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Găsește bucurie  
în plăceri simple
Pe măsură ce viața continuă, încep să 
realizez că simplele plăceri ale vieții ‒ 
momentele, senzațiile și activitățile pe 
care le trăiesc, le simt și le fac în fiecare 
zi, de multe ori fără să-mi dau seama 
‒ sunt fix acelea care mă fac fericită. 
Psihologii confirmă că este bine să re-
cunoaștem aceste momente pe măsură 
ce se întâmplă și să le apreciem  
cu adevărat.

Chiar dacă treci printr-o perioadă 
grea, te poți bucura de lucruri mă-
runte. Și atunci când se întâmplă asta, 
începi să găsești echilibru în lucrurile 
aparent banale pe care altfel nici nu 
le-ai fi luat în considerare. Aminteș-
te-ți doar că, dacă ești în căutarea unui 
strop de fericire, trebuie să pornești de 
la plăcerile simple. Pentru că acestea 
îți creează o stare de mulțumire și, de 
cele mai multe ori, nici nu trebuie să 
cheltui o avere pentru a te simți bine.

Privește un răsărit colorat. Savurea-
ză aroma cafelei sau a ceaiului la prima 
oră a dimineții. Ascultă melodia per-
fectă la momentul potrivit. Îmbrățișea-
ză-ți animalul de companie. Fă-ți timp 
să vorbești pe îndelete cu un prieten 
bun. Râzi până la lacrimi cu oamenii 
pe care îi iubești. Ghemuiește-te în pat 
după o zi lungă. 

Aceste momente creează amintiri pe 
care le putem purta cu noi toată viața. 
De multe ori, ne concentrăm pe ceea 
ce ne lipsește sau considerăm că nu 
putem obține și uităm să apreciem și să 
fim recunoscători pentru tot ce avem. 
Pierdem din vedere esențialul. Plăceri-
le simple sunt peste tot în jurul nostru 
și nu este complicat să ne bucurăm de 
ele oricând.

Cu toții avem moduri diferite care 
ne ajută să ne simțim bine și care ne 
oferă energie pozitivă. Dacă vrei să te 
bucuri mai mult de viață, găsește acele 
lucruri simple, obișnuite, care îți oferă 
un sentiment de împlinire. Plăceri 
simple care îți fac zilele mai ușoare. 
Cheia este să înveți să le apreciezi și să 
faci din asta un obicei.

Bucură-te de primăvară!

Dorina Pîslaru
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TELEMEDICINĂ
Asistență medicală online

Valul cinci al pandemiei a accentuat tendința românilor 
de a apela la consultații online. Astfel, numărul consulta-
țiilor oferite de medicii MedLife în regim online a crescut 
cu 47% în luna ianuarie a acestui an, în comparație cu 
ultima lună din 2021. 

Medicina generală și medicina internă se află pe primul 
loc în topul specialităților pentru care au fost solicitate 
consultații online, urmate de ginecologie și alergologie. De 
asemenea, psihologia, endocrinologia, dermatovenerologia 
și pediatria sunt alte specialități pentru care au fost solici-
tate servicii de consultanță online. Ședințele de consultanță 
online au o durată medie de 20 de minute, similară consul-
tațiilor în cabinet. 

De ce să apelezi la consultații online?
De regulă, pacienții apelează la consultații online pentru 
interpretarea analizelor medicale sau a investigațiilor 
efectuate. Pe de altă parte, acest serviciu este o bună 
opțiune pentru persoanele aflate în izolare sau carantină 
ca urmare a infecției cu COVID-19 sau a contactului cu o 
persoană infectată, pacienții putând să beneficieze de eva-
luare medicală la distanță și consiliere în vederea adresării 
altor specialități pentru investigații suplimentare.

Motivele pentru care merită să optezi pentru acest servi-
ciu sunt:
 acces la o opinie medicală chiar și atunci când 
        situația nu o permite (Ex.: în caz de carantină sau    
        izolare, în cazul unei deplasări etc.);
 posibilitatea de a interacționa cu medici din alte 
        localități decât cea în care te afli;
 reducerea timpului de deplasare în clinică.

Posibilitățile de programare pentru consultații online 
sunt multiple: prin Call-Center 021 9646, pe site-ul  
www.medlife.ro/programare-online sau direct din aplica-
ția MedLife. 

[NOUTĂȚI]

pacientului. Însă nu toate problemele pot fi rezolvate 
în camera de gardă. În cazul unor afecțiuni complexe 
(cardiologice, neurologice, hematologice ș.a), pacienții 
pot beneficia doar de măsuri de prim ajutor în camera de 
gardă, urmând ca după stabilizare să fie redirecționați 
către un spital de urgență cu linie de gardă în specialitatea 
necesară. Așadar, în cazul unor urgențe majore, sunați 
întotdeauna la 112!

Cele mai frecvente cazuri 
direcționate către camera de gardă
Pacienții cu urgențe minore pot primi îngrijire imediată 
în camera de gardă, precum și recomandări de tratament 
la domiciliu. În categoria urgențelor minore intră de la 
infecții acute ale căilor respiratorii, infecții ale tractului 
urinar, boală diareică acută fără deshidratare până la 
sindroame alergice, colică renală sau crize de astm.

Totodată, în cadrul camerei de gardă Life Memorial 
Hospital se pot rezolva și cazuri chirurgicale acute și 
cronice, precum apendicită acută, colecistită acută, hernii 
cu diverse localizări, litiază veziculară, tumori sân, colon 
ș.a. Și cazurile de ortopedie (entorse, fracturi, luxații) pot 
fi investigate în camera de gardă, urmând să fie redirecți-
onate către Spitalul de Ortopedie MedLife.

Cei mai buni medici sunt pregătiți să răspundă princi-
palelor nevoi medicale, la orice oră din zi și din noapte,  
la camera de gardă Life Memorial Hospital (Calea Griviței 
nr. 365, București).

URGENȚE

Acces la camera de gardă Life Memorial Hospital

Problemele de sănătate pot să apară la orice oră din zi și 
din noapte. Pentru a veni în sprijinul pacienților chiar și în 
situații neprevăzute, Life Memorial Hospital, primul și cel 
mai mare spital din rețeaua MedLife, dispune de cameră de 
gardă care asigură non-stop, 7 zile din 7, tratament medical 
specializat în medicină de urgență. 

9 linii de gardă 
pentru îngrijire medicală imediată 
În cazul unei urgențe, acordarea imediată de ajutor medi-
cal este esențială. De aceea, Life Memorial Hospital pune 
la dispoziția pacienților următoarele linii de gardă:

 Medicină de urgență ‒ consultații medicale pentru 
        adulți
 Analize de laborator (POC) în regim de urgență
 Imagistică medicală ‒ RX și CT
 Chirurgie generală
 Obstetrică-ginecologie
 Neonatologie
 ATI
 Cardiologie (non-stop, de luni până vineri, și on call, 
        sâmbătă-duminică)
 Urologie (on call)

Medicii preiau în camera de gardă cazurile acute sau 
urgențele care nu pot fi amânate sau soluționate de medi-
cul curant, asigurând intervenția imediată și stabilizarea 

APLICAȚIA MEDLIFE
Acces la mii de medici 
oricând, de oriunde

Noua versiune a aplicației MedLife permite accesul facil 
în cont, prin recunoaștere facilă. În plus, având în telefon 
cel mai mare sistem medical privat din România, te bucuri 
oricând și de oriunde de beneficiile oferite de acesta. 

