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Niciodată nu e prea târziu să ne schimbăm stilul de viaţă sedentar 
şi să începem să facem mişcare. Putem să ne plimbăm puţin 
mai mult decât de obicei, să mergem la bazin să înotăm sau să 

alergăm. Joggingul este cel mai ieftin şi mai la îndemână sport. Dacă 
sunteţi dintre cei pasionaţi de jogging sau vă gândiţi să începeţi să îl 
practicaţi, veţi afla informaţii utile în dosarul din acest număr. 

Sportul ne dă echilibru şi ritm. Dar, pentru a avea o viaţă sănătoasă, 
trebuie să facem, preventiv, o vizită la medic, pentru a afla din timp la 
ce afecţiuni suntem predispuşi. Dacă aveţi peste 40 de ani şi aţi avut 
de curând o fractură la şold, fără să fi fost implicat într-un accident, 
dacă sunteţi fumător înrăit sau faceţi terapie cu glucocorticoizi, sau cu 
alte medicamente ce duc la pierderea de masă osoasă, atunci mergeţi 
să faceţi testul DEXA. În reportajul din acest număr aflaţi despre 
modul în care se depistează prin acest test osteoporoza, dar şi despre 
alte investigaţii pe care le puteţi efectua în Centrul de Diagnostic şi 
Tratament al Osteoporozei şi Bolilor Tiroidiene de la Hyperclinica 
MedLife Unirea.

Tot în acest număr, venim cu veşti bune de la Braşov. Acolo, doctorul 
Gabriel Lostun, medic specialist ORL, a realizat la Spitalul MedLife 
o operaţie în premieră pentru acest judeţ: miringotomie şi inserţie 
de aeratoare. Datorită acestei intervenţii, Enrique, un băieţel de 6 ani 
diagnosticat cu „adenoidită cronică hipertrofică şi otită medie seroasă 
cronică bilaterală”, respectiv „hipoacuzie de transmisie bilaterală”, 
poate să audă din nou.

Pentru rubrica “Interviu” din acest număr, am stat de vorbă cu doamna 
doctor Dana Mihalache, medic specialist pediatrie. Ea ne-a povestit 
despre cât de greu este să te apropii şi să înţelegi de ce suferă un copil 
de 2 ani şi ne-a dezvăluit secretul prin care reuşeşte să îi priceapă pe 
cei mici.

De asemenea, nu rataţi rubrica „Noutăţi”, unde vă invităm să aflaţi 
care sunt serviciile noi disponibile în clinicile MedLife, dar şi cine sunt 
specialiştii care s-au alăturat echipei medicale.

Vă urăm lectură plăcută!
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Cele mai importante noutăţi referitoare 
la serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

La etajul V al Hyperclinicii MedLife Unirii, unde se află 
Centrul de Diagnostic şi Tratament al Osteoporozei 
şi Bolilor Tiroidiene, ajung persoane care suferă de 
osteoporoză sau de afecţiuni endocrinologice precum 
cele produse de glanda tiroidă. În acest număr vă invităm 
să citiţi despre investigaţiile pe care le puteţi face în 
acest Centru şi, în special, despre cum se face testarea 
DEXA, realizată cu un aparat performant ce determină 
densitatea minerală osoasă. 

Enrique respira mereu pe gură, iar când privea la 
televizor sau se juca pe telefon, dădea sonorul la 
maximum. Băieţelul de 6 ani a fost operat la spitalul 
de copii din Braşov pentru a i se scoate amigdalele şi 
polipii, însă starea lui nu s-a îmbunătăţit. Citiţi despre 
schimbarea miraculoasă din viaţa sa după ce i-a întâlnit 
pe medicii de la Spitalul MedLife din Braşov.

În viaţa de zi cu zi întâlnim situaţii conflictuale la tot 
pasul, fie că e vorba de doi colegi aflaţi în dispută, fie 
de două departamente sau de două organizaţii. Adrian 
Dumitriu, psiholog, ne arată în acest număr cum putem 
să abordăm şi să rezolvăm conflictele.

Deşi iniţial a vrut să se specializeze în neonatologie, dr. Dana 
Mihalache a devenit medic pediatru. Când a lucrat cu copii 
în rezidenţiat, şi-a dat seama că şi pediatria este o specialitate 
foarte frumoasă. Dr. Mihalache lucrează la  MedLife Galaţi 
de trei luni, timp în care a examinat în jur de 300 de copii. 
Aflaţi în acest interviu secretele unui medic care îi vindecă pe 
cei mici.

Despre diagnosticul de „rectocolită ulcero-hemoragică 
forma acută”, despre momentul cel mai bun pentru a 
face un implant dentar sau despre dermatita seboreică, 
vă invităm să aflaţi în această rubrică.
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În cadrul Hyperclinicii MedLife Băneasa continuă 
promoţiile la serviciile de Imagistică prin Rezonanţă 
Magnetică. Astfel, clienţii care solicită aceste servicii 
beneficiază de un discount de 10%, oferta fiind valabilă 
până la finalul anului. IRM, cunoscută şi ca RMN, 
este o tehnică de investigare a corpului uman pentru 
depistarea anomaliilor structurale, de compoziţie 
şi de funcţionare ale corpului. IRM este o tehnică 
nedureroasă şi foarte sigură, pacientul nefiind expus la 
niciun fel de radiaţii. 

Prin IRM se obţin imagini de înaltă rezoluţie, în diferite 
planuri ale organelor. Tehnica de examinare presupune 
introducerea pacientului într-un câmp magnetic de 
radiofrecvenţă şi apoi reconstrucţia imaginilor pe baza 
semnalului obţinut. Astfel se obţin imagini 2 D, 3 D şi 
cele ale fluxului sangvin arterial şi venos.

Utilizarea sistemului Philips Achieva 1,5 T permite vi-
zualizarea detaliilor importante în investigaţia sistemului 
nervos, sistemului musco-scheletal, genital şi circulator.
Timpul de achiziţie a datelor depinde de zona ce 
urmează a fi studiată.

Din această lună, Hyperclinica MedLife Unirii şi-a extins 
portofoliul cu un nou serviciu: sonoelastografia. Aceasta 
reprezintă o tehnologie a ultimilor ani prin care se 
explorează nu numai capacitatea reflectantă a ţesuturilor, 
ci şi elasticitatea acestora, constituind în fapt o modalitate 
de apreciere a gradului de deformabilitate tisulară evaluat 
prin palparea zonei explorate. Sonoelastografia permite 
deosebirea cu o probabilitate destul de înaltă a ţesutului 
tumoral de cel netumoral. Domeniile de aplicaţie ale 
elastografiei cu sondă liniară sunt în detectarea tumo-
rilor mamare, în cea a nodulilor tiroidieni şi în afectarea 
tisulară în bolile de colagen. Leziunile sunt depistate pe 
imaginea clasică şi, ulterior, caracterizate elastografic. 
Metoda poate fi utilizată şi pentru depistarea unor leziuni 
invizibile pe imaginea normală.

Principul pe care se bazează diferenţierea leziunilor 
benigne de cele maligne derivă din faptul că, în general, 
cu cât o leziune este mai dură, cu atât şansele ca ea să fie 
malignă sunt mai mari.

Adresa Hyperclinicii MedLife Unirea: str. Hans Christian 
Andersen, nr. 1, sector 4
Programări, la: 021 9646.

Investigaţia IRM se efectuează numai la recomandarea 
medicului specialist. 

Adresa HyperClinicii Medlife Băneasa este: Şoseaua 
Bucureşti-Ploieşti nr. 10, sector 1
Programări, la: 021 9646.

10% discount la serviciile de RMN din Hyperclinica MedLife Băneasa 

Nou: Serviciu de sonoelastografie, la Hyperclinica MedLife Unirii

Life Memorial Hospital a inclus în oferta de servicii 
chirurgia bariatrică şi a bolilor metabolice asociate. 
Serviciile sunt asigurate de dr. Şerban Vasile, medic pri-
mar chirurgie generală. Intervenţiile se fac prin tehnici 
laparoscopice puţin agresive, ceea ce asigură confort 
superior şi recuperare postoperatorie rapidă.
Chirurgia obezităţii sau bariatrică se adresează 
pacienţilor cu obezitate moderată şi severă. Cele mai 
întâlnite intervenţii pentru tratarea obezităţii sunt: gas-
trectomia longitudinală (Gastric Sleeve), Gastric Bypass 
şi Inelul Gastric (Gastric Banding). 

• Gastrectomia longitudinală presupune excizia marii 
curburi gastrice, stomacul fiind transformat într-un tub 
cu un volum de aproximativ 80-100 ml. Pacienţii vor 
putea consuma orice aliment, dar în cantităţi mici, strict 
controlate.

• Gastric bypass este procedeul utilizat pentru pacienţii 
cu superobezitate morbidă, tulburări de alimentaţie, 
vârste avansate sau diabet zaharat decompensat. Scopul 
intervenţiei este ca bolul alimentar să ocolească stoma-
cul şi o porţiune variabilă din intestin pentru a scădea 
absorbţia.

• Inelul gastric ajustabil constă în aplicarea laparoscopică 
a unui inel cu diametru ajustabil în porţiunea iniţială a 
stomacului, cu rolul de a crea un mic rezervor gastric 
sau neostomac. Este un procedeu restrictiv, scopul fiind 
acela de a reduce drastic cantitatea de alimente consu-
mate la o masă.

Pentru programări, apelaţi 021 9646.

Un nou departament de chirurgie a obezităţii 
în cadrul Life Memorial Hospital
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Din această lună, pacienţii pot beneficia de cel mai nou 
pachet al Centrului de Nutriţie MedLife Arad. Pachetul 
NutriLife este destinat tuturor celor care doresc să 
adopte un stil de viaţă echilibrat şi să slăbească într-un 
mod sănătos. Acesta include:

• şapte consultaţii de nutriţie (un consult iniţial şi şase 
consultaţii de monitorizare a evoluţiei pacientului, pe 
parcursul a trei luni);
• un set de analize de laborator (inclusiv pentru tiroidă); 
• prescrierea unui plan de dietă personalizat; 
• consultaţii gratuite la specialităţile: dermatologie, 
stomatologie, chirurgie plastică;
• consiliere psihologică; 
• un discount de 7% la produsele achiziţionate din 
farmacia PharmaLife; 20% reducere la abonamentele de 
fitness (Activ Club). 

