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În acest număr o să vă vorbesc despre un personaj aparte. Are pantofi lustruiți, 
costum la dungă sau fustă de lungime medie și o cămașă cu mânecă lungă, 
asortată cu o eșarfă colorată. Obligatoriu, are un ceas de firmă, ochelari de 
soare în stil police și un telefon mobil de ultimă generație. Poartă o geantă în 
stil diplomat sau o mapă. Este dinamic, vorbește foarte mult la telefon și face 
lucrurile să se întâmple.

În oglindă, în schimb, se vede, de cele mai multe ori, un om obosit, al cărui 
program, de regulă, se termină seara târziu, un om care stă toată ziua pe scaun 
în fața unui calculator, concentrat să rezolve cât mai multe „task-uri” înainte 
să expire termenul-limită. Abia după-amiază târziu, când prinde 2-3 minute 
libere, mănâncă rapid ceva de la un fast-food sau de la magazinul din colț. De 
timp pentru un sport anume, nu mai încape discuție. 

Nu întâmplător am descris subiectul nostru în extreme. Aceasta este imaginea 
tipică a unui corporatist - o imagine care, văzută prin această lentilă, ne 
arată că lipsește ceva. Lipsește un echilibru care ajunge, în timp, să își pună 
amprenta asupra sănătății și a vieții lui în întregime. Cauzele pot fi multiple: 
stresul și sedentarismul care conduc la obezitate sau la tot soiul de boli ale 
“vieții moderne”, așa cum le-am spus noi, despre care nu avem timp sau nu 
vrem să vorbim, niciodată.

Victor, și el un corporatist convins, și-a făcut timp și curaj să ne vorbească 
despre boala lui. Aflați în reportajul din această ediție cum şi-a schimbat 
personajul nostru stilul de viață după o operaţie pentru tratarea hemoroizilor. 
Tot în acest număr vă spunem totul despre obezitate – care sunt principalii 
factori ce determină această boală și cine sunt specialiștii cei mai în măsură să 
ne ajute în această problemă.

În loc de concluzie: corporatiștii nu sunt singurii oameni care pot avea un stil 
de viață dezechilibrat. În locul lor pot fi oricând funcționari, taximetriști, liber-
profesioniști, altfel spus, oricine dintre noi.

P.S.: Indiferent de meseria sau de preocupările pe care le avem, trebuie să 
încercăm să ne dozăm eforturile, să avem un regim alimentar corect și să 
facem mișcare, zilnic. Viața de zi cu zi este o probă de echilibru.
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Răspunsul specialiștilor în 24 de ore.

Singurul site pentru femei scris integral de medici.
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Regăsiţi cele mai importante noutăţi referitoare la 
serviciile, promoţiile şi noii medici MedLife.

Sunt probleme despre care evităm să vorbim, precum 
hemoroizii şi bolile rectale. Totuși ele există şi se extind 
în rândul unei populaţii din ce în ce mai tinere. Victor, 
un tânăr programator, este un pion în această statistică. 
Cazul lui descrie situaţia fericită a pacientului care a 
învins boala. În reportajul realizat în cadrul Centrului 
de Excelenţă în Proctologie veţi descoperi categoriile 
profesionale cele mai expuse, dar şi povestea vindecării 
lui Victor. 

I.R. a strâns, în ultimii ani, multe întâmplări nefericite de 
prin spitalele româneşti, în care a fost nevoit să se opereze 
în mod repetat, din cauza erorilor comise de medici.  Din 
fericire, povestea lui s-a sfârşit cu bine, datorită unei întâlniri. 
Cine l-a ajutat pe I.R. să se vindece, dar, mai ales, cine i-a 
schimbat impresia despre spitalele româneşti, aflaţi la rubrica 
„Povestea ta”. 

Septembrie marchează începutul de an şcolar, un 
eveniment întâmpinat uneori cu bucurie, alteori cu 
teamă şi stări anxioase de către copii. Cu ce probleme se 
pot confrunta cei mici la început de an şcolar, dar mai 
ales cum pot să le depăşească, aflaţi de la rubrica „Utile”. 

A coordona o secţie de chirurgie şi, mai ales, a inova 
un astfel de departament nu este o misiune uşor de 
îndeplinit. Cum face faţă acestei provocări dr. Cătălin 
Mişarca, şeful secţiei de chirurgie de la Spitalul MedLife 
Braşov, aflaţi din interviul publicat în această lună. 

Dacă nasc pe cale naturală pot ajunge să sufăr de 
incontinenţă urinară? În ce constă liftingul lichid şi de la 
ce vârstă este indicată această procedură? Care este riscul 
de a contracta o conjunctivită şi cum aş putea reduce 
acest risc? Acestea sunt numai câteva întrebări adresate 
de cititori, la care găsiţi răspunsuri în această ediţie. 



Centrul Medical MedLife Victoriei vine 
în întâmpinarea pacienţilor cu o nouă 
soluţie de albire a dinţilor: pachetul 
Smile. Un studiu realizat de Academia 
Americană de Cosmetică Dentară 
arată că  99,6% dintre adulţi cred în 
forţa zâmbetului ca instrument social. 
Dacă nu sunteţi mulţumiţi de zâmbetul 
dumneavoastră, albirea dentară este  
primul pas pe care trebuie să îl faceți.  
În sprijinul dumneavoastră, Centrul 
Medical MedLife Victoriei a lansat 
pachetul Smile de albire a dinţilor, cu 
geluri speciale. 

Pachetul cuprinde următoarele servicii: 
• o consultaţie în care sunt analizate 
modificările de culoare ale dinţilor 
dumneavoastră, în care vi se 
întocmeşte un plan de tratament şi vi se 
înregistrează nuanţa iniţială a dinţilor; 
• amprenta dentară pentru arcada 
superioară şi cea inferioară; 
• igienizarea pan-orală, airflow, gutiere 
de albire (pentru arcada superioară şi 
cea inferioară);
• albirea propriu-zisă; 
• un control ulterior;
• fluorizarea, procedură care se 
realizează la finalul tratamentului. 

Preţul pachetului este de 740 de lei, 
suma putând fi achitată în două tranşe. 
Prima tranşă se achită la întocmirea 
planului de tratament, urmând ca 
a doua tranşă să fie plătită la finalul 
tratamentului. Până la 31 octombrie 
puteţi beneficia de un discount de 20% 
la pachetul Smile, disponibil în Centrul 
Medical Victoriei.

Detalii şi programări, la 021 96 46.

Reduceri de 20% 
la pachetul de albire 

dentară la Centrul Medical 
MedLife Victoriei 

Hyperclinica MedLife Genesys Arad 
pune la dispoziţia pacientelor un nou 
tip de investigaţie: elastosonografia. 
Elastosonografia este o metodă 
de investigare non-invazivă, prin 
intermediul căreia sunt evidenţiate şi 
examinate ţesuturile moi (de exemplu, 
sânul). Datorită tehnologiei de vârf pe 
care o încorporează, metoda permite 
descoperirea şi, mai ales, clasificarea 
unor eventuale tumori, oferind 
posibilitatea împărţirii acestora în 
tumori benigne şi tumori cu potenţial 
malign. Rezultatul obţinut în urma 
investigaţiei se numeşte elastogramă. 
Aceasta constă într-o imagine care 
oferă un număr maxim de informaţii 
cu privire la zona investigată. Tot prin 
intermediul elastosonografiei, poate 
fi determinat potenţialul de extindere 
a unei tumori, astfel că această 
investigaţie oferă informaţii importante 
în legătură cu tratamentul tumorii 
maligne sau benigne şi  cu tipul de 
intervenţie chirurgicală care se impune, 
pentru a îndepărta ţesutul afectat. În 
urma investigării cu elastosonograful, 
biopsia nodulilor mamari nu mai este 
necesară. 

Investigaţiile sunt realizate de dr. 
Camelia Popa, medic specialist 
endocrinologie, Hyperclinica MedLife 
Genesys Arad. 

Informaţii sau programări, la 0257 960. 

Nou: elastosonografia, 
la MedLife Genesys
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Centrul de Medicină Materno-Fetală 
şi Reproducere Umană a introdus 
un nou test pentru diagnosticarea 
preeclampsiei. Testul P1GF (factorul 
de creştere placentar) se efectuează în 
perioada de sarcină şi are rolul de a 
identifica atât pacientele deja afectate 
de această boală, cât şi pe cele care 
prezintă un risc crescut de a dezvolta 
preeclampsie, înaintea apariţiei 
primelor simptome clinice.
Preeclampsia este principala cauză de 
morbiditate şi mortalitate maternă. 
Această afecţiune intervine de 
obicei după săptămâna 20 de sarcină 
şi se caracterizează prin apariţia 
hipertensiunii arteriale, pierderi de 
proteine prin urină şi edeme (umflături) 
generalizate. Toate aceste simptome 
apar la femeile gravide care nu au un 
istoric de boli renale sau vasculare, până 
la debutul acestor simptome. Nivelul 
seric al P1GF creşte semnificativ în 
timpul primelor două trimestre de 
sarcină şi atinge vârful în săptămânile 
29-32, cu o medie ce depăşeşte 750 pg/
ml. Netratată, preeclampsia evoluează 
spre eclampsie, moment în care încep 
să apară convulsiile. Eclampsia este 
o afecţiune extrem de severă, cu 
consecinţe nefaste atât pentru mamă, 
cât şi pentru făt. 

Identificarea precoce a pacientelor 
cu risc crescut de preeclampsie este 
importantă întrucât contribuie la 
o urmărire atentă şi amănunţită a 
mamei afectate de această boală, fapt 
care reduce efectele adverse la mamă 
și făt.  Testul P1GF poate fi efectuat 
la orice vârstă de gestaţie, începând 
chiar cu primul trimestru de sarcină, 
şi este biomarkerul care contribuie 
la prevenirea, diagnosticarea şi 
stabilirea prognosticului gravidelor 
cu preeclampsie. Examenul este 
recomandat, în special,  în situaţiile în 
care gravidele constată următoarele 
simptome: creşterea recentă a tensiunii 
arteriale peste 140/90 mmHG, edeme 
(umflături), prezenţa proteinelor în 
urină, fără fenomene inflamatorii 
infecţioase. Determinarea serică a 
P1GF se realizează prin metoda TRACE 
(Time - Resolved Amplified Cryptate 
Emission) pe aparatul Brahms Kryptor 
Compact Plus, disponibil în cadrul 
Centrului de Medicină Materno-Fetală 
şi Reproducere Umană. 

Centrul de Medicină Materno-Fetală 
şi Reproducere Umană Asistată: Calea 
Griviţei nr. 365. 

Centrul de Medicină Materno-Fetală şi 
Reproducere Umană a introdus testul 

P1GF pentru diagnosticul preeclampsiei

Un pacient cu hernie inghinală a fost 
operat în Life Memorial Hospital, 
printr-o tehnică chirurgicală 
ultramodernă, în premieră pentru 
MedLife. Intervenţia laparoscopică TEP 
(Total Extra-Peritoneal) - LESS (Laparo-
Endoscopic-Single Site-Surgery) a fost 
realizată de dr. Victor Radu, medic 
primar chirurgie generală. 

Procedeul, care respectă întru totul 
denumirea de „chirurgie prin acces 
minim”, a fost aplicat pentru prima dată 
în lume în anul 2008, de către prof. 
Yuen Soon, alături de care dr. Victor 
Radu a urmat un curs de specializare în 
Germania.

Acest tip de intervenţie presupune 
introducerea unui singur trocar de 
lucru şi, implicit, realizarea unei 
singure incizii de dimensiuni mici, 
prin care este introdus instrumentarul 

de operaţie. Principalul avantaj al 
acestei intervenţii este de ordin estetic, 
pacienţii rămânând cu o singură 
cicatrice în urma operaţiilor de tip 
LESS. 

