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Se poate spune că stresul acționează ca 
o sabie cu două tăișuri: pe de o parte, 
ne mobilizează și ne pune în starea 
optimă de funcționare pentru a atinge 
cât mai mult din potențialul cu care 
am fost înzestrați, pe de altă parte, ne 
blochează și ne sabotează � zic și psihic, 

cu urmări dintre cele mai 
neplăcute sau dintre cele 
mai grave. Iar pentru că 
știm ce consecințe negative 
poate avea stresul, putem 
ajunge la „performanța” 
de a �  stresați de... stres și, 
temându-ne că vreo situație 
ori vreo persoană ar putea 
să ne scoată din zona noas-
tră de confort, să o evităm, 
pierzând, poate, câteva 
dintre trenurile importante 
ale vieții. Și-atunci, ce-i de 

făcut: fugim de stres și, implicit, de 
oportunități sau luăm taurul de coarne 
și ne trăim fără frică viața?

Stresul este, totuși, întâi de toate, un 
mecanism de apărare și o încununare 
a capacității noastre de a � . Este mai 
mult un atu decât o vulnerabilitate. 
Însă, pentru asta, avem nevoie să de-
prindem atitudinea potrivită față de el. 
Așadar, de ce să ne gândim la stres 

ca la ceva nociv, când starea de alertă 
speci� că ne poate ajuta să ne atingem 
obiectivele și să � m noi în plenitudinea 
noastră? Adevărul este că stresul nici 
măcar nu dăunează sănătății, dacă 
mintea noastră se raportează la acesta 
ca la ceva bene� c. Cum așa?! Ei bine, 
există ample studii științi� ce care 
au demonstrat că simpla credință că 
stresul nu dăunează sănătății, ci ne 
ajută să facem față provocărilor vieții și 
să dăm tot ce-i mai bun schimbă felul 
în care organismul nostru reacționează 
în situații stresante. 

Nu stresul în sine este dăunător vieții, 
susțin cercetătorii americani care au 
realizat studiul în cauză, ci incapaci-
tatea de a ne gestiona emoțiile cauzate 
de acesta, însingurarea și imposibili-
tatea de a împărtăși celor care le pasă  
experiențele avute. 

Deci, soluția e pentru � ecare: putem 
deveni imuni la stres, cultivându-ne 
empatia, compasiunea și relațiile bene-
� ce cu ceilalți. Iubind ceea ce facem și 
pe cei pentru care depunem eforturi, 
stresul nu ne poate învinge!

Lectură plăcută!

Stresul rămâne,
dar atitudinea se schimbă!

Ana-Maria Nita,˘
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Cele mai importante știri referitoare la serviciile 
oferite de unitățile MedLife.

Investigațiile de rutină salvează vieți. Nu este o 
lozincă, ci o realitate. Este, într-un fel, și realitatea 
lui Ș. M., de 42 de ani, din București, care, în 
urma unei ecogra� i abdominale totale și a unei to-
mogra� i computerizate, a avut șansa să descopere 
la timp că o tumoră îi invadase rinichiul stâng.

Pentru dr. Caliopia Gavril-Parfene, există, anul 
acesta, un dublu motiv de sărbătoare: s-au împlinit 
zece ani de când și-a început activitatea de medic 
obstetrician-ginecolog în cadrul Spitalului MedLife 
din Grivița și a adunat, în palmaresul său profe-
sional și su� etesc, peste 1.000 de sarcini urmărite 
și, ulterior, de nașteri gestionate cu succes. 

Persoanele afectate de omartroză (artroza 
umărului) acuză reducerea mobilității locale 
(redoare), diminuarea forței brațului corespun-
zător articulației afectate, dureri episodice sau 
de durată și jenă funcțională majoră, adică o di-
minuare a funcției articulare și a calității vieții.  
Cum tratamentul conservator conduce, de 
multe ori, la o alterare progresivă și ireversibilă 
a mobilității și, implicit, la dureri permanente, 
intervenția chirurgicală rămâne singura opțiune 
capabilă de a restaura funcția articulară.

Puteți citi despre: cauzele apariției tiroiditei 
autoimune și, respectiv, riscul de apariție a bolii 
la fetițe, măsurile de protecție a copiilor care 
merg în colectivitate contra virozelor respiratorii, 
durerile de călcâi asociate unei hernii de disc, 
cum se contractează și cum se tratează infecția 
cu bacteria Helicobacter Pylori.
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O dantură sănătoasă ne in� uențează 
starea de spirit, conferindu-ne încre-
dere și siguranță în propria persoană.
Tocmai de aceea, pentru a vă bucura de 
efectele unui zâmbet impecabil, Clinica 
DentaLife vă întâmpină, până la � nalul 
anului 2017, cu oferte speciale la ser-
viciile de implantologie. Mai exact, este 
vorba de reduceri de 20% din prețul 
oricărui tip de implant dentar. 

DentaLife este prima clinică dentară 
din cadrul sistemului medical MedLife și pune 
la dispoziția pacienților, copii și adulți, o vari-
etate de servicii medicale, printre care: stomatol-
ogie generală, chirurgie orală și oro-maxilo-fa-
cială, implantologie, protetică, endodonție, 
ortodonție, estetică dentară, parodontologie, 
radiologie dentară, tomogra� e computerizată, 
precum și alte servicii conexe. 

DentaLife reunește o echipă de medici specialiș-
ti capabili de expertiza necesară pentru a inves-
tiga și trata orice problemă de natură dentară, 
folosind echipamente medicale performante.

Adresa Clinicii Dentalife: 
bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, sector 4, București
Program: luni – vineri, 08:00 – 21:00; 
                sâmbăta, 08:00 – 16:00;
Telefon: 0735 300 906 / 0735 300 907.

Reduceri la serviciile de implantologie

CLINICA DENTALIFE

6 7noiembrie 2017
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New Vision Ultrasound, în parte-
neriat cu MedLife, oferă gravidelor 
a� ate la Constanța, în perioada 23 
– 25 noiembrie, oportunitatea de a 
bene� cia gratuit de servicii complete 
de ecogra� e fetală. 
 
În perioada 23 – 25 noiembrie, la 
Constanța, va avea loc Ultrasound 
Constanta Camp, unde vor participa, 
împărtășindu-ne din experiența lor, 
câțiva medici recunoscuți inter-
național, printre care: dr. Răzvan 
Stanca, medic primar obstetri-
că-ginecologie, de la Hyperclinica 
MedLife Constanța, dr. Agnieszka 
Nocun, de la Hard of Diagnostic 
Centre „MWU DBREUSG”, Polonia, 
și prof. asoc. Marcin Wiechec, de 
la Departament of Gynecology and 
Obstetrics, Jagillonian University 
Medical College.
 
Cursul are în prim-plan femeia 
însărcinată și patologiile care pot �  
descoperite în timpul sarcinii. Astfel 
că, într-un cadru special amenajat și 
echipat corespunzător pentru ca toți 

medicii participanți să vadă în timp 
real imaginile, cele 30 de gravide 
care s-au înscris și au fost acceptate 
în program vor �  consultate ecogra-
� c pe parcursul celor trei zile de curs. 

Condițiile pe care o gravidă tre-
buie să le îndeplinească pentru a 
se înscrie în programul de evaluare 
ecogra� că sunt următoarele:
 
• vârsta sarcinii să � e între 12 

și 13 săptămâni, 21 – 24 de 
săptămâni sau 27 – 29 de 
săptămâni;

• să nu aibă indicele de masă 
corporală mai mare decât cel re-
comandat de medicul specialist.

 
Gravidele acceptate trebuie să se 
prezinte în zilele de curs, conform 
programului pe care îl vor primi la 
consultația de con� rmare a vârstei 
sarcinii.
 
Înscrierile se pot înregistra pe adresa 
o�  ce@obgyn.ro sau la numărul de 
telefon 0762983522.