 Te programezi rapid, atât pentru consultații fizice, 
cât și pentru consultații online.

 Verifici cu ușurință rezultatele analizelor efectuate. 

 Ai la îndemână dosarul cu istoricul medical, unde 
poți adăuga inclusiv rezultatele investigațiilor efectuate în 
alte centre medicale.

 Ești la curent cu promoțiile active.

 Poți plasa comenzi în farmaciile online MedLife. 

Descarcă aplicația MedLife din App Store sau Google 
Play și ține-ți telefonul încărcat cu sănătate!
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[ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI]

ANATOMIA
FERICIRII

Chiar și atunci când se confruntă cu un disconfort, 
oamenii fericiți au un sentiment de optimism că 
lucrurile se vor îmbunătăți și că pot face față la ceea 

ce se întâmplă. Descoperă direct de la experți mecanismele 
interne ale fericirii.

Fericirea este starea mentală de 
bine, subiectivă, caracterizată 
de emoții pozitive, care pot va-
ria de la trăiri intense, euforice, 
de pasiune sau entuziasm, până 
la calm și mulțumire. Fericirea 
reprezintă un melanj între ex-
perimentarea plăcerii și trăirea 
sentimentului de împlinire. 
Tocmai această gamă variată 
de trăiri care sunt asociate cu 
fericirea o face să fie dificil de 
definit și de identificat în viața 
cotidiană. 

Ce se întâmplă 
în organism
Ca orice emoție, fericirea re-
prezintă un proces biochimic. 
Substanțele asociate cu ferici-
rea sunt dopamina, serotoni-
na, oxitocina și endorfinele. 
Acestea din urmă se secretă în 
timpul sportului, râsului sau 
sexului, au efect analgezic și 
induc o stare de euforie. 

Oxitocina este hormonul 
care contribuie la stabilirea 
relațiilor de prietenie și de iu-
bire, determină creșterea în-

crederii, loialității și empatiei. 
Aceasta pune bazele atașa-
mentului și întărește sistemul 
imunitar. Se secretă îndeosebi 
prin contact fizic, îmbrățișări, 
sărut, relații intime. Dar se 
consideră că responsabile de 
fericire sunt, în principal, 
dopamina și serotonina.

Rolul determinant 
al dopaminei
Dopamina este implicată în 
mecanismele de recompensă, 
învățare, memorie, atenție și 
stă la baza sistemului de răs-
plată al organismului. Dacă un 
comportament este considerat 
pozitiv, el este recompensat 
printr-o stare de bine, pentru 
a fi repetat în viitor. Uneori, 
simpla anticipare a recom-
pensei produce plăcere. Căile 
dopaminergice din creier pot fi 
deturnate de diverse substanțe 
ca alcoolul, nicotina, zahărul, 
drogurile sau de anumite com-
portamente precum jocurile de 
noroc sau video, pornografia 
și, astfel, poate fi obținută plă-

Articol realizat în colaborare  
cu Ina Baranga, psiholog clinician, 
psihoterapeut de orientare  
cognitiv-comportamentală,  
Centrul MindCare.

cerea. Toate acestea, folosite în 
exces, pot duce la adicții.

Din punct de vedere emoți-
onal, dopamina ne face să ne 
simțim energizați, motivați, 
creativi, ne determină să ne 
dorim lucruri din viitor, să 
planificăm obținerea lor și să 
depunem efort pentru ele. Ne 
poate face să trăim cele mai 
intense senzații de pasiune 
sau exaltare, dar, în extrema 
cealaltă, poate duce la suferință 
și disperare.

Efectele pozitive 
ale serotoninei
Serotonina este neurotrans-
mițătorul implicat în reglarea 
dispoziției, a somnului și a 
apetitului. Aceasta este asocia-
tă cu sentimente de împlinire, 
realizare, recunoașterea meri-
telor de către ceilalți, satisfac-
ție, loialitate, statut superior. 
Serotonina este substanța care 
consolidează relațiile dintre 
oameni și răspunde nevoii de 
conectare cu ceilalți. Suntem 
ființe sociale și avem nevoie 
de recunoaștere și validare, 
atunci când realizăm ceva 
important. Ne simțim mândri 
când cei apropiați au succes. 
Suntem recunoscători când 
cineva ne ajută. Ne simțim 

plini de încredere în propriile 
forțe, atunci când ceilalți ne 
apreciază reușitele. Serotoni-
na induce o stare de calm și 
mulțumire. Ne permite să ne 
bucurăm de lucrurile care ne 
sunt accesibile în prezent, aici 
și acum.

Diferențe dintre 
cei doi hormoni 
Unii specialiști fac o delimita-
re fermă între plăcere și ferici-
re, considerând că sunt două 
stări total diferite. Experții 
aduc ca argumente tocmai 
faptul că una este generată de 

dopamină, cealaltă, de seroto-
nină. Prima produce senzații 
plăcute de scurtă durată, cea 
de-a doua este persistentă. Plă-
cerea poate fi obținută și prin 
intermediul substanțelor, feri-
cirea, nu. Una poate produce 
adicție, cealaltă, niciodată. De 
cele mai multe ori, plăcerea o 
putem obține singuri, pe când 
fericirea acționează resorturi 
profund umane, care au legă-
tură cu latura socială. 

Sursele fericirii
Oameni de știință din diverse 
domenii au încercat să găseas-

că sursele fericirii. Unul dintre 
studii a stabilit trei cauze 
principale: bagajul genetic, cir-
cumstanțele de viață, alegerile 
și acțiunile personale. Există 
persoane care se nasc cu un 
potențial mai mare de a se 
simți fericite. Dar, chiar dacă 
moștenirea genetică nu a fost 
propice, chiar dacă evenimen-
tele de viață nu au fost favora-
bile, tot avem control asupra 
alegerilor pe care le facem. 

Planifică echilibrat
Trăim într-o societate care 
încurajează căutarea în mod 

excesiv a fericirii efemere 
date de dopamină. Avem 
nevoie și de aceasta, deoarece 
dă culoare și savoare vieții 
și ne face să ne simțim vii. 
Este minunat să visăm, să 
ne stabilim obiective, să ne 
îndrăgostim, să explorăm, 
să fim creativi, să mâncăm 
ciocolată și să experimentăm 
multe alte asemenea plăceri. 
Dar ar fi bine să dăm o 
șansă mai mare serotoninei 
și fericirii durabile produse 
de generozitate, empatie, 
recunoștință, iertare, 
altruism, prietenie, iubire.

 Gestionează gândurile 
negative. Creierul detectează 
mai degrabă partea negativă a 
existenței, deoarece acest fapt 
a ajutat la supraviețuire. Așadar, 
de multe ori, este nevoie de 
un efort conștient pentru a 
interpreta într-o manieră pozitivă 
evenimentele din viața noastră. 
Gândind pozitiv, creăm emoții 
pozitive și conturăm o perspectivă 
echilibrată asupra vieții.

