cu implant din silicon, numit PIP Silicone, 
fabricat în SUA. Persoana operată suferea de o artroză in-
stalată posttraumatic, având respectiva articulație a mâinii 
blocată, infl amată și dureroasă.

Echipa de ortopezi care a operat a fost formată din dr. 
Gabriela Soare și dr. Cosmin Baciu. 

Toată logistica necesară operației – instrumentarul, tehni-
ca chirurgicală, setul complet, plus rezervele de implanturi 
sterile pe diverse mărimi – a fost oferită de Enlife Solu-
tions.

TEL: 021 642 12 73

noută�i

MEDLIFE TIMIȘOARA
Dr. Simona Nițescu, medic specialist 
chirurgie estetică 

Dr. Simona Nițescu a absolvit, în anul 2008, ca șefă de promoție, Facultatea 
de Medicină Generală din cadrul UMF „Victor Babeș”. În perioada 2009-2014, 
a urmat stagii de rezidențiat în țară și în Germania. În 2014, devine medic 
specialist în chirurgie plastică, reconstructivă și estetică, iar din 2017, are 
drept de liberă practică în chirurgie plastică și estetică în Austria și în Ger-
mania, unde a și profesat. Nu în ultimul rând, dr. Simona Nițescu este doctor 
în științe medicale.

LIFE MEMORIAL HOSPITAL
Dr. Sever Călin Moldovan,
 medic primar chirurgie generală

De curând, medicul chirurg Sever Călin Moldovan s-a alăturat echipei 
Life Memorial Hospital. Absolvent al Facultății de Medicină Generală 
din cadrul UMF „Carol Davila”, dr. Moldovan are două supraspecializări: 
în chirurgie oncologică (din 2002) și, respectiv, în chirurgie hepatică 
și transplant hepatic (din 2006). Din 1995, când a început stagiile de 
rezidențiat în medicină generală și în chirurgie generală, a profesat într-o 
serie de mari unități medicale din București și din țară - printre care 
Spitalul de urgenţă „Sf. Pantelimon”, Institutul Clinic Fundeni, Institutul 
Naţional de Oncologie „Al. Trestioreanu” -, precum și în Franța, la Spitalul 
„St. Vincent de Paul din Lille”. Din august 2016, este senior consultant în 
chirurgie hepato-pancreatico-biliară, chirurgie oncologică și chirurgie 
laparoscopică, în cadrul Programului guvernamental de chirurgie hepa-
to-pancreatico-biliară și transplant hepatic desfășurat la Gambat Institute 
of Medical Sciences, Pakistan.

MEDLIFE TIMIȘOARA
Dr. Nicolae Constantin Balica, medic primar ORL

Dr. Nicolae Constantin Balica a absolvit Facultatea de Medicină Generală 
din cadrul UMF „Victor Babeș”, Timișoara. În prezent, este asistent universitar 

în cadrul aceleiași universități bănățene și medic primar în specialitatea de 
otorinolaringologie. Are, de asemenea, o specializare în domeniul protezelor 

auditive implantabile. Din anul 2008, activează în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal de Urgență din Timișoara și, de puțin timp, poate fi  găsit și la clinica 

MedLife Timișoara. 
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Pentru a ne putea proteja, este 
important să putem identi� ca ti-
pologiile de comportament toxic 
pe care le întâlnim în relațiile de 
zi cu zi. Iată câteva dintre ele:

• „criticul” are o stimă de sine 
scăzută și încearcă să obțină 
validarea a ceea ce este ca per-
soană printr-un comportament 
abuziv la adresa celorlalți. Fără să 
jignească în mod direct, criticul 
are capacitatea ca, prin compor-
tamentul lui, să insulte valorile, 
credințele și gândurile celor cu 
care interacționează. 

• „pasiv-agresivul” este persoa-
na care te face, în mod repetat, 
să aștepți la o întâlnire sau să 
întârzii la o întâlnire. În această 
categorie intră, în general, per-
soanele care „spun ca tine și fac 
că ele”. Negarea sentimentelor, 
sarcasmul și comentariile ce au 
întotdeauna și o altă semni� cație 
sunt aspecte ce îi caracterizează.

• „narcisistul” este persoana 
care se consideră cea mai bună la 
orice și căreia nu îi este teamă să 
declare acest lucru. Vei constata 
că îi lipsește empatia, că dorește 

te întrebi: „Care este rolul meu 
în această relație, cum întrețin 
comportamentul toxic?”. Întot-
deauna putem să alegem cum 
reacționăm la un comportament 
toxic, oricât de di� cil ar părea.

2.Nu ești vinovat! Dacă acele 
persoane apelează la învinovățire 
sau la manipulare, încercând 
să te acuze pe tine de greșelile 
lor, nu este vina ta. Fiecare este 
responsabil pentru deciziile pe 
care le ia și pentru acțiunile pe 
care le face.

