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„Este revoluţionar ce se 
poate realiza prin awake 

surgery” Dr. Mihai Crăciun, 
medic primar neurochirurgie, 

Life Memorial Hospital
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Totul despre copii
5 provocări
în primul an 
de  viaţă al copilului



Trăim vremuri în care, cel puțin teoretic, avem 
cele mai multe șanse de până acum să ne tratăm 
e� cient, cu sechele minime, și să ne prelungim 
viața. Știința și tehnica medicală au ajuns la un 
nivel la care cei de dinaintea noastră doar își 
făceau curaj să viseze. Și grozav este faptul că, 
din ce în ce mai mult, avem acces, și în România, 
la cele mai îndrăznețe astfel de visuri devenite 
realitate. 

„Awake surgery”, cum sunt numite generic 
operațiile pe creier cu pacientul treaz, reprezintă 
un mare pas înainte și o șansă uriașă pentru 
persoanele cu tumori cerebrale. Prin moni-
torizare neuropsihologică intraoperatorie, adică 
prin identi� carea centrilor nervoși din creier 
de care depinde funcționarea normală a unei 
persoane, respectivii pacienți nu numai că scapă 
de invadatorul cerebral, dar își pot păstra și ceea 
ce însemna persoana și viața lor de dinainte de 
tumoră. Altfel spus, datorită ra� nării acestei 
proceduri, mai nou, nu doar că nu vor mai exista 
surprize după operație, precum parezele, pier-
derea memoriei ori incapacitatea de a articula 
cuvinte, ci chiar și pentru cineva care desfășoară 
o muncă intelectuală, daunele vor �  minime în 
plan mental, deși o părticică din creierul său a 
trebuit, poate, să � e extirpată împreună cu tumo-
ra pe care o avea. Mai multe despre acest subiect 
puteți a� a din interviul ediției.

Lectură plăcută!

Ana-Maria Niță
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Minte si inimă
Cum putem păşi optimişti
prin via�ă

Utile 
Cele mai noi solu�ii
de tratament în 
gonartrozele deformante

Totul despre copii
5 provocări în primul 
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medic primar chirurgie 
neurologică

Pentru ea şi pentru el
Este vremea peelingului 
chimic
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Facem România Verde

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

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

 Îți place să te expui la soare și ai tot mai 
multe alunițe pe corp? Acum ai posibilitatea unei 
examinări complete și efi ciente a alunițelor tale 
cu ajutorul dermatoscopului digital Fotofi nder, 
disponibil în cadrul Hyperclinicii MedLife Iași. 
 Observarea cu regularitate a alunițelor 
ajută la detectarea precoce a melanomului, 
cel mai de temut cancer cutanat. Din fericire, 
melanomul poate fi  complet curabil dacă este 
diagnosticat și tratat în faze incipiente. Așadar, 
verifi că-ți periodic aspectul alunițelor la medicul 
specialist.

Hyperclinica MedLife Iași  
Adresă: str. Vasile Lupu nr .78, Iași
Programări la: 0232960 (call center)

Reduceri la procedurile
de înfrumusețare

 Până pe 31 martie, clienții Hyperclinicii MedLife din 
Ploiești pot benefi cia de o nouă ofertă destinată înfrumusețării 
pielii. Astfel, vor avea o reducere de 15% din prețul inițial la 
următoarele proceduri de înfrumusețare:
• tratamentul injectabil cu acid hialuronic pentru corecta- 

rea ridurilor, pentru conturul și volumul buzelor (1 ml) 
– 1.200 de lei;

• tratament injectabil cu acid hialuronic zona perioculară, 
riduri fi ne – 900 de lei;

• tratamentul ridurilor prin injectare Botox (față, frunte, 
ochi, gât, decolteu) – 1.350 de lei/regiune; 

• tratament PRP (față, gât, decolteu, dosul mâinii) – 900 de 
lei/regiune;

• laser fracțional pentru rejuvenare față, gât și decolteu, cu 
laserul CO2 – 1.200 de lei. 

Programările se pot face la numărul de telefon: (021) 9646.

Dr. Denice-Mihaela 
Voicu-Iacoblev, medic 
specialist obstetrică-
ginecologie

Din decembrie 2017, s-a alăturat 
echipei din cadrul Hyperclinicii 
MedLife Favorit dr. Denice-Mihaela 
Voicu-Iacoblev, medic specialist 
obstetrică-ginecologie. 

Licențiată în medicină generală 
din anul 2010, dr. Voicu-Iacoblev a 
activat ca medic rezident între anii 
2010 și 2016. Mai exact, în perioada 
2010-2011 a fost medic rezident în 
medicină de familie la Spitalul Clinic 
de Urgență „Sfântul Pantelimon” din 
București, iar în perioada 2011-2016, 
a fost medic rezident în obstetri- 
că-ginecologie în cadrul Spitalului 
Filantropia din București, unde a 
acumulat o bogată experiență. 

În anul 2016, dr. Voicu-Iacoblev a 
susținut examenul de specialitate, 
devenind medic specialist în obste- 
trică-ginecologie, iar din 2017, are 
competență în colposcopie.

MedLife Iași

Părinți, intrați 
în „Cercul Siguranței”!