Preţul pachetului este de 480 de lei.
La fiecare consult de nutriţie pacientul beneficiază de 
o analiză a compoziţiei corporale, ce se efectuează cu 
ajutorul analizorului metabolic. 

Pentru detalii şi programări, sunaţi la 0257 960.
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S-a deschis Centrul de Nutriţie MedLife Arad
Hyperclinica MedLife Titan şi-a extins de curând oferta 
de servicii cu unul nou – testul non-stres. Monitorizarea 
non-stres este un test non-invaziv atât pentru mamă, 
cât şi pentru făt. Aceasta este destinată sarcinilor peste 
28 de săptămâni şi are scopul de a verifica bunăstarea 
fetală. Investigaţia presupune monitorizarea reactivităţii 
cordului fetal ca răspuns la mişcările active fetale, adică 
accelerarea pulsului fetal în condiţii de activitate fetală.

Potrivit specialiştilor, acest test este recomandat în 
următoarele situaţii: sarcină multiplă cu complicaţii, 
reducerea mişcărilor active fetale, retard de creştere 
intrauterină, polihidramnios (lichid amniotic excesiv), 
oligoamnios (lichid amniotic redus), izomunizarea Rh, 
o condiţie medicală severă, care apare frecvent la cea 
de-a doua sarcină sau la următoarele, atunci când mama 
este Rh negativ, iar copilul este Rh pozitiv.

Pentru detalii şi programări, sunaţi la 0219646.

La Hyperclinica MedLife Titan 
se realizează testul non-stres

În această lună, Hyperclinica MedLife Iaşi oferă 
pacienţilor 4 pachete de servicii speciale la preţuri 
promoţionale. Pachetele cuprind consultaţii şi 
investigaţii de specialitate şi acoperă următoarele 
zone medicale: nutriţie, endocrinologie, ginecologie şi 
urologie. 

Pachet de evaluare a glandei tiroide – 180 lei
Pachetul include o consultaţie la medicul endocrinolog, 
o ecografie pentru glanda tiroidă şi 20% reducere pen-
tru următoarele analize: TSH, FT4,T3 si T4. 

Pachet de consultanţă nutriţională – 350 lei
Pachetul de nutriţie presupune o consultaţie de 
medicină internă, EKG, o consultaţie de endocrinolo-
gie şi consiliere nutriţională (4-8 şedințe, în funcţie de 
evoluţie).

Pachetul Lady – 350 lei
Pachetul Lady este destinat femeilor şi include o 
consultaţie ginecologică, un test Papanicolau, o eco-
grafie de sân şi una transvaginală. 

Pachetul Mister – 350 lei
Pachetul Mister este destinat bărbaţilor şi presupune o 
consultaţie de urologie, PSA, spirometrie, consultaţie 
medicină internă, EKG.

Pentru detalii şi programări, apelaţi 0232 960

Pachete promoţionale 
la Hyperclinica MedLife Iaşi

MedLife continuă să se extindă la nivel naţional şi 
deschide un nou centru multidisciplinar în Sfântu 
Gheorghe. Noul centru vine în întâmpinarea locuito-
rilor din Sf. Gheorghe şi a celor din proximitate cu o 
gamă largă de analize şi servicii de consiliere medicală 
la următoarele specialităţi: medicină internă, hema-
tologie, oncologie, ORL, diabet-nutriţie, ortopedie, 
pneumologie, dermatologie, alergologie, ginecologie, 
endocrinologie, reumatologie. Mai mult, centrul oferă 
servicii de imagistică medicală şi de recoltare a probelor 
biologice. 

Programul centrului este de luni până vineri, între 7:00 
şi 19:00, şi sâmbăta, între orele 8:00 şi 13:00. Programul 
centrului de recoltare este de luni până vineri, între 
orele 7:00 şi 13:00.

Adresa centrului: B-dul General Grigore Bălan nr. 18
Informaţii şi programări, la tel. 0267310410 şi 
0722638722.

MedLife a deschis primul centru 
medical multidisciplinar în 

Sfântu Gheorghe
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MedLife Grivița oferă pacienților posibilitatea de a 
efectua proceduri precum amniocenteză, colonoscopie 
şi endoscopie, decontate de Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate. 

Pentru a beneficia de oricare dintre cele trei servicii 
decontate (colonoscopie, endoscopie sau amniocenteză), 
pacienții trebuie să se prezinte cu un bilet de trimitere de 
la medicul de familie sau medicul specialist în contract 
cu CNAS şi cu adeverința de salariat sau talonul de 
pensie.

Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2014, 
investigațiile fiind efectuate în regim de spitalizare de zi. 

Detalii şi programări, la 021 96 46
MedLife Grivița
Calea Griviței nr. 365

Endoscopia, colonoscopia şi amniocenteza, 
decontate de CNAS la MedLife Griviţa  

Până pe 31 decembrie a.c., Spitalul de Pediatrie MedLife 
vine în sprijinul părinţilor cu pachete speciale de spi-
talizare de zi pentru copii, decontate de CNAS.
Astfel, dacă ai un bilet de trimitere de la medicul tău de 
familie sau de la medicul specialist, vino la Spitalul de 
Pediatrie MedLife, iar cel mic va beneficia de investigaţii 
şi tratament decontate de CNAS pentru episoadele 
minore de boală acută:

• Răceală sau guturai
• Diaree
• Vărsături
• Urticarie
• Pneumonii virale
• Cistită acută
• Infecţie urinară
• Colică renală
• Sindrom de deshidratare acută
• Fimoză şi parafimoză.  

Spitalul de Pediatrie MedLife este situat pe str. 
Zăgazului nr. 7, sector 1, Bucureşti şi reuneşte cei mai 
buni specialişti, echipamente moderne şi o expertiză 
internaţională pentru a oferi siguranţă şi confort tuturor 
copiilor care îi trec pragul.

Pachete de spitalizare de zi decontate de CNAS la Spitalul de Pediatrie MedLife

Centrul de Diagnostic şi Tratament al Osteoporo-
zei din cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii oferă o 
reducere de 15%  la investigaţia DEXA (osteodensi-
tometrie) pentru fiecare segment investigat. Promoţia 
este valabilă până la 31 decembrie. Osteodensitome-
tria DEXA, cea mai modernă metodă de măsurare 
a densităţii osoase, foloseşte raze X de frecvenţe 
diferite, ce străbat osul şi permit aprecierea gradului 
de reducere a densităţii osoase. Investigaţia nu este 
dureroasă, nu necesită pregătire prealabilă a pacientu-
lui, iar doza de iradiere este foarte mică (sub 10% din 
cea a unei radiografii standard). Osteodensitometria 

este recomandată tuturor femeilor după instalarea 
menopauzei, precum şi celor aflate în premenopauză, 
dar cu factori de risc asociaţi, celor care au scăzut 
în înălţime sau au avut o fractură osoasă în urma 
unui traumatism minor. Şi bărbaţii pot suferi de 
osteoporoză, în special fumătorii şi cei cu boli cronice 
care primesc tratament cortizonic. Indicaţia de oste-
odensitometrie o stabileşte medicul curant.

Adresa Centrului este str. Hans Cristian Andersen nr. 
1, Bucureşti, sector 4
Pentru programări şi informaţii: 021 9646

15% reduceri la osteodensitometrie (DEXA) 
la Hyperclinica MedLife Unirii

Pentru informaţii şi programări, apelaţi 021 9646.
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Clinica MedLife Favorit are din această 
lună un nou medic: dr. Masri Hassan. 
Dr. Hassan a absolvit Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
din Bucureşti, Facultatea de Medicină 
Generală. În 2006 a devenit medic primar 
ORL. A lucrat la Spitalul Ministerului 
de Justiţie „Prof. Dr. Constantin 
Angelescu” Bucureşti. A urmat cursuri 

de perfecţionare în „Microchirurgia 
laringiană cu laser“, „Endoscopie 
digestivă“, „Chirurgie endoscopică rhino-
sinuzală”, „Disecţia osului temporal”, 
„Chirurgie cervicală în cancerologie”, 
„Microchirurgie mastoidiană”. A 
efectuat operaţii de rinoseptoplastie, 
adenoidectomie, miringotomie şi 
timpanoplastie, mastoidectomie.

Dr. Masri Hassan, medic primar ORL

Hyperclinica MedLife Titan a început 
colaborarea cu dr. Radu-Ioan Dragomir, 
medic specialist ginecologie. Dr. 
Dragomir a lucrat în secţiile Obstetrică, 
Ginecologie, Chirurgie laparoscopică, 
şi Urgenţe obstetrico-ginecologice 
ale Spitalului Clinic de Obstetrică-
Ginecologie Polizu. A făcut parte din 

echipa ce asigura urgenţele chirurgicale 
la Spitalul Pucioasa şi din cea de 
Chirurgie oncologică a Institutului 
Oncologic Bucureşti. Are competenţe 
în colposcopie, ecografie generală în 
obstetrică şi ginecologie, histeroscopie, 
laparoscopie ginecologică şi planing 
familial.

Dr. Radu-Ioan Dragomir, medic specialist ginecologie

Hyperclinica MedLife Timişoara a 
cooptat-o în echipa sa pe dr. Yvett Ildiko 
Boros. Absolventă a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” 
Timişoara, dr. Boros este specialist în 
chirurgie plastică şi microchirurgie 
reconstructivă. A lucrat în mai multe 
clinici private, a participat la congrese 

de medicină anti-aging, a urmat un 
masterclass de „Noi modalităţi de 
injectare cu botox şi acid hialuronic”, în 
Germania. Dr. Boros are competenţe 
în microchirurgie reconstructivă 
posttraumatică, chirurgie estetică, 
chirurgia arsurilor şi reconstrucţia lor, 
chirurgia tumorilor cutanate.

Dr. Yvett Ildiko Boros, medic specialist 
chirurgie plastică, reconstructivă şi estetică

Spitalul de Ortopedie şi Chirurgie 
Plastică MedLife numără acum printre 
membrii echipei sale pe dr. Andrei 
Anastasiu, medic primar în ortopedie 
şi traumatologie. Dr. Anastasiu a 
absolvit Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, 
Facultatea de Medicină Generală, 
iar în 2013 a promovat examenul de 
primariat în ortopedie şi traumatologie 

şi a devenit medic primar în ortopedie 
şi traumatologie la Spitalul Clinic 
de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” din 
Bucureşti. Este coautor al unor lucrări 
ştiinţifice din domeniul ortopediei şi 
traumatologiei. A colaborat la un proiect 
de cercetare cu titlul „Noi produse 
din oţel inoxidabil pentru implanturi 
medicale cu caracteristici superioare de 
biofuncţionalitate şi biocompatibilitate”.