În ultimii ani, tehnicile de chirurgie 
laparoscopică s-au rafinat foarte mult, 
astfel încât numărul inciziilor pentru 
introducerea trocarelor în cavitatea 
abdominală a pacientului s-au redus, de 
la 3-4, la una singură. 

Noutatea procedeului utilizat de 
dr. Victor Radu constă în faptul că 
operaţia a fost realizată în totalitate 
extraperitoneal (în afara peritoneului, 
membrana care căptuşeşte peretele 
cavităţii abdominale), prin tehnica 
TEP, care, între alte avantaje, oferă 
posibilitatea de a utiliza instrumente 
clasice de laparoscopie, nefiind necesară 
incizia şi, ulterior, sutura peritoneului. 

Premieră MedLife: tehnică nouă de 
abordare a herniei în Spitalul 

Life Memorial



Hyperclinica MedLife Genesys Arad 
se află în relaţie contractuală cu Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS), începând cu 1 august, 
pentru alte două specialităţi medicale: 
Neurologie şi Diabet, nutriţie şi boli 
metabolice. Astfel, pacienţii pot 
beneficia de consultaţii gratuite, dar 
şi de investigaţii decontate integral 
sau parţial de către CNAS. Pentru a 
beneficia de aceste servicii, este necesar 
să vă programaţi la dr. Vesa Damaris, 
medic specialist neurologie, sau la dr. 
Luminiţa Nicolescu, medic specialist 
Diabet, nutriţie şi boli metabolice, din 
cadrul Hyperclinicii MedLife Genesys 
Arad. 

Detalii şi programări, la 0257 960.

Noi servicii medicale 
decontate de CNAS 

la Hyperclinica 
MedLife-Genesys Arad
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Life Memorial Hospital pune la dispoziţia pacienţilor un 
pachet special pentru intervenţii chirurgicale, la preţul 
de 1.700 de lei. Până la 30 septembrie, puteţi beneficia 
de pachetul de chirurgie, care include următoarele 
intervenţii chirurgicale: apendicectomie (abord clasic 
sau laparoscopic), cura herniilor de perete abdominal 
(abord clasic sau laparoscopic), colecistectomie (abord 
clasic sau laparoscopic), cura chirurgicală a eventraţiilor, 
cura chirurgicală a varicocelului (abord clasic sau 
laparoscopic), miomectomie uterină unică/multiplă prin 
abord clasic, histerectomie abdominală subtotală sau totală 
(abord clasic), cura chistului ovarian (abord clasic sau 
laparoscopic). Preţul intervenţiilor cuprinse în pachetul 
de chirurgie pediatrică clasică este 1.500 de lei, pachetul 
de intervenţii laparoscopice este de 2.000 de lei, în timp ce 
pachetul de chirurgia uretrei este de 3.500 de lei.

Pachetele includ costurile intervenţiei chirurgicale, 
anestezia şi îngrijirea postoperatorie, două zile de cazare, 
control postoperator, trei pansamente şi suprimarea firelor 
de sutură.

Pentru mai multe informaţii, 
apelaţi 021 96 46 sau 021 96 47.

Polly 2 în 1 este un scaun care se transformă şi creşte 
odată cu copilul dumneavoastră. Polly poate fi utilizat încă 
din momentul în care bebeluşul împlineşte 6 luni, fiind 
un scaun practic şi confortabil. De la vârsta de 12 luni şi 
până la 3 ani, Polly devine scaunul pe care copilul se poate 
aşeza atunci când mănâncă împreună cu întreaga familie. 
Flexibilitatea scaunului este dată de cele trei 
poziţii în care poate fi fixat spătarul, până 
aproape de orizontală, astfel încât 
copilul dumneavoastră să poată 
dormi. Un alt avantaj al scaunului 
Polly este acela că poate fi reglat 
pentru şapte înălţimi diferite. 
Suportul pentru picioare este, 
de asemenea, reglabil şi poate fi 
aşezat în trei poziţii diferite. Mai 
mult decât atât, Polly se pliază 
foarte uşor, este compact şi ocupă 
un spaţiu foarte mic. 

Editura Corint vă propune o carte esenţială pentru părinţi, 
scrisă de medicii celei mai renumite clinici din lume: 
Mayo. În cartea Ghidul primului an din viaţa copilului 
veţi găsi recomandări privind creşterea şi dezvoltarea 
armonioasă a bebeluşului dumneavoastră.

Intervenţii chirurgicale cu 
numai 1.700 de lei la Life 

Memorial Hospital

Scaun de masă 
Chicco Polly 2 în 1

Clinica Mayo. Ghidul primului 
an din viaţa copilului

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie 
MindCare începe înscrierile pentru 
grupul de suport, destinat tinerilor cu 
probleme de alimentaţie. Programul 
se adresează adolescenţilor cu 
vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, 
care se confruntă cu tulburări ale 
comportamentului alimentar (anorexie, 
bulimie nervoasă, mâncatul compulsiv, 
ortorexia, alimentaţia selectivă). În 
majoritatea cazurilor, aceste tulburări 
debutează la vârsta adolescenţei şi 
ascund adesea o suferinţă emoţională, o 
imagine de sine distorsionată, stimă de 
sine scăzută, frică exagerată de a creşte 
în greutate sau pot fi modalităţi prin care 
adolescentul doreşte să atragă atenţia. 
De cele mai multe ori, aceste tulburări 
pot avea consecinţe nefaste asupra 
funcţionării sociale şi profesionale a 
persoanelor afectate, fiind asociate cu 
depresia, anxietatea, tulburarea obsesiv 
compulsivă, tulburările de personalitate 
şi cu afecţiuni medicale de tipul 
obezităţii, diabetului zaharat şi bolilor 
cardiovasculare. Astfel, identificarea 
vulnerabilităţilor care predispun 
la dereglări ale comportamentului 
alimentar, precum şi stabilirea unui 
diagnostic precoce sunt două etape 
esenţiale în tratamentul persoanelor cu 
tulburări de alimentaţie. 

Pentru a veni în sprijinul acestor 
pacienţi, Centrul de Psihiatrie şi 
Psihoterapie MindCare lansează 
noul grup de suport care urmăreşte 
să trateze tulburările de alimentaţie 
ale adolescenţilor printr-o abordare 
holistică, care presupune atât lucrul 
cu mintea (dialog şi jocuri de rol, 
autocunoaştere, exersare a unor 
comportamente sănătoase), cât şi cu 
corpul (exerciţii de relaxare progresivă, 
stretching etc).

Obiectivele programului:
• Identificarea factorilor declanşatori 
şi a celor care menţin comportamentul 
alimentar problematic;
• Stabilirea şi menţinerea de relaţii 

interpersonale echilibrate;
• Creşterea stimei de sine şi a încrederii 
în propria persoană;
• Intervenţia asupra percepţiei imaginii 
corporale;
• Gestionarea impulsului de a mânca 
compulsiv;
• Gestionarea emoţiilor într-un mod 
adecvat;
• Încurajarea obiceiurilor alimentare şi 
fizice sănătoase;
• Elaborarea de strategii de prevenţie, 
psihoeducaţie şi self-management în ceea 
ce priveşte comportamentul alimentar.

Cine poate participa
În program se pot înscrie adolescenţii 
cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, 
cei care sunt excesiv de atenţi sau 
selectivi cu ceea ce mănâncă, cei care 
mănâncă atunci când sunt stresaţi sau 
când nu le este foame, cei care ţin diete 
hipocalorice, cei care au o imagine de 
sine distorsionată, cei care practică până 
la epuizare exerciţii fizice pentru a fi în 
formă sau cei care nu practică vreun 
sport.

Cât durează 
Durata unei şedinţe din cadrul grupului 
de suport este de o oră şi jumătate. La o 
astfel de şedință pot participa maximum 
şase persoane. 

Coordonatorii grupului: dr. Simona 
Drugă, medic specialist psihiatrie copii 
şi adolescenţi, şi Lidia Dumitru, psiholog 
clinician şi kinetoterapeut.

Detalii și înscrieri la: 0753535385 sau 
office@mindcare.ro
MindCare, Str. Henri Coandă, nr. 33, 
Sector 1, Bucureşti

Nou: grup de suport pentru 
adolescenţii cu tulburări de 

alimentaţie, la MindCare 
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Farmaciile PharmaLife Med dau startul 
unor noi reduceri, odată cu începutul 
sezonului rece. În unităţile noastre 
puteţi beneficia de discount-uri pentru 
o gamă largă de produse, care vă vor 
ajuta să întâmpinaţi sănătoşi sezonul 
ce urmează. Bucuraţi-vă de toamnă în 
formă maximă, profitând de promoţiile 
pe care vi le oferim! Vă aşteptăm în 
farmaciile PharmaLife Med!

Începe un nou
sezon de reduceri 

la PharmaLife Med! 



Investigaţia nu se face fără indicaţia 
medicului specialist, care va solicita 
această examinare numai atunci când 
celelalte metode paraclinice sunt 
insuficiente pentru un diagnostic corect.
CT este investigaţia de primă intenţie 
în urgenţele neurologice (traumatisme 
cranio-cerebrale şi hemoragie acută 
intracerebrală) sau la pacienţii 
politraumatizaţi.

Contraindicaţii
Această metodă de diagnostic este 
iradiantă şi este contraindicată femeilor 
însărcinate, din cauza riscurilor mari de 
malformaţii fetale. Totodată, investigaţia 
nu se efectuează pacienţilor cu alergie 
la iod, deoarece substanţa de contrast 
este pe bază de iod, sau pacienţilor cu 
insuficienţă renală. De aceea, în cazul 
CT-ului cu substanţă de contrast, 
pacienţii trebuie să se prezinte cu valorile 
ureei şi creatininei.

Detalii şi programări, la 021 96 46.  

Spitalul de Pediatrie MedLife oferă 
pacienţilor pachete de intervenţii 
chirurgicale începând cu 1.500 de 
lei. Pachetele acoperă o gamă largă 
de intervenţii, atât prin abord clasic 
(apendicectomie, hernie linie albă, 
hernie inghinală, hernie ombilicală, 
hidrocel, varicocel esenţial, orhidopexie, 
chist cordon spermatic), cât şi prin 
abord laparoscopic (apendicectomie, 
cura chirurgicală a varicocelului, 
anexectomia laparoscopică, ablaţia 
chistului de ovar, colecistectomie 
laparoscopică, hernie inghinală şi 
ombilicală etc.), dar şi intervenţii 
specializate ce vizează chirurgia uretrei 
(uretroplastie pentru hipospadias distal 
şi proximal). 

Preţurile pachetelor oferite de Spitalul 
de Pediatrie MedLife încep cu 1.500 
de lei pentru pachetul de chirurgie 
pediatrică, 2.000 de lei pentru pachetul 
de chirurgie pediatrică laparoscopică 
şi 3.500 de lei pentru pachetul dedicat 
chirurgiei uretrei. Serviciile incluse 
în aceste pachete includ consultul 
preanestezic, anestezia generală, 
operaţia, o zi de spitalizare şi medicaţia. 

Detalii și informații, la: 021 9646. 

Intervenţii chirurgicale 
pentru copii, 

de la 1.500 de lei Tomografie computerizată 
la Spitalul de Pediatrie, 
subvenţionată de CNAS
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Spitalul de Pediatrie MedLife oferă 
pacienţilor investigaţii CT (Computer 
Tomografie) gratuit. Pentru a beneficia 
de servicii, pacienţii trebuie să vină 
cu bilet de trimitere de la un medic 
specialist, aflat în contract cu CAS. 
Oferta este valabilă în limita fondurilor 
disponibile.