 Construiește relații 
semnificative. Studiile arată 
că oamenii care au relații 
armonioase, bazate pe încredere, 
sunt mai fericiți și sănătoși.

 Efectuează activități în aer 
liber. Lumina solară stimulează 
secreția de serotonină.

 Înțelege propriile emoții. 
Viața presupune aspecte pozitive 
și negative, deci este firesc să 
experimentăm trăiri diverse. 
Dacă ne acordăm timp pentru 
introspecție, putem observa ce 
ne face fericiți sau triști și putem 
învăța să gestionăm mai bine 
aceste emoții. 

 Implică-te în activități care 
să se potrivească cu dorințele 
și principiile tale de viață. Este 
important să ne identificăm 
propriile valori și să facem alegeri 
în funcție de acestea.

 Găsește un scop în viață. 
Descoperirea unui sens profund 
al existenței ne dă sentimentul 
împlinirii și al unei vieți care 
merită trăită.

Află cele mai eficiente strategii prin care poți să cultivi fericirea în 
mod conștient.

Cum poți construi fericirea
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[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Președinte și fondator al 
Asociației Ajungem MARI, 
Iarina Taban spune despre ea 
că este „un om care și-a dorit 
să dea sens orelor din zi”. După 
facultate și două masterate în 
marketing și comunicare, și-a 
dat seama că vrea să aducă o 
schimbare prin munca ei, să 
ajute acolo unde este o ne-
voie reală. A cunoscut copii 
din centre sociale de zi și din 
centre de plasament și a văzut 
beneficiile voluntariatului și pe 
cele ale educației non-formale. 
Când și-a dat seama că poate 
să facă mai mult pentru acești 
copii cu nevoi uriașe, nu a stat 
pe gânduri. 

În 2014, Iarina Taban a fon-
dat Asociația Ajungem MARI, 
prin intermediul căreia deru-
lează programe educaționale 
pentru copiii și tinerii instituți-
onalizați și din medii defavo-
rizate. A început în București, 
cu zero fonduri și o mână 
de voluntari, și s-a extins, cu 
ajutorul unor extraordinari 
coordonatori locali voluntari, 
într-un an și jumătate, în 25 
de județe. De atunci sprijină 
2.500 de copii prin implicarea 
constantă a unei echipe de 
peste 1.400 de voluntari. Odată 
incluși în program, copiii sunt 
susținuți să „ajungă mari” 
până când ies din sistemul de 
protecție a copilului.   

 Cum a început povestea 
Asociației Ajungem MARI 
Ajungem MARI a început 
după ce am fost într-un centru 
de plasament, ulterior desfi-
ințat, din fericire, și am văzut 
cât de mare era nevoia acelor 
copii de a primi atenție, de a fi 
ascultați și alinați. Erau doar 

copii de până în 3 ani. Mi-a 
rămas în minte unul dintre ei, 
abandonat mai întâi la naștere 
și apoi la vârsta de 3 ani de 
asistentul maternal pentru 
că era prea agitat. S-a trezit 
deodată, din liniștea unei 
case, a unui mediu de familie, 
printre alți 40 de copii care 
plângeau și căutau îngrijirea 
puținilor asistenți din jur. Tot 
ce își dorea acest copil era un 
adult care să stea doar cu el, să 
îl mângâie și să fie acolo. 

Coordonasem înainte un 
program educațional de 
voluntariat pentru copiii din 
medii defavorizate, din centre 
sociale de zi, ai căror părinți 
le voiau tot binele, dar care nu 
aveau resursele materiale să 
li-l ofere. Și mi-am dat seama 
că nevoia acestor copii din 
centrele de plasament este 
cu atât mai mare cu cât nu 
au părinții sau alți oameni 
aproape. Mi-am zis că trebuie 
să fac ceva pentru alinarea lor 
și că nu pot singură, e nevoie 
de mulți oameni. 

De atunci, de aproape 8 ani, 
s-a împlinit mai mult decât 
îmi imaginam în primul an. 
Ca mulți colegi din mediul 
ONG, în goana după a face 
mereu mai mult și mai bine, 
pentru că nevoia este imensă, 
rareori apuc să conștientizez și 
să mă bucur de binele care se 
întâmplă. Însă mă las constant 
surprinsă de generozitatea și 
de bunătatea oamenilor care îi 
înconjoară pe copii, ale volun-
tarilor Ajungem MARI.

 Experiențe care  
să aducă schimbare 
Este fantastic că avem o 
comunitate atât de mare de 

voluntari care sprijină copi-
ii pe termen lung, nu doar 
punctual cu daruri sau o ieșire 
în oraș. Până acum, în aproape 
8 ani, s-au implicat peste 9.000 
de voluntari care i-au vizitat 
pe copii săptămânal pentru 
câteva luni sau chiar peste 5 
ani. Ce mă mai bucură este 
că a crescut vârsta medie a 
voluntarilor noștri. Tinerii își 
doreau deja să se implice și să 
participe la experiențe care să 
aducă schimbare, dar care să 
îi ajute și pe ei să se dezvol-
te. Dar ne loveam de nevoia 
copiilor de a discuta și cu 
mentori, cu adulți cu experi-
ență de viață, care pot gestiona 
mai bine traumele lor și îi pot 
ghida cu răbdare și pași mici. 
Ne bucurăm că avem în echipă 
și pensionari care pun enorm 
de mult suflet.

 Ajutorul depinde  
de nevoile copiilor
La baza tuturor acțiunilor 
noastre este programul de 
voluntariat, prin care le creăm 
oamenilor contextul pentru 
a se implica și a-i cunoaște pe 
copii. Inițial, voluntarii se în-
scriu pentru a susține ședințe 
de pregătire sau remediere 
școlară, ateliere creative sau 
de cultură generală. Doar că 
acesta este doar începutul. 

Pe măsură ce se cunosc, 
copiii se deschid în fața volun-
tarilor și își arată aspirațiile, 
dorințele, nevoile, iar volun-
tarii înțeleg care sunt pașii 
pentru a-i sprijini. Sunt copii 
talentați pe care voluntarii îi 
pot înscrie la cursuri vocați-
onale, de teatru, dans, desen, 
fotbal sau atletism. Sunt copii 
care prezintă dificultăți de 
pronunție, motiv pentru care 
le e greu să se integreze și nu 
au curaj să răspundă la școală 
și atunci îi înscriu la logopedie. 

Sunt copii și tineri pe care îi 
apasă foarte mult separarea de 
părinți și alte traume, și atunci 
voluntarii îi susțin să înceapă 

Iarina Taban, 
președinte & fondator 
Asociația Ajungem MARI

„Nimic din ce 
faci pentru copii 

nu se irosește”

Există oameni care au darul și credința că 
pot să schimbe în bine, prin voluntariat și 
implicare constantă, destinul unor copii și 

tineri greu încercați de soartă. Iarina Taban, de 
la Asociația Ajungem MARI, este unul dintre cei 
care fac pași concreți pentru un mâine mai bun.