Consultații ecografi ce gratuite
pentru 30 de gravide 

MEDLIFE CONSTANȚA

În cadrul Hyperclinicii MedLife Ploiești, pensiona-
rii pot bene� cia de consultații mai ie� ine cu 50% 
la următoarele specialități: medicină generală, neu-
rologie, diabet și nutriție, endocrinologie, ORL, 
gastroenterologie, nefrologie – medicină internă, 
cardiologie, o� almologie. Consultațiile cu preț 
redus se acordă de luni până sâmbătă, în intervalul 
orar 12-17.

De asemenea, pentru orice alt serviciu efectuat 
– cu excepția analizelor de laborator –, pension-
arii bene� ciază de un discount de 10%, în orice 
moment al zilei.

Consultații la jumătate 
de preț pentru 
pensionari 

MEDLIFE PLOIEȘTI
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De curând, Hyperclinica MedLife Iași pune la 
dispoziția pacientelor posibilitatea de a-și investiga 
sănătatea ginecologică prin colposcopie, o metodă 
neinvazivă de examinare a epiteliului colului uterin 
şi a epiteliului vaginal. 

Investigația se realizează cu ajutorul colposcopu-
lui, un microscop stereoscopic binocular, care 
măreşte imaginea de până la 60 de ori şi care poate 
�  prevăzut cu o minicameră pentru vizualizarea 
imaginilor pe un monitor şi înregistrarea lor. 

Diagnosticare precoce 
a cancerului de col uterin
Colposcopia nu este o investigație de rutină, ci se 
recomandă în prezenţa unui rezultat anormal al 
testului Babeş-Papanicolau, al unui rezultat pozitiv 
la testarea HPV sau dacă există suspiciuni de pa-
tologie cervicală la consultul ginecologic. 
Imagini colposcopice ce surprind modi� cări 
patologice sunt, de multe ori, expresia unor leziuni 
precanceroase ale colului uterin, numite displazii şi 
cauzate în peste 99% din cazuri de infecţia cu virus 
HPV (Human Papiloma Virus – virusul papiloma 
uman). 

Atunci când se întrunesc condiții de suspiciune, 
colposcopia este o modalitate de a depista precoce 
şi rapid o eventuală patologie a colului uterin, a 
vaginului şi a vulvei, permiţând astfel un tratament 
adecvat, corect şi e� cient.

În urma examinării colposcopice, se decide opor-
tunitatea biopsierii zonelor de epiteliu cervical, 
vaginal sau vulvar cu modi� cări patologice. Biop-
sia se poate efectua în cursul colposcopiei iniţiale 
sau ulterior, sub control colposcopic.

Dacă există indicaţii absolute, colposcopia poate �  
efectuată inclusiv în timpul sarcinii.

Procedură nedureroasă, 
de maximum o jumătate de oră.
Colposcopia se efectuează optim în primele zece 
zile după terminarea menstruaţiei, în absenţa in-
fecţiei vaginale (vaginită) sau a sângerării genitale.
Manevra diagnostică durează între 10 şi 30 de 
minute, în funcţie de complexitatea cazului, iar 
rezultatul se comunică pacientei imediat.
Manevra este nedureroasă şi nu necesită anestezie. 
Examinarea cuprinde trei timpi: examinare directă 
sau după badijonare cu ser � ziologic, examinare 
după badijonare cu soluţie de acid acetic 3% sau 
5% şi examinare după badijonare cu soluţie Lugol 
(testul Lahm-Schiller). Tamponarea colului cu 
aceste soluţii permite decelarea zonelor cu modi-
� cări patologice de la nivelul mucoasei cervicale. 

În cadrul Hyperclinicii Medlife Iași, realizează 
investigații prin colposcopie dr. Cristina David, 
medic primar obstetrică-ginecologie. 
Pentru programări, sunteți rugați să sunați la 
numărul: 0232 960  

Investigații prin colposcopie, 
acum, și la MedLife Iași

MEDLIFE IAȘI
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Dr. Antoaneta Ștefan
medic specialist gastroenterolog, 
Hyperclinica MedLife Favorit

Dr. Polixenia Stanciu
medic specialist cardiolog, 
Hyperclinica MedLife Ploiești

Dr. Mihai Crăciun
medic primar neurochirurg, 
NeuroLife – Life Memorial Hospital

Medicul specialist gastro-
enterolog Antoaneta Ștefan 
este unul dintre noii membri 
ai echipei medicale care ac-
tivează în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Favorit. Dr. Ștefan 
a absolvit, în 2011, cursurile 
Facultății de Medicină Gen-
erală din cadrul UMF „Carol 
Davila”, București.

Între 2012 și 2014, a fost medic rezident în medicină 
internă în cadrul Spitalului Universitar de Urgență 
București, apoi, din ianuarie 2014 și până în aprilie 2017, 
a fost medic rezident în gastroenterologie și în hepatol-
ogie la Institutul Clinic Fundeni și la Spitalul Clinic de 
Urgență „Sf. Ioan”, din București. Dr. Antoaneta Ștefan 
are competențe în endoscopia digestivă diagnostică și în 
ecogra� a abdominală. 

Medicul cardiolog Polixenia 
Stanciu activează, de puțină 
vreme, în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Ploiești, având o 
serie de competențe asociate 
specialității sale: competență 
în ecocardiogra� e transtora-
cică, competență în ecogra� e 
vasculară și în ecocardiogra� e 
transesofagiană, aptitudini în 
montarea holterelor EKG și TA și pentru efectuarea și 
interpretarea testelor de efort. 

Dr. Polixenia Stanciu a absolvit, în anul 2009, Facul-
tatea de Medicină Generală din cadrul UMF „Carol 
Davila”, București.

Din 2010 și până în 2015, a urmat o serie de stagii 
de rezidențiat în cardiologie în Spitalul Universitar 
de Urgență București și la IUBCV „Prof. Dr. C.C. 
Iliescu” din București.

În noiembrie 2015, devine medic specialist cardiolog, 
activând în cadrul IUBCV „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, 
precum și în Spitalul MedLife Titan, până în iunie 
2016. 

De puțin timp, s-a alăturat 
echipei NeuroLife dr. 
Mihai Crăciun, medic 
primar neurochirurg, 
cu experiență deosebită 
în neurooncologie și în 
patologia degenerativă a 
coloanei cervico-dorso-
lombare.

Dr. Mihai Crăciun a absolvit, în anul 2003, 
Facultatea de Medicină Generală din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie 
(UMF) „Carol Davila”, cu lucrarea de licență 
„Complicații non-motorii în boala Parkinson”.

În 2004, a început rezidențiatul în 
neurochirurgie la Clinica de Neurochirurgie a 
Spitalului Universitar de Urgență București.

Din 2011, a devenit medic specialist 
neurochirurg în urma examenului de 
specialitate susținut la secția Neurochirurgie II 
a Spitalului Universitar de Urgență București.

În perioada octombrie 2009 - decembrie 
2012, a fost asistent universitar la Catedra de 
neurochirurgie din cadrul Departamentului 
de neurologie, neurochirurgie, psihiatrie și 
psihologie medicală al UMF „Carol Davila”, 
București.

Din iunie 2016, este medic primar 
neurochirurg.

Dr. Andrei Mărginean
medic specialist chirurgie generală, 
MedLife Timișoara

Dr. Bogdan Mut Vitcu, 
medic primar cardiologie, cu specializare 
în cardiologie intervențională, AngioLife 

De curând, dr. Andrei 
Mărginean, medic special-
ist chirurgie generală, s-a 
alăturat echipei medicale 
MedLife Timișoara.
Absolvent al Universității de 
Medicină și Farmacie „Victor 
Babeș” din Timișoara în anul 
2008, dr. Mărginean și-a 
continuat studiile începând, 
în 2009, un rezidențiat în chirurgie generală la Spitalul 
Județean de Urgență Timișoara. În 2015, devine medic 
specialist chirurg.

În 2017, a făcut un modul de specializare în chirurgie 
generală, chirurgie endocrină și în colonoscopie, de 
câteva luni, la Spitalul Universitar Galway din Irlanda. 
La Hyperclinica MedLife Timișoara, pacienții i se pot 
adresa atât pentru servicii de chirurgie generală, cât și 
pentru servicii de proctologie.