Ce este CT?
Tomografia computerizată este o metodă 
de diagnostic rapidă şi nedureroasă, 
care combină razele X cu o tehnologie 
computerizată avansată, pentru a 
crea imagini precise şi detaliate ale 
structurilor interne ale corpului și 
ale organelor. Investigaţia CT este 
confortabilă şi de scurtă durată, nu este 
invazivă şi nu provoacă dureri.

Când este recomandată investigaţia?
Tehnica este recomandată pentru 
diagnosticul unui grup mare de afecţiuni 
de la nivelul craniului, toracelui, 
abdomenului, pelvisului sau membrelor .

Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie „MindCare” a lansat un 
departament dedicat tulburărilor psihopatologice ale copiilor 
şi adolescenţilor.  O echipă pluridisciplinară formată din 
psihologi, psihiatri şi psihopedagogi cu pregătire şi experienţă 
în domeniul lucrului cu copii şi adolescenţi, oferă pacienţilor 
evaluări diagnostice, intervenţii specifice, programe de 
dezvoltare personală şi parenting. 

Problemele tratate în cadrul Departamentului MindCare 
Copii şi Adolescenţi
• Tulburări pervazive de dezvoltare (tulburări de spectru autist);
• Tulburări specifice de dezvoltare (tulburări de limbaj, 
tulburări de învăţare);
• Tulburări emoţionale şi de comportament ale copilului şi 
adolescentului:
 • Tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie 
    (ADHD);
 • Tulburarea de opoziţie;
 • Tulburarea de conduită;
 • Ticuri;
 • Enurezis, encoprezis;
 • Balbism;
 • Tulburarea reactivă de ataşament;
• Tulburări de alimentaţie (anorexie, bulimie, tulburări de 
hrănire în perioada de sugar şi copil mic);
• Tulburări anxioase, fobii, tulburare obsesiv-compulsivă;
• Tulburări somatoforme;
• Tulburări de dispoziţie/afective (depresie, tulburare bipolară);
• Psihoze;
• Situaţii de criză specifice adolescenţei;
• Tulburări legate de traumă şi abuz.

Servicii MindCare Copii şi Adolescenţi
• Evaluare psihiatrică în vederea stabilirii diagnosticului;
• Psihodiagnostic și evaluare clinică;
• Prescriere şi monitorizare a tratamentului medicamentos 
psihofarmacologic;
• Consiliere şi educaţie a familiei şi copilului;
• Terapie de familie;
• Psihoterapie individuală cognitiv-comportamentală şi 
psihanalitică;
• Logopedie;
• Terapie comportamentală şi ocupaţională pentru copii cu 
tulburări de spectru autist şi copii cu întârziere în dezvoltarea 
achiziţiilor specifice vârstei (de limbaj, socializare, cognitive, 
de autonomie personală, motricitate);
• Consilierea şi psihoeducaţia părinţilor pentru gestionarea 
problemelor comportamentale şi emoţionale ale copiilor în 
funcţie de fiecare grupă de vârstă;
• Consilierea copiilor şi a părinţilor pre- şi post- divorţ sau în 
alte situaţii de criză (doliu, abuz);
• Grupuri de dezvoltare a abilităţilor sociale şi emoţionale la 
preşcolari şi şcolari;
• Grupuri de dezvoltare personală pentru adolescenţi;

• Grupuri de suport şi intervenţie specifice pentru diferite 
tipuri de tulburări emoţionale şi de comportament la copil 
şi adolescent: ADHD, tulburare de opoziţie, tulburări ale 
comportamentului alimentar, tulburări de anxietate, tulburări 
de învăţare;
• Analiză funcţională a comportamentelor copilului în 
colectivitate la grădiniţă/şcoală, precum şi intervenţie pentru 
adaptarea copiilor cu dificultăţi comportamentale la şcoală/
grădiniţă;
• Activităţi terapeutice structurate ce se adresează abilităţilor 
zilnice de viaţă, socializare şi recreere.

În cadrul noului departament activează o echipă de 
profesionişti, cu experienţă în tratamentul tulburărilor 
psihice la copii:

Psih. Silvia Ciobanu, psiholog clinician, psihoterapeut
Psih. Gabriela Crăciun, psiholog clinician
Psih. Lidia Dumitru, psiholog clinician, kinetoterapeut 
Psih. Ştefana Dobre, psiholog clinician, logoped
Dr. Simona Drugă (Buzilă), medic specialist psihiatrie 
pediatrică
Psihopedagog Paula Grigoroiu, logoped
Dr. Raluca Grozăvescu, medic primar psihiatrie pediatrică
Psih. Sanda Lepoiev, psiholog clinician, psihoterapeut
Psih. Valentin Miu, psiholog clinician, psihoterapeut
Psih. Dan Niculescu, psiholog clinician, psihoterapeut
Psih. Ruxandra Niculescu, psiholog clinician 
Psihopedagog Silvia Ungureanu, logoped, psihoterapeut

MindCare Copii şi Adolescenţi - str. Henri Coandă, nr 33, et 
1, sector 1, Bucureşti, România 

Detalii şi programări, la: 0753.53.53.70

NOU: MindCare a lansat un departament dedicat 
copiilor şi adolescenţilor 
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Începând cu luna august, dr. Adrian Popa, medic 
primar obstetrică-ginecologie, face parte din 
echipa Spitalului MedLife Genesys din Arad. 
Dr. Adrian Popa este absolvent al Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 
Timişoara, promoţia 1994. A urmat cursuri de 
perfecţionare la Londra pentru ecocardiografie 
fetală şi anomalii fetale, dar şi la Roma, unde s-a 
perfecţionat în domeniul ecografiei ginecologice. 

În prezent, dr. Adrian Popa deţine competenţe în 
ecografie ginecologică, laparoscopie ginecologică 
şi managementul serviciilor de sănătate. În 
perioada 2007 – 2009 a fost managerul Spitalului 
Matern din Arad. În cadrul Spitalului MedLife 
Genesys Arad, dr. Adrian Popa oferă consultaţii, 
realizează investigaţii de specialitate (inclusiv 
ecografia morfofetală), dar asistă şi naşteri. 

Dr. Adrian Popa, medic primar obstetrică-ginecologie

MedLife a început colaborarea cu dr. Radu 
Ionescu, medic primar chirurgie plastică. 
Membru a numeroase asociaţii medicale 
de prestigiu (European Society of Aesthetic 
Surgery, European Academy of Cosmetic 
Surgery, International Association of Societies 
of Aesthetic Plastic Surgery etc.), dr. Radu 
Ionescu este cunoscut în România pentru 
intervenţiile sale chirurgicale realizate în scop 
estetic şi reconstructiv. Domeniile sale de 
interes sunt: chirurgia sânului, estetica facială, 

chirurgia cosmetică şi medicina regenerativă. 
Dr. Radu Ionescu a urmat numeroase cursuri 
de perfecţionare în ţări precum Franţa, Belgia, 
S.U.A., Germania, Italia, Suedia. Printre 
procedurile aplicate de dr. Radu Ionescu se 
numără implanturile faciale diverse, mentoplastia 
(corecţia bărbiei), otoplastia (corecţia 
urechilor), augmentarea mamară (implantul 
cu silicon), liftingul mamar (ridicarea sânilor), 
abdominoplastia, lipoaspiraţia, liftingul facial, 
chirurgia pleoapelor etc. 

Dr. Radu Ionescu, medic primar chirurgie plastică

Începând din luna iulie, Dr. Nicolae Antohi 
s-a alăturat echipei MedLife. Absolvent al 
Universităţii de Medicină din Chişinău, dr. 
Antohi s-a specializat în microchirurgia 
plastică şi reconstructivă, în cadrul Centrului 
Ştiinţific de Chirurgie din Moscova, dar 
a urmat şi alte cursuri de specialitate în 
ţări precum Olanda, Portugalia, Franţa. Pe 
parcursul carierei sale, dr. Nicolae Antohi 
a devenit membru a numeroase asociaţii 
ştiinţifice naţionate şi internaţionale de 
chirurgie plastică şi totodată preşedintele 
Societăţii de Chirurgie Plastică şi 

Reconstructivă din cadrul Asociaţiei Române 
de Chirurgi Plasticieni. Începând cu anul 2002, 
dr. Nicolae Antohi este profesor asociat al 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” din Bucureşti şi şef al Departamentului 
de Chirurgie Plastică din cadrul aceleiaşi 
universităţi. Până în prezent, dr. Nicolae 
Antohi a publicat cinci cărţi de specialitate, 
59 de articole ştiinţifice, dintre care opt  în 
„Jurnalul European de Chirurgie Plastică” etc. 
În ultimii ani dr. Antohi şi-a concentrat atenţia 
asupra esteticii şi funcţionalităţii chirurgiei 
nasului. 

Dr. Nicolae Antohi, medic primar chirurgie plastică 
şi microchirurgie reconstructivă  

Dr. Loredana Nicoleta Boghian s-a alăturat 
recent echipei medicale de la Hyperclinica 
MedLife Timișoara. Până în prezent, dr. 
Loredana Boghian a acumulat experienţă 
atât în sistemul medical privat, cât şi în cel de 
stat, oferind consultaţii în cadrul Clinicii de 
Dermatologie şi a Spitalului Clinic Municipal 
de Urgenţă din Timişoara. Dr. Boghian a 
absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş”, studiu pe care l-a completat cu  

o serie de cursuri de specialitate. Totodată dr. 
Loredana Nicoleta Boghian este la curent cu 
noutăţile din domeniul dermatovenerologiei 
şi participă la numeroase congrese de 
specialitate. De asemenea, este membru a mai 
multor societăţi naţionale şi internaţionale 
de dermatologie (Societatea Română de 
Dermatologie, International Dermoscopy 
Society, European Society of Cutaneous Lupus 
Erytematosus etc.).

Dr. Loredana Nicoleta Boghian, medic specialist 
dermatovenerologie

Dr. Alexandra Bulat, medic stomatolog, a 
început colaborarea cu Centrul Medical 
MedLife Victoriei. Dr. Bulat este absolventă 
a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” din Bucureşti, Facultatea de 
Stomatologie. A activat până în prezent în 
cadrul mai multor cabinete stomatologice 
private, oferind consultaţii de specialitate 
şi realizând intervenţii chirurgicale 
dento-alveolare, precum şi implantologie. 
Începând cu anul 2011, dr. Alexandra Bulat 

a început colaborarea cu Spitalul Clinic de 
Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. dr. Dan 
Theodorescu” din Bucureşti. Dr. Alexandra 
Bulat este în permanenţă interesată de 
actualităţile din domeniul în care profesează 
şi participă la o serie de cursuri şi congrese 
de specialitate, precum „Geometria şlefuirii 
bonturilor”, „Tehnici chirurgicale de 
augmentare osoasă”, Congresul Internaţional 
de Estetică Dentară, Congresul Societăţii 
Române de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. 

Dr. Alexandra Bulat, medic stomatolog

MedLife beneficiază, din această lună, de 
experiența dr. Gabriel Gogescu, medic 
primar chirurgie oncologică. Dr. Gogescu 
a lucrat timp de 24 de ani în cadrul 
Institutului Oncologic Bucureşti “Prof. 
Dr. Al. Trestioreanu” şi este membru al 
Societăţii Române de Chirurgie, dar şi 
al Societăţii Române de Oncologie. În 
completarea specializării sale principale, 
chirurgia oncologică, dr. Gabriel Gogescu 
a obţinut, pe parcursul carierei medicale, 
o serie de alte calificări în domenii precum 

ginecologia oncologică şi chirurgia plastică şi 
reparatorie a sânului (Institutul Oncologic din 
Milano, Spitalul Marie Curie Paris, Spitalul 
Regional Düsseldorf). În cadrul Spitalului 
de Ortopedie MedLife, dr. Gabriel Gogescu 
va dezvolta o nouă ramură chirurgicală: 
chirurgia oncoplastică, care restabileşte 
integritatea anatomică a zonei operate şi 
permite o reintegrare socio-profesională, dar 
şi psihologică mai rapidă a pacientei cu cancer 
la sân, principala cauză de mortalitate prin 
malignitate la femei.