„În goana 
după a face 
mereu mai 
mult, pentru 
că nevoia 
este imensă, 
rareori 
apuc să 
conștientizez 
și să mă bucur 
de binele care 
se întâmplă.”
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luntarii i-au ajutat să capete 
încredere în ei, să se înscrie 
la liceu, să se angajeze sau să 
își găsească o locuință. Alte 
povești sunt prea dure pentru 
a fi povestite, cu abuzuri greu 
de imaginat în familiile lor. 
Mi-a venit acum în minte o 
imagine cu doi copii cam de 
9-10 ani, o fetiță și un băiat, 
urcând o pantă într-o tabără 
la munte, fiecare cu câte un 
ghiozdan mare în spate, și 
povestind, cu vocile lor ino-
cente, despre cum au ajuns în 
sistemul de protecție, cum la 
băiețel era primul centru, la 
fetiță era deja al treilea, cum 
mama lui a cedat psihic, cum 
tatăl fetei i-a bătut foarte tare 
într-o seară pe copii, astfel 
încât Protecția Copilului i-a 
separat. Erau niște bagaje 
atât de mari pentru niște 

tineri. Când a început progra-
mul Ajungem MARI, în 2014, 
cei care s-au apropiat cel mai 
repede de voluntari au fost 
copiii mici, dornici de atenție, 
afecțiune și joacă. Acum, 
ei au crescut și nevoile s-au 
schimbat. Urmează să iasă 
din sistem, să împlinească 18-
20 de ani, să se angajeze. Așa 
că anul trecut am susținut 
200 de tineri în consiliere 
vocațională pentru a-și găsi 
drumul în viață alături de 
specialiști care i-au ascultat 
cu atenție și i-au îndrumat 
în funcție de abilități, valori 
și dorințe. Apoi am înscris o 
parte dintre ei la cursuri de 
calificare, pentru a învăța o 
meserie. Consilierii vocați-
onali le vor rămâne alături 
pentru a-i ajuta să se angajeze 
și să capete experiență. 

copii atât de nevinovați și de 
dornici doar de iubire și de 
acceptare.

 2021 a fost despre 
reziliență
După aproape doi ani de 
pandemie, voluntarii Ajun-
gem MARI au făcut tot 
posibilul să reducă impactul 
pe care această perioadă l-a 
avut asupra educației copiilor 
instituționalizați. Dacă în 
2020 ne-am adaptat la online, 
la restricții, la izolare, lipsa 
interacțiunii și a ieșirilor 
din centru, lipsa îmbrățișă-
rilor, 2021 a fost un test de 
rezistență. Atât copiii, cât și 
voluntarii au profitat din plin 
de fiecare oportunitate. 

Ce am dezvoltat în 2021, 
mult mai structurat, a fost 
programul de sprijin pentru 

sau să continue psihoterapia. 
De asemenea, sunt mulți tineri 
care nu știu ce vor să facă mai 
departe și au nevoie de consili-
ere vocațională. Alții știu foar-
te bine și au nevoie de medi-
tații pentru a intra la facultate 
sau de un curs de calificare, să 
învețe o meserie până pleacă 
din sistemul de protecție. Și, 
bineînțeles, toți, dar absolut 
toți copiii și tinerii își doresc 
să iasă cât mai des din centrele 
de plasament și să se bucure 
de lumea din afara centrelor, 
să meargă la patinoar, la film, 
la spectacole. Așa că voluntarii 
organizează constant ieșiri și 
excursii, chiar și tabere.

 Grijă față de 
emoțiile copiilor
Cea mai mare dorință a co-
piilor și tinerilor din centrele 
de plasament este să aibă o 
familie. După ani de suferință, 

după abandon, după traiul în 
instituții, sunt atât de dornici 
de iubire și de validare, încât, 
din păcate, uneori le caută 
în anturaje care nu le pot 
aduce fericire pe termen lung. 
Ajung în situații de risc și în 
relații abuzive. Încercăm să îi 
protejăm cât mai mult și să le 
oferim, prin relația cu volun-
tarii, un model sănătos de 
interacțiune și valori pentru o 
viață care să îi împlinească. 

Abandonul te face să crezi 
că nu meriți iubire, că nu 
meriți un viitor mai bun. Țin 
minte o tânără care ne-a între-
bat: „Oare mama m-a lăsat la 
maternitate pentru că plân-
geam prea mult?”. Acești copii 
vor crede că e vina lor pentru 
experiențele pe care le trăiesc, 
iar rolul voluntarilor este să le 
arate cât de valoroși sunt, de 
fapt, și ce resurse uluitoare are 
fiecare dintre ei. 

 Oamenii care dăruiesc 
din sufletul și timpul lor
Voluntarii Ajungem MARI 
sunt persoane de toate vârste-
le, de la 16 la 70 de ani, și care 
provin din toate domeniile, 
ingineri, avocați, funcționari 
publici, jurnaliști etc. În cea 
mai mare parte sunt de gen fe-
minin, dar ne-am dori enorm 
să avem și cât mai mulți băr-
bați voluntari, pentru că acești 
copii au imensă nevoie de 
modele masculine. În general 
sunt persoane cu studii supe-
rioare și o mare dorință de a 
ajuta și de a produce o schim-
bare. De multe ori, voluntarii 
ne spun la trainingul inițial, 
obligatoriu pentru a intra în 
program, că au mai fost în 
centre de plasament cu cado-
uri de Crăciun și au observat 
cât de mult își doreau copiii 
ca ei să rămână mai mult, așa 
că s-au întors prin Ajungem 
MARI să le fie aproape. 

 O soluție care 
completează sistemul  
de îngrijire
Echipele locale de mentori 
s-au format organic la nivel 
național, cu sprijinul oameni-
lor buni din comunitate care 
au vorbit despre implicarea 
lor și despre nevoile copiilor. 
Noi le suntem extraordinar 
de recunoscători coordona-
torilor de voluntari care își 
dedică timp, pro bono, pentru 
organizarea locală. Fără ei, 
aceste echipe fantastice nu 
ar putea să realizeze atât de 
multe pentru copii. Contează 
enorm implicarea lor, pentru 
că ei coagulează echipa, ei îi 
motivează pe voluntari și îi 
consiliază atunci când le e 
greu, ei găsesc și cele mai mul-
te oportunități pentru copii. 

 „Bagaje” prea mari 
pentru suflete nevinovate
Sunt multe povești, unele 
minunate, atunci când vo-

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

„La baza 
tuturor 
acțiunilor 
noastre este 
programul de 
voluntariat, 
prin care 
le creăm 
oamenilor 
contextul 
pentru a se 
implica și a-i 
cunoaște pe 
copii.”

„Copiii mici, 
dornici de 

atenție, 
afecțiune și 
joacă, s-au 

apropiat cel 
mai repede de 

voluntari.”
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Tot în 2021, am organi-
zat primele tabere de viață 
independentă pentru tineri, 
cu exerciții practice despre 
cum te gospodărești și cum îți 
organizezi viitorul. Au făcut 
împreună bugetul taberei, lista 
de alimente pentru tabără, au 
mers la cumpărături, s-au ocu-
pat de curățenie, au gătit pe 
echipe în fiecare zi și au făcut 
simulări de interviuri și alte 
exerciții pentru angajare. Toți 
tinerii din cele 5 tabere de via-
ță independentă au mărturisit 
că le-au fost de mare ajutor 
toate exercițiile și informațiile, 
mai ales că au venit într-un 
context foarte cald, plin de 
încurajări. 