 Programul „Cercul Siguranței”, desfășurat în cadrul 
Centrului MindCare, se adresează părinților cu copii între 0 și 6 
ani, precum și viitorilor părinți, bunicilor, bonelor, educatorilor, 
asistenților maternali. 
 De ce să participi? Pe parcursul întâlnirilor, cu ajutorul 
exemplelor video și al discuțiilor de grup, vei putea:
• să înțelegi cum să construiești o relație de atașament sănătos 

cu copilul tău;
• să recunoști emoțiile, comportamentele și nevoile copilului și 

să le gestionezi efi cient;
 Programul se desfășoară în fi ecare sâmbătă, timp de opt 
săptămâni, de la ora 11, fi ecare întâlnire având o durată de o oră și 
30 de minute.
 Grupurile, formate din maximum 10 persoane, vor fi  
conduse de psihologul Evy Dehelean, psihoterapeut specialist, 
educator parental atestat de Circle of Security, SUA.
 Înscrieri: lchiricuta@medlife.ro sau la telefon 0236.960 
(call center), 0236.495.292, 0753.535.322.

MindCare
MedLife Ploiești

noută�i
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O de� niție cât se poate de 
plastică a optimismului vine 
din înțelepciunea populară: 
„Fă-ți citronada cea mai bună 
din lămâile pe care ți le oferă 
viața!”. 

Altfel spus, să � i optimist 
înseamnă să pui accentul pe 
găsirea soluțiilor, în loc să 
rămâi blocat în probleme, și să 
te bucuri de orice merge bine, 
oricât de mic ar �  acel ceva. 
Dincolo de provocările prezen-

tului, o persoană optimistă se 
proiectează într-un viitor dorit 
și își ia deciziile considerând 
acel viitor posibil și chiar pro-
babil. Asta, fără a pierde vreo 
clipă contactul cu realitatea și 
fără a ignora sau a nega ceea ce 
nu merge bine. Optimistul își 
păstrează luciditatea și privește 
critic, alegând să vadă mai 
ales părțile bune, pentru a-și 
găsi resursele să meargă mai 
departe și pentru a fructi� ca 
oportunitățile care apar.

Speranță 
în acțiune

Optimistul speră mereu și 
acționează în acest sens, 
spunându-și: „O să fac tot ce 
depinde de mine, astfel încât cel 
mai bun scenariu posibil să mi 
se întâmple”. 

Se poate spune că, într-un 
fel, optimismul este un act de 
credință în propriile noastre 
șanse la bine și, totodată, un 
motor pentru a ajunge la acel 

bine, la armonie cu noi înșine. 
Optimismul ne menține în priză 
mecanismele de supraviețuire, 
iar organismul nostru ne dă 
întreg concursul și se activează, 
punând în mișcare energia 
și folosind resursele în favoa- 
rea noastră. Energia obținută 
creează, la rândul ei, energie, și 
toate sistemele noastre – � zic, 
cognitiv, volitiv, emoțional – 
funcționează la o turație la care 
se susțin și se potențează unele 
pe altele. 

De altfel, așa se și explică prover-
biala longevitate a optimiștilor.

O stare 
de spirit indusă

Optimismul este mai mult 
decât o latură a personalității, 
decât ceva cu care ne naștem 
sau moștenim, este o stare de 
spirit care se poate cultiva. Din 
fericire, putem aduce echilibru 
și bunăstare în viețile noastre 
dacă decidem să ne trăim viața 
după principii optimiste, con-
structive.

O persoană poate să-și constru-
iască optimismul observând de 
câte ori lucrurile merg bine sau 
chiar mai bine decât se aștepta. 

Ajută să ținem socoteala lucru-
rilor bune, de care avem parte, 
� ind atenți la cum: 
• în � ecare zi, ne reușesc 

lucruri de care nu eram 
siguri că vor reuși;

• un vis, mai mic sau mai 
mare, se transformă în 
realitate, dacă suntem per-
severenți – dar și � exibili, 
pentru a ne schimba în 
timp util abordarea atunci 
când lucrurile nu se în-
dreaptă în sensul dorit. 

Iar când ceva nu merge și nu 
știm cum să ieșim din impas, să 
� m deschiși la a ne lua notițe de 
la cei care au reușit acolo unde 
noi încă visăm. Să � m dispuși 
pentru a proba și o cale nouă.

Nu în ultimul rând, optimis-
mul își trage seva din specta-
colul aparent banal al vieții: un 
răsărit de soare, � oarea care a 
în� orit în ghiveciul de la fereas-
tră, zâmbetul unei persoane ne-
cunoscute de pe stradă, adierea 
plăcută a vântului etc.
Lucrurile mărunte, bucuriile 
simple, gesturile de bunăvoință 
și dăruire mici și � rești de 
� ecare zi fac lumea să se miște 
și su� etul să se bucure, iar toate 
acestea hrănesc optimismul.

prin viață

Cum pășim 

optimiȘti

tului, o persoană optimistă se 
proiectează într-un viitor dorit 
și își ia deciziile considerând 
acel viitor posibil și chiar pro-

Speranță 
în acțiune

Optimistul speră mereu și 
acționează în acest sens, 

bine, la armonie cu noi înșine. 
Optimismul ne menține în priză 
mecanismele de supraviețuire, 
iar organismul nostru ne dă 
întreg concursul și se activează, 
punând în mișcare energia 
și folosind resursele în favoa- 
rea noastră. Energia obținută 
creează, la rândul ei, energie, și 
toate sistemele noastre – � zic, 
cognitiv, volitiv, emoțional – 
funcționează la o turație la care 
se susțin și se potențează unele 
pe altele. 