3. Renunță la rolul de salva-
tor! Este bine să îi ajutăm pe 
ceilalți, însă acest lucru devine 
disfuncțional atunci când este 
vorba doar despre ei și despre 
nevoile lor, tu transformându-te 

să � e în permanență în centrul 
atenției și că va avea tendința să 
distrugă orice și pe oricine din 
jurul lui atunci când se simte 
rănit sau respins. 

• „mincinosul” este persoana 
care dorește cu orice preț să-și 
apere interesul și să-și acopere 
neputințele. Nu te poți baza pe o 
asemenea persoană, căci există 
oricând riscul să te mintă pen-
tru a-și apăra propriul interes, 
riscând să � i rănit și dezamăgit. 

•„victima” este persoana care se 
victimizează chiar și atunci când 
nu i s-a întâmplat nimic grav și 
care nu reușește să iasă din acest 
rol. Te vei simți neputincios și 
descurajat din toate demersurile 
de a ajuta o astfel de persoană. 
 

4 soluții
pentru redresare

Pentru că nu putem încheia toate 
relațiile care nu ne aduc satis-
facții, trebuie să învățăm cum 
să avem o atitudine sănătoasă în 
diferitele situații de comporta-
ment toxic. 

1. Asumă-ți ceea ce simți! Este 
relevant să înțelegem că, așa 
cum gândurile creează realitatea 
noastră, în același mod reacțiile 
noastre pot schimba dinamica 
unei relații. Atât persoana cu 
un comportament toxic, cât și 
persoana în relație cu care se 
manifestă acel comportament au 
un rol în menținerea tiparului 
disfuncțional. Așa că este util să 

în cel care le preia problemele și 
rezolvarea acestora. Ajută-i pe 
moment, apoi detașează-te și 
lasă-i să evolueze! 

4. Setează limite sănătoase 
în relație! Nu-i mai permite 
celuilalt să te învinovățească, să 
te acuze, să se plângă. Spune-i că 
vrei să schimbi subiectul, între-
abă-l de părțile bune sau, pur și 
simplu, evită conversația. 

Ai o relație cu o

Așa o gestionezi!

persoanădificilĂ?persoanădificilĂ?persoană
Relațiile în care este nevoie să dovedim că merităm ori să ne justifi căm 
emoțiile și/sau comportamentele, pentru că ne simțim controlați, 
sau să încercăm să ne schimbăm, ajungând să renunțăm la opiniile 
noastre, la cine suntem ca persoane și la ce ne reprezintă implică un 
consum emoțional uriaș din partea noastră. Indiferent că este vorba 
de relația de cuplu, de prietenie sau de colegialitate, o asemenea 
relație este disfuncțională și este nevoie să luăm măsuri.

Articol realizat cu ajutorul 
psihologului clinician Iulia 
Gabriela Avram, psihoterapeut 
de orientare cognitiv-
comportamentală, Centrul 
MindCare

minte şi inimă
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Se vorbește tot mai mult despre 
creativitate. Pare, cumva, că am 
devenit mai conștienți decât în 
trecut de importanța acestui 
factor pentru viața noastră. 
Dar ce este creativitatea și de ce 
avem nevoie de ea? „Creativi-
tatea este indispensabilă � inței 
umane. De cele mai multe ori, 
când ne gândim la ceva creativ, 
avem în minte doar activitățile 
artistice, însă psihicul oricui 
are nevoie de joc și de creativi-
tate, în � ecare moment”, spune 

prin intermediul jocului și al 
imaginației. Părinții trebuie să 
� e, deci, atenți la toate formele 
de dialog, de joc creativ, pre- 
zentându-i lumea și trezin-
du-i curiozitatea bebelușului, 
printr-o abordare creativă, care 
să-i inspire atât încredere, cât și 
frustrarea necesară pentru dez-
voltarea dorinței de cunoaștere 
și de individuare. Jocul și 
creativitatea sunt importante 
pentru buna dezvoltare psihică 
a copilului, asigurând elanul 
pulsiunii de viață”, explică 
psihologul Ruxandra Sersa.

Clădită prin joc 
și cu încredere în sine 

Creativitatea înnăscută a 
copiilor poate �  stimulată sau 

psihologul clinician Ruxandra 
Sersa, psihoterapeut de orientare 
psihanalitică în cadrul Mind-
Care.