Dr. Gabriel Gogescu, medic primar chirurgie oncologică

Centrul de Medicină Materno-Fetală şi 
Reproducere Umană MedLife a început 
colaborarea cu dr. Raluca Florentina Tulin, 
medic specialist endocrinologie. Dr. Tulin 
a urmat cursurile Facultăţii de Medicină de 
la  Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” din Bucureşti. Timp de cinci 
ani, a lucrat în cadrul Institutului Naţional de 

Endocrinologie „C. I. Parhon”, în calitate de 
medic rezident. Pe lângă activitatea desfăşurată 
în incintaspitalului, dr. Raluca Tulin a lucrat şi 
ca preparator, iar ulterior ca asistent universitar 
embriologie, în cadrul Catedrei de Anatomie 
a Universităţii „Carol Davila”. În anul 2012 a 
obţinut titlul de doctor în medicină cu o lucrare 
despre „Studiul Morfogenezei Cordului”. 

Dr. Raluca Florentina Tulin, medic specialist endocrinologie

NOUTĂȚI˝MEDICI
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Obezitatea nu doare, de aceea tindem să nu luăm în serios 
această problemă.Una dintre consecinţele globalizării 
este uniformizarea alimentaţiei, astfel încât în farfuriile 

populaţiei de pe întreg globul se regăsesc cam aceleaşi alimente, 
în majoritate produse concentrate şi procesate. Acest lucru a dat 
naştere fenomenului numit şi globezitate.

Globezitatea
epidemia globală de obezitate

DOSARMEDICAL

Cum ştiu dacă sunt obez?
Tiparul siluetei perfecte inoculat 
de mass-media determină multe 
persoane să îşi subaprecieze 
înfăţişarea, chiar dacă se 
încadrează în limitele normale de 
greutate. Însă nu putem nega faptul 
că foarte mulţi dintre noi suferă 
într-adevăr de obezitate.

„Obezitatea este rezultatul unei 
acumulări excesive de grăsime în 
organism. Cea mai des întâlnită 
formulă de apreciere a greutăţii 
este indexul masei corporale 
(IMC), care reprezintă greutatea, în 
kilograme, raportată la înălţime, în 
centimetri. În funcţie de greutate 
şi de înălţime, o persoană poate 
fi considerată subponderală 
când IMC este mai mic de 20, 
normoponderală cu IMC între 20 
și 25, supraponderală între 25 și 
30, obeză când IMC este între 30 

și 40, obezitate morbidă > 40. Se 
va lua în considerare şi repartizarea 
ţesutului gras, a circumferinţei taliei 
(la bărbat peste 93 cm, iar la femei 
peste 79 cm) explică dr. Ecaterina 
Neacşa, medic specialist medicină 
de familie în cadrul Centrului 
Medical MedLife Victoriei.

Numărul de persoane obeze este 
în creştere. De ce?
Obezitatea este o boală răspândită 
în România, afectând aproximativ 
30% din populaţia ţării, potrivit 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 
Cum se explică acest fenomen? 

Stilul de viaţă este primul factor 
incriminat. Copiii invadaţi de 
reclamele producătorilor de 
fast-food devin, treptat, adulţii 
care lucrează în corporaţii, de 
dimineaţă până seara, circulă 

numai cu maşina sau cu mijloacele 
de transport în comun, la metrou 
optează pentru scările rulante şi au 
obiceiul de a mânca o singură dată 
pe zi, foarte consistent, iar această 
masă este servită seara. 

Dacă facem rabat la calitatea 
produselor alimentare, motivând 
lipsa de timp, rămâne să ne mai 
răspundem la o întrebare: de ce 
mâncăm atât de mult? 
Stilului de viață defectuos, 
sedentarismului, obiceiurilor 
alimentare (greșite din punct 
de vedere cantitativ și calitativ), 
li se adaugă şi factorii genetici. 
Dacă unul dintre părinți suferă 
de obezitate, riscul de a fi 
supraponderal este de 40%, iar 
dacă ambii părinți sunt obezi, 
riscul este de 80%. De asemenea, 
vârsta este importantă. „Pe 
măsură ce îmbătrânim, devenim 
tot mai puțin activi. În același 
timp, masa musculară are tendința 
de a se diminua la persoanele 
vârstnice, ceea ce determină 
scăderea metabolismului şi apariţia 
obezităţii”, precizează dr. Ecaterina 
Neacşa, medic specialist medicină 
de familie. 

Dintre persoanele mai tinere, 
femeile sunt mai expuse la a 
dezvolta obezitate, preponderent 
în perioada de sarcină, când 
greutatea lor creşte considerabil. 

Cu toate că este considerat mai 
dăunător decât excesul ponderal, 
se vorbește foarte rar despre fumat 
ca despre un factor ce favorizează 
obezitatea. Fumătorii au tendința 
de a se îngrășa după ce renunță la 
acest viciu, pentru că automat li se 
încetinesc şi funcțiile metabolice. În 
aceeași categorie intră și alcoolul. 
„Câte o bere consumată zilnic poate 
duce la acumularea unui kilogram 
pe lună”, explică dr. Ecaterina 
Neacşa, medic specialist medicină 
de familie. 

Mai puțin luați în considerare 
sunt factorii psihologici. ”Există 
tulburări psihice în care alimentația 
ocupă un rol central (anorexia, 
bulimia nervoasă, alimentarea 
compulsivă, așa-numitul „binge-
eating”) şi altele în care ea face parte 

din simptome. Fluctuația greutății 
corporale este un criteriu de 
diagnostic al depresiei. În psihozele 
cronice, obezitatea poate fi o reacție 
adversă la unele tratamente. De 
multe ori însă, nu se poate pune 
un diagnostic de tulburare psihică 
la persoanele obeze, factorii 
psihosociali rămânând însă extrem 
de importanți, așa cum este cazul 
cu orice problemă de sănătate”, 
precizează dr. Vlad Stroescu, medic 
specialist psihiatrie, Hyperclinica 
MedLife Băneasa.  

În strânsă legătură cu factorii 
psihologici sunt și medicamentele, 
cum ar fi antidepresivele ciclice, 
tranchilizantele, somniferele şi 
corticosteroizii, din cauza faptului 
că încetinesc metabolismul, 
stimulează apetitul și determină 
retenția de apă. 

Însă obezitatea se poate instala 
și din motive independente de 
voința umană, în cazul în care o 
persoană suferă de anumite boli 
care determină îngrășarea. De 

„Mâncarea poate fi o sursă de confort psihic. 
E un fenomen înnăscut, care se manifestă încă 
din copilărie, când sugarul se linişteşte la sânul 
mamei. Când trecem prin perioade de stres, ne 
„amintim” în mod inconștient de felul în care ne 
linișteam în trecut și găsim în mâncare o alinare 

temporară.”

Dr. Vlad Stroescu, medic specialist psihiatrie, 
Hyperclinica MedLife Băneasa



cantitativ și repetate”, precizează 
dr. Rodica Petriş, medic specialist 
endocrinologie. 

Nu doar nutriţionistul recomandă 
scăderea în greutate, ci şi medicul 
cardiolog. ”Pacientul ar trebui să 
atingă greutatea ideală (în absenţa 
retenţiei hidrosaline şi fără edeme) 
printr-un aport caloric adecvat, 
prin  activitate fizică menită să 
crească masa musculară, eventual 
prin suplimente vitaminice sau 
nutriţionale. Scăderea ponderală 
bruscă, prin înfometare, diete 
bogate în proteine sau cu un 
conţinut foarte scăzut în calorii a 
fost asociată cu un risc de apariţie 
a aritmiilor. Medicamentele pentru 
slăbit trebuie administrate cu 
prudenţă, în caz de hipertensiune 
arterială, aritmii, boală 
coronariană, insuficienţă cardiacă”, 
explică dr. Mirela Petre, medic 
specialist cardiologie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Unirii. 
”Efortul fizic de intensitate medie 
(mers alert, plimbări, treaba în 
gospodărie) sau fitnessul, timp de 
4-5 ore pe săptămână, a fost asociat 

cu reducerea mortalității din cauze 
cardiovasculare. Pentru confortul 
pacienților, exercițiile fizice 
moderate pot fi efectuate în reprize 
scurte (10 min) și repetate zilnic”, 
recomandă dr. Mirela Petre, medic 
specialist cardiologie, în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Unirii.

În lumea sportului există o legătură 
foarte strânsă între greutate şi 
performanţă, aşa că specialistul în 
medicină sportivă are pregătirea 
necesară pentru a gestiona cazurile 
în care se impune scăderea în 
greutate. „Mai mult decât a 
recomanda un regim alimentar, 
medicul sportiv evaluează pacienţii 
la care efortul fizic de un anumit tip 
ar putea fi contraindicat temporar 
sau definitiv”, menţionează dr. Alin 
Popescu, medic primar medicină 
sportivă în cadrul Hyperclinicii 
MedLife Griviţa. 

În multe situaţii, psihologul sau 
psihiatrul are cea mai importantă 
misiune în lupta cu kilogramele. 
Degeaba stabileşte nutriţionistul o 
dietă şi antrenorul un program de 
antrenament, dacă pacientul nu este 
pregătit la nivel psihic să le accepte 
şi să le aplice. „Există intervenții 
psihoterapeutice foarte eficace, iar 
terapia cognitiv-comportamentală 
a căpătat un rol recunoscut în 
gestionarea obezității. Ca orice 
schimbare de mod de viață, va fi 
un proces de durată, iar rezultatele 
pot fi variabile la început. Eșecurile 
inițiale fac parte din progres și ne 
pot învăța foarte multe. Dacă mi-aș 
permite să dau un sfat, acela ar fi 
să faceți pace cu dumneavoastră 
înșivă. Dacă veți lăsa la o parte 
vinovăția și disprețul de sine, 
lucrurile vor merge mult mai bine 
și mai repede. Ușor de zis, iar, cu 
timpul, devine și ușor de făcut”, 
explică dr. Vlad Stroescu, medic 
specialist psihiatrie.

Cristina Bobe
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cele mai multe ori, acestea sunt 
boli endocrinologice, precum 
hipotiroidismul, sindromul 
Cushing sau sindromul ovarelor 
polichistice. ”În hipotiroidie, 
arderile sunt încetinite, persoanele 
rețin apa și poate apărea, în afară 
de creșterea ponderală, o creștere 
a colesterolului. Sindromul 
ovarelor micropolichistice asociază 
frecvent o componentă metabolică, 
implicând obezitate și rezistența la 
insulină, cu risc de diabet zaharat. 
Sindromul Cushing este o tulburare 
hormonală cauzată de hipersecreția 
de cortizol. Simptomele cele 
mai frecvente în acest caz sunt 
obezitatea localizată la nivelul feței, 
fața rotundă, depunere de grăsime 
în zona cefei, slăbirea mâinilor și 
a picioarelor. În cazul obezității 
de cauză tiroidiană, hipotiroidia 
poate fi prezentă încă de la naștere 
sau se poate dezvolta pe parcursul 
vieții, ca urmare a dezvoltării 
unei guși endemice, a tiroiditei 
cronice autoimune sau Hashimoto. 
Obezitatea apărută în urma 
excesului de cortizol se dezvoltă pe 
parcursul vieții, la fel ca obezitatea 
în cazul femeilor cu sindrom al 
ovarelor micropolichistice, care 
apare după prima menstruație”, 

explică dr. Rodica Petriş, medic 
specialist endocrinologie în cadrul 
Hyperclinicii MedLife Titan. 