Medicul cardiolog 
Bogdan Mut-Vitcu s-a 
alăturat, de curând, 
echipei Centrului de 
Excelență în Cardiologie 
și Cardiologie inter-
vențională AngioLife, 
venind din Centrul 
CardioLife Constanța, 
unde a fost și director 
medical. În cadrul AngioLife, poate �  solicitat 
pentru proceduri diagnostice și intervenționale, 
atât coronariene, cât și periferice.

Dr. Bogdan Mut-Vitcu a obținut specializarea 
în cardiologie intervențională în urma unor 
stagii realizate în două instituții din afara țării: 
Allgemeines Krankenhaus din Viena, Austria 
(aprilie-mai 1997) și, respectiv, Spitalul Univer-
sitar Hadassah din Ierusalim, Israel (octombrie 
1997- iulie 1998).  

Absolvent al Facultății de Medicină Generală 
din cadrul Universității de Medicină și Farma-
cie din Timișoara, în 1993, și format ca medic 
cardiolog în Centrul de Cardiologie Timișoara 
(1994-2000), dr. Bogdan Mut-Vitcu este, din 
anul 2001, cercetător științi� c principal gradul 
III în cadrul Institutului de Boli Cardiovascu-
lare din Timișoara.

Nu în ultimul rând, este membru al Societății 
Române de Cardiologie, al Societății Europene 
de Cardiologie și al Societății Române de Tera-
pie Endovasculară.
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Stresul este o reacție de adap-
tare a organismului la situațiile 
potențial periculoase, un tip de 
comportament moștenit de la 
strămoșii noștri, care se con-
fruntau mult mai des decât ne 
confruntăm în prezent cu situații 
în care viața era amenințată. În 
zilele noastre, chiar dacă viața 
nu ne este pusă cu adevărat în 
pericol în cele mai multe dintre 
situațiile pe care le resimțim 

acțiune și așa mai departe. Însă, 
până ca inima s-o ia la galop și 
până să respirăm cu întreaga 
capacitate a plămânilor, per-
cepem amenințarea cu creierul, 
cu mintea. Altfel spus, primul 
care ia contact cu sentimentul de 
amenințare pe care îl simțim în 
situațiile stresante este creierul. 
„Creierul este un organ foarte 
plastic și adaptabil, a� at în per-
manentă modi� care, ca răspuns 

ca stresante, sentimentul că 
ne a� ăm sub presiune este la 
ordinea zilei. 

Iar când suntem stresați, inima 
ne bate mai puternic, pentru 
a pompa mai mult sânge și, 
implicit, mai multe substanțe 
nutritive către țesuturi, respirația 
ni se intensi� că, pentru a primi 
mai mult oxigen, mușchii ni se 
încordează pentru a �  gata de 

la schimbările de mediu, la nivel 
sinaptic, chimic, și uneori chiar 
macroscopic, precum și la nivel 
de structuri mari cerebrale.
 
Placa turnantă, zona cea mai 
sensibilă la stres a creierului, 
este sistemul limbic, creierul «de 
animăluț», situat profund, sediu 
al instinctelor bazale de supra-
viețuire, cum e anxietatea, și al 
învățării și memoriei preseman-

DOSARMEDICAL

Stresul poate lua forme diverse, de la 
fricțiunile cotidiene care, într-un fel 
sau altul, se vor rezolva de la sine, 

până la problemele difi cile, de durată 
ori, din păcate, nesoluționabile, care 

ne pot eroda din punct de vedere 
biologic și mental. În zilele noastre, 
probabil că nicio persoană nu este 

complet ferită de situațiile stresante.
Fiecare dintre noi reacționează, însă, 

într-un fel propriu la stres, fi ind afectat 
într-o măsură mai mică sau mai mare 

de acesta.  Am afl at de la câțiva dintre 
specialiștii MedLife cum își pune 

amprenta stresul asupra stării fi zice 
și psihice și ce măsuri putem adopta 

pentru a-l combate.

„Stresul ne influențează atât viața 
emoțională, cât și cea intelectual-

decizională.”

Dr. Vlad Stroescu, medic specialist psihiatru,
Centrul MindCare

STRESULSTRESULSTRESUL
MIC GHID DE ÎNȚELEGERE 

ȘI COMBATERE
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tice, legate de stres. Zonele mai 
«noi», evoluate, cum e cortexul 
frontal, reacționează și ele. Ca 
urmare, stresul ne in� uențează 
atât viața emoțională, cât și 
cea intelectual-decizională”, 
spune dr. Vlad Stroescu, medic 
specialist psihiatru de la Centrul 
MindCare. 

Partea și mai proastă în felul 
cum răspunde creierul la stres, 
și așa aproape nelipsit, este că se 
produce un fel de efect de ecou. 
„Sub efectul stresului și al neuro-
mediatorilor săi (noradrenalină, 
cortizol), au loc modi� cări care 
tind să supraactiveze aceste zone, 
uneori în mod foarte durabil, 
chiar și după ce agentul stresor 
(divorțul, serviciul, orice dramă 
și schimbare importantă, � e ea 
brutală sau îndelungată) a înce-
tat”, explică dr. Vlad Stroescu.

Când organismul este 
suprasolicitat
Efortul organismului de a face 
față situațiilor de stres pe ter-
men lung sau celor mai scurte, 
dar frecvente și de intensitate 
mare, este costisitor pentru 
sănătate și cu efecte greu rever-
sibile. „Stresul reprezintă un set 
de circumstanțe ce necesită un 
consum sporit de resurse, iar 
cel afectat nu poate răspunde 
sau răspunde cu un cost excesiv 
de consum pentru organism. 
Pentru că este atacat constant 
de stres, organismul uman 
obosește și nu mai poate lupta. 
Este important să conștientizăm 
și că � ecare minut de stres sau 
de suferință ia din viața celu-
lelor noastre”, spune dr. Ileana 

Cristina El-Naggar, medic 
specialist medicină generală 
de la Hyperclinica MedLife 
Constanța.

„Stresul solicită resursele noas-
tre � zice și psihice, care, � rește, 
nu sunt in� nite. La un moment 
dat, ne vom simți foarte obosiți, 
așa, ca și când am �  îmbătrânit 
treizeci de ani în câteva luni. E 
modul în care corpul nostru ne 
spune că are nevoie de o schim-
bare, de o pauză, de alt regim 
de viață. Dacă nu o facem, 
oboseala va �  tot mai gravă”, 
spune medicul psihiatru Vlad 
Stroescu.

Dincolo de oboseala mentală și 
chiar � zică, expunerea excesivă 
la stres pune în scenă o serie de 
tulburări mintale care atentează 
semni� cativ la calitatea vieții. 
Depresia, tulburările anxietății 
și dependențele sunt doar dintre 
acestea. „Anxietatea e normală 
și bene� că în viețile noastre, 
dar când e în exces, determină 
insomnii, atacuri de panică, 
gânduri „obsesive”, care nu se 
opresc nici atunci când ne-am 
dori foarte mult, semne «so-
matice», care mimează afecțiuni 
ale corpului (palpitații, proble-
me digestive, probleme respir-
atorii), chiar dacă analizele ies 
toate normale. Anxietatea în 
exces e starea „de război” a or-
ganismului. Nu ne omoară, dar 
ne epuizează și poate favoriza 
episoadele depresive, faimosul 
sindrom de «burn-out», consu-
mul de substanțe nocive (alcool, 
tutun etc.)”, mai spune dr.Vlad 
Stroescu.

Stresul, la vârste fragede
Stresul are patru componente: 
stresul comportamental, stresul 
organic, stresul emoțional și 
stresul mental. Iar reacția la stres 
se manifestă sub forma unui 
sindrom nespeci� c ce include 
manifestări psihice, cognitive și 
afective, potrivit dr. Andra Iorga, 
medic specialist pediatru de la 
Hyperclinica MedLife Constanța.

Astfel, stresul comportamental 
poate �  recunoscut, în cazul 
copiilor și adolescenților,  după:  
• tendința de a �  mai puțin 

sociabili,
• dereglări ale po� ei de 

mâncare (apetit scăzut sau 
exagerat),

• tulburări de somn (adoarme 
greu, are somnul agitat),

• este mo� uros și hipersensi-
bil, apar con� icte familiale,

• are di� cultăți în vorbire (bâl-
bâială, tremurul vocii),

• scăderea performanțelor 
școlare.