De altfel, așa se și explică prover-
biala longevitate a optimiștilor.

O stare 
de spirit indusă

Optimismul este mai mult 
decât o latură a personalității, 
decât ceva cu care ne naștem 
sau moștenim, este o stare de 
spirit care se poate cultiva. Din 

prin viață
optimiȘtioptimiȘti

prin viață
optimiȘti

prin viață
optimiȘtioptimiȘtioptimiȘti

funcționează la o turație la care 
se susțin și se potențează unele 
pe altele. 

De altfel, așa se și explică prover-
biala longevitate a optimiștilor.

prin viață
optimiȘtioptimiȘti

prin viață
optimiȘti

prin viață
optimiȘtioptimiȘti
Niciun om nu este ferit de probleme. Cum se face, însă, că 
unii dintre noi înfruntă zâmbind difi cultățile vieții? Ce au 
în plus aceste persoane față de celelalte? O perspectivă 
luminoasă asupra vieții, adică așa-numitul optimism.

Articol realizat cu ajutorul 
Andreei Chițu, psiholog clinician, 
psihoterapeut, și al Silviei 
Ungureanu, psihopedagog, logoped, 
psihoterapeut în cadrul Centrului 
MindCare.

minte şi inimă
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CE DISFUNCŢII
TIROIDIENE
POT DEVENI PERICULOASE

Statisticile arată că femeile sunt de cinci până la opt ori 
mai expuse decât bărbații la a avea tulburări tiroidiene: 

„Din cauza efectului estrogenic de creștere și de stimulare 
exercitat asupra celulelor tiroidiene, precum și de creștere a 

autoimunității tiroidiene, afecțiunile tiroidiene apar mai frecvent 
la femei decât la bărbați”, explică dr. Ana-Cristina Copăescu. Însă 
cauzele din care se poate deregla tiroida sunt multe altele: de la 
factorii genetici la autoimunitatea tiroidiană,precum și defi citul 

de iod, diversele infecții sau factorii gușogeni – alimentari, fi zici, 
chimici ori, pur și simplu, expunerea majoră la stres. 

Prin funcțiile sale, glanda 
tiroidă ocupă un rol esențial în 
economia sistemului endocrin 
și un rol vital în organism. 
„Tiroida in� uențează, practic, 
datorită prezenței ubicuitare a 
receptorilor hormonilor tiroidi- 
eni, funcționalitatea întregului 
organism, având impact major 
asupra reglării metabolismului 
și funcțiilor vitale”, spune dr. 
Ana-Cristina Copăescu, medic 
primar endocrinologie, de la 
Hyperclinicile MedLife Grivița 
și Unirii.

Trei luni supraviețuim 
fără hormoni tiroidieni
Atât lipsa din alimentație a io-
dului, cât și excesul de iod pot 
induce tulburări ale funcției 
tiroidei. Cele mai frecvente 
tipuri de disfuncții tiroidiene 
întâlnite atât în cazul femeilor, 
cât și al bărbaților sunt: 
hipotiroidia, hipertiroidia și 
tiroidita autoimună (Hashimo-
to). „Hipotiroidia reprezintă 
de� citul de hormoni tiroidieni. 
Într-un asemenea context, 
toate funcțiile organismului 
încetinesc, iar toate țesuturile 
și organele sunt in� ltrate de 
apă. Boala se instalează insidi- 
os și, în lipsa tratamentului 
compensatoriu, persoana poate 
supraviețui în jur de trei luni. 
În hipertiroidie, în schimb, 
pe fondul prezenței în exces a 
hormonilor tiroidieni, organis- 
mul se angajează într-o cursă 
de viteză. Inițial, intensi� carea 
funcțiilor creează o stare de 
<<putere și vitalitate>>. 

În scurt timp însă, organismul 
se epuizează și apar, în lipsa 
tratamentului, insu� ciențe la 
nivelurile unor organe vitale”, 
spune medicul endocrinolog.
Se înțelege, deci, că și într-un 
caz, și în celălalt, este foarte 
important să se instituie cât 
mai curând un tratament, 
după cum ne explică dr. 
Copăescu: „Hipotiroidia se 
tratează cu hormoni tiroidieni 
de substituție, iar hipertiroi- 
dia, cu blocante de sinteză ale 

hormonilor tiroidieni. Ambele 
tipuri de tratamente se fac sub 
stricta supraveghere a medicu-
lui endocrinolog. 