Dr. Andrei Anastasiu, medic primar 
ortopedie şi traumatologie

NOUTĂȚIMEDICI

Începând cu luna noiembrie, MedLife în parteneriat cu 
Eurodiet Med România lansează un nou program de 
management al greutății - Eurodiet. Programul este dis-
ponibil în cadrul Centrului DietLife Floreasca, fiind ges-
tionat sub atenta supraveghere medicală  a specialiştilor 
MedLife. 

Ce este Metoda Eurodiet?
Printr-un aport optim de proteine cu valoare biologică 
ridicată, prin limitarea cantității de carbohidrați şi a 
grăsimilor, Metoda Eurodiet permite scăderea greutății 
corporale prin reducerea masei de grăsime şi nu a 

celei musculare, spre deosebire de dietele clasice, ce 
restricționează numai aportul caloric.

În plus, reducerea greutății pe seama grăsimii corporale 
aduce îmbunătățiri notabile în ceea ce priveşte parametrii 
biologici ai sănătății dumneavoastră (glicemia, profilul 
lipidic, tensiunea arterială etc.)

Metoda Eurodiet este recomandată în clinicile universi-
tare şi în centrele de diabet ale spitalelor publice deoarece 
reprezintă unica metoda nutrițională sigură de combatere 
a obezității desfăşurată doar sub observație medicală.

Program aflat sub supraveghere medicală necesară pentru prescrierea 
fazei potrivite pentru fiecare persoană, urmărirea pe toată perioada 

desfăşurării dietei şi menținerea greutății pe termen lung.

Pentru detalii și programări, sunați la 021 9646.

Program individualizat cu 4 
faze stabilite ştiințific şi prescrise 
precis, care conduce treptat la o 

alimentație echilibrată şi sănătoasă. 

Metodă uşor aplicabilă datorită 
produselor alimentare cu conținut 

optim de proteine, respectând 
necesarul normal zilnic şi datorită 
unui program integrat simplu de 

menținut. 

Reducerea senzației de foame în 
fazele 1 şi 2 datorită producției 

de corpi cetonici (substanțe 
organice rezultate din arderea 

grăsimilor ce oferă energie pen-
tru întreg organismul şi reduc 

apetitul). 

Scădere rapidă în greutate în 
special din masa de grăsime şi 

cu conservarea masei musculare, 
permițând reducerea perimetru-

lui taliei (3-4 cm în 10 zile).

Eurodiet, unica metodă de gestionare a greutății bazată pe cercetări 
științifice dovedite, disponibilă acum la MedLife Floreasca

De ce să alegi Eurodiet:

NOUTĂȚISERVICII

www.eurodiet.ro
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Europenii aleargă. Fie că e vorba de parcurile din 
Viena, fie de cele din Paris, de dimineaţa până 
seara vezi oameni făcând mişcare. Acelaşi lucru a 

început să se întâmple şi la noi de ceva vreme; aleargă şi 
românii, fie iarnă, fie vară, însă în număr mult mai mic 
decât străinii. Joggingul este cel mai ieftin sport şi este 
benefic şi pentru trup, şi pentru minte, dacă este făcut 
corect. Dacă aveţi totuşi probleme cu inima sau alt gen 
de probleme medicale, este mai bine să întrebaţi medicul 
înainte de a începe să practicaţi acest gen de mişcare.

Jogging în orice anotimp

DOSARMEDICAL

Statisticile arată că, din păcate, în 
ţara noastră 60% din români nu se 
angajează niciodată în activităţi fizice 
sau sportive şi doar 6% fac mişcare 
în mod regulat (conform rezultatelor 
celui mai recent eurobarometru 
privind activitatea fizică, care au fost 
publicate în luna martie a acestui 
an, conform unei cercetări pe teren 
desfăşurată în toate ţările EU28 în 
perioada noiembrie–decembrie 2013, 
conform revistei Viaţa Medicală nr. 
82, august 2014).

Alergaţi de trei-cinci ori pe săptămână
Cea mai la îndemână formă de 
mişcare este joggingul, „o formă 
de alergare lentă, ce are drept scop 
creşterea formei fizice fără a pune o 
presiune mare asupra organismului. 
Este de departe cel mai simplu şi mai 
ieftin sport şi poate fi practicat la 
orice oră din zi, în orice perioadă a 
anului, fiind calea cea mai rapidă spre 
a avea o formă fizică bună”, explică 
dr. Alin Popescu, medic primar 
medicină sportivă. El aminteşte 
recomandarea Colegiului American 
de Medicină Sportivă, aceea ca toţi 
adulții sănătoşi care practică acest 
sport să aibă în vedere următoarele: 
frecvenţa antrenamentului trebuie să 
fie de trei sau cinci zile pe săptămână; 
intensitatea antrenamentului să fie 
între 55/65%-90% din ritmul cardiac 
maxim, iar durata antrenamentului să 
se situeze între 20 şi 60 de minute.

Joggingul place inimii şi creierului 
Dr. Lăcrămioara Petrescu, medic 
specialist cardiolog, spune că 
joggingul este benefic şi pentru 
aparatul cardiovascular: „În 
timpul efortului fizic, cresc pulsul 

şi tensiunea arterială, inima este 
nevoită să pompeze o cantitate mai 
mare de sânge, ceea ce ajută în timp 
la  creşterea toleranţei la efort, fiind 
practic un antrenament pentru 
aparatul cardiovascular. Efortul fizic 
efectuat în mod constant (de cel 
puțin trei ori pe săptămână) ajută la 
menţinerea greutăţii, controlul 
valorilor tensiunii arteriale, scăderea 
colesterolului, reducerea stresului, 
toate acestea având un efect benefic 
asupra aparatului cardiovascular.” 

Sunt studii care demonstrează că 
există multe beneficii semnificative 
ale trecerii de la sedentarism la un 
nivel minim de activitate fizică. 
Programele fizice cu o activitate mai 
intensă, cu o frecvenţă şi durată mai 

mari aduc şi mai multe beneficii 
asupra sănătăţii organismului. 
„De exemplu, a fost demonstrat că 
indivizii care aleargă mai mult de 
80 de kilometri pe săptămână au 
niveluri semnificativ crescute ale 
colesterolului HDL (grăsimi bune) şi 
scăderi semnificative ale grăsimilor 
rele din sânge, ale nivelului 
trigliceridelor şi ale riscului de boli 
coronariene decât indivizii care 
aleargă mai puţin de 16 kilometri/
săptămână”, precizează dr. Alin 
Popescu. 

În creierul unei persoane care aleargă 
se produc endorfine, un „drog” 
natural ce dă senzaţia de bine, arată 
unele studii. Acest beneficiu se 
adaugă formei fizice extraordinare 

pe care o căpătăm în urma unor ore 
bune de mişcare. Gabriel Diaconu, 
medic specialist psihiatru, ne vorbeşte 
despre efectul pozitiv al joggingului 
asupra celei mai fragile părţi din noi 
– psihicul: „Mişcarea de sănătate este, 
pentru psihic, un veritabil vaccin. 
Dincolo de realitatea că, în prezent, o 
proporţie importantă de suferinţă 
mintală e generată, întreţinută şi de 
multe ori amplificată de sedentarism, 
există şi corolarul că terapia bolii 
psihice obligă la sport. Este de altfel 
şi strategia Organizaţiei Mondiale 
de Psihiatrie care, în ultimii ani, a 
decis deschiderea unei noi secţiuni 
specifice, de psihiatrie şi sport.”
Membrii Organizaţiei Mondiale de 
Psihiatrie doresc promovarea mişcării 
ca remediu la o sumă de simptome 
psihologice (insomnie, inapetenţă, 
anhedonie, depresie etc.), însă observă 
că, paradoxal, mişcarea însăşi, uneori, 
e un semn că acea persoană ce o 
practică suferă de o maladie mintală.

Contraindicaţii
Psihiatrul atrage atenţia că orice 
sport, practicat incorect, poate fi sursă 
secundară de stres pentru individ. 
„Cum? Simplu, în primul rând prin 
exces. Consumul fizic excesiv vine cu 
eliberare de acid lactic, hiperglicemie 
urmată de hipoglicemie şi schimbarea 
parametrilor electrolitici în sânge. 
Multe persoane care fac excesiv 
mişcare au în spate o tulburare a 
nutriţiei, a imaginii corporale sau a 
vieţii relaţionale. Sportivii, deşi ar 
trebui să fie nişte «sănătoşi foarte 
sănătoşi» au un risc particular 
mare pentru suferinţă psihiatrică, 
depresie şi, în unele studii, suicid. 
Performanţa poate accentua anxietatea 
şi sentimentul de eşec («nu sunt în 
formă»). Iată deci între ce graniţe 
stă joggingul. Calea de urmat este 
în compania şi sub oblăduirea unui 
antrenor şi a unui nutriţionist. Acolo 
unde, în spatele dorinţei de sport, 
există o nevroză care are ca obiect 
corpul, greutatea sau estetica, evaluarea 

„Joggingul este de departe cel mai simplu şi ieftin 
sport şi poate fi practicat la orice oră din zi, în orice 

perioadă a anului şi este calea cea mai rapidă spre a 
avea o  formă fizică bună”

Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă, în cadrul 
Spitalului de Ortopedie şi Chirurgie Plastică MedLife

1514



DOSARMEDICAL

unui profesionist de sănătate mintală 
este nu doar bine-venită, ci şi, pe 
undeva, obligatorie.” 

Pentru moderaţie pledează şi 
cardiologul: „Efortul fizic trebuie să fie 
progresiv şi adaptat fiecărei persoane. 
Contraindicaţiile efortului fizic sunt 
stabilite de medic pentru pacienţii cu 
anumite afecţiuni cardiovasculare, care 
pot prezenta evenimente adverse în 
timpul efortului”. 