Care sunt consecinţele obezităţii?
Cele mai vizibile consecinţe ale 
obezităţii sunt cele de ordin estetic, 
însă dincolo de felul în care aceste 

cancerul de pancreas, de sân și de 
endometru, iar la bărbați determină 
apariția cancerului de prostată. 
Deloc de neglijat sunt și consecințele 
de ordin psihologic și social, care se 
manifestă prin depresie, anxietate, 
discriminare la serviciu, scăderea 
respectului de sine”, menţionează dr. 

persoane arată, ele se confruntă 
cu o serie de alte probleme ce ţin 
de rutina zilnică: se mişcă mai 
greu, transpiră mai mult, au o 
igienă precară, deoarece nu mai 
au acces la toate zonele corpului 
lor, mirosurile corporale se 
accentuează, au o imagine proastă 
despre sine. 

“Obezitatea este asociată cu o 
multitudine de afecţiuni, dintre 
care amintim diabetul zaharat, 
dislipidemia (colesterol şi/sau 
trigliceride crescute), hiperuricemia, 
sindromul metabolic, 
hipertensiunea arterială, angina 
pectorală, infarctul miocardic, 
accidentul vascular cerebral, BPOC 
(bronhopneumopatia obstructivă 
cronică), sindromul de apnee în 
somn, probleme osteoarticulare 
(coxartroză, gonartroză), bolile 
dermatologice (acantozis nigricans, 
celulită, hidrosadenită, insuficienţă 
venoasă cronică, limfedem), 
patologia digestivă (steatoză 
hepatică, litiază biliară, boala de 
reflux gastro-esofagian), avortul 
spontan, diabetul gestațional, 
macrosomia, infertilitatea la ambele 
sexe și, nu în ultimul rând, cancerul. 
La femei, obezitatea conduce către 

Mariana Roşculete, medic specialist 
diabet, nutriţie şi boli metabolice în 
cadrul Hyperclinicii MedLife Unirii. 

Cine ne ajută să slăbim?
Dacă v-ați decis să schimbați 
situația, cereți ajutorul: orice aliat 
poate fi prețios. Mergeți la medic. 
Urmează însă o întrebare firească: 
ce medic mă poate ajuta să slăbesc? 

Primul gând va merge, probabil, 
către medicul nutriţionist.  El este 
cel mai în măsură să evalueze stilul 
de viaţă al pacienţilor şi să analizeze 
alimentaţia unei persoane, astfel 
încât să ofere  recomandările 
potrivite. Nutriţionistul urmăreşte 
pe termen lung regimul alimentar 
recomandat şi, în colaborare cu alţi 
profesionişti (antrenor, psiholog, 
medici de alte specialităţi), 
rezolvă problemele de greutate ale 
pacienţilor săi,  printr-o educaţie 
nutriţională adecvată. ”Terapia 
medicală nutriţională trebuie 
să asigure scăderea ponderală 
treptată,  oferind necesarul optim 
de nutrienţi. Există diferite tipuri de 
diete: cea hipocalorică, hipolipidică, 
hipoglucidică, hiperproteică sau 
aşa-numitele „diete comerciale’’. 
O dietă nu poate fi adoptată de 
oricine şi de oriunde. Ea trebuie 
individualizată în funcţie de 
vârstă, greutate, patologia asociată 
şi de preferinţele alimentare ale 
pacientului”, explică dr. Mariana 
Roşculete, medic specialist diabet, 
nutriţie şi boli metabolice. 

Nutriţionistul, însă, nu este 
singurul care vă poate ajuta. 
Tradiţional, persoanele cu obezitate 
sunt îndrumate către medicul 
endocrinolog. Acesta este cel mai 
în măsură să facă diferenţa între 
obezitatea de aport şi o problemă 
hormonală care a condus la excesul 
ponderal.  ”Obezitatea  prin 
hipotiroidie se tratează  cu ajutorul 
hormonilor tiroidieni. De obicei, 
persoanele obeze  cu hipotiroidie 
asociază și obezitate de aport, 
astfel încât corectarea hipotiroidiei 
nu rezolvă în totalitate problema 
obezității. Aceste persoane trebuie 
să mănânce corect și să facă sport. 
La persoanele obeze din cauza 
excesului de cortizol, se aplică 
un tratament chirurgical, iar 
în cazul femeilor cu sindromul 
ovarelor micropolichistice se 
administrează medicamente care 
determină scăderea ponderală 
și îmbunătățirea prognosticului 
pentru sarcină. Indiferent de cauza 
endocrinologică a obezității, se 
impune adoptarea unui stil de viață 
sănătos, cu sport, mese reduse 

„Efortul fizic de intensitate medie (mers alert, 
plimbări, treaba în gospodărie) sau fitnessul, 

timp de 4-5 ore pe săptămână, a fost asociat cu 
reducerea mortalității din cauze cardiovasculare.”  

Dr. Mirela Petre, medic specialist cardiologie, Hyperclinica 
MedLife Unirii

„În cazul obezității de cauză tiroidiană, hipotiroidia 
poate fi prezentă încă de la naștere sau se 

poate dezvolta pe parcursul vieții, ca urmare a 
dezvoltării unei guși endemice, a tiroiditei cronice 

autoimune sau Hashimoto.”   

Dr. Rodica Petriş, medic specialist endocrinologie, 
Hyperclinica MedLife Unirii 
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Mingile din aceste birouri sunt 
o alternativă la scaunele pe care 
persoanele stau aşezate, cel puţin 
opt ore pe zi, în companii. În timp 
ce rostogoleşte mingea, Victor 
îmi povesteşte despre colegii lui: 
„Andrei nu se ridică de pe scaun 
decât pentru pauza de masă, când 
coboară la supermarket să îşi 
cumpere un sandvici. Colegul lui 
se ridică un pic mai des, pentru 
că este fumător şi este nevoit să se 
deplaseze pe balcon. Eu eram exact 
ca Andrei până în urmă cu câteva 
luni, când am fost diagnosticat 
cu hemoroizi. O vreme am evitat 

operaţia, dar de ce îţi este frică 
nu scapi, aşa că am ajuns, la un 
moment dat, la intervenţie. Probabil 
că mulţi dintre colegii mei de 
muncă vor ajunge, la rândul lor, în 
acest punct”. 

Cine este Victor?
Victor lucrează într-o companie 
care produce şi comercializează 
software. Programul lui este unul 
tipic pentru o corporaţie. Începe 
programul la 9:00 şi termină spre 
seară, de multe ori după ora 18:00. 
În tot acest timp stă numai pe 

scaun. Nu are ore fixe de masă şi 
recunoaşte că îi place să mănânce 
mult. Obiectivele pe care trebuie să 
le îndeplinească la locul de muncă 
îl solicită destul de mult şi, implict, 
îi creşte pofta de mâncare. Atunci 
când merge la masă alege, de multe 
ori, să mănânce ceva rapid. Optează 
frecvent pentru preparate din carne, 
asociate cu făinoase şi diferite 
sosuri. Sport nu face deloc. Nu are 
timp. V-aţi recunoscut, măcar un pic, 
în stilul de viaţă descris de Victor?
Acest mod de a ne trăi viaţa are 
numeroase repercusiuni asupra 
sănătăţii. În cazul lui Victor, ele 
s-au canalizat în sfera proctologiei 
(afecţiunile rectului). Statul în 
scaun a devenit, treptat, o corvoadă, 
pentru că îi provoca dureri foarte 
mari. La fel de tare îl durea şi atunci 
când mergea la toaletă, iar, cu 
timpul, a început să aibă sângerări 
tot mai frecvente. Victor a refuzat să 
consulte un medic pentru durerile 
pe care le suporta, cu stoicism, la 
birou şi acasă, până când un prieten 
de-ai lui, cu simptome similare, a 

făcut o criză şi a fost transportat de 
urgenţă la spital. Cu această ocazie, 
Victor a păşit pe holurile Centrului 
de Excelenţă în Proctologie, din 
cadrul Hyperclinicii MedLife 
Băneasa, unde a fost consultat de 
dr. Adrian Ghenea, medic primar 
chirurgie generală, cu competenţe 
în proctologie, laparoscopie şi 
endoscopie digestivă. Diagnosticul 
lui a fost unul clar: hemoroizi de 
gradul III – IV. 

Ce sunt hemoroizii?
„Hemoroizii sunt dilataţii varicoase 
ale venelor în regiunea rectului, 
care provoacă dureri şi hemoragii. 
Sângerările în timpul tranzitului 
intestinal, mâncărimile şi durerile 
rectale sunt cele mai comune 
simptome ale hemoroizilor. 
Statisticile arată că jumătate dintre 
noi vom avea hemoroizi după vârsta 
de 50 de ani. Această boală poate 
apărea şi la tineri, cauzele principale 
fiind constipaţia, lipsa unei 
alimentaţii sănătoase, insuficienţa 

exerciţiilor fizice şi perioadele 
îndelungate de stat pe scaun”, îmi 
explică dr. Adrian Ghenea. 

Hemoroizii sunt o problemă 
jenantă, de aceea nu auzim prea 
des discuţii pe această temă. Cu 
toate că un adult din trei suferă 
de hemoroizi, puţini sunt cei 
care îndrăznesc să meargă la o 
consultaţie. Între ei, oamenii nu 
vorbesc despre simptomele pe care 
le resimt, deşi o simplă discuţie 
poate releva, uneori, stadiul în 
care un pacient se află. Hemoroizii 
se clasifică în patru categorii: de 
gradul I (când apar în interiorul 
rectului, fără să iasă afară), de 
gradul II (când, la defecaţie, ies 
în exterior, dar se retrag singuri), 
de gradul III (ies în exterior şi 
nu se pot retrage decât manual) 
şi hemoroizii de gradul IV (care 
ies, în permanenţă, în exterior). 
Până la gradul III, hemoroizii 
pot fi trataţi conservator, însă în 
gradul IV nu se mai poate interveni 
decât chirurgical. În această etapă 

se afla Victor când a ajuns la dr. 
Adrian Ghenea. Recomandarea 
pe care a primit-o a fost pentru 
operaţie, cu toate că numai 10% 
dintre pacienţii Centrului de 
Excelenţă în Proctologie, din cadrul 
Hyperclinicii MedLife Băneasa, 
sunt trataţi în acest mod, restul 
de 90% beneficiind de tratament 
conservator, bazat pe medicamente 
specifice şi un stil de viaţă sănătos. 
Iar până acum au trecut pragul 
Centrului, între 2010 şi 2012, peste 
4.200 de pacienţi, care au fost trataţi 
pentru întreaga patologie ce ţine 
de sfera proctologiei: fisuri anale, 
prurit anal, fistule anale şi perianale, 
cancer colorectal etc.

Viaţa sub tratament
Tratamentul conservator al 
hemoroizilor include mai multe 
soluţii, printre care bandarea 
(eficientă în cazul hemoroizilor 
interni), fotocoagularea în infraroşu 
şi radiofrecvenţa. Pe de altă parte, 
tratamentul chirurgical cuprinde 

Știaţi de ce în birourile specialiştilor din domeniul IT sunt 
aşezate, în unele companii, câteva bile mari şi colorate, 
confecţionate din cauciuc? Informaticienii le evită şi 

rar discută despre ele, însă aceste bile au rolul lor precis în 
protejarea sănătăţii angajaţilor. Victor, un tânăr în vârstă 
de 32 de ani, a fost primul care mi-a povestit despre ele, dar 
recunoaşte că în biroul în care lucrează nimeni în afară de 
el nu foloseşte aceste obiecte. În ce constă misterul bilelor 
colorate? 