Evaluarea tiroidiană se poate 
face oricând, dar este de 
preferat vara și iarna în cazul 
persoanelor deja diagnosticate, 
pentru a a� a dacă apar com-
plicații sau recăderi în aceste 
perioade, când funcția ei de 
termoreglare este semni� ca-
tivă”.

dosar medical

Când glanda-fl uture de la nivelul gâtului nu funcționează în parametrii 
normali, simțim că starea noastră de bine are de suferit, chiar dacă schimbările 

apărute pot fi  destul de difuze sau chiar insesizabile la început. Însă dincolo 
de tulburările de dispoziție ori de problemele cu somnul sau cu silueta, 

dereglările tiroidiene pot cauza probleme ce pot deveni incompatibile cu 
viața, dacă nu se intervine terapeutic într-un stadiu cât mai precoce.
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Când sistemul 
imunitar atacă tiroida
Disfuncție tiroidiană cronică 
tot mai întâlnită la femeile de 
vârstă fertilă, tiroidita autoi-
mună este, alături de diabetul 
zaharat de tip 1, una dintre cele 
mai frecvente boli autoimune și 
principala cauză de hipotiroi-
die la copii și la adolescenți. 
„Tiroidita cronică autoimună 
este o boală in� amatorie a 
tiroidei, ce constă în apariția 
anticorpilor antitiroidieni la 
persoanele cu predispoziție 
genetică pentru boală. Anticor-
pii antitiroidieni pot declanșa 
o reacție in� amatorie cronică a 
tiroidei, cu distrucția celulelor 
tiroidiene, cu vindecare prin 
� broză și, eventual, cu nodu-
larizarea glandei sau atro� a 
ei. Disfuncția tiroidiană apare 
doar la 10-15% din pacienții 
cu anticorpi pozitivi în sânge. 
Dacă există disfuncție tiroidi- 
ană, aceasta se tratează”, spune 
dr. Ana-Cristina Copăescu. 

Este foarte important să � e 
urmărite îndeaproape schim-
bările care au loc la nivelul 
tiroidei. Astfel, „la ambele 
tipuri de pacienți – și la cei 
tratați pentru disfuncție, și 
la cei cu anticorpi pozitivi, 
fără disfuncție – urmărirea se 
face prin dozarea hormonilor 
tiroidieni la � ecare șase luni 
și prin efectuarea ecogra� ei 
tiroidiene anual, dacă nu avem 
noduli tiroidieni, sau mai des, 
dacă aceștia sunt prezenți. Ca 
aspect ecogra� c, trebuie să 
alarmeze nodulii vascularizați, 
prost delimitați, care prezintă 

sau micști, nefuncționali, normal 
funcționali sau hiperfuncționali, 
micronoduli (<1 cm) sau macro-
noduli (>1 cm)”, precizează dr. 
Copăescu.

În ceea ce privește tratamen-
tul, „toți nodulii tiroidieni cu 
structură mixtă (parțial solidă, 
parțial lichidă) sau solizi au in-
dicație de investigare, diagnostic 
histologic (puncție-aspiratie cu 
ac � n, puncție biopsie, excizie 
bioptică) și excizie chirurgicală, 
din cauza potențialului crescut 
al nodulilor solizi de a se trans-
forma, într-un interval variabil, 
în cancer”, spune dr. Șerban 
Vasile, medic primar chirurgie 
generală, de la Life Memorial 
Hospital.

Cancerul tiroidian, 
în ascensiune
Dincolo de disfuncțiile tiroidi- 
ene care pot apărea pe fondul 
excesului sau lipsei hormonilor 
tiroidieni, cea mai mare îngrijo-
rare rămâne cancerul de tiroidă. 
„Incidența actuală a cancerului 
tiroidian este de 9 cazuri noi la 
100.000 de locuitori, în creștere 
de peste 300% în ultima jumătate 
de secol. De altfel, cancerul 
tiroidian este cea mai frecventă 
formă de neoplazie a glandelor 
endocrine, reprezentând peste 
90% din totalul acestora, și este 
de trei ori mai frecvent la femei 
decât la bărbați, în special la cele 
cu vârste cuprinse între 20 și 
50 de ani. Din fericire însă, este 
un cancer ce poate �  depistat 
precoce prin controale medicale 
periodice, însoțite de examene 
imagistice, iar rata de supra-

viețuire la 5 ani este de circa 98% 
și, respectiv, la 10 ani, de peste 
90%”, spune dr. Șerban Vasile. 

Tumorile tiroidiene sunt tratate 
chirurgical în funcție de localiza-
re și de gradul de avansare, după 
cum ne explică medicul chirurg 
Șerban Vasile: „Tumorile mici și 
localizate periferic sunt extir-
pate prin hemitiroidectomie 
(tiroidectomie parțială). În cazul 
diagnosticării histologice a unui 
cancer tiroidian, soluția chirur- 
gicală este tiroidectomia totală 
radicală. Însă tiroidectomia nu 
este indicată ca primă măsură 
terapeutică în formele avansate 
de cancer, atât local, cât și cu 
metastaze la distanță, situație în 
care primează metodele oncolo- 
gice neoadjuvante de tratament”.                                    

A.N.

calci� cări nodulare sau care 
depășesc 2,5-3 cm”, explică 
medicul endocrinolog.