Cu ce mă îmbrac când alerg?
Joggingul e un sport care nu presupune 
nici închirierea unei săli sau a unui 
teren, nici cumpărarea de palete 
performante de tenis sau a unei 
mingi de fotbal. Singurele lucruri în 
care trebuie să investească alergătorii 
sunt îmbrăcămintea şi încălţămintea 
adecvate. Costumul pe care îl folosim 
când alergăm trebuie să fie compus 
din: pantalon scurt din poliester, 
cu capacitate de absorbţie rapidă a 
transpiraţiei, colanţi, care sunt buni 
mai ales în anotimpul rece, pentru 
că pot fi purtaţi pe sub pantalonii 
de trening şi care să fie fabricaţi tot 
din poliester sau în combinaţie cu 
polipropilenă, ca să fie mai moi, 
tricouri sau bustiere, depinde de fiecare 
în ce se simte confortabil. Foarte 
importantă este şi alegerea pantofilor 
de alergare. Ei trebuie să fie confortabili 
şi să ofere un suport adecvat piciorului. 
Mergeţi în magazine specializate, 
pentru a-i procura.

Postura corectă în jogging
A alerga este ceva natural pentru om, 
însă atunci când facem din alergare un 
sport trebuie să ţinem cont de câteva 
reguli, pe care ni le precizează dr. Alin 
Popescu. Capul trebuie menţinut 
drept, cu privirea înainte. Nu priviţi în 
jos, către picioare! Umerii trebuie să fie 
relaxaţi! Încordarea creează tensiune, 
ceea ce duce la apariţia stării de 
oboseală. Trunchiul trebuie sa fie drept 
şi întins la maximum, ceea ce permite 
o respiraţie optimă şi pune corpul 
într-o poziţie biomecanică excelentă 

pentru deplasarea înainte. Șoldurile 
sunt aproape de centrul de greutate 
şi trebuie să fie aliniate cu trunchiul 
şi gâtul. Pentru alergarea pe distanţe 
mai lungi şi chiar pentru distanţe mai 
scurte, nu trebuie să ridicaţi genunchii 
prea sus, pentru a nu vă consuma 
energia. Nu uitaţi că gleznele sunt ca 
nişte pârghii care ajută la „împingerea 
fiecărui pas”. Braţele trebuie să fie pe 
lângă corp şi să se balanseze înainte şi 
înapoi, pentru a reduce la minimum 
rotaţia corpului; mâinile nu trebuie să 
depăşească linia mediană a corpului, 
coatele trebuie să fie relaxate şi în 
unghi de 90°; mişcarea trebuie făcută 
din antebraţe, braţele nu trebuie să 
fie mişcate foarte mult. În ceea ce 
priveşte palmele, este recomandat să 

strângeţi uşor pumnul, atingând uşor 
degetul mare de index (ca şi cum aţi 
strânge în pumn o păsărică). Ridicaţi 
pieptul şi respiraţi adânc, apoi expiraţi. 
Încordarea muşchilor vă împiedică 
respiraţia, aşadar mențineţi o postură 
relaxată. 

După ore în şir în care v-aţi antrenat 
singur, sau alături de prieteni, a venit 
şi ziua în care doriţi să vă încercaţi 
puterile într-o cursă. Iată câteva lucruri 
precizate de dr. Alin Popescu, lucruri 
de care nu trebuie să uitaţi dacă vreţi să 
ajungeţi la finish.

 Sfaturi pentru o cursă perfectă
1. Prezintă-te la start cu 45 de 
minute înainte! Află toate informaţiile 

Recomandarea mea este ca masa să fie 
chiar cu două ore înainte de start.

3. Echipează-te corespunzător!
Cel mai important lucru sunt 
pantofii de alergat, care trebuie să fie 
corespunzători! Trebuie, de asemenea, 
de văzut care sunt previziunile meteo 
pentru ziua respectivă şi astfel să te 
îmbraci adecvat. Niciodată ziua cursei 
nu este o zi pentru experimente, aşa 
că vei folosi doar îmbrăcămintea 
şi încălţămintea testate (verificate/
folosite) anterior, în niciun caz ceva 
nou, nepurtat până în acel moment! 
4. Privirea înainte, în alergare!
Pentru o respiraţie cât mai uşoară este 
nevoie de o postură cât mai dreaptă. 

Gravitaţia acţionează asupra trupului 
şi „aliniază” capul, trunchiul şi bazinul. 
Bărbia trebuie ţinută sus, iar privirea, 
înainte. Acest lucru ne ajută, totodată, 
să sesizăm eventualele obstacole 
apărute în timpul cursei.

5. Aterizarea în alergare se face pe 
partea anterioară a tălpii!
Alergătorii ating în mod uzual solul cu 
degetele sau cu călcâiele. E indicată o 
păşire pe pingea şi de acolo un avânt 
puternic. Altfel, aterizarea pe călcâie 
duce în timp la dureri de spate, iar 
călcatul pe degetele de la picioare va 
suprasolicita muşchii gambei şi nu 
numai. Acest lucru devine sesizabil 
dacă lungimea cursei este mai mare!

6. Foloseşte-te de ceilalţi concurenţi 
pentru a duce cursa la finish!
Când te simţi obosit, extenuat, îţi va 
fi de un real ajutor să intri în cadenţa 
altor alergători din jurul tău, pentru 
a putea continua cursa. Astfel – chiar 
dacă nu se obţine neapărat un timp 
foarte bun – şansele de a ajunge la 
finish cresc semnificativ.

7. Să nu uităm de hidratare!
Hidratarea se face – după cum bine 
se cunoaşte deja ‒ şi înainte de sport,  
dar şi în timpul efortului; cam la 20 
de minute de activitate fizică  depusă, 
puteţi consuma 200 ml de apă pentru 
o bună hidratare. De asemenea, se 
recomandă încă 400 - 500 ml apă plată 
sau minerală după încheierea cursei 
(ambele conţin minerale necesare 
organismului postefort, minerale pe 
care le pierdem prin transpiraţie, la 
efort). Fiindcă nu sunteţi sportivi de 
performanţă (care fac sport pentru a 
se antrena), ci sunteţi aici pentru „a da 
jos” apă şi, eventual, grăsime, nu aveţi 
nevoie neapărat de băuturi care conţin  
glucoză, fructoză şi electroliţi în timpul 
cursei.

I.M.

necesare despre cursă. Asta înseamnă 
să ştii unde începe şi unde se termină 
şi, de asemenea, să te hotărăşti cu ce te 
vei duce acolo. Planifică-ţi cel puţin 30 
de minute de încălzire.

2. Mănâncă cu cel mult 90 de minute 
înainte de start! Nu poţi alerga fără 
„combustibil”, însă mâncatul prea 
aproape de start nu este benefic. 
Încearcă să mănânci o masă bogată 
în carbohidraţi (un bol de cereale 
integrale cu lapte -  1,5% grăsime, un 
iaurt şi o banană, biscuiţi dietetici 
cu iaurt şi fructe, un sendviş - pâine 
integrală cu brânză şi şuncă de curcan 
proaspătă sau un smoothie) cu cel 
mult 90 de minute înainte de cursă. 

„Consumul fizic excesiv vine cu eliberare de acid 
lactic, hiperglicemie urmată de hipoglicemie şi 

schimbarea parametrilor electrolitici în sânge. Multe 
persoane care fac excesiv mişcare au în spate o 

tulburare a nutriţiei, a imaginii corporale sau a vieţii 
relaţionale.”

Gabriel Diaconu, medic specialist psihiatru, 
Hyperclinica MedLife Griviţa

„Efortul fizic efectuat în mod constant (de cel puţin 
trei ori pe săptămână) ajută la menţinerea greutăţii, 

controlul valorilor tensiunii arteriale, scăderea 
colesterolului, reducerea stresului, toate acestea având 

un efect benefic asupra aparatului cardiovascular.” 

Dr. Lăcrămioara Petrescu, medic specialist cardiolog, 
Hyperclinica MedLife Griviţa
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Aici, pacienţii care suferă de osteoporoză sau de boli 
tiroidiene sunt consultaţi de o echipă redutabilă de 
specialişti, cu aparatură de ultimă generaţie

Centrul de Diagnostic şi Tratament 
al Osteoporozei şi Bolilor Tiroidiene 
de la Hyperclinica MedLife Unirea

Pe biroul doamnei doctor Anca 
Drăguţescu sunt două obiecte ce 
par ieşite din mâna unui sculptor 
ce-a început să sape în calcar cu 
delicateţe, lăsând coloane subţiri 
de susţinere între doi pereţi. Unul 
dintre obiecte are puţine coloane şi 
e aproape gol; cel de alături e mai 
plin, dar are multe găuri. Însă ceea 
ce privesc nu sunt creaţiile unui 
sculptor, ci ale unei boli: osteo-
poroza. Sunt mulaje ce reprezintă 
un os ce şi-a pierdut sănătatea, 
înainte şi după tratament. Echipa 
Centrului de Diagnostic şi Trata-
ment al Osteoporozei şi Bolilor 
Tiroidiene din Hyperclinica 
MedLife, din care face parte şi dr. 

Drăguţescu, foloseşte pentru diag-
nosticarea osteoporozei un aparat 
performant, Hologic Explorer, unul 
dintre cele mai precise disponibile 
acum în lume.

La etajul V al Hyperclinicii 
MedLife Unirii, unde se află 
Centrul de Diagnostic şi Tratament 
al Osteoporozei şi Bolilor Tiroidi-
ene, ajung persoane care suferă de 
osteoporoză, dar şi persoane care 
suferă de alte afecţiuni endocrino-
logice, spre exemplu având proble-
me cu glanda tiroidă, de obicei fe-
mei cu vârstele cuprinse între 30 şi 
50 de ani. Vin şi femei cu tulburări 
de ciclu menstrual, suferind spre 

exemplu de sindromul ovarului 
polichistic, anovulaţie, sau acuzând 
dureri la nivelul sânului. Vin 
pacienţi care suferă de hipertensi-
une şi la care medicii investighează 
o cauză secundară. Mai vin femei şi 
bărbaţi diagnosticați cu infer-
tilitate. Întâlnim aici şi copii cu 
tulburări de creştere, obezitate, 
afecţiuni tiroidiene. Medicii le fac 
anamneza; îi întreabă ce boli au 
avut, ce medicamente iau, încearcă 
să afle informaţii despre stilul de 
viaţă şi factorii de risc. Urmează 
un examen clinic, pentru depis-
tarea modificărilor patologice şi a 
semnelor specifice, în cadrul căruia 
se determină inclusiv greutatea, 
înălţimea, pulsul, tensiunea 
arterială. Din echipa Centrului 

de Diagnostic şi Tratament al 
Osteoporozei şi Bolilor Tiroidiene 
fac parte dr. Adriana Gruia, dr. 
Mihaela Pena, dr. Anca Drăguţescu, 
dr. Rodica Petriş, dr. Steluţa 
Bosoancă, dr. Cristina Copăescu, 
endocrinologi, dr. Delia Simion, 
reumatolog, şi dr. Rodica Cibea, 
specialist în diabet, nutriţie şi boli 
metabolice. Ele asigură consultaţiile 
şi trimiterea pacienţilor către 
teste de laborator specifice, eco-
grafie, puncţii ale tiroidei, RMN, 
investigaţii ce se pot face în cadrul 
clinicilor MedLife.