Creativi din prima zi

Creativitatea noastră se naște 
odată cu noi. „Impulsul creativ 
este prezent din primele clipe 
de viață, prin intermediul 
sunetului (plânsul bebelușu-
lui), iar apoi ia forma jocului cu 
mama, care răspunde nevoilor 

bebelușului, dacă este o mamă 
simplă, naturală, dotată cu 
empatie și cu capacitatea de a-i 
prezenta armonios mediul în-
conjurător. Mama trebuie să � e 
ca un � ltru de excitație pentru 
copilul ei, astfel încât acesta să 
poată descoperi lumea într-un 
mod armonios și prietenos. Iar 
dacă realitatea descoperită nu 
a prezentat nimic amenințător, 
bebelușul începe să se aco-
modeze cu noul spațiu și să 
vrea să exploreze mai mult, 

inhibată, în funcție de me-
diul în care aceștia se dezvoltă 
și de atitudinea celor care îi 
educă. „Copiii au un potențial 
creativ impresionant, este 
felul lor de a � . Cadrul cel mai 
important de manifestare, dar 
și de stimulare a potențialu-
lui creativ este jocul. Copilul 
mic este mai interesat de jocul 
liber, acesta permițându-i să-și 
dezvolte încrederea în sine, 
autonomia și gândirea creativă. 
De aceea, este bine ca părinții 
să � e deschiși și � exibili și să 
arate interes pentru jocurile 
copilului, încurajându-i încer-
cările de explorare”, spune dr. 
Rodica-Augusta Urziceanu, 
medic primar neuropsihiatrie 
infantilă, din cadrul Centrului 
MindCare.     

dosar medical

Creativitatea este asemenea unei plante care se seamănă singură, dar care 
necesită să primească hrană și soare la timp, pentru a ajunge să înfl orească în toată 

splendoarea ei. Or, „la timp”, în cazul acestei aptitudini, înseamnă că procesul va 
decurge natural și va fi  efi cient dacă este stimulat în copilărie, când capacitatea 

noastră de a ne juca și de a descoperi lumea sunt maxime.
Ruxandra Sersa, 

psiholog psihoterapeut, 

Centrul MindCare

„Încrederea și 
susținerea sunt 
esențiale în 
orice activitate 
desfășurată. În 
schimb, critica, 
frustrarea, rigiditatea 
și așteptările prea 
mari vor inhiba 
procesul creativ.”

Cum cultivăm 
creativitatea

copiilor
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Stimularea copilului prin joc și 
prin activități diverse încă din 
primii ani de viață favorizează 
formarea unui număr mare 
de conexiuni neuronale (ceea 
ce, arată studiile, corespunde 
unei mari capacități de a gândi 
creativ), iar comunicarea con-
tribuie la dezvoltarea corespun-
zătoare a copilului și a per-
sonalității adultului. Însă „cel 
mai important element pentru 
dezvoltarea creativității unui 
copil este încrederea în sine, 
iar familia și mediul de viață 
au un rol deosebit în constru-
irea unei bune imagini de sine 
a copilului. Așa cum, atunci 
când era mic, bebelușul aștepta 
privirea caldă și aprobatoare a 

mamei, la fel acum, copilul se 
va raporta la mimica părinților 
și va aștepta laudele, atunci 
când face o activitate. Încrede-
rea și susținerea sunt esențiale 
în orice activitate desfășurată. 
În schimb, critica, frustrarea, 
rigiditatea și așteptările prea 
mari vor inhiba procesul cre-
ativ”, spune psihologul psiho-
terapeut Ruxandra Sersa.

Educație în spirit liber

Creativitatea este o calitate edu-
cabilă. În funcție de metodele 
aplicate în cadrul procesului 
educativ, creativitatea poate 
�  ampli� cată și ra� nată sau, 
dimpotrivă, inhibată. „În 
ultimul timp, se discută tot mai 
des despre creativitate și se ve-

hiculează ideea că <<școala ar 
ucide mințile copiilor>>, într-o 
societate în care se pune accent 
pe imaginație și pe dialog liber. 
Copiii participă, în schimb, la 
tot felul de ateliere (de teatru, 
de pictură, de dezvoltare per-
sonală etc.), considerându-se 
că orice curs este bine-venit 
în bătălia pentru câștigarea 
supremă a creativității. Dar, 
oare, acesta-i drumul corect?”, 
se întreabă psihologul Ruxan-
dra Sersa. 
Sigur este că, totuși, ceva 
trebuie să se schimbe în modul 
cum este organizată școala, 
astfel încât să existe un echili-
bru între ceea ce reprezintă 
acumulare de informații - dis-
ciplină - autoritate și, respectiv, 
exprimarea liberă a individuali-
tății și formarea unor indivizi 

care să � e pregătiți propriu-zis 
pentru viață. „Încă dinainte 
de a avea vârstă școlară, copiii 
dispun de un potențial cre-
ativ susținut de o manifes-
tare pregnantă a trebuințelor 
de cunoaștere, de a� rmare, 
de independență. Pentru a 
rămâne astfel, este necesar să 
le � e încurajată libertatea de 
expresie, iar stabilirea limitelor 
să nu � e prea rigidă. Se impune, 
însă, stabilirea unui echilibru 
între libertatea de expresie și 
o oarecare structură, pentru 
obținerea bene� ciilor legate 
de creativitate. Astfel, copilul 
își poate exprima emoțiile, se 
simte liber și-și folosește imag-
inația”, spune medicul primar 
neuropsihiatrie infantilă Rodi-
ca-Augusta Urziceanu.
În ceea ce privește atitudinea 

părinților în contextul școlii, 
miza este ca, prin cultivarea 
relației cu propriii copii, să 
găsească acele mijloace prin 
care să-i susțină în devenirea 
lor naturală, fără a le pune pe 
umeri presiunea performanței 
cu orice preț. „Părinții își do-
resc copii talentați, răbdători, 
dar, de cele mai multe ori, le 
taie aripile creativității având 
pretenții mult prea mari de la 
aceștia. Iar odată ce am anihilat 
creativitatea unui copil, i-am 
refuzat dreptul la o viață liberă, 
sănătoasă, iar asta, în detri-
mentul unor diplome, note, 
păreri”, mai spune psihologul 
Ruxandra Sersa. 