 Un viitor mai bun 
pentru copii
În prezent, toți cei care vor să 
contribuie pot să redirecțio-
neze cei 3,5% din impozitul 
pe venit foarte simplu și fără 
niciun cost pe platforma 
Formular230.ro – Asociația 
Lindenfeld (https://formu-
lar230.ro/asociatia-lindenfeld) 
– și durează doar un minut să 
completeze acest formular. 

Avem mare nevoie de dona-
tori recurenți, care să doneze 
online în fiecare lună chiar și 
25 de lei pentru psihoterapia 
copiilor care au trecut prin 
abuzuri și abandon. Susțină-
torii își mai pot dona ziua de 
naștere pe platforma Galan-
tom. Găsesc toate detaliile 

pe www.ajungemmari.ro, la 
secțiunea Implică-te. Cei care 
doresc să devină voluntari 
pot completa un formular 
„Sunt interesat” și îi vom 
anunța când lansăm înscrie-
rile. Pentru că e important să 
clădim relația copil-voluntar 
și ca voluntarii să rămână cât 
mai mult alături de copii, or-
ganizăm recrutări o dată pe 
an, în septembrie, ca volunta-
rii să le fie alături copiilor pe 
tot parcursul anului școlar.  

 Prioritățile programului 
Ajungem MARI
Dorim să continuăm toate 
proiectele noastre perma- 
nente, de pregătire școlară,  
cursuri, psihoterapie, logope-
die, consiliere vocațională, 
cursuri de calificare, ieșiri și 
excursii, tabere de viață inde-
pendentă. 

Vrem să putem oferi aceste 
servicii pentru cât mai mulți 
din cei 2.500 de copii cu care 
lucrăm și ne dorim să îi putem 
monitoriza mai bine pe cei 
care ies din sistemul de pro-
tecție. Tinerii deseori vor să se 
rupă de sistem, să își trăiască 
independența, dar au nevoie 
de sprijin în adaptarea la noul 
mediu. Acest sprijin poate 
veni mai firesc și mai ușor de 
primit din partea voluntarilor 
care le-au fost aproape de-a 
lungul anilor și al specialiști-
lor Ajungem MARI, consilieri 
vocaționali și psihologi.  

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Ce înseamnă 
să fii membru Ashoka

În 2021, Iarina Taban a fost desemnată 
Ashoka Fellows. Ashoka este cea mai 
mare organizație globală de promovare 
și susținere a antreprenoriatului social 
și inovației sociale, clasată de NGO 
Advisor pe locul 5 din 500 de ONG-uri 
din lume. 3.800 de inovatori sociali din 
toată lumea au fost selectați de către 
Ashoka, iar impactul pe care îl are un 
Ashoka Fellow ajunge, în medie, la 
200.000 de persoane. Ashoka înseamnă 
fellowship pe viață, adică acces la 
resurse și la oameni extraordinari din 
toată lumea care schimbă sistemele din 
comunitățile lor sau chiar la nivel global. 
„A fost o mare onoare pentru mine să 
fiu selectată ca Ashoka Fellow, dar am 
simțit și o mai mare motivație să aduc 
schimbarea de care e nevoie. Ceilalți 
șapte Ashoka Fellows din România fac 
cu toții lucruri extraordinare și e o mare 
bucurie să îi am ca model”, mărturisește 
Iarina Taban. 
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Chirurgia endocrină este o 
supraspecialitate a chirurgiei generale 
care se adresează predominant 
bolilor tiroidei, paratiroidelor și ale 
glandelor suprarenale, dar și unor 
tumori intestinale și ale pancreasului. În 
România, cele mai multe dintre aceste 
operații sunt efectuate de chirurgi 
generaliști, însă studiile internaționale 
au arătat că rezultatele postoperatorii 
excelente sunt obținute atunci când 
operațiile sunt realizate de experți 
care au o preocupare specială pentru 
acest domeniu. 

Tratamentul 
chirurgical în 
patologia tiroidiană

Deși pacienții suferă de diverse 
afecțiuni ale glandei tiroide, 
cele mai dese operații sunt cele 
efectuate pentru diferiți noduli 
tiroidieni. Ecografia, utilizată 
tot mai frecvent în ultimele de-
cenii, a făcut posibilă identifica-
rea unui număr tot mai mare de 
noduli tiroidieni. Astfel, aproxi-
mativ 50% dintre cei care sunt 
evaluați ecografic sunt diagnos-
ticați cu noduli tiroidieni, însă 
o parte din acești pacienți nu 
necesită intervenție chirurgica-
lă. Dr. Răzvan Simescu, medic 
primar chirurgie generală, cu 
o vastă experiență în abordarea 
diferitelor patologii chirur-
gicale endocrine, ne prezintă 
cele mai importante informații 
despre prezența simptomelor 
în afecțiunile tiroidiene, cum 
se stabilește diagnosticul, în ce 
constă pregătirea preoperatorie, 
care sunt riscurile potențiale 
și cum decurge perioada de 
recuperare.

Simptome ale 
afecțiunilor tiroidiene
Aceste tipuri de afecțiuni pot 
să nu aibă simptome, așa cum 
se întâmplă în majoritatea 
cazurilor de noduli tiroidieni, 
dar și în cancerele tiroidiene 
care sunt descoperite întâm-
plător, în cursul unor ecogra-
fii cervicale. Dacă sunt pre-
zente, simptomele țin fie de 
secreția în exces a hormonilor 
tiroidieni (hipertiroidism: 
palpitații, tremor, scădere 
în greutate, intoleranță la 
căldură, transpirații, iritabili-
tate, nervozitate, tulburări ale 
somnului etc.), fie de creșterea 
în volum a glandei tiroide 
(gușă: lipsă de aer, senzație de 
nod în gât, oboseală, înghițit 

dificil, deformări inestetice 
ale gâtului). La rândul ei, scă-
derea producției de hormoni 
tiroidieni (hipotiroidism) 
poate produce simptome 
precum astenia, lipsa de con-
centrare, creșterea în greutate 
etc., dar acest tip de patologie, 
dacă apare izolat, nu are indi-
cație chirurgicală.

Investigații 
și diagnostic
Diagnosticul afecțiunilor 
endocrine, dar și indicația de 
operație cad în sarcina medi-
cului endocrinolog ‒ ceea ce 
înseamnă că pacientul trebuie 
să efectueze cel puțin un con-
sult endocrinologic înainte 
să ajungă la chirurg pentru 
operație.

Însă când vine vorba de 
diagnosticul preoperator, 
puncția aspirativă a nodulilor 
tiroidieni sau a ganglionilor 
cervicali ecografic suspecți 
merită o mențiune specială. 