Stresul organic poate �  recunos-
cut, în cazul copiilor și adoles-
cenților, după:
• cefalee, amețeli, greață;
• transpirații excesive, tahicar-

die, palpitații;
• stare permanentă de obo-

seală;
• di� cultăți respiratorii;
• răceli frecvente,reacutizarea 

unor probleme cronice;
• reacții alergice;
• reacții musculare (tensiune,-

contracții);
• reacții digestive (constipație, 

diaree);

Ce boli poate cauza 
stresul în exces

Expunerea prelungită a copiilor 
sau a adolescenților la stres sau 
șocurile emoționale le pot afecta, 
pe termen lung, dezvoltarea 
organică și psihică. 

„Starea de tensiune, de încordare 
și disconfort cunoscută ca stres 
are o importantă componentă 
subiectivă, � ind o constantă a 
existenței umane din perioada 
prenatală până la sfârșitul 
vieții. Un nivel ridicat de stres 
negativ conduce la o varietate 
de tulburări și de boli ce se 
situează între oboseala cronică 
și depresie. De asemenea, efectul 
cumulativ al stresului poate avea 
o consecință potențial negativă 
asupra sănătății copiilor, � ind 
predispuși dezvoltării 
unor probleme 
emoționale sau 
comportamentale.

Asocierea dintre 
stres și boală 
poate explica 
multitudinea 
de probleme de 
sănătate la copii, variind 
de la boli respiratorii până la 
tulburări psihice și depresie. 
Studiile au arătat că stresul 
poate funcționa ca un factor 
declanșator pentru criza de 
astm bronșic, cefalee, atacurile 
epileptice, diabet, obezitate, 
boli infecțioase, uneori chiar și 
pentru unele boli grave, cum ar �  
leucemia”, spune dr. Andra Iorga, 
medic specialist pediatru de la 
HyperclinicaMedLife Constanța.

DOSARMEDICAL

Dr. Ileana Cristina El-Naggar, medic specialist 
medicină generală,Hyperclinica MedLife Constanța

„Stresul reprezintă un set de 
circumstanțe ce necesită un consum 

sporit de resurse, iar cel afectat nu 
poate răspunde sau răspunde cu 
un cost excesiv de consum pentru 

organism.”

La ce duce prea multă tensiune

afecțiuni cardiovasculare

� uctuații de greutate (kilograme 
câștigate rapid sau pierdute rapid, la 

interval scurt de timp)

slăbirea sistemului imunitar (pe termen 
lung, este posibilă favorizarea dezvoltării 
celulelor maligne)

 tulburări de memorie 
(lacune, lapsusuri)

creșterea acidității din organism 
(un pH acid creează condiții pentru 

apariția și dezvoltarea bolilor)

depresie

tulburări ale somnului
(insomnie, coșmaruri)

tulburări de anxietate 
(inclusiv atacuri de panică)

pH-
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• să facem mici schimbări în 
viața noastră, pentru a evita 
din când în când rutina;

• să nu ne aglomerăm cu 
multe activități deodată, ci 
mai bine să le programăm 
și să ne ocupăm de ele pe 
rând;

• să petrecem timp în aer 
liber cât este posibil;

• să utilizăm mai puțin „teh-
nologia” în timpul liber;

• să ne acordăm timp pentru 
propriile pasiuni/ hob-
by-uri;

• să nu ne refuzăm micile 
plăceri din când în când;

• să cerem ajutor medical și/
sau psihologic dacă proble-
mele persistă.

 A. N.

• variații ponderale într-un 
timp scurt.

Stresul emoțional poate �  
recunoscut, în cazul copiilor și 
adolescenților, după:
• iritabilitate, nervozitate, 

anxietate, irascibilitate;
• pierderea încrederii în sine, 

dar și în cei din jur;
• lipsa de entuziasm și mo-

tivație;
• senzația de “a �  atacat”;
• umor nejusti� cat.

Stresul mental poate �  recunos-
cut, în cazul copiilor și adoles-
cenților, după:
• gândire mai puțin clară;
• acțiuni impulsive;
• di� cultăți decizionale;
• uitare și scăderea capacității 

de concentrare;
• tulburări de somn (inclusiv 

coșmaruri);
• gânduri negative, frică.

Soluții 
pentru gestionarea stresului
Nu există o soluție general-vala-
bilă pentru a ajuta să-și revină un 
organism care a fost stors de vlagă 
din cauza stresului. Însă soluții se 

pot găsi odată ce ne-am adresat 
unui specialist.
„Nu e nevoie să facem schimbări 
radicale – câți dintre noi își pot 
permite să-și dea demisia și să 
se apuce de pescuit sau de scris 
memorii– și nu există vreun leac 
miraculos, dar se pot face foarte 
multe lucruri ca să � e mai bine? 
Cheia succesului este, adesea, 
schimbarea treptată, cu pași mici: 
mai mult timp pentru tine, prac-
ticarea unui sport etc. Uneori, 
găsim împreună ce schimbări de 
stil de viață pot �  aplicate în mod 
realist.
În cazurile mai severe, mai greu 
de controlat, există tratamente 
care ajută, chiar și medicamen-
toase. Deși nu trebuie să ne ferim 
de medicamente cu orice preț, 
decizia unui tratament trebuie 
luată mereu împreună cu un 
specialist”, spune dr. Vlad Stroes-
cu, medic specialist psihiatru, de 
la Centrul MindCare.

Măsuri pentru igiena 
mentală cotidiană
Laura Neguț, psiholog clinician, 
psihoterapeut în cadrul Centru-
lui MindCare, ne recomandă o 
serie de gesturi și de atitudini 

prin care ne putem proteja de 
efectele nocive ale stresului. Iată 
care sunt acestea:
• să dormim su� cient;
• să alternăm programul 

de lucru cu perioadele de 
relaxare;

• să nu � m prea aspri, critici 
cu noi înșine;

• să avem și să cultivăm relații 
bune cu ceilalți;

• să petrecem timp de calitate 
cu familia și cu prietenii;

• să împărtășim emoțiile    
noastre – pozitive și neg-
ative – cu familia sau cu 
prietenii ori de câte ori este 
posibil;

DOSARMEDICAL

Exerciții de respirație 
pentru detensionare

Psihologul psihoterapeut Laura 
Neguț, de la Centrul MindCare, 
ne recomandă  un scurt exercițiu 
de respirație pe care să-l facem în 
momentele când simțim că am 
acumulat prea multă tensiune: 
„Respirați profund și lent, focusați 
atenția pe inspirație, gura este 
închisă, inspirați mult aer numai 
pe nas, mai mult aer decât de 
obicei. Țineți-vă respirația puțin. 
Apoi focusați atenția pe expirație: 
expirați pe gură, relaxând 
abdomenul în timp ce vă goliți 
complet plămânii de aer (timpul 
de expirație să � e cel puțin egal 
cu cel de inspirație). Nu vă forțați. 
Repetați exercițiul de câteva ori.

Precizez, însă, că un exercițiu 
simplu și rapid poate atenua 

efectele stresului neputând 
elimina neapărat și 

cauza/cauzele acestuia, 
pentru care ar �  
necesară o analiză 
mai aprofundată – 
psihologică și/sau 
medicală, apoi, în 
urma acestei analize, ar 
putea �  recomandate 

de la exerciții simple la 
programe mai complexe”.

Dr. Andra Iorga, medic specialist pediatru, 
Hyperclinica MedLife Constanța

„În cazul copiilor, stresul poate 
funcționa ca un factor declanșator 

pentru crizele de astm bronșic, atacurile 
epileptice, diabet, obezitate, boli 

infecțioase, uneori chiar și pentru unele 
boli grave, cum ar �  leucemia.”

„Împărtășiți emoțiile voastre – pozitive 
și negative – cu familia sau cu prietenii 

ori de câte ori este posibil.”