A.N.

dosar medical

Dr. Rodica-Augusta 
Urziceanu, medic primar 
neuropsihiatrie infantilă, 

MindCare

„Copiii au un 
potențial creativ 
impresionant, 
este felul lor de 
a fi . Cadrul cel 
mai important de 
manifestare, dar 
și de stimulare a 
potențialului creativ 
este jocul.”

Expunerea precoce la monitoare 
plafonează creierul 

„Utilizarea precoce (sub vârsta 
de 3 ani) și de durată a ecranului 
(TV, computer, laptop etc.) 
poate avea consecințe nefaste, 
durabile: de la tulburări de 
concentrare, afectarea funcțiilor 
cognitive, tulburări de somn, 
până la dependență și regresie. 
De aceea, părinții trebuie să se 
implice în planifi carea timpului 
și în utilizarea corespunzătoare a 
tehnologiei de către copii”, spune 
dr. Rodica-Augusta Urziceanu, 
medic primar neuropsihiatrie 
infantilă, de la MindCare. 

Creativitatea este „o călătorie a întregului 
creier” care angajează ambele emisfere, pentru 
că activitatea cerebrală se bazează pe rețele 
neuronale, se arată în noua teorie asupra 
inteligenței umane prezentată de psihologul 
american Scott Barry Kaufman. 
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Ritmul de creștere al copiilor, în 
înălțime și în greutate, este repre-
zentat prin diferite grafi ce. În cazul 
unei dezvoltări normale, traiectoria 
trasată pe durata procesului de 
creștere este identică sau foarte 
asemănătoare cu cea trasată de spe-
cialiști, menținându-se pe linie până 
la încheierea respectivei etape.
Înălțimea fi nală a unui copil depinde 
de înălțimea părinților (înălțimea 
medie preconizată genetic), precum 
și de pubertate. Pubertatea deter-
mină o creștere rapidă și semnifi -
cativă în primii doi ani după debut 
și, ulterior, închiderea cartilajelor 
de creștere. Ca atare, un copil 
supraponderal sau obez va avea 
pubertatea la o vârstă mai fragedă și 
o înălțime fi nală mai mică.

Tulburări de creștere
și dezvoltare întâlnite 
Fiecare copil are propriul lui ritm 
de creștere și dezvoltare, fi ind 
infl uențat de mai multe variabile. În 
primul an de viață, creșterea depin-

de de factorii nutritivi, alimentari, 
ulterior, hormonul de creștere fi ind 
principalul responsabil. Alte cauze 
ale hipostaturalității sunt: hipotiroi-
dismul, unele boli genetice rare, 
cum este sindromul Turner, puber-
tatea precoce, anemiile severe (beta 
talasemii), bolile cronice severe 
(insufi ciența hepatică, insufi ciența 
renală, insufi ciența respiratorie 
etc.), unele tulburări gastro-intesti-
nale (malabsorbție, boală celiacă), 
unele tulburări psiho-emoționale 
(lipsa afectivității parentale). Cel mai 
frecvent, însă, nu există o cauză 
anume pentru insufi ciența staturală, 
fi ind vorba de o înălțime mică prin 
constituția moștenită. Mai rar, poate 
apărea o altă tulburare de creștere, 
și anume creșterea excesivă în 
înălțime, așa-numitul gigantism. 
Alte tulburări de dezvoltare des 
întâlnite la copii și la adolescenți 
sunt: pubertatea precoce sau 
întârziată, ginecomastia (dezvol-
tarea sânilor la băieții adolescenți), 
telarha (dezvoltarea sânilor la fetițe 
cu vârste sub 9 ani) și micropenisul. 
Pubertatea precoce se manifestă, în 
cazul fetelor, prin apariția pilozității 
axilare și pubiene și prin dezvoltarea 
sânilor înaintea vârstei de 9 ani. În 

cazul băieților, dacă prezintă pilozi-
tate axilară, pubiană, facială și dez-
voltarea organelor genitale înaintea 
vârstei de 11 ani, trebuie investigați 
pentru pubertate precoce.

Soluții pentru 
dezvoltare armonioasă
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 aces-
ta 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 trata-
ment 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 celiace) și, bineînțeles, în 
tratament cu hormon de creștere.