De ce apar 
nodulii tiroidieni?
Marile studii de imagistică 
ecogra� că tiroidiană au decelat 
prezența nodulilor tiroidieni la 
50-70% din populația Globului, 
doar 20-30% din acești noduli 
� ind și palpabili.
Dar ce sunt nodulii tiroidieni, 
de fapt, cum se formează ei și 
de ce apar? „Nodulii tiroidieni 
sunt acumulări tumorale de 
celule și apar din cauza unor 
mutații genetice care transformă 
comportamentul celular normal. 
Condiții favorizante pentru 
apariția lor, cum sunt de� citul de 
iod sau iradierile cervicale, există 
mai ales în copilărie. Ei pot � : be-
nigni sau maligni, solizi, chistici 

Dr. Ana-Cristina 
Copăescu, medic primar 

endocrinologie, 
Hyperclinicile MedLife 

Grivița și Unirii 

„Studiile de ima- 
gistică ecografi că 
tiroidiană au decelat 
prezența nodulilor 
tiroidieni la 50-70% 
din populația Glo-
bului, doar 20-30% 
din acești noduli 
fi ind și palpabili.”

Dr. Șerban Vasile,
 medic primar chirurgie 

generală, 
Life Memorial Hospital 

„Cazurile de cancer 
tiroidian reprezintă 
peste 90% din totalul 
cancerelor glandelor 
endocrine, fi ind de 
trei ori mai frecven-
te la femei decât la 
bărbați.”

dosar medical
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Întâiul contact cu mama
Prima etapă importantă din 
viața copilului și a familiei sale 
este cea de nou-născut, adică 
din primele 28 de zile după 
naștere. Din punctul de vedere 
al adaptării unui nou-născut 
sănătos, cele mai importante 
momente de după naștere sunt 
contactul acestuia cu mama și 
prima masă la sân, în prima lui 
oră de viață, așa-numita „oră 
magică”. 

În primele 24 de ore după 
naștere, mama trebuie să 
urmărească – mai ales dacă 
în maternitate se utilizează 
sistemul de „rooming in” – 
eliminarea primului scaun, de 
culoare neagră, ce se numește 
meconiu.

provocări
în primul an 
de  viață 
al copilului

Icterul
În primele zile de viață, 
nou-născutul trece prin mai 
multe „crize” importante. 
Icterul este una dintre ele. 
Acesta este prezent fi ziologic 
la o proporție mare dintre 
nou-născuți și debutează 
după ziua a treia de viață, 
durând între două-trei zile și 
maximum două săptămâni, 
perioadă după care se poate 
vorbi despre o patologie. După 
externare, nou-născutul cu 
icter necesită urmărire atentă, 
mai ales din punctul de vedere 
al alimentației (alimentația 
incorectă și insufi cientă poate 
accentua icterul) și al evoluției 
neurologice.  

Pierderea în greutate 
O altă criză importantă este 
pierderea de aproximativ 10-
15% din greutatea cu care s-a 
născut, în mod deosebit din 
cauza pierderilor de apă. 
Însă nou-născutul recuperează 
această pierdere în primele 
două săptămâni de viață, 
creșterea corespunzătoare în 
greutate realizându-se, în mod 
normal, printr-o alimen-
tație corectă, exclusive prin 
alăptare, la cerere. Din păcate, 
această pierdere îi determină 
pe mulți părinți să introducă 
imediat alimentația artifi cială, 
cu formule de lapte praf.

Luarea în greutate și 
creșterea în înălțime
În primul an de viață, copilul 
va lua în greutate diferențiat, 
în funcție de vârsta în luni 
și de momentul în care se 
afl ă din punctul de vedere al 
achizițiilor motorii. Creșterea 
în greutate nu este una liniară 
și nu trebuie apreciată după 
formule de calcul, acestea fi ind 
doar orientative. 

Creșterea în înălțime este foar-
te mult infl uențată de înălțimea 
părinților. Din acest motiv, este 
importantă calcularea de către 
medicul pediatru a taliei-țintă 
în jurul căreia se va afl a talia 
copilului la vârsta de adult. 

Închiderea fontanelelor
Creșterea în dimensiuni a 
cutiei craniene și a creierului 
nou-născutului și, apoi, în 
cazul sugarului se poate face 
datorită faptului că suturile 
craniene (fontanelele) încă nu 
sunt osifi cate. Astfel, zonele 
cartilaginoase reprezentate 
de cele două fontanele se vor 
osifi ca până la 2 luni (fontanela 
posterioară) și, respectiv, până 
la 18 luni (fontanela anterioa- 
ră). Creșterea cutiei craniene 
este apreciată prin perimetrul 
cranian. Perimetrul cranian 
este măsurat la naștere și apoi 
trebuie monitorizat lunar, cu 
ajutorul unei curbe de creștere 
orientativă. 

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Greutate (g) +750g

+4cm

+2cm

+750g

+3cm

+2cm

+750g

+2cm

+2cm

+750g

+1cm

+2cm

+500g

+1cm

+1cm

+500g

+1cm

+1cm

+500g

+1cm

+1cm

+500g

+1cm

+1cm

+250g

+1cm

+0,5cm

+250g

+1cm

+0,5cm

+250g

+1cm

+0,5cm

+250g

+1cm

+0,5cm

Înălțime (cm)

Craniu (cm)

11Întâiul contact cu mama1Întâiul contact cu mama
Prima etapă importantă din 1Prima etapă importantă din 
viața copilului și a familiei sale 1viața copilului și a familiei sale 
este cea de nou-născut, adică 1este cea de nou-născut, adică 

22Icterul2Icterul
În primele zile de viață, 2În primele zile de viață, 
nou-născutul trece prin mai 2nou-născutul trece prin mai 
multe „crize” importante. 
2

multe „crize” importante. 