Laura Neguț, psiholog clinician, psihoterapeut, 
CentrulMindCare
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„Încerc să empatizez cu fi ecare femeie
care mi-e pacientă”

Interviu cu dr. Caliopia Gavril-Parfene, medic primar obstetrică-ginecologie, 
Life Memorial Hospital

INTERVIU

Prezentați-vă, pe scurt, vă 
rog, potențialelor paciente.
Sunt medic primar obstetri-
că-ginecologie. Am supraspecial-
izare în medicină materno-fetală 
și în reproducere umană asistată 
și probleme de fertilitate ale 
cuplului, precum și în ma-
nagement intraspitalicesc.

La începuturile carierei mele, am 
dobândit competențe în histeres-
copie, în ecogra� e ginecologică și 
mamară, în colposcopie, com-

voci, în momentul acela, care mă 
atenționau că este foarte riscant 
să las sistemul de stat – activam 
la Spitalul Filantropia – și să-mi 
desfășor activitatea într-un 
sistem privat. Acum zece ani era 
privit cu totul altfel faptul de a-ți 
desfășura activitatea în sistemul 
privat, însă eu îmi desfășurasem 
activitatea, în afara țării, în spitale 
private și nici nu vedeam altfel un 
serviciu medical de calitate decât 
într-un sistem privat. 

petențe care mi-au permis să-mi 
desfășor activitatea astfel încât 
să pot aborda din cât mai multe 
unghiuri situații de evaluare 
completă a sănătății femeii. Îmi 
desfășor activitatea în acest spital 
(n. e. – Life Memorial Hospital) 
de zece ani.

Cei zece ani de când ac-
tivați în cadrul MedLife au 
trecut repede sau încet?
Cei zece ani au trecut foarte re-
pede, atenția mea � ind îndreptată 

În cadrul MedLife, am găsit o 
echipă entuziastă și tânără. Toți 
erau dornici să arate că se poate și 
entuziasmul cu care am pornit la 
drum s-a concretizat, pe parcurs, 
în cazuri rezolvate cu succes.
În cei zece ani de când îmi des-
fășor activitatea în Life Memorial 
Hospital, am constatat o evoluție 
în ceea ce privește pregătirea 
profesională și dotarea cu 
ecografe de ultimă generație și cu 
alte dispozitive de investigație de 

asupra modului în care ne putem 
dezvolta mai mult și asupra mo-
dului în care putem îmbunătăți 
actul medical, astfel încât să ofe-
rim servicii medicale de calitate 
pacienților care ne solicită. 
Drumul meu către MedLife a 
început în urmă cu mai mult de 
13 ani, când îmi desfășuram acti-
vitatea în străinătate, în Israel. Mi 
s-a sugerat de către un medic din 
anturajul meu ca, în cazul în ca-
re-mi doresc să revin în România 
și să fac obstetrică de calitate, să-l 
caut pe domnul profesor Dimitrie 
Pelinescu Onciul.

Evident că m-am întors acasă, 
l-am căutat pe domnul profe-
sor Pelinescu și, din fericire, 
dumnealui a acceptat să-mi 
desfășor activitatea sub îndru-
marea sa. Am învățat foarte multe 
lucruri, pentru care îi sunt foarte 
recunoscătoare. Când domnul 
profesor a început activitatea în 
MedLife, nu am ezitat niciun 
moment să-l urmez, mai ales că 
nu era persoana care să ia decizii 
riscante. Au fost foarte multe 

înaltă performanță, care facili-
tează stabilirea unor diagnostice 
prenatale.

Cum sunt pacientele de 
acum, față de pacientele de 
acum zece ani?
Din fericire, multe dintre paci-
entele de acum se informează și 
este chiar lăudabilă atitudinea 
acelor viitoare mame care vin 
și își fac o evaluare completă a 
stării de sănătate înainte de a-și 
propune să rămână însărcinate. 
Pentru mine, este îmbucurător 
acest lucru, arătând o evoluție în 
felul în care ne raportăm la starea 
de sănătate. Este foarte important 
să tratăm unele probleme înainte 
de a concepe – precum infecțiile, 
unele afecțiuni cronice (diabetul 
zaharat, obezitatea, disfuncțiile 
tiroidiene) –, pentru că o vagi-
noză bacteriană sau o infecție uri-
nară, aparent banală, poate duce 
la oprirea din evoluție a sarcinii.
De asemenea, este important 
să se înceapă o administrare a 
acidului folic cu trei luni înainte 
de a concepe, pentru că acidul 
folic previne apariția unor defecte 
de coagulare, a unor defecte de 
tub neural, adică a unor defecte 
neurologice ale embrionului și, 
apoi, ale fătului. Dacă acidul folic 
se administrează după ce femeia 
este deja însărcinată, embrionul 
este deja format și este relativ 
târziu. 

De câte ecografi i este 
nevoie, în mod normal, și 
ce rol au ele în urmărirea 
sarcinii?
Standard, se fac anumite 
ecogra� i. Însă și examinările 
ecogra� ce trebuie segmentate și 

Pentru dr. Caliopia Gavril-Parfene, există, 
anul acesta, un dublu motiv de sărbătoare: 
s-au împlinit zece ani de când și-a început 

activitatea de medic obstetrician-ginecolog în 
cadrul Spitalului MedLife din Grivița și a adunat, 
în palmaresul său profesional și sufletesc, peste 
1.000 de sarcini urmărite și, ulterior, de nașteri 
gestionate cu succes.  Am stat de vorbă, deci, despre 
schimbările pe care le-a remarcat în Life Memorial 
Hospital într-un deceniu de activitate, dar și despre 
câteva dintre situațiile-limită cu care s-a confruntat, 
ca medic obstetrician, în acești ani.

„Deși responsabilitatea este dublă, satisfacția obținerii 
unui copil sănătos – după ce l-am urmărit de la câțiva 
milimetri și am observat cum i s-au dezvoltat inima și 
rinichii, și i-am numărat degețelele, pentru ca, în � nal, 
să-l vedem conturat ca � ință umană – este imensă, 

estompează amintirea oricărui efort.”
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particularizate, pentru a urmări 
bine sarcina care se dezvoltă, 
astfel încât să nu � e un fel de cutie 
a Pandorei și să existe surprize la 
naștere. Fiecare ecogra� e ne ori-
entează asupra evoluției sarcinii. 
Noi nu facem decât să inter-
pretăm și să transmitem mesajele 
pe care un copil din pântecul 
mamei ni le transmite nouă.

Prima ecogra� e se realizează 
imediat după ce apare un test de 
sarcină pozitiv, pentru localizarea 
sarcinii, pentru că, din nefericire, 
există risc de sarcină extrauterină. 
Dacă pacienta nu vine la timp 
pentru a localiza sarcina și aceasta 
se dezvoltă intratubar, la nivelul 
cicatricii uterine sau intracervical, 
atunci există riscul unei hemora-
gii importante, cu șoc hipovole-
mic (n.e. – insu� ciență circulato-
rie pe fondul reducerii cantității 
de sânge a� at în circulație) și cu 
abdoment acut.

Următoarea ecogra� e are scopul 
de a veri� ca viabilitatea embrio-
nară. După ce constatăm că em-
brionul de șase-șapte săptămâni 
are activitate cardiacă, veri-
� căm dacă gravida nu prezintă 
patologii asociate sarcinii. La 
șapte săptămâni, vorbim deja 
de un set complet de analize. 
Evaluarea ecogra� că ulterioară 
se face la 12-13 săptămâni și șase 
zile. Este cea mai importantă 
ecogra� e de prim trimestru, care, 
împreună cu analizele de sânge, 
conturează riscul de trisomie 21, 
13 și 18. Apoi, având în vedere că, 
la 18-22 de săptămâni, sistemul 
nervos central este deja conturat 
ca dezvoltare, se face ecogra� a 
de morfologie completă: ne 
uităm la morfologia cordului, 

cu unele situații care trebuie 
controlate. Și în spital, într-un 
asemenea caz, urmărirea timpilor 
de naștere este foarte importantă 
și sunt timpi în care nu ai voie 
să atingi copilul, pentru că se 
declanșează re� exul de respirație. 
Apoi, capul poate să se blocheze 
în bazin. Deci, când mi-am dat 
seama în ce situație sunt, am 
oprit totul și am asistat acea 
naștere prin telefon. Între timp, 
pacientei i s-a alăturat o prietenă, 
o doamnă care a fost foarte atentă 
la indicațiile mele telefonice. 
Punctul culminant a fost când 
capul s-a blocat în vagin, însă 
cele două s-au descurcat foarte 
bine, până la urmă. Odată ce a 
avut loc expulzia, au sosit și cei 
de la Salvare, ca să taie cordonul 
ombilical. În prezent, fetița are 
doi ani și mă vizitează frecvent. 