Articol realizat cu ajutorul dr. Steluța 
Bosoancă, medic specialist endocri-
nologie, Hyperclinica MedLife Titan  

Tulburările care pot apărea în creșterea și în 
dezvoltarea copiilor reprezintă una dintre fricile 
cele mai întâlnite printre părinți. Din fericire însă, 
în majoritatea cazurilor, este vorba doar de alarme 
false. Totuși, la ce indicii ale corpului afl at în 
transformare pe durata pubertății ar fi  bine să ia 
seama părinții, astfel încât să se poată adresa unui 
medic specialist în timp util?

totul despre copii

Se dezvoltă fi zic
normal copilul tău?
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„Un chirurg nu poate funcționa bine 
de unul singur, ci într-o echipă”

Interviu cu dr. Radu-Corneliu Marian, medic primar
chirurgie generală, Life Memorial Hospital

Medicul chirurg Radu-Corneliu Marian are o vastă 
experiență în chirurgia abdominală – inclusiv în 

chirurgia abdominală de urgență!–, dobândită în 
23 de ani de activitate în Spitalul Clinic de Urgență 

Floreasca, unde s-a confruntat cu nenumărate cazuri 
afl ate la limita dintre viață și moarte. De câteva luni, 

dr. Marian s-a alăturat echipei MedLife, pentru a oferi 
pacienților din România oportunitatea de a benefi cia 
atât de tratamente chirurgicale de înaltă calitate, cât 

și de condiții optime de îngrijire postoperatorie. 

Prezentați-vă potențiali-
lor pacienți, vă rog. 
Sunt chirurg născut, format și 
crescut în Spitalul de Ur-
gență Floreasca. Începând din 
studenție și până anul acesta, 
în februarie – adică vreme de 

23 de ani – măcar o noapte 
din șase am petrecut-o în cel 
mai mare spital de urgență din 
România. Am întâlnit acolo 
cazuri grele, atipice, cazuri 
depășite, cazuri la care intri în 
operație pentru că nu există altă 

șansă. În Floreasca, am învățat 
chirurgie de urgență – care este 
o chirurgie „mai specială” și nu 
înseamnă că intri în operație 
mai repede, ci că, de obicei, tra-
tezi boli mult mai severe decât 
cele întâlnite în chirurgia croni-
că, obișnuită, în cazul căreia 
lucrurile sunt mai previzibile. 
Acolo, aproape � ecare gardă a 
însemnat patru-cinci operații. 

Fiind în Floreasca, am început 
să operez laparoscopic încă din 
perioada în care a apărut lapa-
roscopia în București, de acum 
19 ani. (Din ce știu, în Spitalul 
Floreasca s-a făcut prima ope-
rație de colecist laporoscopic 
din București.) Practic, am 
crescut profesional cu această 
metodă. 

În plus, de-a lungul vremii, am 
avut multe vizite din partea 
unor chirurgi importanți din 
toată lumea, care au făcut cu 
noi cursuri, workshopuri. Mă 
refer la personalități din chirur-
gie – chirurgi care au inventat 
tehnici și care au dat numele 
unor operații care apar în ma-
nualele de specialitate.

Experiența acumulată în toți 
acei ani mă ajută, în prez-
ent, să-mi tratez în siguranță 
pacienții, indiferent de leziunile 
constatate intraoperator. 

De aproximativ trei ani, fac par-
te dintr-o echipă internațională 
de chirurgi ce țin workshop-uri 
de chirurgie de urgență și 
traumă. Cursurile se desfășoară 
anual, în cadrul UMF „Carol 
Davila” din București, sub coor-

donarea prof. dr. Selman Uranus 
de la Spitalul Universitar din 
Graz și sub tutela Societății Eu-
ropene de Traumă și Chirurgie 
de Urgență. De altfel, sunt unul 
dintre membrii fondatori ai 
acestei societăți europene.

interviu

„Experiența acumulată în toți acei ani mă 
ajută să-mi tratez în siguranță pacienții, 
indiferent de ce aș găsi intraoperator.”
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Povestiți-ne despre câteva 
cazuri grele pe care le-ați 
soluționat de-a lungul 
vremii.
Sunt atât de multe aseme-
nea cazuri, cu unii dintre acei 
pacienți mai țin legătura și după 
15 ani de când i-am operat – 
mă sună să mă felicite de săr-
bători sau inclusiv să mă întrebe 
ce să facă atunci când răcesc, 
unde să se ducă. Chiar dacă știu 
că sunt chirurg, dar sunt omul 
lor de încredere.
Mi-au rămas în memorie mai 
ales acele cazuri cărora nu le 
dădeam prea multe șanse nici 
după operație. Și, totuși, au 
rezistat. Astfel de cazuri au 
fost cele ale unor pacienți cu 
infarcte intestinale, cu peritonite 
depășite – am avut, de exemplu, 
anul trecut, un pacient care a 
venit cu o peritonită fecaloidă, 

adică cea mai gravă formă de 
peritonită întâlnită la om, o per-
forație de colon cu care stătuse 
o săptămână. Nu-mi imaginez 
nici până azi cum a putut să 
stea atât timp. A fost o operație 
infernală, pe durata căreia am 
scos conținut colonic din toată 
cavitatea abdominală. Când am 
ieșit din sala de operație, am 
vorbit cu familia și le-am spus 
că ceea ce găsisem acolo era in-
compatibil cu viața. Și, cu toate 
acestea, prin eforturile noastre 
și ale colegilor din specialitatea 
de terapie intensivă, pacientul 
a supraviețuit. Pe acest pacient, 
operat în urmă cu un an și 
jumătate, chiar l-am revăzut de 
curând, a venit acum două zile 
la control, aici, în MedLife.