Această tehnică lipsită de 
riscuri și complicații sem-
nificative poate să ajute la 
stabilirea diagnosticului de 
benignitate sau malignitate și, 
în consecință, să influențeze 
atât indicația operatorie, cât și 
gradul de extensie al operației 
propuse pacientului. Puncția 
aspirativă este larg acceptată 
și utilizată în țările vestice, 
însă la noi în țară este efectu-
ată încă mult prea rar.

Când este indicată 
tiroidectomia 
(parțială sau totală)
Chirurgia tiroidei se adresea-
ză unor boli extrem de varia-
te: noduli tiroidieni suspecți 
sau confirmați prin puncție 
ca fiind de natură canceroasă, 
chistele voluminoase, tiroidita 
Hashimoto nodulară, boala 
Basedow, nodulul tiroidian 
toxic. Variantele operatorii 
pentru soluționarea acestor 
afecțiuni constau în îndepăr-
tarea parțială (lobectomia) 
sau totală (tiroidectomia) a 
glandei tiroide. În cancerele 
avansate, este necesară și 
îndepărtarea unor structuri 
învecinate afectate, cum sunt 
ganglionii limfatici ai gâtului.

Îndepărtarea în totalitate a 
tiroidei presupune ulterior de-
pendența zilnică de hormoni 
tiroidieni sintetici, adminis-
trați sub formă de tablete. 
Chiar dacă acest tratament 
simplu asigură pacienților o 
viață foarte apropiată de nor-
malitate, tiroida nu este un 
organ de care trebuie să scă-
păm cu ușurință! De aceea, 
îndepărtarea doar a unui lob 
tiroidian, indicată în unele 

[CHIRURGIE MODERNĂ]
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aderențe, dar și pentru iden-
tificarea principalilor nervi 
latero-cervicali. În ciuda difi-
cultății cazului, evoluția a fost 
una simplă, fără complicații, 
pacientul fiind externat după 
48 de ore de la operație.

Perioada de 
recuperare
O operație efectuată în con-
diții de siguranță maximă, 
desfășurată fără evenimente 
semnificative, presupune o 
spitalizare postoperatorie 
minimă, de 12-24 de ore, și 
o recuperare postoperatorie 
simplă, de maximum două 
săptămâni. Încă din perioada 
imediat postoperatorie, nu 
există restricții legate de vor-
bire sau de alimentație.

Cele mai multe tulburări 
postoperatorii posibile (durere 
în zona operației, vânătăi sau 
umflături locale, disconfort 
sau durere în gât la înghițit, 
răgușeală ușoară) trec în câte-
va ore sau zile după operație, 
fără un tratament special. În 
cazul în care tratamentul de 
substituție hormonală este 
dozat și administrat cores-
punzător, pacientul va avea o 
viață normală (poate desfășu-
ra activități fizice și intelectu-
ale ca înainte de operație și nu 
se îngrașă).

Avantajele chirurgiei 
minim invazive
Chirurgia minim invazivă 
tiroidiană este o modifica-
re a operației clasice prin 
utilizarea instrumentarului 
chirurgiei laparoscopice, în 
ideea efectuării operațiilor 
fără a lăsa cicatrici mari sau 
evidente în zona anterioară 
a gâtului.

Tehnicile sunt variate, 
dar în Europa și America 
de Nord, abordul anterior, 
printr-o incizie minimă, de 
aproximativ 1,5-2,5 cm, este 
cel mai popular în rândul 
chirurgilor. 

Avantajele sunt: 
1. în principal cel cosmetic, 
dat de incizia de dimensiuni 
mici; 
2. durerea postoperatorie 
scăzută prin abordul direct 
fără disecții excesive de acces 
în loja tiroidiană; 
3. disecția fină și exactă a 
structurilor anatomice la risc, 
facilitată de mărirea de 10x 
a imaginii dată de endoscop 
și de instrumentarul special, 
dedicat tehnicii. 

În cazuri selectate (guși 
nodulare de dimensiuni mici/
medii și adenoame paratiroi-
diene), tehnica endoscopică 
videoasistată reprezintă o 
alternativă logică la tehnica 
clasică de tiroidectomie și 
paratiroidectomie.

afectări unilaterale (inclusiv în 
cazul unor cancere incipiente), 
oferă uneori pacienților șansa 
de a nu fi dependenți de trata-
ment în postoperator. Această 
variantă terapeutică persona-
lizată trebuie însă analizată 
și cântărită atent (indicație 
terapeutică, dar și avantaje și 
dezavantaje) de către chirurg, 
împreună cu pacientul său, 
care are decizia finală.

Pregătirea 
preoperatorie
Pregătirea preoperatorie pro-
priu-zisă nu este una specială. 
Pentru mine, poate cel mai 
important element al acesteia 
este pregătirea psihologică a 
pacienților. Astfel, o discuție 
sinceră, deschisă și empatică 
are potențialul de a scădea 
gradul de anxietate preopera-
torie datorat fricii de necu-
noscut. Principalele întrebări 
la care trebuie obligatoriu să 
răspundă chirurgul sunt:
• De ce trebuie să efectuăm 

operația?
• Cum efectuăm operația?
• Ce se întâmplă după 

operație?
În plus, un rol important în 
pregătirea operației îl joacă 
ecografia cervicală efectu-
ată de chirurg. Obligatorie 
în centrele de excelență din 

care acestea sunt inevitabile, 
cum le identifică la timp și le 
tratează eficient.

Chirurgia
glandei tiroide
Tiroidectomia se efectuează 
în anestezie generală, dar în 
situații excepționale ope-
rațiile pot fi efectuate și în 
anestezie locală. Incizia se 
efectuează în partea anterioa-
ră a gâtului, preferabil într-un 
șanț cutanat, având dimen-
siuni variabile în funcție de 
volumul glandei și de tehnica 
chirurgicală efectuată.

În cursul îndepărtării 
totale sau parțiale a tiroidei, 
o serie de structuri învecinate 
trebuie obligatoriu identifi-
cate și protejate: nervii care 
controlează mușchii laringe-
lui (produc vocea), glandele 
paratiroide (reglează nivelul 
de calciu din sânge), vasele de 
sânge etc. Lezarea intraope-
ratorie a acestor structuri este 
principala cauză de complica-
ții intra- și postoperatorii.

Cunoașterea variante-
lor anatomice posibile ale 
acestor structuri la risc, dar 
și utilizarea unor adjuvante 
intraoperatorii pot reduce 
complicațiile:
• lupele cu mărire de 2,5x 

facilitează identifica-

Occident, aceasta are rolul 
de a oferi informații pentru 
planificarea operației optime, 
începând cu stabilirea dimen-
siunii inciziei și terminând cu 
gradul de extensie a interven-
ției chirurgicale.

Riscuri și complicații
Complicații posibile ale ope-
rațiilor de tiroidectomie pot 
fi sângerări și hematoame lo-
cale (< 1% din cazuri), pareză 
temporară (1-3%) sau perma-
nentă a nervilor laringei (< 
1%), având drept consecință 
modificări variabile ale vocii 
și respirației pacienților, hipo-
calcemia temporară (< 5%) și 
permanentă (< 1%), cu simp-
tome supărătoare de genul 
furnicăturilor și amorțelilor 
sau al contracturilor muscu-
lare necontrolate. 