33Pierderea în greutate 3Pierderea în greutate 
O altă criză importantă este 3O altă criză importantă este 
pierderea de aproximativ 10-3pierderea de aproximativ 10-

44Luarea în greutate și 4Luarea în greutate și 
creșterea în înălțime4creșterea în înălțime
În primul an de viață, copilul 4În primul an de viață, copilul 

5Închiderea fontanelelor5Închiderea fontanelelor
Creșterea în dimensiuni a 5Creșterea în dimensiuni a 
cutiei craniene și a creierului 5cutiei craniene și a creierului 

55provocări5provocări
în primul an 5în primul an 
de  viață 5de  viață 
al copilului5al copilului

Pentru a depista la timp și pentru a trata 
precoce o problemă de dezvoltare a 

copilului în primul an de viață, este 
foarte important ca părinții să semnaleze 

medicului de familie sau medicului 
pediatru orice deviere de la parcursul 

normal. De aceea, informarea părinților în 
privința principalelor etape de dezvoltare 

este esențială.

+0,5cm

totul despre copii

Articol realizat cu sprijinul dr. Dana Mihalache, medic specialist 
pediatrie, Hyperclinica MedLife Galați
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„Este revoluționar ce se poate 
realiza prin awake surgery”

Interviu cu dr. Mihai Crăciun, 
medic primar neurochirurgie, 

Life Memorial Hospital

Medicul neurochirurg Mihai Crăciun este 
interesat în mod deosebit de neurologia 

oncologică. Iar în ceea ce privește tratamentul 
tumorilor cerebrale, dr. Crăciun vine cu noutate 

remarcabilă pentru pacienții români: operația 
cu pacientul treaz („awake surgery”), printr-o 
procedură îmbunătățită, respectând aceleași 

criterii de siguranță ca în marile centre din 
lume. Astfel, tumorile cerebrale pot fi  extrase 

complet, fără a afecta calitatea vieții și chiar fără 
sechele intelectuale.

colaboreze cu cei din echipă. 
După ce este trezit, pacientul este 
pus să numere de la unu la zece și 
înapoi, de la zece la unu, în timp 
ce mișcă o mână, pentru a testa 
mai multe lucruri în același timp: 
capacitatea de atenție, funcțiile 

verbale și motilitatea. Ei, în acest 
timp, neurochirurgul folosește 
un curent electric de intensi-
tate scăzută, aplicat cu o mică 
pensă pe una dintre porțiunile 
creierului. Or, atunci când faci 
asta pe o suprafață funcțională 
importantă, pacientul se va opri 
din ceea ce face – de exemplu, nu 
mai poate vorbi, pentru că acel 
curent electric blochează funcția 
respectivă. Aici, neuropsihologul, 
care îl monitorizează, va spune: 
„Acum avem un blocaj verbal”, iar 
în zona respectivă, se va pune o 
etichetă cu un număr și neuro-
chirurgul va ști să evite acea zonă.

Nu se cunosc pozițiile 
exacte ale acestor centri (ai 
vorbirii, ai memoriei etc.)?
Acești centri nu sunt aceiași 
la toată lumea, creierul nu este 
împărțit la fel. De la persoană 
la persoană, lucrurile variază 
foarte mult, cu centimetri buni 
– iar un centimetru este foarte 
mult în neurochirurgie. Or, în 
cazul prezenței unei tumori 
în interiorul creierului, acesta, 
deranjat, încearcă să se adapteze, 
să se reorganizeze. Practic, prin 
afectarea unui centru din zona 

Prezentați-vă, pe scurt, po-
tențialilor pacienți, vă rog.
Sunt medic primar neurochirurg 
din 2016. Din vastul domeniu al 
neurochirurgiei, mă ocup în spe-
cial cu neurochirurgia oncologică, 
cu operarea tumorilor cerebrale și 
spinale. 
Dintre stagiile de pregătire pe 
care le-am realizat, cel mai im-
portant este cel făcut în Franța, la 
Montpellier, sub îndrumarea prof. 
dr. Hugues Duff au, autoritatea 
mondială în chirurgia tumorilor 
cerebrale prin monitorizarea 

unde a apărut tumora, acesta se 
deplasează. Este din ce în ce mai 
clar dovedit că creierul nostru 
are capacitatea de a se adapta la 
modifi cări structurale, inclusiv 
la traumatisme sau la accidente 
cerebrale vasculare.

Deci, nu poți folosi un atlas 
pentru a te ghida să găsești cen-
trii corespunzători unor funcții 
importante. Până nu testezi, nu 
poți ști că într-un anumit loc este 
aria motorie a vorbirii, pentru că, 
de fapt, există mai mulți centri 
ai vorbirii, cu roluri diferite, de la 
accesarea informațiilor și articu-
lare până la integrarea semantică.
Ce se făcea până nu demult, la 
nivel mondial, în cadrul „awake 
surgery”, era să testezi pacientul 
dacă mișcă și dacă vorbește. 
Atât.