Un alt caz drag mie este cel care 
s-a � nalizat prin nașterea unei 
fetițe care se numește Caliopia. 
Mama fetiței, un su� et mare-
mare, s-a prezentat la spitalul 
nostru cu o sarcină cervicală – o 
sarcină care se dezvolta în afara 
cavității uterine, la nivelul colului 
–, care prezenta risc de sângerare 
importantă și chiar de pierdere 

a uterului. Însă cu perseverență, 
cu răbdare și cu ajutorul lui 
Dumnezeu, am reușit să oprim 
din evoluție sarcina extracervicală 
și, apoi, să o evacuăm. Ulterior, 
pentru că trecuseră mulți ani 
în care încercase să obțină o 
sarcină și asta nu s-a întâmplat, 
am hotărât împreună să facem 
fertilizare in vitro. A obținut o 
sarcină, dar la aproximativ 20 
de săptămâni, i s-a deschis colul. 
Mă gândeam în acele momente 
că numai printr-o minune am 
putea să ajungem mai departe 
cu acea sarcină. Minunea s-a 
produs, însă. Cu multă hotărâre 
și urmând tratamentul indicat, 
doamna în cauză a ajuns cu 
sarcina la 37 de săptămâni. Iar 
Caliopia are acum un an și câteva 
luni. Este o minune de fetiță, 
frumoasă și extrem de prezentă și 
isteață. Sunt multe cazuri care-mi 
aduc bucurie în su� et și-mi oferă 
motivația de a merge mai departe 
în această profesie, care nu este 
deloc ușoară. Sunt solicitări și în 
miez de noapte, la care trebuie 
să răspundem prompt. Sunt 
situații cu un impact emoțional 
puternic și, din păcate, nu doar 
bucuria ne conturează activitatea 
profesională, ci sunt și cazuri 

la structurile intracraniene, la 
rinichi, numărăm toate degetele 
de la mâini și picioare. Avem și 
o evaluare 3D sau 4 D, la care 
gravida este foarte receptivă și 
entuziasmată, pentru că distinge 
anumite structuri ale faciesului 
(n. e. – fața).

Aceasta este o etapă extrem de 
importantă, pentru că se observă 
ritmul de creștere fetal și trebuie 
să identi� căm cauzele unor 
eventuale tulburări de creștere. 
Următoarea ecogra� e se face la 32 
de săptămâni, La � ecare ecogra-
� e, este importantă și evaluarea 
lungimii colului, pentru că un col 
scurt, sub 2,5 cm, poate prezice 
un risc de naștere prematură, mai 
ales dacă femeia este hiperactivă, 
deshidratată sau prezintă multe 
infecții.  Ultima ecogra� e, cea 
dinaintea nașterii, de la 37 de 
săptămâni, oferă informații de-
spre factorii pro și contra în ceea 
ce privește o naștere naturală. Cu 
ocazia acestei ecogra� i, identi-
� căm care sunt resursele copilului 
de a face față unui travaliu de 
șase-opt ore, dacă este un copil cu 
restricție de creștere ori dacă are 
circulară dublă sau triplă de cor-
don ori o insu� ciență placentară, 
ori dacă nu este așezat bine etc. 

După ce identi� căm respectivii 
factori, discutăm cu gravida și o 
sfătuim pentru ce tip de naștere 
este indicat să opteze. 

Optează mai multe femei 
pentru naștere naturală în 
prezent, față de anii pre-
cedenți?
Tendința este, într-adevăr, acum, 
de a naște natural. Atunci când 
parametrii arată condiții pentru o 

naștere naturală, și noi, obstetrici-
enii, avem o satisfacție majoră. 
Nașterea naturală este � ziologică 
și poate să decurgă foarte frumos. 
Totuși, în unele situații, nașterea 
naturală este exclusă din start, 
pentru că oricât am încerca, 
nașterea nu ar �  posibilă.
Există, însă, și categoria pacien-
telor care vin setate pentru cezari-
ană încă de la obținerea unui test 
de sarcină pozitiv.

Încercați să le faceți să se 
răzgândească pe aceste 
paciente?
Da, încerc să le conving, însă 
trebuie să țin cont și de opinia 
lor, pentru că, deși sunt înde-
plinite toate condițiile pentru a 
naște natural, dacă din punct de 
vedere psihologic, pacienta nu 
este pregătită să facă față unui 
travaliu, pot apărea unele situații 
neplăcute.

Povestiți-ne, vă rog, despre 
câteva cazuri deosebite, 
care v-au rămas în minte.
Un caz de care îmi amintesc cu 
plăcere și care avea o componentă 
di� cil de controlat a fost cel din 
care a rezultat o fetiță care, în 
zilele noastre, s-a născut acasă. 
Gravida, a� ată în 35 de săptămâni 
de sarcină, urma să vină în ziua 
respectivă la o evaluare ecogra� că 
și m-a sunat că are contracții. 
Evident, primul gând al meu a 
fost să o chem la spital. Numai 
că i s-au intensi� cat contracțiile 
și pacienta m-a sunat că nu mai 
poate ajunge la spital. Peste puțin 
timp, m-a sunat să-mi spună că 
simte că s-a declanșat nașterea.
Copilul era așezat cu capul în sus, 
deci într-o varietate de poziție 
în care nașterea trebuie asistată, 

în care sarcinile se opresc din 
evoluție, fără a găsi o cauză 
anume, sunt accidente vasculare 
– accidente vasculare de cordon 
ombilical. Din păcate, moartea 
fetală uterină la peste 20 de 
săptămâni are o incidență de 1 la 
160. Niciun medic nu-și dorește 
să � e inclus în aceste statistici, 
dar se întâmplă. Iar aici intervine 
componenta emoțională, de 
empatizare cu pacienta. Până la 
urmă, acești copii sunt și copiii 
noștri.

Aveți copii?
Am doi băieți, unul de 16 ani și 
unul de 6 ani.

De ce ați ales specialitatea 
obstetrică-ginecologie?
Obstetrica este cel mai com-
plet domeniu în care puteam 
practica în calitate de medic. Deși 
responsabilitatea este dublă, satis-
facția obținerii unui copil sănătos 
–  după ce l-am urmărit de la câți-
va milimetri și am observat cum 
i s-au dezvoltat inima și rinichii și 
i-am numărat degețelele, pentru 
ca, în � nal, să-l vedem conturat 
ca � ință umană – este imensă, 
estompează amintirea oricărui 
efort. N-aș putea să fac altceva, 
deși am cochetat cu alte domenii. 
Într-o anumită etapă a vieții mele, 
am făcut un master în toxicologie 
și se preconiza să-mi desfășor 
activitatea într-un laborator, să 
fac niște analize, să lucrez cu un 
aparat. Mi-am dat seama că nu 
pot să fac așa ceva, că trebuie 
să lucrez cu oameni, să le văd 
privirea. Fiind femeie, încerc să 
empatizez cu � ecare femeie care 
mi-e pacientă.

Interviu de Ana-Maria Niță

INTERVIU

La 37 de săptămâni, se face ultima ecografi e dinaintea nașterii, 
care oferă informații despre factorii pro și contra în ceea ce 

privește o naștere naturală.
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„M-am lăsat pe mâna domnului 
dr. Plugaru cu toată încrederea”

Ș. M. se confrunta de la o vreme 
cu stări de rău (leșin, greață) și, 
trimis de medicul său de fami-
lie, s-a dus să-și facă un control 
ecogra� c abdominal. Se aștepta 
să i se spună că are � catul mărit 
și bila leneșă, din cauza cărora 
avea acele simptome, dar nu i-a 
trecut nicio secundă prin minte 
că ar putea să descopere grave 
probleme renale, mai ales că 
boala cu care se confrunta nu 
da niciun fel de manifestare. 