În ciuda tuturor măsurilor 
de precauție, boala tiroidiană 
în sine, bolile asociate sau 
particularitățile individuale 
ale pacienților pot uneori să 
influențeze rata de apariție 
a complicațiilor. De aceea, 
chirurgul are obligația să nu 
nege existența lor, ci să pre-
zinte pacienților în mod clar 
și onest atât riscurile, cât și ce 
măsuri și tehnici utilizează 
pentru a minimiza apariția 
complicațiilor. În cazul în 

rea structurilor la risc, 
diferențierea lor de alte 
structuri similare și di-
secția în proximitatea lor 
în condiții de siguranță 
crescută;

• utilizarea aparatului de 
neuromonitorizare a 
nervilor laringei permite 
identificarea nervilor 
chiar înaintea vizualizării 
lor, îndeosebi în cazurile 
cu nervi la risc (varian-
te anatomice speciale, 
aderențe datorate unor 
operații anterioare), 
evaluarea funcționalității 
nervilor pe durata ope-
rației, ghidarea strategiei 
operatorii în cazul nervi-
lor la risc etc.;

• scannerul NIR-ICG 
pentru paratiroide per-
mite identificarea acestor 
glande de dimensiuni 
mici (câțiva mm), ata-
șate cel mai frecvent de 
tiroidă, dar și verificarea 
viabilității lor la sfârșitul 
operației.

Caz chirurgical 
complex
Cazul la care mă gândesc 
acum este cel al unui tânăr de 
21 de ani, cu obezitate morbi-
dă și gât scurt, operat inițial 
suboptimal în străinătate pen-
tru un cancer tiroidian și care 
a necesitat reintervenție. Pe 
lângă îndepărtarea laborioasă 
a metastazelor ganglionare 
de o parte și de alta a gâtului, 
a fost necesară și o reabor-
dare a lojei tiroidiene pentru 
rezecția țesutului tiroidian 
restant după operația inițială, 
în condițiile unor aderențe și 
modificări importante anato-
mice la acest nivel. 

În cursul operației, aparatul 
de neuromonitorizare a fost 
de un real folos nu doar pen-
tru identificarea și prezerva-
rea structurală și funcțională 
a nervilor care controlează 
corzile vocale, prinși în 

Articol realizat cu sprijinul 
dr. Răzvan Simescu, medic primar 
chirurgie generală, atestat 
FEBS-ES și membru activ al 
Societății Europene de Chirurgie 
Endocrină (ESES), cu o vastă 
experiență în abordarea diferitelor 
patologii chirurgicale endocrine. 
Pe lângă formarea în România, sub 
îndrumarea mentorului său (prof. 
dr. Valentin Muntean), dr. Simescu 
a efectuat numeroase stagii de 
pregătire în chirurgia minim invazivă 
și endocrină în centre de excelență 
din Franța și din Germania. 
Dr. Simescu, coordonatorul 
Centrului de Chirurgie Endocrină al 
Spitalului Humanitas Cluj-Napoca, 
efectuează operații și la Spitalul 
MedLife Polisano Sibiu.

Centrul de Chirurgie Endocrină al Spitalului 
Humanitas Cluj-Napoca oferă pacienților 
soluții terapeutice care respectă standardele de 
excelență stabilite de Societatea Europeană de 
Chirurgie Endocrină (ESES). Chirurgii centrului 
(prof. dr. Valentin Muntean, dr. Răzvan Simescu 
și dr. Miana Pop) au obținut atestarea FEBS-ES 
(Fellow of the European Board of Surgery in 
Endocrine Surgery).

Spitalul Humanitas, membru al Sistemului 
Medical MedLife, se bazează atât pe dotări și 
tehnologii de ultimă generație, cât mai ales 
pe o echipă cu pregătire ultraspecializată și 

experiență vastă. Aceasta permite efectuarea, 
în medie, a aproximativ 200 de operații 
endocrine pe an, atât prin tehnici clasice, 
cât și minim invazive. Centrul beneficiază 
de colaborare și expertiză multidisciplinare 
(endocrinologie, ORL, radiologie, anatomie-
patologică, medicină nucleară sau oncologie), 
ceea ce permite rezolvarea celor mai 
complexe cazuri.

Spitalul Humanitas este primul spital din 
România membru EUROCRINE, registrul 
european de documentare a calității în 
chirurgia endocrină. 

CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN CHIRURGIA ENDOCRINĂ 
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[ÎNTÂLNIRI CU OAMENII MEDLIFE]

„Pun foarte mult suflet 
în echipa cu care lucrez”

ce trebuie pentru deschiderea 
unei secții de pediatrie.

Din 2011, de când  
s-a înființat Spitalul 
de Pediatrie MedLife, 
coordonați atât activitatea 
administrativă, cât  
și pe cea medicală.  
Cum au fost începuturile?
În 2011, la înființarea 
primului spital de pediatrie 
privat, a fost o altă provocare, 
pentru că s-au adăugat 
responsabilități și situații pe 
care în continuare am reușit 
să le depășesc cu brio. Am 
luat-o din nou de la zero. Și 
acum nu doar pe secția de 
pediatrie, ci pe tot spitalul. 
Îmi aduc aminte că, până 
am venit aici, făcusem deja 
necesarul de materiale și 
aparatură pentru tot ce 
înseamnă acest spital. Când 
ne-am mutat, am deschis 
cele patru etaje, în etape, 
pornind inițial de la două 
etaje. Au urmat și celelalte 
foarte repede, având în vedere 
numărul mare de pacienți 
ce ne-au acordat încrederea. 
Privind în urmă, mă bucură 
faptul că am reușit să îmbin 
cu succes atât activitatea de 
asistent medical, cât și pe cea 
de coordonator. Cu toate că e 
o muncă extraordinară, e un 
ritm alert, niciodată nu am 
dat înapoi în momentele de 
cumpănă, ci le-am considerat 
o provocare.

E dificilă meseria  
de asistent medical  
la pediatrie?
Este dificilă, dar și 
extraordinar de frumoasă. Cu 
un adult poți comunica mult 
mai facil, însă în cazul copiilor 
e mai mult de lucru. Dar și 
satisfacțiile sunt pe măsură. 
Cei mici sunt neajutorați, 
uneori când ne văd se sperie 
chiar și de uniformele noastre. 
Secretul e să fii empatic atât 
cu cel mic, cât și cu părintele. 
Fiecare copil reacționează  
într-un mod unic. Noi trebuie 

Directorul de îngrijiri medicale al Spitalului 
de Pediatrie MedLife, Angela Jiteriuc, ne 
povestește cele mai importante etape din 

traseul său profesional și ne dezvăluie câteva 
detalii despre deschiderea primului spital privat 
dedicat pediatriei din România.  