„Testul-vedetă” al Centrului de 
Diagnostic şi Tratament al Osteo-
porozei şi Bolilor Tiroidiene din 
Hyperclinica MedLife Unirii este 

DEXA. El foloseşte raze X pentru 
a scana osul şi a măsura densitatea 
minerală osoasă. Pacienţii nu 
trebuie să se sperie: doza de radiaţie 
este foarte mică. Se foloseşte a 30-a 
parte din cea pentru o radiografie 
simplă şi cam tot atâta radiaţie 
primim din mediul ambiant într-o 
zi. 

„Un scanner DEXA este un aparat 
care produce două fascicule de 
raze X, fiecare cu niveluri diferite 
de energie. Un fascicul are energie 
mai mare, în timp ce celălalt are o 
energie redusă. În cazul unui fas-
cicul de energie redusă, atenuarea 
este mai mare în os decât în ţesutul 
moale. În cazul unui fascicul de 
energie mare, atenuarea osoasă este 
similară cu cea a ţesutului moale. 
Folosind două energii diferite se 
creează două ecuaţii, prin a căror 
rezolvare se află cele două necu-
noscute: densitatea osoasă şi cea a 
ţesutului moale din jur”, explică dr. 
Drăguţescu, medic specialist endo-
crinolog. Ea a ales să se specializeze 
în endocrinologie pentru că este „o 
ştiinţă foarte matematică”. Pentru a 
putea folosi acest aparat, a urmat şi 
cursul de osteodensitometrie.

Ce înseamnă testul DEXA

Un pacient suspect de osteoporoză 
nu poate alege un aparat mai bun 
pentru a obţine un diagnostic. „Se 
făceau măsurători cu ultrasunete, 
la oase periferice, spre exemplu la 
călcâi sau la deget, însă rezultatul 
era imprecis. Am avut un pacient 
care avea osteoporoză conform 
aparatului cu ultrasunete, iar cu 
DEXA am descoperit că nu are. Se 
mai face acest test în unele cabi-
nete, însă, dacă există suspiciune de 
osteoporoză, pacientul este trimis 
la noi. Alte măsurători precise 
sunt tomografia computerizată 
cantitativă (QCT), însă aceasta 
presupune o iradiere mare şi e 
folosită doar în anumite studii. La 
fel şi biopsia osoasă, care presu-
pune prelevarea de mostre de os, e 
folosită tot doar în cadrul studiilor 
medicale”, precizează specialistul.
Dacă urmează să faci un test 
DEXA, nu trebuie să te pregăteşti 
dinainte. Nu ai voie să îl faci totuşi 

Pe monitor, dr. Drăguţescu are imediat 
rezultatul scanării
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Pacientul nu trebuie să poarte nimic metalic în 
timpul scanării DEXA
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dacă eşti femeie însărcinată, dacă 
ai făcut investigaţii radiologice 
sau RMN cu substanţă de contrast 
în ultimele două zile, pentru că 
substanţa de contrast nu apucă 
să se elimine din organism şi 
modifică măsurătoarea, dacă ai 
făcut o scintigrafie în ultimele trei 
săptămâni sau un examen radio-
logic cu bariu în ultimele şapte zile. 
Înainte de examinare, vei primi 
un formular în care sunt precizate 
toate aceste lucruri. 

Pacientul care ajunge la Centrul 
de Diagnostic şi Tratament al 
Osteoporozei şi Bolilor Tiroidiene 
trimis de medicul său la Hypercli-
nica MedLife Unirii are mai întâi 
o discuţie cu dr. Drăguţescu, în 
care i se explică procesul prin care 
aparatul îi va spune dacă suferă 
de osteoporoză şi în ce măsură 
îi este afectată masa osoasă. I 
se determină înălţimea şi greu-
tatea, i se cere să îşi spună vârsta, 
pentru că aceştia sunt parametrii 
pe care îi utilizează computerul. 
„Mulţi vin stresaţi, crezând că e 
ca la tomograf sau RMN. Le spun 
că e doar un braţ care se mişcă 
deasupra lor, nu vor simţi nimic şi 
nu îi va durea. Singura cerinţă este 
să stea nemişcaţi; dacă strănută, de 
exemplu, trebuie reluată scanarea”, 
explică doctorul. 

Testarea se face la coloana 
lombară (porţiunea inferioară a 
coloanei vertebrale) şi la şolduri. 
În anumite indicaţii se face şi la 
antebraţ. Scanarea completă a 
corpului se face la copilul suspect 
de demineralizare osoasă (spre 
exemplu, la copii cu afecţiuni 
endocrinologice, boli inflamatorii 
cronice, osteogeneză imperfectă). 
Scanarea totală (whole body) se 
mai face la pacienţii trimişi de 
medicul nutriţionist, pentru a 
determina compoziţia corporală 
şi a afla procentul de masă grasă 
din organism la începutul şi la 
sfârşitul dietei. La pacienţii adulţi 
nu se preferă măsurarea întregului 
corp, ci a coloanei şi a şoldurilor, 
pentru că este o examinare ţintită a 

zonelor mai predispuse la fractură, 
şi deci o măsurătoare mai precisă. 
Testarea se repetă la un anumit 
interval, pentru a urmări cum 
evoluează pacientul sub tratament 
şi dacă tratamentul este eficient. 
Pentru a da rezultatele, computerul 
compară datele pacientului cu cele 
aflate în baza de date. „Aparatul 
calculează scoruri numite T şi Z, 
care exprimă densitatea osoasă în 
deviaţii standard faţă de medie. 
Dacă scorul obţinut este 0, atunci 
pacientul are o densitate osoasă 
egală cu media. Dacă densitatea 
este mai bună decât media din baza 
de date, scorul este pozitiv; dacă 
e mai scăzută - scorul e negativ”, 
explică dr. Drăguţescu. Atunci 
când scăderea densităţii osoase 

atinge un anume prag (scor), se 
pune diagnosticul de osteoporoză. 
Osteoporoza este o afecţiune a 
scheletului caracterizată nu doar 
prin scăderea masei osoase, ci şi 
prin deteriorarea microarhitecturii 
ţesutului osos, şi de aceea predis-
pune la fracturi.

Factori de risc pentru osteoporoză

În cabinetele endocrinologilor de 
la Centrul de Diagnostic din Hy-
perclinica MedLife Unirii, pacienţii 
ajung şi fără recomandare. Medicii 
trebuie să afle motivele care l-au 
determinat pe bolnav să se prezinte 
la cabinet. Vin la cabinet persoane 
care spun, de exemplu, că au 
dureri de cot sau de gleznă, însă 

medicul le arată că osteoporoza 
se manifestă în alt fel şi nu le 
face investigaţia DEXA dacă nu 
consideră că e necesar. În astfel de 
situaţii, îl îndrumă pe pacient spre 
medicul reumatolog sau ortoped. 
Însă dacă respectiva persoană este 
la menopauză sau există factori de 
risc pentru osteoporoză, ea este 
testată. 

Factorii de risc pentru apariţia 
osteoporozei sunt: istoric per-
sonal de fracturi ca adult, istoric 
de fracturi la rudele de gradul 
întâi, greutate a corpului scăzută, 
constituție slabă, vârsta avansată, 
fumatul, menopauza prematură, 
deficienţa de estrogen de la vârstă 
fragedă, aportul de calciu scăzut pe 
parcursul vieţii, activitatea fizică 
redusă, consumul cronic de alcool, 
boli tiroidiene, artrita reumatoidă, 
consumul excesiv de cofeină. Lor 
li se adaugă terapia cu glucocor-
ticoizi sau alte medicamente ce 
duc la pierderea de masă osoasă 
– spre exemplu, inhibitoarele de 
aromatază sau antiepilepticele. O 
manifestare a osteoporozei este 

scăderea în înălţime, produsă de 
tasarea vertebrelor, însoţită de 
dureri cronice de spate. Testarea 
DEXA este recomandată femeilor 
după menopauză, dar şi bărbaţilor, 
după vârsta de 65 de ani. 

Pacienta suferă de osteopenie

Doamna M. Are 162 de centi-
metri, 62 de kilograme şi 57 de 
ani. E îmbrăcată în haine ce nu au 
fermoare sau alte aplice metalice, 
nu poartă curea şi a fost rugată 
să îşi scoată sutienul care are 
clame metalice. Se întinde pe pat. 
Doctorul se apropie de aparat şi 
face setările necesare, apoi patul se 
mişcă, pentru a poziţiona pacientul 
corect sub braţul de deasupra, care 
face scanarea. După două minute, 
doamnei M. i se spune să ridice 
picioarele pe un cub, pentru a se 
continua scanarea în altă zonă. 
Iarăşi două minute şi investigaţia 
a luat sfârşit. Dr. Drăguţescu 
urmăreşte pe monitorul calcula-
torului operaţiunea, apoi scoate 
la imprimantă o foaie care arată 
rezultatele. Doamna M. suferă 

de osteopenie, ceea ce înseamnă 
că densitatea minerală nu este în 
limite normale, dar nu într-atât 
de scăzută ca să fie osteoporoză. 
Pentru că se aştepta ca la vârsta ei 
să aibă mici probleme, pacienta 
primeşte liniştită vestea. O ajută 
şi faptul că dr. Drăguţescu este o 
persoană energică şi optimistă, 
care pune accent pe ce se poate 
face pentru remedierea afecţiunii. 
„Pacienţii cei mai surprinşi sunt cei 
tineri. Le spun că această afecţiune 
se tratează, dar trebuie să te ţii de 
tratament ani întregi. Medicamen-
tele actuale cresc într-o anumită 
măsură densitatea osoasă şi previn 
pierderile ulterioare de masă 
osoasă şi, cel mai important, reduc 
riscul de fractură. Însă osteoporoza 
este o boală degenerativă. Nu mai 
poţi face osul tânăr.”