De asemenea, am avut pacienți 
care cu o săptămână înainte 

suferiseră un infarct miocardic 
și pe care a trebuit să-i operez 
de tumori digestive hemoragice 
cu risc vital. Sau, îmi amintesc 
de cel mai în vârstă pacient al 
meu, în vârstă de 98 de ani, 
pe care l-am operat pentru un 
cancer gastric hemoragic.

Au existat și cazuri de pacienți 
cu abdomenul străpuns de 
obiecte care le treceau dintr-o 
parte în alta – de exemplu, 
un pacient căruia îi traversase 
abdomenul o țeavă de pod – și 
care, la fel, au supraviețuit prin 
eforturile echipei. În chirurgie, 
cazurile nu sunt rezolvate doar 
de chirurg – mai ales cazurile 
di� cile, complicate – ci chirur-
gul este, de obicei, cel care 
manageriază pacientul, dar în 
spatele � ecărui caz rezolvat se 
a� ă o echipă mare. Un chirurg 

nu poate funcționa bine de 
unul singur, ci într-o echipă, în 
care terapia intensivă joacă un 
rol-cheie.

Cum de ați făcut trecerea 
către sistemul medical 
privat?
Am hotărât să vin în sistemul 
privat în momentul în care am 
știut că pot termina în siguranță 
pentru pacient orice operație, 
indiferent de surprizele care 
pot apărea intraoperator. În 
general, un chirurg bun se vede 
acolo unde cazul este la limită. 
Operațiile cazurilor obișnu-
ite decurg la fel de bine dacă 
sunt realizate de mine sau de 
rezidenții pe care i-am format 
– am format cinci generații 
de rezidenți de chirurgie, care 
acum sunt medici specialiști sau 
primari. Diferența se face, însă, 

în cazurile la limită, în care un 
chirurg bun înclină balanța în 
favoarea pacientului.

Și, karma mea, primul caz 
soluționat cu succes în cadrul 
Life Memorial Hospital a fost 
o ocluzie intestinală, pacientul 
trebuind să � e operat în primele 
două ore după ce a ajuns la 
spital.

Pentru ce tipuri de op-
erații puteți fi  solicitat în 
cadrul MedLife?
Am activitate full-time în bloc-
ul operator al Life Memorial 
Hospital, unde realizez toate 
operațiile din sfera chirurgiei 
generale și abdominale (în 
patologii tumorale sau netu-
morale, cronice sau de urgență, 
laparoscopic sau pe cale clasică, 
inclusiv chirurgia peretelui 

abdominal), exceptând chirurgia 
bariatrică și chirurgia endocrină. 

Ca orice chirurg, fac tot felul 
de operații – mai di� cile, mai 
simple –, cu precizarea că îmi 
plac cazurile atipice.

Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră chirurgia?
Chirurgia înseamnă pentru mine 
telefoane primite în miez de 
noapte, când trebuie să te sui în 
mașină așa cum te găsești și să te 
prezinți la datorie. Chirurgia nu 
este doar o profesie, ci un mod 
de viață. Însă mă consider un 
privilegiat, pentru că fac ce-mi 
place. Este o binecuvântare să 
poți salva viața unui om. Dacă ar 
�  să aleg din nou, aș alege același 
lucru.

A.N.

interviu

19 ANI
este experiența în chirurgie laparoscopică 

a dctorului Radu-Corneliu Marian
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sănătatea ei

A legerea metodei contracept ive potr iv ite se face sub 
str icta îndr umare a med iculu i g inecolog. Ast fel, după 
evaluarea stăr i i genera le de sănătate a pacientei, pr in 
examen cl in ic ş i paracl in ic (imagist ic ş i anal ize de la-
borator), vor f i luate în ca lcul vârsta acesteia şi st i lu l de 
v ia�ă (f recven�a act iv ită� i i sexuale, număr ul de par tener i 
sexual i), inten� ia de a procrea, precum şi istor icul fam i l i-
a l pr iv ind unele a fec� iun i, ma i a les cele t rombot ice.

Metoda de contracep�ie
se alege împreună cu medicul

• metabolizarea lor hepatică 
antrenează o serie de reacții 
adverse sau de complicații. 

• în primele luni de admini- 
strare, apar frecvent greață, 
vomă, cefalee, mastodinii, 
scăderea libidoului, exces 
ponderal, spotting intermen-
strual. 