Și ce s-a schimbat 
între timp?
Mai nou, se poate 
crea un protocol de 
testare intraopera-
tor, în așa fel încât 
să scoți maximum 
de tumoră și să 
păstrezi calitatea 
vieții la un nivel 

neuropsihologică intraoperato-
rie, așa-numita „awake surgery”. 
Scopul stagiului cu profesorul 
Duff au a fost de a trece de la o 
monitorizare neuropsihologică 
intraoperatorie grosieră la o adu-
cere la zi cu ceea ce se întâmplă în 
marile centre în această tehnică.

Ce este „awake surgery”, 
cum se realizează?
„Awake surgery” este o tehnică de 
rezecție a tumorilor cerebrale prin 
monitorizarea neuropsihologică 
intraoperatorie a pacientului 
treaz.
Pacientul este adormit în primă 
instanță și tot ce înseamnă 
deschiderea la piele, îndepărtarea 
capacului osos, toate acestea se 
fac cu pacientul adormit, pentru a 
nu fi  dureroase. Din momentul în 
care creierul este expus, se trezește 
pacientul. Creierul, în sine, nu 
doare, pentru că nu are termi-
nații nervoase, și, cu o minimă 
analgezie, care nu afectează starea 
de conștiență a pacientului, acesta 
are un confort bun. De aici încolo 
intervine partea difi cilă pentru 
pacient, deoarece el trebuie să 

optim, în urma operației. Astfel, 
se fac teste pentru depistarea tul-
burărilor memoriei de lucru sau 
de orientare în spațiu, se anali-
zează funcția de recunoaștere 
a emoțiilor și de interpretare a 
lor și multe altele, în funcție de 
profi lul psihologic al pacientului, 
de meseria, de preocupările și de 
vârsta pe care le are. 
Este revoluționar ce se poate re-
aliza prin „awake surgery”, având 
permanent controlul. 

„Ce se făcea până nu demult, la nivel mondial,
 în cadrul „awake surgery”, era să testezi pacientul 
dacă mișcă și dacă vorbește. Atât.”

interviu
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Cele mai noi soluții
de tratament

în gonartrozele
deformante

Artrozele deformante ale 
genunchiului duc, prin 

scăderea mobilității, asociată 
cu durere, și prin efectul 

inestetic, la o scădere 
dramatică a calității vieții 

persoanelor afectate. Vestea 
bună este însă că, în prezent, 

articulațiile pot fi  „reparate” 
folosind endoproteze 

personalizate, cu rezultate 
dintre cele mai bune.

Boală ce apare prin distru-
gerea cartilajului articular și 
prin apariția fenomenului de 
„frecare os pe os”, gonartroza 
se asociază cu o durere sem-
ni� cativă la mobilizare, inițial 
doar în timpul efortului, apoi 
în permanență. 

Termenul de gonartroză defor-
mantă este folosit de ortopezi 
pentru denumirea artrozelor 
severe, așa-numite in varus 
(adică „în paranteză”, deter-
minând curbarea picioarelor 
către exterior) sau in valgus 
(adică „în X”, determinând 
curbarea picioarelor către 
interior). 

În cazul acestor artroze, 
distrucția osoasă provocată de 
progresia bolii este marcantă, 
iar pe lângă durerea perma-
nentă și scăderea mobilității 
articulației afectate, exprimată 
inclusiv prin di� cultăți la 
mers, deformarea devine tot 
mai inestetică.

În artrozele deformante pe o 
singură parte, apare o inegali- 
tate între cele două membre 
inferioare, ceea ce duce la mers 
șchiopătat și la afectarea altor 
articulații, producând afecți-
uni precum scolioza lombară 
și artrozele unor articulații în-
vecinate, din cauză că trebuie 
să compenseze diformitatea 
genunchiului (șold, gleznă, 
genunchiul de pe partea 
opusă). 

Personalizarea 
endoprotezelor 
aduce avantaje

Scopul intervenției chirurgicale 
în artrozele deformante, cu 
montarea de endoproteze, este 
restabilirea lungimii membrului 
afectat și corectarea diformității 
acestuia, cu efect de îm-
bunătățire a mobilității articu-
lare și de eliminare a durerii.

Folosirea endoprotezelor de 
ultimă generație sau a endopro-
tezelor de revizie, ca variantă 
de primă intenție în cazurile 
în care ligamentele necesare 
stabilizării unei endoproteze 
primare sunt incompetente, 
implanturi rar folosite până 
nu demult, din cauza cos-
turilor crescute, a devenit o 
rutină în practica actuală în 
clinica noastră. Personalizarea 
acestor endoproteze se face 
de către � rma producătoare, 
pe baza unei scanări RMN 
sau a unei tomogra� i (CT) a 
întregului membru, scanare 

ce se efectuează urmând 
întocmai condițiile precizate 
de producător și cu un aparat 
omologat de � rma pro-
ducătoare. 

Personalizarea endoprotezelor 
oferă celui operat o serie de 
avantaje nete față de folosirea 
unei endoproteze clasice. Ast-
fel, timpul necesar intervenției 
chirurgicale pentru montarea 
unei endoproteze personalizate 
se înjumătățește, scăzând astfel 
riscul apariției unor infecții. 
Reducerea timpului operator 
se datorează faptului că nu mai 
sunt necesari peste 20 de pași 
intraoperatori, precum și fap-
tului că se întrunesc condițiile 
necesare poziționării corecte a 
implanturilor, eliminând astfel 
riscul unei rezecții osoase sau 
al unei poziționări greșite a 
implanturilor. 