Viaţa modernă 
şi  bolile despre care
nu vorbim, niciodată
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patru tipuri de intervenţii, toate 
fiind disponibile în cadrul Centrului 
de Excelenţă în Proctologie. 
Intervenţia cu stapler pentru 
tratarea hemoroizilor expune 
pacientul la dureri de intensitate 
mai mică şi oferă o recuperare mai 
rapidă. Aplicarea de ligaturi elastice 
este o altă soluţie de tratament 
chirurgical al hemoroizilor. Această 
metodă presupune un raport cost/
eficienţă foarte bun şi expune 
pacientul la riscuri mult mai mici. 
Metoda HAL-RAR, un alt tip de 
operaţie, este una dintre cele mai 
puțin invazive. Se realizează fără 
incizii și nu presupune vreun pic de 
durere. Un ultim tip de intervenţie 
este Harmonic Scalpel. Această 

metodă foloseşte tehnologia 
ultrasunetelor şi este utilă în 
tratamentul hemoroizilor mari, care 
pot sângera în timpul operaţiei, 
minimizând pierderea sângelui şi 
reducând timpul necesar pentru 
operaţie. Dr. Ghenea ține foarte 
mult la colonoscopia totală, pentru 
că de multe ori pot fi descoperite 
şi alte probleme, care, tratate din 
timp, pot avea un final fericit.  
Pentru a scăpa de hemoroizi, 
Victor, împreună cu dr. Adrian 
Ghenea, a stabilit că intervenția 
cea mai potrivită ar fi „cura 
hemoroizilor prin procedeul 
Milligan Morgan”. Intervenţia a 
durat 45 de minute şi a presupus 
internarea pentru o singură noapte. 

După operaţie, Victor a mai avut o 
uşoară senzaţie de durere, pentru 
ameliorarea căreia a mai făcut uz de 
calmante.

 „Nu vă speriaţi de o posibilă 
apariţie a unei mici sângerări, 
atunci când eliberaţi scaunul. 
Această sângerare este firească 
după o procedură de îndepărtare 
a hemoroizilor”, explică dr. Adrian 
Ghenea, coordonatorul Centrului 
de Excelenţă în Proctologie, din 
cadrul Hyperclinicii MedLife 
Băneasa. 

După operaţie, medicul vă va face 
o serie de recomandări. Pe durata 
întregului tratament sunt interzise 
condimentele precum ardeiul 
iute, muştarul, chilli, piperul, 
dar şi alcoolul. Pacienţilor care 
se confruntă şi cu constipaţia li 
se recomandă dimineaţa, înainte 
de micul dejun, 2 linguri de ulei 
de măsline, un pahar cu apă (250 
ml), iar micul dejun trebuie să 
fie bogat în fibre vegetale (fructe, 
legume şi cereale). Pe parcursul zilei 
consumaţi circa 2 litri de lichide 
şi evitaţi consumul alimentelor 
precum orez, banană, brânzeturi 
fermentate şi caşcaval etc. De 
evitat este şi efortul fizic, dar şi 
sedentarismul îndelungat. După 
operaţie nu se recomandă folosirea 
hârtiei igienice, ci cel mult a 
şerveţelelor umede (fără alcool). Se 
mai recomandă băi de şezut a câte 
10-15 minute, cu apă călduţă (20-30 
de grade Celsius). 
Concluzia lui Victor, în urma 
tuturor experienţelor trăite, este 
că nu trebuie să aşteptăm ca o 
persoană din proximitatea noastră 
să aibă astfel de probleme, pentru 
a conştientiza importanţa unei 
consultaţii la medicul proctolog. 
“Primul semn care ar trebui să ne 
îngrijoreze este sângerarea”, spune 
dr. Adrian Ghenea. Desigur, nici 
durerea, inflamaţia, pruritul nu sunt 
simptome de neglijat, însă dacă 
ajungem să sângerăm ar trebui să 
apelăm cât mai repede la un doctor. 
Predispuse la aceste probleme de 

sănătate sunt persoanele peste 
30 de ani, cele care au un părinte 
suferind de hemoroizi, persoanele 
care suferă de constipaţie sau care 
petrec foarte mult timp în scaun 
(informaticieni, corporatişti, 
şoferi), femeile însărcinate, dar şi 
femeile care au trecut de prima 
naştere. Este important de ştiut 
că femeile sunt afectate în egală 
măsură ca bărbaţii.”

Între timp, Victor şi-a reluat cursul 
firesc al vieţii. Nimic esenţial nu 
s-a schimbat din felul în care îşi 
rânduieşte zilele, cu o singură 
excepţie. Este mult mai atent 

la ce mănâncă, încearcă să facă 
mai multă mişcare şi ia în serios 
utilitatea bilelor colorate de lângă 
biroul său. Nu degeaba sunt plasate 
acolo. În timpul programului, 
informaticienii le pot utiliza 
pentru diferite exerciţii sau pot, 
pur şi simplu, să se relaxeze stând 
pe ele, rolul lor fiind acela de a 
preveni hemoroizii. Ca dovadă că 
Victor este un pacient care şi-a luat 
sănătatea în serios, zilele trecute 
l-am văzut chiar plimbându-se pe 
bicicletă. 

Cristina Bobe

Dr. Adrian Ghenea tocmai a terminat 
de îndepărtat primul pachet de 

hemoroizi, în timp ce medicul 
anestezist supraveghează starea 

pacientului.

Înainte de a aplica pansamentele. Lucrul în echipă defineşte orice intervenţie chirurgicală.

Concentrare

Foto: Cristina Bobe  •  www.fotografiemedicala.ro



Pacientul, în vârstă de 74 de ani, s-a prezentat la MedLife acuzând dureri în partea 
inferioară a abdomenului şi în fosa iliacă dreaptă, dar şi pe fondul unei anemii 
cronice. La examenul colonoscopic, medicii au descoperit, de asemenea, o tumoră 
situată la nivelul colonului ascendent (adenocarcinom colon). Asupra pacientului s-a 
intervenit chirurgical, sub anestezie generală. A fost identificată tumora localizată 
la nivelul colonului ascendent, aceasta fiind destul de voluminoasă, fără penetraţie 
seroasă, cu aspect stenozant (îngustat). Tumora ocupa o bună parte din lumenul 
(canal al unui organ anatomic) colic. S-a decis ca asupra pacientului să se intervină 
printr-o hemicolectomie dreapta (rezecţia părţii terminale a intestinului subţire, 
împreună cu prima jumătate  a colonului), iar piesa rezecată a fost trimisă către 
examenul histopatologic, care a confirmat diagnosticul de malignitate, dar pentru 
că ganglionii examinaţi nu au prezentat invazie, pacientul a putut fi considerat 
vindecat. Evoluţia lui va fi una lentă, dar favorabilă. 

Dr. Emilia Drăgulin, medic primar anestezie/terapie intensivă
Dr. Ştefan Tucă, medic specialist chirurgie generală/laparoscopie
Dr. Ovidiu Vasile, medic primar chirurgie generală/laparoscopie
Dr. Georgeta Vremeş, medic primar oncologie

20 21

POVESTEATA

Sunt un om care a fost toată viaţa activ. În toţi cei 
50 de ani de muncă, am avut o sănătate de fier, 
care m-a ferit destul de mult de spitale, până în 

momentul în care m-am pensionat. De atunci, drumul 
meu spre sănătate a fost ca o adevărată epopee, cu 
aventuri la tot pasul, care s-au sfârşit abia la MedLife, 
cu bine.

Experienţele mele de prin spitalele 
româneşti au fost, de cele mai multe ori, 
nefericite. Am început să le cunosc la 
pensie, când, fireşte, sănătatea tuturor 
oamenilor începe să se şubrezească. 
Primele probleme serioase le-am simţit 
când, pentru a-mi completa pensia, 
am început să lucrez în cadrul unui 
depozit specializat în vânzări angro. La 
un moment dat, am simţit o tăietură în 
partea stângă a abdomenului, am mers 
pe la doctori şi am aflat că am o hernie 
inghinală. Am operat-o, însă după nici 
o lună a fost nevoie să refac operaţia, 
din cauză că medicul chirurg a omis 
să introducă şi o plasă de susţinere 
a peretelui abdominal. Am crezut că 
peripeţiile se vor sfârşi aici, însă peste 
câţiva ani, în timp ce lucram pentru casa 
mea de la ţară, a pus stăpânire pe mine o 
durere cumplită, tot în zona abdominală. 
Am plecat de urgenţă la Bucureşti, la 
acelaşi spital în care fusesem operat 
prima oară. Medicul chirurg m-a 
asigurat că este vorba din nou despre o 

hernie inghinală pe partea dreaptă, deşi 
palparea nu confirma neapărat această 
ipoteză. A urmat o nouă operaţie, în 
care am fost tratat nu ca un pacient şi 
o fiinţă umană, ci ca un simplu obiect. 
N-a fost ultima intervenţie pe care am 
suferit-o. Din păcate, până să ajung la 
MedLife, mă operasem de vreo patru 
ori, iar problemele mele de sănătate se 
agravaseră. 

În urma celei de-a treia operaţii de 
hernie am rămas cu dureri puternice, 
cu toate că nu făceam efort deloc şi nu 
puneam în pericol reuşita intervenţiei. 
A urmat o altă operaţie, cu scopul de a 
descoperi şi de a remedia cauza acestor 
dureri. Nu am ştiut niciodată care au fost 
concluziile medicilor, în urma acestei 
operaţii. Din păcate, în spitalele de stat 
medicii nu au nici timp şi nici răbdare 
să comunice cu pacienţii. Nimeni nu-ţi 
explică ce ţi se întâmplă, pur şi simplu 
nu exişti. De exemplu, la un moment 
dat în timpul internării, am avut INR-ul 

(capacitatea de coagulare a sângelui) 
sub valorile normale, însă nimeni nu 
mi-a administrat un medicament în 
acest sens, iar medicul chirurg nu m-a 
vizitat deloc la salon după ce m-a operat. 
De vizite şi tratamente nu se ocupau 
decât asistentele. În plus, pentru că 
adresam întrebări incomode în legătură 
cu modul în care sunt tratat, medicii 
au decis să mă externeze. Sănătatea 
mea însă era departe de cum ar fi fost 
normal să fie. Din anul 2009, m-am 
internat frecvent câte zece zile, pentru 
a face diferite investigaţii care, la un 
moment dat, au demonstrat că aveam 
ambii rinichi inflamaţi, prostata mărită, 
o anemie severă, iar stomacul meu era 
grav afectat. Pentru niciuna dintre aceste 
afecţiuni nu primisem un tratament. 
Mai târziu, într-un spital din Suedia 
în care am fost internat de urgenţă, 
aflându-mă într-o vizită la copiii mei, 
mi s-a spus că trebuie să fac cât mai 
repede o colonoscopie, aşa că m-am 
întors la Bucureşti, la doctorul care îmi 
spusese cu puţin timp în urmă că nu este 
necesar să mai fac şi această investigaţie. 
Rezultatul analizei a explicat toate stările 
mele de rău din ultimii trei ani şi, mai 
ales, cauzele anemiei care mă trimitea 
foarte des la urgenţă pentru a mi se 
perfuza ser fiziologic. Toate acestea, din 
cauza unei tumori canceroase la nivelul 
colonului. Am primit ca recomandare 
să îmi fie extirpată porţiunea afectată, 
pentru a nu se extinde către celelalte 
organe.