Contraindicații:
• absolute: sarcina și alăptarea, 

antecedentele personale 
tromboembolice (precum 
accidental vascular cerebral, 
tromboza venoasă profundă, 
embolia pulmonară, infarctul 
miocardic acut), prezența 
unor factori de risc trom-
bogeni (precum � brilația 
atrială, valvulopatiile, 
tulburările de coagulare), 
sângerarea vaginală de cauză 
neprecizată, diabetul zaharat, 
cancerele estrogeno-depen-
dente (cancerul de sân sau 
de endometru), afecțiunile 
hepatice severe, imobilizarea 
prelungită, hipertensiunea 
arterială severă, siclemia 
sau por� ria, hiperlipidemia, 

Există o gamă variată de metode 
contraceptive, � ecare prezentând 
avantaje, dezavantaje și contra-
indicații. Iată care sunt cele mai 
populare astfel de metode:

Pilulele contraceptive 
Atenție! Este total greșită 
alegerea pilulei contraceptive 
la sfatul anturajului, conform 
autoinformării sau, pur și simplu, 
aleator.

Avantaje: 
• rata foarte scăzută a sar-

cinilor nedorite, în condițiile 
utilizării corecte; 

• diminuarea � uxului men-

strual și a intensității sin-
dromului premenstrual; 

• corectarea dezechilibrelor 
hormonale preexistente (de 
exemplu, sindromul ovarelor 
polichistice);

• scăderea ratei de apariție 
a chisturilor ovariene și a 
cancerului ovarian. 

Dezavantaje: 
• nu protejează împotriva bo-

lilor cu transmitere sexuală;
• obligativitatea administrării 

la oră � xă, zilnic, în caz con-
trar putând apărea sângerări 
de privare hormonală sau 
chiar sarcini nedorite;

• scăderea intensității sin-
dromului premenstrual;

• nu apar variații ale greutății 
corporale sau modi� cări ale 
libidoului; 

• scăderea incidenței bolii 
in� amatorii pelvine;

• nu se impune extragerea 
lor înaintea efectuării unui 
RMN, � ind fabricate din 
plastic, mult mai bine 
tolerate, în timp, de către 
paciente. 

Dezavantaje: 
• mai costisitor decât dispozi-

tivele clasice;
• poate duce la apariția chis-

turilor funcționale ovariene 
sau la creșterea mioamelor 
uterine existente. 

Prezervativul
Avantaje: 
• oferă protecție împotriva 

bolilor cu transmitere sexuală 
ambilor parteneri;

• are e� ciență foarte mare, 
dacă este utilizat corect; 

• evită expunerea la hormo-
ni exogeni, � ind indicat 
persoanelor cu contrain-
dicații pentru contracepția 
estro-progestativă clasică.

Dezavantaje: 
• în cazul în care se rupe, poate 

surveni o sarcină nedorită;
• devine inutilizabil în caz de 

alergie la latex; 
• trebuie folosit pe toată dura-

ta actului sexual.

Articol realizat cu ajutorul dr. Iulia 
Savu, medic specialist obstetri-
că-ginecologie, Life Memorial 
Hospital

otoscleroza. 
• relative: fumatul, în special 

în asociere cu alți factori de 
risc (vârsta de peste 35 de 
ani, obezitatea sau hiperten-
siunea arterială), migrenele, 
epilepsia, choreea minoră, 
scleroza în plăci, afectarea 
funcției renale, amenoreea de 
cauză neprecizată, depresia. 

Steriletul
Avantaje: 
• oferă confortul unui dispozi-

tiv activ permanent, timp de 
3-5 ani, în funcție de tipul 
produsului utilizat, utiliza-
toarea nemai� ind supusă 
� uctuațiilor hormonale;

• sunt foarte bine tolerate, în 
timp, de majoritatea utiliza-
toarelor; 

• diminuarea � uxului men-
strual până la câteva picături 
sau chiar prin amenoree, în 
unele cazuri;

• prevenția cancerului endo-
metrial și scăderea ratei bolii 
in� amatorii pelvine. 

Dezavantaje: 
• sângerare abundentă, crampe 

abdominale și disconfort 
crescut pe perioada men-
struală, în cazul folosirii 
dispozitivelor cu cupru; 

• există cazuri în care steriletul 
este expulzat din cavitatea 
uterină, precum și situații, 
excepționale, în care poate 
perfora peretele uterin, 
migrând intraabdominal sau 
se poate inclava în peretele 
uterin, � ind di� cil de extras; 

• dispozitivele metalice (din 
cupru sau din aur) necesită 
extragere înaintea efectuării 
unor investigații paraclinice, 
precum RMN-ul;

•  nu protejează de bolile cu 
transmitere sexuală. 