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Ioan Horațiu Zorilă Nicolau, 
medic specialist ortopedie-trau-
matologie, Spitalul de Ortopedie 
MedLife 

Preoperator Postoperator

utile
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pentru ea, pentru el . . .

După un peel ing ch im ic, este 
foar te impor tant ca pielea să f ie 
cât mai pu� in expusă rad ia� i i lor 

u ltrav iolete. De aceea, se reco-
mandă ca această procedură de 

înnoire a piel i i să f ie efectuată în 
per ioada octombr ie-mar t ie, când 

zi lele sunt ma i pu� in însor ite 
decât în restul anulu i.

Este vremea
peelingurilor

chimice

Peelingul chimic este o pro-
cedură estetică non-invazivă, 
ce realizează îndepărtarea 
straturilor de celule moarte de 
la suprafața pielii (exfoliere) și 
stimularea producerii de noi 
celule (regenerare celulară), 
având drept scop îmbunătățirea 
aspectului pielii. Tratamentul 
este nedureros și poate fi reali-
zat în egală măsură de femei și 
de bărbați. 

Există trei tipuri 
de peeling chimic
Printre indicațiile acestei 
proceduri se numără acneea, 
în special acneea retențională, 
cicatricile postacnee, petele 
maronii cauzate de expune-
rea excesivă la soare, cum ar 

fi melasma, tenul îmbătrânit 
prematur, cu aspect neuniform, 
rejuvenarea facială sau ridurile 
fine. 

Alegerea tipului de peeling și 
a substanței folosite se sta-
bilește în urma unei consultații 
dermatologice și este adap-
tată pentru fiecare persoană, 
în funcție de tipul de piele, 
de afecțiunile prezente și de 
dorințele acesteia. Astfel, 
se poate folosi unul dintre 
cele trei tipuri de peelinguri 
chimice: de tip superficial – 
acționează la nivelul stratului 
superior (epiderm) –, de tip 
mediu – acționează la nive-
lul întregului epiderm și al 
dermului superior (papilar) – și 

de tip profund – acționează de 
la nivelul epidermului până la 
dermul profund (derm reticu- 
lar). 
Peelingurile superficiale se re-
alizează cu alpha-hidroxi acizi 
(acid glicolic, lactic, citric sau 
malic) sau cu beta-hidroxi acizi 
(acid salicilic), în timp ce pen-
tru peelingurile medii-pro-
funde se utilizează acid triclo-
racetic sau fenol.  

Cum se realizează 
procedura 
Peelingul chimic poate fi 
efectuat la nivelul feței, decol-
teului, mâinilor și al toracelui 
posterior. Înainte de începerea 
peelingului, zona tratată se de-
gresează cu ajutorul unei soluții 
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de curățare, pentru a îndepărta 
grăsimile naturale situate la su-
prafața pielii. Ulterior, se aplică 
o substanță acidă (acid glicolic, 
acid salicilic, acid lactic, acid 
tricloracetic etc.) timp de 3-5 
minute, urmând a fi îndepăr-
tată cu soluții de neutralizare 
și/sau clătire.  

În funcție de profunzimea 
peelingului realizat, procesul 

de exfoliere poate dura de la 
câteva zile până la aproximativ 
două săptămâni. 

După terminarea procedurii, 
pacientului i se recomandă 
să utilizeze în mod constant 
o cremă de fotoprotecție cu 
factor SPF minimum 30 și, 
pentru recăpătarea confortu-
lui, o cremă cu rol hidratant și 
antiinflamator. În prima lună 
postpeeling, se va evita cât 
mai mult posibil expunerea la 
soare, iar ședințele la solar sunt 
interzise.

Piele întinerită, stimă 
de sine în plus 

Prin această procedură, 
ridurile fine se diminuează, 
petele maronii se es-
tompează sau dispar în to-

talitate, cicatricile se diminuează, 
porii se reduc în dimensiuni și 
textura pielii se îmbunătățește 
considerabil, conferind persoanei 
un aspect mai luminos și întinerit. 
În funcție de tipul de afecțiune, 
rezultatele pot fi vizibile chiar de 
la prima ședință. 

Numeroase studii de specialitate 
au demonstrat de-a lungul tim-
pului că atât petele pigmentare 
(maronii) cauzate de expunerea 
excesivă la soare, cât și cicatricile 
postacnee (prezente în circa 95% 
din cazuri) au un impact negativ 
semnificativ asupra calității vieții 
pacienților, prezența lor fiind 
asociată cu stimă de sine scăzută, 
cu depresie sau chiar cu izolare 
socială. Prin urmare, efectuarea 
peelingului chimic reprezintă o 
alegere optimă de tratament pen-
tru aceste afecțiuni, contribuind 
în același timp la îmbunătățirea 
calității vieții pacienților.

Material realizat cu sprijinul 
dr. Ana Maria Drăgănița, medic 
specialist dermatovenerolog, 
Hyperclinica MedLife Ploiești

pentru ea, pentru el . . .