Epopeea mea s-a încheiat în momentul 
în care am avut ocazia să îl cunosc pe 
dr. Ştefan Tucă, de la Life Memorial 
Hospital, prin intermediul dr. Georgeta 
Vremeş. La MedLife, operaţia prin care 
mi-a fost îndepărtată tumora canceroasă 
a decurs fără probleme. Îmi amintesc 
doar că m-am trezit la reanimare, fără 
să ştiu dacă fusesem deja operat sau 
dacă urma să intru în sală. Atât de bine 
m-am simţit. Nu am fost deloc amorţit 
şi nici nu am avut simptomele pe care 
le are, în mod normal, un om proaspăt 
operat. După intervenţie a fost necesar 
să mai rămân internat o săptămână, 
însă cazarea de aici şi îngrijirile pe care 
le-am primit s-au ridicat la nivelul celor 
din Suedia. M-am bucurat pentru că 
dr. Tuca a reuşit să îndepărteze tumora, 
astfel încât, după operaţie, nu a mai 
fost deloc nevoie să fac chimioterapie. 
În cazul meu, copiii au fost cei care au 
insistat să merg la MedLife, pentru a 
nu mai trece prin tot şirul de suferinţe 
pe care le-am trăit în celelalte spitale. 
Trebuie să recunosc faptul că pentru 
mine, ca pensionar, nu a fost foarte uşor 
de acoperit financiar această intervenţie, 
dar consider că viaţa nu poate fi 
cumpărată cu bani, oricât de mulţi ai 
avea.

Viaţa nu poate fi cumpărată cu bani
Epopeea prin boală

Opinia specialistului

Echipa medicală:
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INTERVIU

La început idealurile par imposibile, 
apoi puțin probabile și, în cele din 
urmă, inevitabile. La fel s-a întâmplat 
și în cazul dr. Cătălin Mișarca, 
pentru care medicina a fost strâns 
legată de Spitalul Județean din Brașov 
unde, pe parcursul carierei sale, a 
fost atât șef al secției de chirurgie, cât 
și director medical. „De regulă, îmi 
plac provocările și drumurile noi, 
astfel că aș fi regretat dacă nu aș fi 
făcut acest pas. Până în acest moment 
s-a dovedit a fi o decizie foarte bună, 
pentru că în sectorul privat ideile noi 
sunt mult mai uşor de implementat. 
Aici nu ne lovim de piedicile care 
sunt inerente în sistemul medical de 

stat”, povestește dr. Cătălin Mișarca.  

Prima și cea mai importantă 
schimbare pe care dr. Mișarca 
îşi dorește să o implementeze la 
Spitalul  MedLife Brașov este aceea 
de a crește numărul de intervenţii 
chirurgicale pentru o patologie cât  
mai largă. „În momentul de față, 
cazurile pe care le tratăm aici țin de 
patologia cronică. Medicii noștri 
sunt foarte bine pregătiți şi pot face 
faţă în orice moment unor cazuri 
mai complicate.” Dr. Mișarca are 
un motiv întemeiat pentru care și-a 
propus acest obiectiv. Din punctul 
său de vedere, sistemul privat de 

sănătate trece prin mai multe etape. 
Prima este cea legată de condițiile 
pe care le oferă, capitol pe care 
MedLife îl asigură cu brio, prin 
condițiile hoteliere pe care le pune 
la dispoziția pacienților. Cea de-a 
doua etapă ţine de calitatea actului 
medical, pe care Spitalul MedLife 
din Braşov a dovedit-o în cei doi ani 
de la înfiinţare. „În momentul de 
faţă avem un mare atu prin faptul că 
asigurăm tratament prin chirurgie 
minim invazivă. La Spitalul MedLife 
din Braşov avem posibilitatea să 
realizăm cam tot ceea ce se face 
modern în lume, în special într-o 
patologie precum cea a sânului, spre 
exemplu.”

Pentru orice realizare, primul pas 
este curajul, însă acesta trebuie 
completat cu pricepere, o bună 
strategie și un model de urmat. 
„Spre deosebire de alte domenii, 
în medicină, în momentul în care 
conduci o secție, trebuie să știi 
ce ai de făcut și, la nevoie, să poți 
interveni, astfel încât să rezolvi un 
caz la care alții s-au împotmolit.” 
Pentru a trata cât mai bine aceste 
cazuri, un coordonator are nevoie și 

de o echipă performantă. „Chirurgia 
este un domeniu delicat. Trebuie să ai 
experienţă pentru a trata cât mai bine 
un bolnav, motiv pentru care am 
ales să colaborez inclusiv cu medici 
care lucrează la Spitalul de Urgenţă. 
Însă experiența medicului nu este 
singurul lucru care contează. La fel 
de important este şi caracterul lui. În 
medicină nu poţi face nimic de unul 
singur, astfel că este important să 
ştii cu cine lucrezi şi mai important 
de atât, este capacitatea de a lucra în 
echipă. Ca șef de secție, trebuie să-i 
faci pe colegi să aibă încredere în 
tine, fără a le știrbi orgoliile.” 

În medicină este nevoie să înveţi 
tot timpul şi să munceşti mult.
În ceea ce privește modelul de 

urmat, dr. Cătălin Mișarca preferă 
să privească mai mult către spitalele 
din afara României. „Cred că trebuie 
să analizăm cu atenție mecanismele 
care funcţionează în acele spitale şi 
să încercăm să le implementăm. Nu 
este o ruşine să copiezi un lucru bine 
gândit şi funcţional. Nu vreau să 
se înţeleagă că aici, în România, nu 
există condiţii bune de lucru, dar din 
păcate este mai multă dezorganizare 
decât în alte ţări.” 

În sistemul privat de sănătate, 
organizarea minuţioasă este o 
condiţie esenţială. Pacientului trebuie 
să îi fie clare toate etapele prin care 
trebuie să treacă, până în momentul 
în care va fi vindecat, dar pentru a 
atinge această performanţă, un şef 

de secţie se confruntă cu o nouă 
provocare. „Dacă în sistemul de stat, 
balanţa dintre venituri şi cheltuieli 
nu era o problemă pregnantă, 
într-un spital privat este foarte 
important ca medicii să evalueze 
costurile acţiunilor lor. Este un 
mod de gândire absolut necesar, cu 
care medicii din sistemul privat de 
sănătate trebuie să se obişnuiască.”

Toată această viziune pe care dr. 
Mișarca o are cu privire la modul în 
care o secție de chirurgie ar trebui 
să funcționeze s-a fundament în 
numeroși ani de muncă și, mai ales, 
de sacrificii făcute în numele unei 
pasiuni: medicina. Primul sacrificiu 
important pe care dr. Cătălin Mișarca 
a simțit că l-a făcut a fost la scurt 
timp după absolvirea Facultății de 
Medicină din București. Repartizat 
ca medic rezident la Spitalul  „Dr. 
I Cantacuzino”, dr. Mișarca făcea, 
la vremea respectivă, naveta către 
orașul său natal. „Când copilul meu 
era mic, eu lucram în București. 
Nu reușeam să ajung acasă, la 
Brașov, decât o dată la două sau 
trei săptămâni. Din acest motiv, 
sunt printre puținii medici care au 
primit post în București, dar care 
au renunțat la el. Au fost mai multe 
lucruri care m-au legat mai mult de 
Brașov, faţă de București.” 

După 20 de ani de chirurgie, dr. 
Cătălin Mişarca are certitudinea că a 
făcut alegerea potrivită, pe care și-a 
asumat-o cu seriozitate, până în acest 
punct al vieții sale. „În medicină 
este nevoie să înveți tot timpul și să 
muncești mult. Asta îi sfătuiesc şi 
pe colegii mei mai tineri, să citească 
şi să înveţe în permanenţă. Avem 
norocul de a putea accesa liber 
informaţii din lumea întreagă, care 
aşteaptă să fie descoperite şi înţelese. 
Esenţiale sunt, totodată, pasiunea 
pentru medicină şi răbdarea. Trebuie 
să înveţi să ai răbdare, pentru că în 
medicină niciodată nu poţi spune că 
ştii tot. Este cea mai mare greşeală, în 
medicină, aceea de a crede că ştii tot.”

Cristina Bobe

De mâine, 1 iulie, mă găsiți la Spitalul MedLife Brașov. 
Încercăm să construim altceva.” Cu aceste cuvinte, 
dr. Cătălin Mișarca, medic primar chirurgie generală 

și șeful secției de chirurgie de la Spitalul MedLife Brașov, și-a 
întâmpinat prietenii pe Facebook. După 20 de ani petrecuți 
între pacienții Spitalului Județean din Brașov, dr. Mișarca a 
decis să facă o schimbare, pe care o consideră  firească, aceea 
de a se desprinde de spitalul în care a „crescut” și de a păși pe 
teritoriul medicinei private, unde și-a propus să construiască 
„altceva”. Dar ce înseamnă „altceva” pentru dr. Cătălin 
Mișarca? 

“Cea mai mare greşeală în medicină 
este aceea de a crede că ştii tot”
Interviu cu dr. Cătălin Mişarca, şeful secţiei de chirurgie, Spitalul MedLife Braşov

“
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Stabiliţi un program fix de somn 
(între 5 şi 9 ani, copilul are nevoie de 
aproximativ 10,5 ore de somn zilnic, 
după 10 ani, îi sunt necesare circa 10 
ore de somn), pentru că va avea nevoie 
de timp să se acomodeze cu trezirea de 
dimineaţă, cu orarul fix de la şcoală şi 
orele destinate pregătirii temelor pentru 
a doua zi. 

Mergeţi împreună cu copilul să 
cumpăraţi obiectele necesare pentru 
şcoală şi consultaţi-l atunci când le 
alegeţi.

Predictibilitatea îl ajută pe copil să se 
simtă în siguranţă. De aceea, vizitaţi 
şcoala înainte ca aceasta să înceapă. 
Faceţi-i cunoştinţă copilului cu 
învăţătoarea, localizaţi clasa, vestiarul, 
sala de mese şi poate chiar veţi găsi 
printre cunoscuţi pe unul dintre noii lui 
colegi. În acest fel micul şcolar va fi mai 
puţin grijuliu și, de asemenea, va putea 
pune întrebări cu privire la noul mediu. 

Organizaţi un spaţiu în care copilul 
poate să-şi păstreze tot timpul lucrurile 
necesare pentru şcoală (ghiozdan, 
cutiile pentru sandvici, echipamentul 
pentru sport) pentru a evita căutările din 
ultimul moment, dimineaţa. Totodată, 
îl puteţi ajuta pe copil să facă o  listă cu 
lucrurile de care va avea nevoie în fiecare zi.

Limitaţi timpul petrecut de copil în 
faţa televizorului sau a computerului. 
Încurajați-l să aleagă jocuri mai liniștite, 
să face puzzle-uri, jocuri de logică, 
memorie sau să citească în loc să se uite 
la televizor. Acest lucru îl va ajuta în 
procesul de învățare, deoarece copilul va 
ajunge la școală mai bine pregătit pentru 
a învăța în fiecare dimineață, în cazul în 
care a fost implicat în activități pasive.

Planificaţi 1-2 zile de relaxare înainte 
de începerea şcolii, petrecând timp de 
calitate, în care îi puteţi oferi celui mic 
posibilitatea de a alege modul în care 
vă veţi petrece timpul în familie. Pentru 
copiii mai mari, stabiliţi câteva întâlniri 
de joc cu unii dintre colegi înainte de a 
reîncepe școala și în primele săptămâni 
de școală pentru a-i ajuta să restabilească 
relațiile pozitive cu colegii. 

Pregătiţi ghiozdanul şi hainele pe care le 
va purta încă de seara şi stabiliţi cine îl 
va însoţi în drum spre şcoală, în prima 
zi, şi cine va veni să-l ia de la şcoală.
Ar fi ideal ca măcar unul dintre părinţi 
să fie prezent şi să-l conducă până în 
clasă în această primă zi. 