Irina Munteanu

Medicul interpretează rezultatele: pacienta 
suferă de osteopenie

2120



POVESTEATA

Prima miringotomie şi inserţie de aeratoare realizată în 
Braşov i-au redat auzul unui băieţel de 6 ani. A fost 
realizată la Spitalul MedLife. Acest gen de intervenţii se 

fac frecvent în întreaga lume, dar, din păcate, nu peste tot în 
România. Acum Enrique se pregăteşte să revină la şcoală şi să 
mănânce îngheţată. 

Când Enrique, un băieţel care învaţă 
în clasa pregătitoare, dădea drumul la 
televizor sau se juca pe telefon, ridica 
mereu nivelul sonorului. Sunetele 
nu ajungeau la el la fel de puternice 
ca la colegii săi. Răcea des. Enrique 
a fost operat de amigdalită cronică 
la spitalul de copii din Braşov, însă 
nimic nu s-a schimbat. Televizorul 
era în continuare dat la maximum. 
În 9 octombrie anul acesta, el a fost 
operat din nou la Spitalul Medlife 
Braşov, Centrul de permanenţă în 
pediatrie. Efectele operaţiei au fost 
observate deja de mama sa, care îşi 
aminteşte cum au început periplurile 
lor medicale: „Enrique avea 
dermatită atopică, m-am speriat că i 
se cojea prea tare pielea, şi am mers 
la o doamnă doctor dermatolog. Ea a 
observat că băiatul respiră pe guriţă 
şi m-a întrebat dacă aşa respiră tot 
timpul. Ea m-a trimis la ORL. Acolo, 
doamna doctor a descoperit ceva la 
timpane şi m-a trimis la audiologie. 
Aşa s-a văzut că are probleme şi 
la ureche, însă medicul mi-a spus 

să-i dau să mestece gumă, să umfle 
baloane şi să facă aerosoli. Anul 
trecut, l-am operat la spitalul de copii 
de polipi şi amigdale, însă polipii 
erau la loc, el era tot bolnav, tot răcit, 
nu se vedea vreo ameliorare. Urechile 
nu îl dureau, dar tot nu auzea”.

Mama nu s-a dat bătută şi a ajuns 
cu Enrique la policlinică, unde 
l-a întâlnit pe doctorul Vascu. În 
urma audiogramei şi sonogramei, 
acesta a putut să dea un diagnostic: 
„Adenoidită cronică hipertrofică 
şi otită medie seroasă cronică 
bilaterală”, respectiv „hipoacuzie 
de transmisie bilaterală”. Tot el i-a 
explicat mamei că otita era veche şi, 
din păcate, nu se mai putea trata cu 
medicamente.

„Când domnul doctor Vascu mi-a 
spus că Enrique are nevoie de 
intervenţie chirurgicală, am avut 
confirmarea că este un doctor 
priceput. Știam de la cumnata mea, 
care locuieşte în Belgia, că fiica ei, 

care tot făcea otită, a trebuit să fie 
operată şi să i se pună tuburile astea 
în timpane. Am fost mulţumită 
sufleteşte să aflu că se poate face 
asta şi aici, în Braşov. Drumurile 
costă. Ar fi trebuit să merg la Târgu 
Mureş pentru consultaţii şi apoi 
pentru operaţie”, povesteşte mama. 
Domnul doctor s-a oferit să caute un 
microscop la spitalul de copii şi să-l 
opereze acolo, însă mama a ales să 
ocolească de această dată spitalul de 
copii, din cauza experienţei nefericite 
de acolo, şi să meargă la MedLife. 
Dr. Corneliu Vascu, medic primar 
ORL, era cel care urma să facă 
adenoidectomia, adică îndepărtarea 
polipilor, iar dr. Gabriel Lostun, 
specialist ORL ‒ inserţia de aeratoare 
transtimpanale.

În 9 octombrie, la 7:30, Enrique a 
ajuns la Spitalul MedLife Braşov şi 
a fost internat. A fost cântărit, i s-a 
luat tensiunea, i s-a pus branula, a 
fost anesteziat general şi intervenţiile 
chirurgicale au început. După o 
oră, totul se terminase. Polipii erau 
îndepărtaţi, iar tubuleţele din material 
plastic erau inserate în timpane. 
„Imediat ce şi-a revenit după operaţie, 
Enrique ne-a zâmbit. La spitalul de 
copii a fost traumatizat; erau acolo 
o mulţime de mămici cu copii care 
plângeau. Aici însă, la MedLife, a 
fost foarte bine. N-a mai plâns, n-a 

De ce Enrique nu mai dă televizorul tare

mai spus că vrea acasă. A intrat vesel 
şi a ieşit vesel. Medicii au ştiut să 
vorbească cu el. Singurul moment în 
care a mârâit puţin a fost atunci când 
i s-a pus branula. L-am lăsat şi singur, 
la terapie, cât am fost să mănânc, şi nu 
a plâns deloc după mine”, povesteşte 
doamna Vencsel, mama lui Enrique. 
Copilului i-a plăcut în spital; a fost 
foarte încântat de telecomanda pe care 
o putea folosi să ridice şi să lase în jos 
patul pe care stătea. 
În seara aceleiaşi zile de 9 octombrie, 
au fost acasă. Imediat după 
intervenţiile chirurgicale, Enrique a 
avut voie să mănânce o îngheţată şi 
a fost fericit. Pentru câtva timp, va 
trebui să renunţe la această plăcere.
Enrique a lipsit o vreme de la 
şcoală. Mama l-a ţinut acasă ca să 
evite riscul unei răceli, însă n-a 
reuşit. Pentru că avea secreţii nazale 
purulente, operaţia, programată 
iniţial mai devreme, a fost amânată. 
Băieţelul nu a revenit încă la cursuri, 
însă o va face în curând. Acum 
trebuie să facă un efort şi să înveţe 
ceea ce, pentru mulţi dintre noi, 
este ceva natural: să respire pe nas. 
A revenit la ocupaţiile lui preferate: 
se joacă pe calculator, dar şi cu 
maşinuţele, desenează, nu stă o clipă. 
Nu are voie să facă efort şi trebuie 
să mănânce doar hrană călduţă şi 
moale. Îi este interzis să mestece 
gumă, să bea cu paiul, să mănânce 
bomboane şi cartofi prăjiţi. Însă 
ceea ce a căpătat în urma operaţiilor 
merită aceste sacrificii. Mama a 
observat că lui Enrique i s-a schimbat 
vocea şi că nu mai dă televizorul atât 
de tare.

Tuburile vor rămâne în urechile 
băiatului cel puţin o lună; dacă nu 
vor fi eliminate în mod natural, vor 
fi extrase de medic, iar timpanul se 
va reface. Enrique va putea să fie 
asemeni colegilor săi, va auzi tot 
ce-i spune doamna învăţătoare şi va 
putea mânca, din când în când, câte 
o îngheţată.

Irina Munteanu

Opinia specialistului: 

Pacientul V.E., în vârstă de 6 ani, a fost diagnosticat cu adenoidită cronică 
hipertrofică şi otită medie seroasă cronică bilaterală, respectiv hipoacuzie 
de transmisie bilaterală. I s-au făcut două intervenţii: adenoidectomie şi 
inserţie de aeratoare transtimpanale.

Intervenţia de tip adenoidectomie presupune rezecţia vegetaţiilor 
adenoide. Vegetaţiile adenoide, cunoscute şi ca polipii copilului, sunt o 
afecţiune foarte frecventă, diagnosticată de obicei prin complicaţiile sale, 
printre care se numără deficitul de dezvoltare, implantarea incorectă a 
dinţilor, deficitul de atenţie şi integrare şi, nu în ultimul rând, hipoacuzia. 
Adenoidectomia a fost completată cu miringotomie bilaterală cu inserţie 
de aeratoare transtimpanale, intervenţie realizată în premieră în Braşov. 
Aeratoarele montate vor rămâne pe loc pentru minimum o lună şi vor 
restabili fluxul normal al secreţiilor prin urechea medie. Operatorul poate 
verifica permeabilitatea lor ambulator şi, în momentul în care se revine 
la normal, va decide eliminarea lor, dacă organismul nu o face singur. 
Pacientul nu va rămâne cu o gaură în timpan, acesta având o capacitate 
foarte bună de a se reface, mai ales la copii. Copilul va auzi normal, iar 
secreţiile urechii se vor elimina în spatele nasului; copilul va respira pe nas.
Intervenţia s-a desfăşurat sub anestezie generală şi a decurs fără 
complicaţii, sub control endoscopic pentru vegetaţiile adenoide şi micro-
scopic pentru partea auriculară.

Echipa: 

Dr. Gabriel Lostun, medic specialist ORL
Dr. Corneliu Vascu, medic primar ORL
Dr. George Gălbineanu, medic specialist anestezie 
Dr. Simona Gălbineanu, medic specialist anestezie
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INTERVIU

De ce aţi ales profesia de medic? 
Unde v-aţi făcut studiile?
În familia mea este o persoană, mătuşa 
mea, care îmi este foarte apropiată. 
Sora mamei este medic şi datorită ei 
am ales să fac medicina încă de foarte 
mică. La liceu tot cu gândul de a face 
medicină am intrat. Am urmat o clasă 
de fizică-chimie, apoi am mers în Cluj-
Napoca, la Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”. Bunicii 
şi mama mea sunt din acea zonă şi 
de aceea am ales să merg la facultate 
acolo. Am făcut apoi rezidenţiatul 
la Bucureşti, la Spitalul “Grigore 
Alexandrescu”. Acolo am început, cu 
domnul profesor Dumitru Orăşanu, 
specializarea în pediatrie, şi după 
aceea din dorinţa de a fi mai aproape 
de familie am reuşit să mă transfer 
la Galaţi, sub îndrumarea domnului 
profesor Aurel Nechita. Acum locuiesc 
în Brăila, unde s-au mutat părinţii mei 
când eram mică.

Ce v-a determinat să vă îndreptaţi 
către pediatrie?
Iniţial, nu am vrut să mă specializez 
în pediatrie, ci în neonatologie. Însă 

în acel moment neonatologia nu mai 
era în nomenclatorul de specialităţi 
nici european, nici din ţară şi am fost 
nevoită să aleg cea mai asemănătoare 
specialitate. A trebuit să mă îndrept 
către pediatrie. Acum sunt rezident 
la neonatologie, care a revenit în 
nomenclator. Diferenţa dintre 
neonatologie şi pediatrie e mare. 
Neonatologia este o specialitate mult 
mai „tehnică” şi uneori mai invazivă 
decât pediatria şi pe mine tocmai asta 
m-a atras iniţial. După aceea am lucrat 
cu copii în rezidenţiat şi mi-am dat 
seama că şi pediatria este o specialitate 
foarte frumoasă. Și ulterior m-am 
îndrăgostit şi mai tare de specialitatea 
asta. Spun asta şi ca mamă de băieţi 
gemeni, de un an şi zece luni.