„Cu o trimitere de la medicul de 
familie, am fost la dr. Cori-
na Răileanu, la Hyperclinica 
MedLife Favorit, pentru a-mi 

face o ecogra� e abdominală 
totală. În urma ecogra� ei, dr. 
Răileanu mi-a spus că a obser-
vat o formațiune tumorală la 
nivelul rinichiului stâng. Mi-a 
recomandat să fac și o tomogra-
� e computerizată, pentru con-
� rmarea diagnosticului. Când, 
în cele din urmă, am făcut și 
CT-ul, am a� at cu stupoare 
că era vorba, într-adevăr, de o 
tumoră de aproximativ cinci 
centimetri. Vestea mi-a creat o 
oarecare stare de teamă, pe care 
am reușit să mi-o înving, însă, 
în mare măsură, pentru că știam 
că nu mă a� u într-o situație fără 
scăpare. (Cumnata mea trecuse 

prin aceeași problemă și acum 
este bine.) M-am grăbit, deci, să 
găsesc un medic bun care să mă 
opereze”, povestește Ș. M.

„Am exclus varianta de a mă 
trata într-un spital de stat”
După ce s-a interesat printre 
cunoscuți și pe internet pentru 
a găsi un medic urolog chirurg, 
a a� at de dr. Gheorghe Plugaru. 
„Am exclus din start varianta de 
a mă trata într-un spital de stat, 
pentru a nu risca infecții spitali-
cești. Plus că mă mai operasem 
în MedLife și exista deja un 
capital de încredere. 

L-am ales pe domnul doctor 
Plugaru și pentru că auzisem 
că dumnealui ia mai întâi în 
considerație varianta de a salva 
ce se poate din rinichi, că nu-l 
scoate numaidecât când a� ă că 

e vorba de o tumoră. Deși știam 
că se poate trăi bine și cu un 
singur rinichi, speram, totuși, 
să nu-mi scoată tot rinichiul. 
Domnul doctor Plugaru chiar 
așa a abordat situația mea, 
încercând să salveze ce se mai 
putea, însă, din nefericire, ima-
ginile de la CT arătau că tumora 
era poziționată într-o zonă a 
rinichiului care nu-i permitea să 
mai lase ceva din acesta. 
Cu toate acestea, voiam să trec 
cât mai repede peste acel episod, 
așa că am hotărât, împreună cu 
domnul doctor, ca operația să 
aibă loc curând. M-am lăsat pe 
mâna domnului doctor Gheor-
ghe Plugaru cu toată încrederea, 
nu mi-am făcut griji în legătură 
cu reușita operației”, spune Ș. 
M.

Într-o miercuri, la începutul 
lunii octombrie, Ș.M. se interna 
pentru operație, iar sâmbătă 
pleca deja acasă. „Operația a 
decurs așa cum am sperat, iar 
personalul și condițiile din spital 
au fost foarte bune. 
Am concediu medical și mi s-a 
recomandat să mă menajez și să 
mă hidratez bine, pentru a-mi 
ajuta organismul să se refacă. 
Acum mă simt bine, dar sunt 
încă puțin slăbit după operație. 
Partea cea mai grea este că 
trebuie să mă abțin să-mi duc în 
brațe fetița în vârstă de 45 de zile. 

După toată pățania asta, am 
înțeles cât de important este 
să faci periodic o ecogra� e de 
control. Poate, dacă reușeam 
să-mi fac mai repede acel CT, 
mai salvam ceva din rinichiul 
care a trebuit scos”, mai spune 
Ș. M.

Investigațiile de rutină salvează vieți. Nu este 
o lozincă, ci o realitate. Este, într-un fel, și 
realitatea lui Ș. M., de 42 de ani, din București, 

care a avut șansa să descopere la timp că o tumoră 
îi invadase rinichiul stâng. 

Opinia specialistului
Pacientul, în vârstă de 42 de 
ani, s-a prezentat cu examenul 
ecogra� c efectuat de rutină, ce 
descria o formațiune tumorală 
la nivelul rinichiului stâng.
Ulterior, pacientul a efectuat 
un examen tomogra� c ce a 
con� rmat prezența formațiunii 
tumorale la nivelul rinichiului, 
cu diametrul de 5-5, 5cm.

Singura modalitate de trata-
ment e� cient în cazul pacien-
tului a fost extirparea rinichi-
ului stâng, pe care acesta a 
acceptat-o. În cazul dumnealui, 
s-a putut efectua, în absolută 
siguranță, intervenția laparo-
scopică de nefrectomie stângă 

și de extirpare a ganglionilor 
periaortici.

Avantajele conferite de inter-
venția pe cale laparoscopică 
sunt o cicatrice postoperatorie 
considerabil mai mică, dureri 
postoperatorii mai mici și refa-
cere mai rapidă decât după o 
operație clasică.

Operația de nefrectomie a 
durat trei ore și a decurs fără 
complicații. Postoperator, 
evoluția pacientului a fost una 
obișnuită, de asemenea, fără  
complicații. Pacientul a stat în 
spital 72 de ore și, în prezent, se 
simte bine.

Dr. Gheorghe Plugaru, medic primar urologie, cu competență în 
chirurgie laparoscopică și robotică, Life Memorial Hospital
Dr. Mircea Lica, medic specialist chirurgie generală
Dr. Ovidiu Lazăr, medic primar anestezie-terapie intensivă

Echipa medicală:
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Artroza umărului
şi soluțiile chirurgicale 
protetice moderne 

Persoanele afectate de omartroză (artroza 
umărului) acuză reducerea mobilității 
locale (redoare), diminuarea forței brațului 

corespunzător articulației afectate, dureri episodice 
sau de durată și jenă funcțională majoră, adică o 
diminuare a funcției articulare și a calității vieții.  
Iar cum tratamentul conservator conduce, de 
multe ori, la o alterare progresivă și ireversibilă 
a mobilității și, implicit, la dureri permanente, 
intervenția chirurgicală rămâne singura opțiune 
capabilă de a restaura funcția articulară.

Intervenția chirurgicală prin care 
se reface funcția unei articulații 
(genunchi, umăr, șold etc.) se 
numește artroplastie. 
Artroplastia gleno-humerală prin 
proteză de umăr este, după cum 
s-a demonstrat, o metodă care 
poate îmbunătăţi considerabil 
calitatea vieţii în cazurile cu indi-
cație. Mai exact, studiile științi� ce 
arată o rată de succes terapeutic – 
adică rezultate favorabile la peste 
doi ani postoperator și supra-
viețuirea implantului peste zece 
ani – cuprinsă între 70 și 95%.

Variante de artroplastie 
a umărului
Omartroza nu se manifestă 
niciodată izolat, afectând 
doar articulaţia propriu-zisă a 
umărului sau articulaţia gle-
no-humerală, ci se extinde, prin 
leziuni parţiale sau complete, 
către structurile vecine (ar-
ticulaţia acromio-claviculară, 
spaţiul subacromial, tendoanele 
coafei rotatorilor umărului, 
articulaţia scapulo-toracică). De 
aceea, identi� carea și descrierea 

precisă a destrucţiei anatomice 
are o importanţă capitală în 
alegerea tehnicii chirurgicale, 
întrucât tipul de implant utilizat 
şi calea de abord pot �  alese în 
funcție de problemele ana-
tomice particulare � ecărui caz 
în speţă. 

Astfel, se poate alege dintre ur-
mătoarele tipuri de artroplastie: 
artroplastia anatomică, artro-
plastia inversată, artroplastia de 
acoperire (cup) și artroplastia 
de interpoziție (cu fascia lată 
sau cu țesut � bros).

Din punct de vedere conceptual, 
protezele de umăr folosite în 
astfel de artroplastii sunt de patru 
tipuri:
• proteza humerală pentru 

hemi-artroplastie (PHU);
• proteza totală anatomică de 

umăr (PTAU);
• proteza totală inversată de 

umăr (PTIU);
• proteza totală de umăr pent-

ru resurfatare  (Cup).  