Permiteţi-i să ia cu el, dacă doreşte, un 
obiect care-i conferă siguranţă (jucăria 
preferată, un animal de pluş).

Dacă învăţătoarea vă permite să staţi 
câteva minute alături de el în clasă, aveţi 
grijă să-l atenţionaţi atunci când plecaţi. 
Nu vă strecuraţi afară într-un moment 
de neatenţie din partea lui, pentru că 
acest lucru l-ar putea face să se simtă 
abandonat. De asemenea, spuneţi-i să 
nu se îngrijoreze dacă nu sunteţi în curte 
imediat după terminarea orelor, este 
posibil să întârziaţi puţin.

La întoarcerea de la şcoală, acordaţi-i 
timp şi atenţie, ascultaţi cu interes tot 
ce a făcut în prima zi, încurajaţi-l şi 
lăudaţi-l chiar şi pentru lucruri care 
pentru dumneavoastră par banale.

Parcurgeţi împreună cu copilul noile 
manuale şcolare. Discutaţi despre ce 
urmează să înveţe pe parcursul anului, 
manifestaţi entuziasm pentru subiectele 
care sunt prezentate și exprimaţi-vă 
încrederea în capacitatea copilului 
de a stăpâni conținutul. Explicaţi-i 
că dobândirea abilităților de învățare 
necesită timp și exerciţiu repetat. 
Încurajați-l să fie răbdător, atent și 
încrezător.

Dr. Simona Drugă, medic specialist 
psihiatrie copii şi adolescenţi, Centrul de 
Psihiatrie şi Psihoterapie „MindCare”

Pregătiți-l din timp, spunându–i că 
va merge în curând la şcoală. Puteţi 
chiar marca în calendar ziua în care va 
începe şcoala şi gândiţi-va cât de multă 
anxietate aţi declanşa dacă i-aţi spune 
brusc: “gata, de mâine vei merge la 
şcoală”.

Atunci când discutaţi despre şcoală, fiţi 
pozitivi: asiguraţi-l că şcoala este un 
loc plăcut, unde îşi va face noi prieteni, 
va descoperi lucruri noi şi interesante. 
Povestiţi-i despre experienţele 
dumneavoastră, rememoraţi amintirile 
plăcute legate de şcoală, de colegi 
sau învăţătoare. Încercaţi să evitaţi 
afirmaţiile de tipul: “mi-aduc aminte 
că şi eu am plâns în prima zi de şcoală, 

când mama m-a lăsat în clasă, iar 
când m-am întors spre uşă, plecase” 
sau “în prima lună am plâns în fiecare 
dimineaţă”.

Nu folosiţi niciodată şcoala ca pe o 
„ameninţare” sau ca pe un mijloc de 
a-l determina pe copil să renunţe la un 
anumit comportament. Spunându-i: 
“Lasă că începi tu şcoala şi-o să vezi 
ce te aşteaptă!”. Procedând astfel îl veţi 
face să privească şcoala ca pe un loc de 
pedeapsă, imprevizibil şi în acest mod 
pot apărea grijile şi anxietatea.

Pregătiţi-l din timp pe cel mic pentru 
noile experienţe şcolare, folosind păpuşi 
sau implicaţi-l în jocuri de rol cu diferite 

activităţi şcolare antrenante, citind 
împreună cărţi în care şcoala apare ca un 
loc plin de întâmplări amuzante. Îi veţi 
stârni astfel curiozitatea şi nerăbdarea.

Cu 1-2 săptămâni înainte de finalul 
vacanţei, încercaţi să restabiliţi sau să 
creaţi rutine pentru fiecare moment 
important al zilei (dimineaţa, seara, 
servirea mesei, teme) pentru a-l ajuta 
pe copil să se acomodeze din timp cu 
ritmul de la şcoală.

Obişnuiţi-l să servească zilnic micul 
dejun. Dacă întâmpinaţi refuzuri, 
explicaţi-i că altfel va fi obosit şi nu va avea 
putere să înveţe lucrurile noi şi interesante 
despre care i-aţi povestit de atâtea ori.

Pentru copiii aflaţi la începutul vieţii de şcolar, prima zi de şcoală este un eveniment pe cât 
de emoţionant, pe atât de stresant. Emoţionant, pentru că este un început de drum, un 
ritual de trecere de la identitatea de copil în mijlocul familiei, care-l acceptă şi-l iubeşte 

necondiţionat, la cea a unui copil care,  separat de mediul familial atât de sigur pentru el, învaţă 
că, pentru a fi apreciat, este important atât ceea ce face, cât şi modul în care se comportă. Odată 
cu aceasta, copiii îşi pierd reperele obişnuite, descoperă spaţii noi, alţi copii, adulţi care nu 
sunt totdeauna disponibili numai pentru ei, o nouă organizare a timpului. Toate aceste repere 
destabilizate produc anxietate, reacţii de opoziţie, „furnicături în stomac”, uneori chiar ţipete şi 
plâns. 

Pentru a vă ajuta copilul să se adapteze la această nouă experienţă, vă oferim câteva sugestii 
legate de lucrurile simple pe care le puteţi face.

Cum putem depăşi 
anxietatea din prima zi de şcoală?



ÎNTREBĂRILETALE

26 27

Răspunde dr. Roxana Teodorescu, medic 
primar oftalmologie, Hyperclinica MedLife 
Unirii:

Trebuie ştiut că oricât de bine este 
dezinfectată apa de piscină, întotdeauna există 
un risc de a contracta o infecţie conjunctivală. 
Există mulţi germeni rezistenţi la clorinarea 

apei, de aceea prevenţia este cea mai bună 
metodă de a evita contaminarea, acest lucru 
realizându-se, în principal, prin efectuarea 
obligatorie a duşului înainte şi după folosirea 
piscinei, evitarea frecării ochilor în timpul 
înotului, purtarea ochelarilor speciali pentru 
apă. 

Răspunde dr. Viviana Iordache, medic 
specialist dermatologie, în cadrul DermaLife:

Liftingul lichid constă în administrarea unor 
substanţe naturale de tip acid hialuronic, care 
aduc înapoi poziţia corectă a structurilor feţei. 
Acizii hialuronici folosiţi în liftingul lichid se 
aleg în diverse forme şi concentraţii, în funcţie 
de problema fiecărei persoane. De exemplu, 
dacă prin lăsarea feţei au coborît pomeţii 
şi pielea de pe mandibulă, se plasează la 
nivelul pomeţilor un acid hialuronic de înaltă 
densitate şi rezistenţă. În schimb, dacă ceea 
ce ne interesează este restabilirea volumului 
pe zona orbitei, pentru corecţia cearcănelor, 
vom plasa acid hialuronic foarte elastic şi cu o 
densitate foarte mică. Alegerea combinaţiilor 
de substanţe şi a zonelor în care ele sunt 
administrate o face medicul, cu scopul de a 

restabili poziţia corectă a trăsăturilor naturale 
ale feţei. Metoda se adresează persoanelor 
care din diverse motive refuză liftingul clasic 
chirurgical sau care prezintă riduri sau 
probleme pe zone care nu pot fi abordate 
chirurgical (ridurile buzei superioare, 
coborârea colţurilor gurii, cearcăne). 

Vârsta nu este importanţă, ci structura 
osoasă, musculară şi cutanată a persoanei 
care apelează la liftingul lichid. De exemplu, 
dacă persoana este foarte tânără, dar prezintă 
găvane foarte mari cu cearcăne foarte adânci, 
poate beneficia de tratatament, chiar dacă are 
25 de ani. Pe de altă parte, dacă o persoană 
este foarte în vârstă şi excesul de piele lăsată 
este foarte mare, această metodă nu poate 
compensa suficient lipsa de tonus cutanat şi 
trebuie combinată cu alte metode. 

Robert:
Am o fetiţă de 6 ani şi o duc la bazin (care este bine îngrijit) de circa o lună. Care este riscul 
de a contacta o conjunctivită şi cum aş putea reduce acest risc? 

Alina
În ce constă liftingul lichid şi de la ce vârstă este indicată această procedură? 

Răspunde dr. Alexandra Bulat, medic 
stomatolog, în cadrul Centrului Medical 
MedLife Victoriei:

Este foarte bine că aţi schimbat tehnica 
de periere, aceasta fiind cauza principală 
a apariţiei retracţiei gingivale în cazul 

dumneavoastră. Din păcate, aşa cum v-a 
precizat şi medicul stomatolog, această 
retracţie nu este reversibilă, dumneavoastră 
trebuind să apelaţi la un medic parodontolog 
sau chirurg oral care să vă explice ce opţiuni 
de tratament aveţi pentru reconstrucţia 
nivelului gingival. 

Alex:
Mi s-a spus că am un fel de gingivită, în sensul că mi se retrag gingiile din cauza periajului 
prea intens (pe care nu îl mai practic acum). Mi s-a mai spus că procesul de retragere nu este 
reversibil şi nu pot face decât să-l încetinesc sau să apelez la chirurgie pentru a ridica gingiile 
înapoi la nivelul precedent. Aş dori să aflu şi părerea dumneavoastră. 

Răspunde dr. Daniela Popescu, medic primar 
cardiologie:

Deşi bănuiesc că aveţi foarte mult de învăţat, 
continuaţi să faceţi sport. Intensitatea o reglaţi 
în funcţie de cât de repede obosiţi. Când nu 

faceţi sport, hidrataţi-vă bine, evitaţi să beţi 
multă cafea, Cola, Pepsi, băuturi energizante, 
ceai negru sau ceai verde. De asemenea, vă 
recomand ca o dată pe an, chiar dacă nu 
aveţi simptome, să mergeţi la un consult 
cardiologic. 

Andrei
Studiez în străinătate şi am perioade în care fac foarte mult sport (1-2 antrenamente intense 
pe zi), în special când sunt în vacanţe, dar am şi perioade când sunt sedentar (în timpul anului 
şcolar). Deşi nu am avut probleme cu inima, aş vrea să ştiu dacă este vreun motiv de îngrijorare 
în acest stil de viaţă. 

Răspunde dr. Isreb Nayel, medic primar 
obstetrică – ginecologie în cadrul Life Memorial 
Hospital:

Nu toate femeile care nasc pe cale naturală fac 
şi incontinenţă urinară. Sigur, este un factor 
de risc, dar depinde de greutatea copilului, 

de durata travaliului şi de durata expulziei. 
Dacă toate aceste elemente decurg în condiţii 
optime, nu aveţi de ce să vă faceţi probleme, 
iar refacerea musculaturii post-natale diferă 
de la o femeie la altă şi fiecare femeie are 
o musculatură tonifiată sau nu prin sport, 
condiţii fizice precum şi de nutriţie şi stres. 

Anda:
Vă rog să îmi spuneţi dacă majoritatea femeilor care nasc sunt afectate de incontinenţa urinară. 
Sunt însărcinată, vreau să nasc pe cale naturală, dar îmi este teamă ca nu cumva să am acest gen 
de probleme după naştere. Nu îmi dau seama cât de tonifiată este musculatura mea internă, dar 
n-aş vrea să fac cezariană doar ca să nu păţesc ceva şi să am după naştere incontinenţă urinară. 
Ce pot face ca să previn aceste probleme, în afară de exerciţiile de întărire a musculaturii 
(Kegel)? 

Aveţi nevoie de un sfat sau de un răspuns competent 
referitor la problemele dumneavoastră de sănătate? 

Trimiteţi-ne întrebările  la  pr@medlife.ro, 
iar specialiştii MedLife  vă vor răspunde.
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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-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 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 City Gate
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, sector 1, 
Bucureşti (Turnul City Gate)

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

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 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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