Aţi studiat şi în străinătate. Vă rog să 
ne vorbiţi despre aceste experienţe.
Primul contact cu medicina din afara 
ţării a fost când am participat la un 
stagiu printr-o bursă Erasmus, în anul 
al V-lea de facultate. Atunci a fost şi 
primul contact adevărat cu pediatria. 
Am mers în Franţa pentru patru luni şi 
am făcut practica în secţia de pediatrie 

comunitară. Aceasta se ocupă de 
bolile care apar în comunităţile de 
copii. Am învăţat acolo multe lucruri, 
pentru că se mergea mai degrabă pe 
partea practică, pe expunerea cazurilor 
clinice, decât pe cursuri magistrale. 
În timpul rezidenţiatului am mai fost 
la Salzburg, la un curs de pediatrie 
generală organizat de Asociaţia 
Americană de Pediatrie şi Spitalul de 
Pediatrie din Philadelphia şi societatea 
similară din Austria. A fost un stagiu 
teoretic, care mi-a folosit pentru 
examenul de medic specialist.

V-aţi gândit să plecaţi din ţară, la un 
moment dat?
Când am terminat rezidenţiatul, m-am 
văzut, ca majoritatea medicilor de la 
noi, fără un loc de muncă. Am început 
să lucrez în privat la Brăila, apoi am 
fost recomandată de colegi şi am fost 
recrutată de MedLife. Alegerea nu a 
fost grea, a fost un pas înainte. M-am 
gândit să plec din ţară, însă nu la nivel 
de meserie, ci din cauza societăţii 
în care trăim şi a momentului. Din 
punctul de vedere al meseriei îmi este 
foarte bine aici şi aş prefera să rămân, 
atât timp cât pot să mă specializez şi să 
evit plafonarea.

De când lucraţi la MedLife Galaţi? 
Care este diferenţa faţă de spital?
Sunt în MedLife de trei luni, timp 
în care am examinat în jur de 300 
de copii. Cabinetul este vesel, avem 
jucării, un spaţiu de joacă în afara 

De multe ori este dificil să comunic cu pacienţii de 2-3 
ani; ei comunică greu şi cu părinţii şi le este teamă de 
medic. Nu au un limbaj verbal atât de dezvoltat încât 

să ne spună exact unde-i doare. Îmi dau seama cam care ar fi 
problema urmărindu-le comportamentul non-verbal. Aici îmi 
este de folos experienţa de mamă.”

„

Interviu cu dr. Dana Mihalache, medic specialist 
pediatrie, Hyperclinica MedLife Galați

cabinetului. Sunt bine primiţi, aici, în 
MedLife, faţă de spital, unde este un 
mediu auster. Cabinetul MedLife este 
total diferit. Este la parterul clădirii, 
aproape de intrare. Copiii nu trebuie 
să urce ca să ajungă la cabinet. Avem 
băncuţe în faţa unui televizor deschis 
mai mereu pe desene animate. Pe o 
măsuţă cu patru scaune colorate în 
portocaliu, culoarea clinicii, copiii 
găsesc cărţi de colorat. Este un loc 
viu colorat, luminos, spaţios. Pe 
lângă cabinetul de pediatrie există şi 
un cabinet de tratament şi recoltări, 
unde se pot administra tratamente 
injectabile şi perfuzii, se pot face 
aerosoli şi se pot lua probe pentru 
analize.

Este greu să îi faceţi pe copii să vă 
spună ce îi doare? Cum vă apropiaţi 
de ei?
De multe ori este dificil. Cea mai mare 
parte a copiilor care vin la consultaţii 
este de vârstă de până la 2-3 ani, 
iar ei comunică greu şi cu părinţii 
şi le este teamă de medic. Nu au un 
limbaj verbal atât de dezvoltat încât 
să ne spună exact unde-i doare. Îmi 
dau seama cam care ar fi problema 

urmărindu-le comportamentul 
non-verbal. Aici îmi este de folos 
experienţa de mamă. Am ajuns la 
vorba unui medic cu care am colaborat 
în „Grigore Alexandrescu” care mi-a 
spus că până nu voi fi mamă nu voi 
fi un pediatru bun. Acest lucru mă 
ajută acum foarte mult, pentru că 
îi am acasă şi pe copiii mei, care se 
comportă cam la fel, şi atunci pot să 
bănuiesc ce vor să-mi spună. Cu cei 
mai mari, e mai simplu să comunici. 
Dacă eşti calm şi nu încerci să-i sperii 
cu injecţii, cum fac unii părinţi, şi 
să le vorbeşti cât mai încet şi mai pe 
înţelesul lor, ei colaborează şi atunci 
nu mai este necesar să ai prea multe 
trucuri. 

Care sunt bolile cele mai frecvente de 
care suferă pacienţii dumneavoastră?
Sunt bolile infecţioase ale copilăriei, 
virozele digestive şi respiratorii. Vin şi 
mulţi părinţi cu sugari şi avem discuţii 
despre alăptare şi nutriţie. În preajma 
Săptămânii Mondiale a Alăptării am 
vorbit cu managerul Clinicii MedLife 
şi am organizat Luna Alăptării. În luna 
august am organizat seminarii gratuite 
pentru mămici, în care am vorbit 

despre beneficiile pe care alăptarea le 
are atât pentru mamă, cât şi pentru 
copil. Le-am răspuns la întrebări, 
le-am dat sfaturi pentru a le uşura 
misiunea. Alăptatul este ceva natural, 
însă necesită calm şi răbdare, exact 
ceea ce unei mame în primele luni 
după naştere îi lipsesc. În plus, ea este 
solicitată din punct de vedere fizic, iar 
susţinerea familiei este de multe ori 
deficitară. Un proiect personal este să 
devin consultant în alăptare.

Aveţi intenţia de a face o 
supraspecializare?
Da, însă nu ştiu care va fi aceasta. 
Acum sunt interesată de partea de 
prevenţie şi alimentaţie. Îmi pare bine 
că mulţi părinţi vin la cabinet nu doar 
pentru consulturi în timpul bolii, ci 
şi pentru consultul de prevenţie, se 
interesează de alimentaţia corectă 
a copiilor, de alăptare, care, din 
păcate, la noi în ţară se practică 
doar în proporţie de 12%. În 
planurile mele poate va fi inclusă şi o 
supraspecializare în nutriţie pediatrică.

Aţi făcut un curs de ecografie. De ce 
este avantajos pentru un medic să 
cunoască şi tainele ecografiei?
Am făcut acest curs anul acesta 
în Centrul Universitar Constanţa, 
urmează să primesc certificatul. 
Este bine pentru clinicianul care 
consultă să aibă şi posibilitatea să facă 
ecografie pentru că el ştie cel mai bine 
să integreze cele două componente 
în  diagnosticul pus pacientului. La 
MedLife Galaţi există două ecografe 
foarte performante, la care am acces.

Ce vă place să faceţi în timpul liber?
Înainte să fiu medic şi să fac 
rezidenţiatul, îmi plăcea să călătoresc. 
Îmi plăcea foarte mult să desenez şi 
să pictez, însă nu am mai făcut acest 
lucru de mult timp. În timpul liber 
mă relaxez în familie, citind mai mult 
literatură de specialitate decât altceva, 
pentru că trebuie să fiu la curent cu 
toate noutăţile din domeniu.

Interviu de Irina Munteanu

„Îmi este de folos experiența  
 de mamă”
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UTILE

Termenul ,,conflict” provine de la 
verbul latinesc „confligo”, ,,a se lupta”, 
,,a se bate între ei”, cu participiul 
substantivat „conflictus”, având 
sensurile de „ciocnire”, „şoc”, dar 
şi de „ceartă”, „luptă împotriva 
cuiva”. J.P. Folger, M.S. Poole şi R.K. 
Stutman definesc conflictul ca fiind 
interacţiunea dintre două persoane 
independente care percep scopuri 
incompatibile şi interferenţa reciprocă 
în realizarea acelor scopuri. Apare aici 
caracterul social al conflictului, dar 
limitat la dimensiunea interpersonală, 
prin omiterea conflictelor intra- şi 
intergrupale şi/sau comunitare. 
Se semnalează posibilitatea ca un 
conflict să se declanşeze doar la iluzia 
percepţiei lui de către una dintre părţi, 

dar această menţiune expresă lasă 
în umbră motivele reale, obiective 
şi clar exprimate de partea adversă. 
Chiar şi simplele diferenţe dintre 
oameni (gusturi, preferinţe etc.) pot 
sta la originea conflictelor. „Conflictul 
este un fenomen psihosocial 
tridimensional, care implică o 
componentă cognitivă (gândirea, 
percepţia situaţiei conflictuale), 
o componentă afectivă (emoţiile 
şi sentimentele) şi o componentă 
comportamentală (acţiunea, inclusiv 
comunicarea)”, consideră B. Mayer.

Tipuri de conflicte
Din punctul de vedere al efectelor 
pe care le produc, putem avea mai 
multe feluri de conflicte. Conflictele 

distructive sunt cele în care resursele 
personale şi organizaţionale se 
consumă în condiţii de ostilitate, 
fără beneficii, existând o permanentă 
stare de nemulţumire. Asemenea 
conflicte se pot solda cu destrămarea 
organizaţiilor, pierderea unor membri, 
acte de violenţă. Conflictul benefic 
apare atunci când neînţelegerile sunt 
recunoscute de timpuriu şi corect 
abordate, iar indivizii, grupurile, 
organizaţiile câştigă din acesta în 
creativitate şi eficienţă. În orice 
organizaţie, un anumit grad de conflict 
este absolut necesar pentru ca dinamica 
dezvoltării organizaţiei să fie bună. 
Conflictul benefic este acela care poate 
avea o soluţie acceptabilă pentru toate 
părţile implicate. 

Procedee de abordare a conflictelor 
fără luptă şi fără a ceda
Unul dintre aceste procedee este 
negocierea. Aceasta constă în discuţii 
nemijlocite, purtate în scopul de a 
ajunge la o înţelegere, la încheierea unei 
tranzacţii sau rezolvarea unei probleme. 