Indicații pentru artroplastia in-
versată (PTIU) există în cazurile 
de :
• omartroză excentrată, cu 

acetabulizarea gleno-acro-
mială, sau

• rupturi vechi ireparabile ale 
coafei rotatorilor umărului.

Cum se face pregătirea 
operației
Plani� carea preoperatorie pen-
tru realizarea unei artroplastii 
humerale este asemănătoare 
protocoalelor utilizate în chiru-
rgia protetică a șoldului și a 
genunchiului. 

Bilanțul complementar include 
teste de laborator speci� ce 
oricărei intervenții chirurgicale 
și un bilanț radiologic speciali-
zat. 

Bilanțul biologic este esențial, 
incluzând teste biologice și 
examene de specialitate, pentru 
a depista eventualele focare 
infecțioase în corp (examen 
digestiv, buco-dentar, uro-geni-
tal). Se acordă o atenție deo-
sebită acestui aspect deoarece 
s-a constatat că, în aproximativ 
10% din chirurgia de revizie a 
protezelor de umăr, se decelează 
focare septice responsabile de 
decimentarea precoce a implan-
tului.
O importanță capitală în 
pregătirea intervenției chirur-
gicale are și realizarea corectă 
a clișeelor radiologice, întrucât 
punerea corectă în evidență 
a deformării articulare și, 
implicit, decizia de protezare 
sunt in� uențate de acuratețea 
examenului radiologic.

Imobilizarea și reeducarea 
umărului operat 
a kinetoterapeuților corespon-
denți. 

Imobilizarea umărului operat se 
poate face în mai multe feluri, 
iar imobilizarea postoperatorie 
strictă se recomandă rar. 

Aprecierea rezultatelor se real-
izează la trei, la șase și, respectiv, 
la 12 luni, apoi din an în an. 

Elementele urmărite în refacerea 
articulației sunt următoarele:
• mobilitatea (perimetrul 

funcțional în elevație ante-

rioară, capacitatea de rotație 
externă și internă simplă 
și în abducție, elasticitatea 
capsulei posterioare),

• indolența pentru viața de zi 
cu zi,

• forța de abducție simplă și 
contra rezistență (a nu se 
depăși 4 kg!).

Articol realizat cu ajutorul 
dr. Marius M. Scarlat, medic 
primar chirurgie ortopedică, 
supraspecializat în chirurgia 
umărului şi a cotului, Spitalul de 
Ortopedie MedLife. 
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a ne proteja copiii care merg în 
colectivitate (școală, grădiniță)?

Răspunde dr. Claudia Vâlcu, 
medic specialist pneumologie, 
Hyperclinica MedLife Berceni:

Prevenție se poate face de � ecare dintre 
noi, prin măsuri generale de igienă. 
Astfel, este recomandat să aerisim bine 
camera, să ne spălăm bine pe mâini, să 
ne asigurăm o imunitate bună, clădită 
printr-o alimentație echilibrată și prin-
tr-un aport su� cient de lichide, precum 
și prin evitarea factorilor de risc (evitarea 
zonelor aglomerate, evitarea persoanelor 
care prezintă simptome, evitarea 
fumatului).

Copiii sunt mai predispuși la contractarea 
afecțiunilor respiratorii tocmai din 
cauza expunerii la factorii de risc dintr-o 
colectivitate. Pentru a forti� ca organismul 
copiilor, este important ca părinții să le 
ofere o alimentație sănătoasă, naturală. 
Intervenția cu alte substanțe se face doar 
în urma unui consult de specialitate. 
Trebuie știut că, în cazul copiilor, este 
normal să aibă câteva răceli pe an, dacă 
acestea nu sunt grave.

Este posibil să fi e nevoie de reluarea 
tratamentului și dacă da, va fi  un 
tratament diferit?

Răspunde dr. Alina 
Bondoc, medic primar 
gastroenterologie, Hyperclinica 
MedLife Titan:

Această infecție se poate transmite pe 
trei căi: calea oral-orală, calea fecal-orală 
(alimente contaminate, mâini nespălate etc.) 
sau calea gastro-orală (în scop experimental 
sau accidental, prin dispozitive nesterilizate 
corect). Cea mai întâlnită este ruta de 
infectare fecal-orală.
Relația cauzală cu gastrita este următoarea: 
infecția cu Helicobacter determină gastrită 
acută, respectiv cronică, nu invers. 
Relația cauzală cu re� uxul este mai 
complexă, studiile sunt controversate pe 
acest aspect, și anume tratamentul infecției 
poate demasca uneori simptomele de re� ux 
gastroesofagian latent. 

Tratamentul e� cient se bazează pe 
antibiotice, existând mai multe scheme, 
care cuprind două-trei antibiotice și un 
antisecretor. Durata și tipul de medicamente 
vor �  stabilite de medicul specialist.

Veri� carea eradicării infecției se face, 
de obicei, printr-un test neinvaziv, la cel 
puțin două săptămâni de la terminarea 
tratamentului. Testele disponibile, inclusiv 
în România, sunt: testul respirator (se 
efectuează în 15 minute și avem rezultatul 
pe loc) și antigenul fecal Hp.
Dacă infecția nu a fost eradicată, de obicei 
se inițiază un tratament diferit, cu alte 
antibiotice față de prima dată.

Cornelia
Care sunt cauzele apariției tiroiditei 
autoimune? Există riscuri pentru 
apariția acestei afecțiuni și la copiii de 
sex feminin?

Răspunde dr. Ana-Loredana 
Pârlog, medic primar 
endocrinolog, Hyperclinica 
MedLife Favorit:

Există o predispoziție genetică pentru 
această boală (adică se moștenesc de 
la părinți anumite gene care pot duce 
la apariția bolii). Iar dacă factorii de 
mediu survin la persoane cu o astfel de 
predispoziție genetică, duc la declanșarea 
tiroiditei autoimune. Câțiva dintre factorii 
de mediu favorizanți sunt infecțiile virale, 
fumatul, de� citul de seleniu, posibil 
de� citul de vitamina D, stresul, unele 
medicamente (interferonul, amiodarona), 
iradierea.
Copiii, indiferent de sexul lor, pot moșteni 
predispoziția genetică pentru boală, � e de 
la mamă, � e de la tată.

Maria 
Cum ne putem proteja împotriva 
afecțiunilor respiratorii? Cum 
ar trebui să procedăm pentru 

Cristi
De ceva vreme, mă doare călcâiul. De 
câteva zile, s-a agravat. Din ce am 
găsit pe site-urile de specialitate, mă 
încadrez perfect la diagnosticul de 
fasceită plantară.
Este posibil ca această durere să fi e și 
din cauza unei hernii de disc?
Ce trebuie să fac? Dimineața de-abia 
pot să calc pe călcâi, iar durerile încep 
să apară și în timpul nopții.

Răspunde dr. Marius Mihail 
Uscatu, medic specialist 
ortopedie-traumatologie, 
Hyperclinica MedLife Grivița:

Într-adevăr, durerea calcaneeană poate 
�  componenta unui sindrom compresiv 
lombar (hernie de disc). Mai multe 
informații veți descoperi chiar aici, pe site
http://medlive.hotnews.ro/evita-medicii-
diagnostic-pinteni-calcaneeni-sa...
Fasceita plantară nu reprezintă un veritabil 
diagnostic, ci numai un simptom al altei 
afecțiuni.

M-ar �  interesat să cunosc elemente 
esențiale (sexul, vârsta, greutatea/
înălțimea, statusul ocupațional și sporturile 
practicate, antecedente traumatice, 
neurochirurgicale, metabolice, vasculare 
etc.), pentru a putea trage o concluzie.

Nicolae
Cum se contractează Helicobacter 
Pylori? De ce produce gastrită și 
refl ux gastroesofagian? Cum se 
tratează efi cient această infecție și 
cum știm sigur dacă am scăpat de ea? 

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.

ÎNTREBĂRILETALE
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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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