Dispozitivul hormonal 
Avantaje față de cel inert: 
• sângerarea menstruală este 

mult diminuată sau chiar 
absentă, pe durata utilizării 
(3 sau 5 ani, în funcție de 
dispozitiv);
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Soluții de tratament 
în disfuncțiile erectile

Un bărbat care, în repetate 
rânduri, nu poate obține sau 
menține o erecție su� cientă 
pentru a permite o perfor-
manță sexuală satisfăcătoare 
se confruntă cu o disfuncție 
erectilă. Tot disfuncție sexu-
ală este și ejacularea precoce, 
adică inabilitatea de a amâna 
ejacularea su� cient timp pent-
ru a obține plăcerea sexuală. 
Mai exact, se manifestă prin 
ejaculare înainte sau la foarte 
scurt timp după începerea 
unui raport sexual sau prin 
ejaculare care apare în absența 
unei erecții su� ciente pentru 
ca actul sexual să se poată re-

aliza. Asociația Internațională 
pentru Medicină Sexuală dă 
o de� niție precisă a proble-
mei: ejacularea precoce este 
o disfuncție sexuală în care 
ejacularea apare întotdeauna 
sau aproape întotdeauna la 
mai puțin de un minut de la 
penetrarea intravaginală sau 
apare o diminuare semni� -
cativă a timpului de latență 
la trei minute sau chiar mai 
puțin. 

Consecințele resimțite în ast-
fel de situații sunt negative, se 
înțelege: distres, frustrare și 
evitarea intimității sexuale. 

Organice, psihogene 
sau mixte
Disfuncțiile erectile pot �  de 
natură: organică (produsă de 
boli sau de traumatisme locale), 
psihogenă (produsă de cauze 
psihologice) sau mixtă. Cele 
de natură organică apar mai 
frecvent la vârstnici, � ind legată 
de comorbidități și de medicația 
ce poate interfera cu funcția 
erectilă), în timp ce disfuncțiile 
de natură psihogenă apar mai 
frecvent la bărbații tineri. 
Erecția � ind un proces neu-
ro-vascular controlat de sistemul 
nervos autonom, tulburările de 
erecție pot �  considerate o   

Disfuncțiile sexuale sunt, în multe 
cazuri, expresia unei probleme 

de sănătate și, prin impactul 
semnifi cativ pe care îl au asupra 
calității vieții ambilor parteneri, 

reprezintă o problemă de cuplu. 
Este important, deci, ca persoanele 
afectate să-și depășească jena și să 

se adreseze unui specialist pentru 
investigații și pentru tratament. 

sănătatea lui
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rea” cauzei, atunci când aceasta 
poate �  remediată. Astfel, 
situația se poate redresa prin:
• schimbări ce țin de stilul de 

viață (renunțarea la fumat 
și/sau la consumul excesiv 
de alcool, îmbunătățirea 
stilului alimentar, un 
program zilnic de exerciții 
� zice, ajustarea tratamentu-
lui medicamentos etc.);

• administrarea, conform 
indicațiilor medicului, 
punctual sau pe termen 
lung, a unor medicamente 
pe cale orală;

• injectarea intracavernoasă a 
unor substanțe vasoactive, 
în monoterapie sau în com-
binații. (Aceste tratamente 
au o rată de succes de peste 
85%.) De asemenea, local, 
se poate aplica terapia cu 
unde șoc de intensitate 
joasă o terapie mai recentă, 

care vizează îmbunătățirea 
hemodinamicii peniene; 

• folosirea unor dispozitive 
pentru erecție cu vacuum 
– constau în aplicarea unui 
inel constrictor la baza 
penisului, care produce 
retenția sângelui în corpii 
cavernoși;

• adoptarea unei soluții de-
� nitive, cum ar �  montarea 
unei proteze peniene;

• combaterea stresului și a 
tulburărilor de anxietate 
cu ajutorul psihoterapiei, 
terapiilor comportamentale, 
tratamentului farmacologic, 
aplicațiilor locale.

Articol realizat cu ajutorul 
dr. Luminița Teodorescu, 
medic primar urologie, 
Hyperclinica MedLife Grivița

 
manifestare precoce a bolii vas-
culare coronariene sau periferice. 
De altfel, factorii de risc cardio-
vasculari, precum obezitatea, 
diabetul zaharat, dislipidemia, 
sindromul metabolic, fumatul, 
sedentarismul, sunt și factori de 
risc pentru disfuncțiile erectile. 
În schimb, ejacularea precoce 
are o etiologie necunoscută, 
� ind propuse mai multe ipoteze 
biologice și psihologice, cum ar 
�  anxietatea sau hipersensibili-
tatea peniană. Astfel că, pentru 
a putea pune un diagnostic, me-
dicul trebuie să țină cont de toți 
factorii care pot afecta faza de 
excitație: vârsta, partener sexual 
nou, frecvența activității sexuale. 

Tratamentul, în funcție 
de cauză
Soluțiile terapeutice au în ve-
dere, în primul rând, „rezolva-

sănătatea lui
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La MedLife, natura și oamenii
cresc mari împreună

Call Center: 021 9646  |  www.medlife.ro

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.