În viaţa de zi cu zi întâlnim situaţii conflictuale la tot pasul. 
Fie că e vorba de doi colegi aflaţi în conflict, fie că e vorba de 
două departamente sau de două organizaţii, neînţelegerea 

ce apare din cauza diferenţei de opinii ori de interese tot conflict 
se numeşte. Chiar şi neconcordanţa între ceea ce simţim şi ceea 
ce facem tot în rândul conflictelor se încadrează.

Înţelegerea se stabileşte atunci când 
este acceptată de toate părţile: ea 
trebuie deci să satisfacă nevoile tuturor 
celor care sunt implicaţi. Medierea 
este un alt procedeu de abordare a 
conflictului. Este eficientă atunci când 
părţile sunt numeroase sau problema 
este foarte complexă şi se întâmpină 
greutăţi în stabilirea şi respectarea 
regulilor şi procedurilor. În acest caz 
există riscul ca negocierile să devină 
haotice şi să aibă ca rezultat un eşec. 
O soluţie este folosirea unuia sau mai 
multor facilitatori, persoane imparţiale 
şi neutre care au în sarcină modul de 
desfăşurare a discuţiilor. Arbitrajul este 
o a treia soluţie. Atunci când părţile 
nu găsesc o cale de a elabora împreună 
rezolvarea unei probleme, se pot adresa 
arbitrajului. Acest lucru se întâmplă 
de obicei când părţile nu se simt 
competente să judece situaţia, când între 
ele există diferenţe ireconciliabile sau 
când comunicarea este profund alterată. 
Părţile trebuie să se oblige să respecte 
decizia arbitrajului, indiferent care va fi 
ea. Arbitrul este un expert independent 

care analizează şi interpretează aspectele 
diferendului şi propune o soluţie. 
Participanţii au influenţă numai în 
alegerea arbitrului. Ca ultim procedeu, 
avem judecata. Oamenii preferă 
adesea procedurile juridice deoarece 
accepţiunea generală este că ele sunt 
cele legitime şi definitive. Procedurile 
juridice presupun judecarea litigiilor 
conform unui sistem de legi în vigoare, 
care nu sunt altceva decât un sistem 
de norme oficiale. Demersul juridic 
constituie un procedeu care nu necesită 
acordul celeilalte părţi. 

Ce strategii avem la dispoziţie pentru a 
rezolva conflictele?
Pentru a rezolva un conflict, putem 
apela la compromis. Este strategia 
care reclamă anumite capacităţi 
de negociator pentru ca fiecare să 
câştige câte ceva. El dă impresia de 
corectitudine, dar acest lucru poate 
să nu fie suficient deoarece fiecare 
parte luptă pentru ceva mai mult. 
Dezavantajul compromisului este că în 
general una dintre părţi va părea mai 

,,mărinimoasă”, dând celeilalte părţi un 
sentiment de înfrângere. ,,Win-win” 
este strategia ideală, care nu presupune 
un învingător şi un învins. Procesul 
de găsire a soluţiei poate fi mai lung 
şi mai anevoios în acest caz, însă cu 
siguranţă relaţiile se vor consolida, iar 
soluţia va fi mai durabilă. Acest demers 
se bazează pe respect reciproc. Când 
ambele părţi câştigă, ambele vor susţine 
soluţia, iar probabilitatea declanşării 
unor conflicte ulterioare va fi foarte 
mică. 

Oricine ar fi vinovat, este indicat 
ca relaţia să fie restabilită cât mai 
repede. Faceţi dumneavoastră primul 
pas, indiferent dacă sunteţi total sau 
parţial răspunzător de conflict, dacă 
celălalt e vinovat sau dacă nu există o 
culpabilitate clară a uneia dintre părţi.  

Adrian Dumitriu, 
Psiholog, Hyperclinica MedLife Iaşi

Conflictul interpersonal. 
Strategii de rezolvare a conflictelor
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ÎNTREBĂRILETALE

Emilia
Soţul meu a făcut o colonoscopie în urma căreia a fost diagnosticat cu rectocolită ulcero-
hemoragică forma acută. Aş vrea să ştiu cât de gravă este această boală şi dacă există riscul să 
se ajungă la cancer.

Răspunde dr. Carmen Ruxandra Posoiu, medic 
specialist gastroenterolog, Hyperclinica MedLife 
Favorit:

Rectocolita ulcero-hemoragică este o boală 
inflamatorie ce afectează colonul şi rectul. 
Severitatea bolii depinde în general de 
amploarea leziunilor (cât din colon şi rect 
este afectat), iar evoluţia este în general 

imprevizibilă. Există forme uşoare care, odată 
tratate, nu mai recidivează, dar şi forme 
mai severe cu recidive frecvente. În general, 
sub tratament adecvat, boala este ţinută sub 
control. Riscul de cancer colonic la pacienţii 
cu rectocolită este mai mare decât al populaţiei 
generale, de aceea se impune efectuarea 
periodică a colonoscopiei la 8-10 ani de la 
debutul bolii, la interval de 1-2 ani.

Răspunde Dr. Claudia Covaciu, medic primar 
dermatologie în cadrul Hyperclinicii MedLife 
Titan:

Din descrierea furnizată de dumneavoastră, 
copilul poate avea dermatită seboreică 
(scuame grase pe un fond eritematos) sau 
dermatită atopică. Cele două boli sunt 
diferite. Dacă dermatita seboreică este un 
răspuns inflamator la Pitirosporum ovale, 
apare îndeosebi pe o piele mai grasă şi poate 
fi generată de pasajul hormonilor materni la 
copil, rezolvându-se după câteva luni de la 
naştere în cele mai frecvente cazuri, dermatita 

atopică este o afecţiune genetică manifestată 
prin probleme la nivelul pielii şi la nivelul 
sistemului imun. Sintetic, un copil cu dermatită 
atopică va fi predispus la numeroase alergii 
şi iritaţii. În ambele cazuri, pielea trebuie 
hidratată, dar în dermatita atopică la fel de 
importantă este şi evitarea alergenilor sau a 
substanţelor iritante. De cele mai multe ori, 
este necesară şi administrarea de substanţe 
medicamentoase sistemice sau topice pentru a 
se controla simptomatologia. Pentru precizarea 
diagnosticului şi stabilirea unui plan terapeutic 
vă aştept la sediul nostru MedLife Titan la o 
consultaţie.

Alexandra 
Am un bebe de 2 luni, iar de o lună ne confruntăm cu o problemă - dermatita seboreică. Acesta a 
fost diagnosticul dat de medicul pediatru. Are pete roşii pe faţă, gât, piept şi pe spate. Nu a făcut 
cruste pe cap, a avut doar pete roşii, care au trecut. I-am dat cu Physiogel galben şi roşu, dar nu 
văd vreo o îmbunătăţire. În apa de baie îi pun Emolium, îl spăl cu gel Abcderma şi îi fac masaj cu 
lapte de corp Abcderma. Nu ştiu ce produse să mai încerc pentru că nimic nu dă rezultate. Dacă aş 
putea primi un sfat, aş fi foarte recunoscătoare.

Răspunde dr. Dan Suiaga, medic specialist 
neurochirurgie, Life Memorial Hospital:

Legat de durerea dintre omoplaţi, probabil că 
aveţi o meserie care implică muncă de birou, 
mersul cu maşina şi o viaţă mai puţin activă. 
Dacă este cazul, vă recomand gimnastică 
medicală şi în special înotul, dacă puteţi, 
pentru a vă întări musculatura paravertebrală 

şi a avea o postură mai corectă a coloanei 
vertebrale. Pentru durerea în urechea stângă 
care se accentuează la căscat v-aş recomanda 
un consult la un specialist de chirurgie buco-
maxilo-facială pentru a elimina o inflamaţie 
în articulaţia temporo-mandibulară şi 
eventual un consult neurochirurgical pentru 
problema amorţelilor în jurul ochiului şi 
gurii.

Alina

Mă confrunt cu o durere de cap în punct fix, pe partea stângă, care se completează cu o durere în 
urechea stângă când casc mai ales, amorţeală a feţei pe partea stângă în zona ochiului şi a gurii; 
de asemenea, am o durere extrem de puternică între omoplaţi, care iradiază spre stern şi braţe. 
De 5 ani de zile mă chinui cu aceste dureri, iar examenele RMN craniu + coloană nu arată nimic 
în acest sens. Mi-au fost date medicamente pentru anxietate, atiinflamatoare pentru sindromul 
Tietze, dar situaţia nu s-a îmbunătăţit. Ce mă sfatuiţi să fac? Ce analize / investigaţii, la ce fel de 
medici (în afară de cardiolgi, neurologi, psihiatri)?

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.

Mihaela
Baiețelul meu are 1 an şi o lună, iar la majoritatea investigațiilor medicale de rutină mi 
s-a spus că are fimoză şi că este necesară o intervenție chirurgicală minoră. Vă rog să îmi 
explicați în ce constă aceasta. Se face cu anestezie locală? Cât durează intervenția şi care sunt 
urmările acesteia? Este nevoie de o toaletare specială a zonei operate, care să genereze alte 
dureri copilului? Cât timp de recuperare este necesar după o astfel de intervenție?

Răspunde dr. George Sălăvăstru, medic specialist 
chirurgie pediatrică în cadrul Spitalului de 
Pediatrie MedLife:

Operaţia de fimoză se realizează cu anestezie 
generală, durata fiind de aproximativ 30 de 
minute. Durerea postoperatorie, cauzată de 

inflamația locală, poate persista două-trei zile, 
vindecarea completă fiind după aproximativ 
o săptămână. În perioada postoperatorie, 
îngrijirea locală (toaleta, aplicarea cremei) poate 
crea un disconfort copilului, însă nu poate fi 
evitată, întrucât îngrijirile postoperatorii sunt 
necesare pentru o bună vindecare.
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Hyperclinici

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

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

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

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

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

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

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

Hyperclinica MedLife PDR Braşov
Str. Turnului nr. 5A, cod 500152, Brașov • 
Telefon: 0268 960

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

Hyperlinica MedLife Timişoara
Bd. Ion Dragalina nr. 37A, Timişoara
Programări: 0256 960 
sau 0256 206 000

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

Centre Medicale

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

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

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

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

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

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

Centre de Excelenţă

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

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

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

Spitale

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

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

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

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

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

Laboratoare

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

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

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

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

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

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

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

Farmacii

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

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

PharmaLife Med Brașov
Strada Turnului nr. 5A, Brașov

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)
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