Cum ați ales acest 
domeniu? Ce v-a îndreptat 
spre profesia de  
asistent medical?
Din copilărie mi-am dorit 
să fiu asistent medical. Am 
avut persoane în familie 
care lucrau în domeniu și 
eram fascinată de tot ceea 
ce îmi povesteau despre 
situațiile medicale pe care 
le întâlneau în spital, despre 
acțiunile întreprinse ajutând 
pacienții să treacă mai ușor 
peste momentele dificile. În 
clasa a XII-a mă pregăteam 
să dau examen de admitere 
la Facultatea de Drept. Eram 
acasă, ascultam o emisiune 
la radio și au anunțat că se 
înființează școlile postliceale 
sanitare. În acel moment 

să îi intelegem, sa-i ajutăm 
și să ne facem treaba: „Uite, 
îți punem un fluturaș (adică 
o branulă), cu un furtun 
prin care îi dăm să bea suc 
pentru că îi este foarte sete”. 
Întotdeauna ajuți copilul când 
îi cânți ori îi povestești ceva 
interesant sau amuzant.

Ce sfaturi aveți  
pentru tinerii asistenți? 
Să fie răbdători și să învețe 
să-și facă meseria cu drag. 
Doar dacă investești pasiune, 
reușești să faci performanță 
în acest domeniu. Am 
format peste 20 de asistenți 
debutanți, care își desfășoară 
în continuare activitatea cu 
drag și dedicare. Așa cum 

am știut că asta vreau să fac. 
Fiind olimpică la chimie, am 
aprofundat doar biologia și 
am reușit să mă reorientez 
către ceea ce mă atrăgea.

Cu ce așteptări  
v-ați început  
cariera profesională?
Am terminat cei trei ani de 
școală postliceală sanitară, 
după care au urmat studiile 
superioare, la Facultatea de 
Asistență Medicală din Arad. 
Noi făceam orele de practică 
îndrumați de medicul șef de 
secție, care spunea: „Am o 
fractură deschisă. Cine merge 
să vedem ce se întâmplă 
acolo și apoi să hotărâm cum 
facem pansamentul?”. Am 
avut norocul să fac o școală 
adevărată, cu accent atât pe 
teorie, cât și pe practică.  
După terminarea studiilor, 
am primit repartiție la sala de 
operație, în cadrul Spitalului 
Orășenesc Huși. Acolo mi-am 
început activitatea ca asistent 
medical. Am întâlnit oameni 
speciali care, într-adevăr, 
m-au făcut să îmi placă 
această meserie.

este și normal, așteptările 
pacienților sunt ridicate, iar 
noi depunem în permanență 
toate eforturile astfel încât să 
păstrăm un standard ridicat 
al actului medical. Mereu am 
avut încredere că împreună 
vom reuși și totul a fost bine.

Cum arată o zi de muncă? 
În fiecare dimineață încep 
activitatea cel târziu la ora 
6:00. Pentru că vreau să fiu 
în contact cu toti colegii, să 
prind ambele ture. Astfel, 
sunt conectată permanent 
la toate informațiile privind 
activitatea, situațiile 
întâmpinate și modul de 
gestionare a acestora. Dacă se 
întâmplă să depășesc ora 6:00, 

Cum ați ajuns în București?
În octombrie ’94 mi-am 
întâlnit jumătatea. Aveam  
23 de ani când m-am căsătorit 
și m-am mutat în București, 
angajându-mă la Institutul 
pentru Ocrotirea Mamei și 
Copilului (IOMC). M-am 
integrat foarte repede. Aici am 
lucrat 13 ani și am acumulat 
foarte multă experiență 
confruntându-mă cu o mare 
varietate de situații pe care am 
reușit să le gestionez cu succes.

Care a fost punctul  
care v-a marcat  
destinul profesional?
Interacțiunea cu MedLife 
a început în 2006, când un 
medic din IOMC m-a rugat să 
vin la doamna doctor Mihaela 
Marcu, la cabinet. Această 
colaborare m-a dus și mai 
aproape de ceea ce-mi doream 
în activitatea profesională. 
Am continuat colaborarea 
part-time până în aprilie 
2007, când s-a deschis Spitalul 
Life Memorial și am făcut 
pasul către mediul privat de 
sănătate. Împreună am reușit 
să configurăm de la zero tot 

e o rumoare care începe de 
jos, de la Camera de Gardă. 
Ce s-a întâmplat de nu a ajuns 
Angela? Teoretic, termin 
programul la ora 15:00, însă 
în activitatea medicală sunt 
situații în care această oră 
este doar de referință. Nu pot 
să spun: Gata, am terminat 
programul! 

Și care este secretul? 
Ce vă motivează? 
Oamenii! Pun foarte mult 
suf let în echipa cu care 
lucrez. Peste tot în acest 
domeniu există situații-
limită, dar nimic nu se 
compară cu o echipă formată 
din oameni frumoși, 
entuziaști și uniți.

Angela Jiteriuc, 
director de îngrijiri 
medicale al Spitalului 
de Pediatrie MedLife
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[POVESTE DE BINE]

Așteptate cu multă nerăb-
dare și cu inimile pline de 
iubire de părinții lor, Leah 
Maria, Ariana Ilinca și Iana 
Ecaterina, cele trei fetițe 
nou-născute la Materni-
tatea MedLife Grivița, au 
pășit curajoase în lume, sub 
atenta îndrumare a dr. Alin 
Alexandru Stan. Mămica și 
cei trei bebeluși au avut la 
dispoziție în Maternitatea 
MedLife Grivița atât o echipă 

Primele încercări de 
a obține o sarcină
Pentru unele cupluri, drumul 
de la infertilitate la o familie 
împlinită poate face un ocol 
presărat cu încercări repetate 
de a obține o sarcină în mod 
natural. Calea aceasta lungă a 
străbătut-o timp de opt ani și 
tânăra familie care tocmai a 
reușit să-și împlinească visul 
de a avea urmași. „Până la 
33 de ani, am încercat mult 
timp să obținem o sarcină. 
De fiecare dată rămâneam în-
sărcinată natural, dar sarcina 
se oprea din evoluție în stadiu 
incipient. Dispărea men-
struația și mă trezeam că, de 
fapt, sunt însărcinată și apoi, 
imediat, pierdeam sarcina”, 
ne povestește Ionela Staicu.  

Decizia de a apela 
la inseminarea 
artificială
Ultima sarcină obținută în 
mod natural, în 2017, a fost 
una extrauterină, care a avut 
ca rezultat pierderea unei 
trompe și, până în 2020, Ione-
la nu a mai reușit să rămână 
însărcinată. În acel moment, 
mai existau doar jumătate din 
șansele de a procrea și anume 
doar când ovulația era pe 
partea cu trompa sănătoasă. 
Lipsa celeilalte trompe, faptul 
că n-a mai rămas însărcinată 
și totul combinat cu o sper-
mogramă la limită a soțului 
au indicat faptul că procedura 
de fertilizare este cea mai 
bună soluție. „Mulți doctori 
ne-au spus în acel moment că 
șansele să devenim părinți se 
înjumătățesc. Și am realizat 
că nu are rost să mai aștep-
tăm. Ne doream copii foarte 
mult, și eu, și soțul, și ne-am 
hotărât să începem procedu-
rile de fertilizare”, își amin-
tește Ionela.

Cuplul a mers la medicul 
ginecolog Alin Alexandru 

Stan la recomandarea unei 
vecine care a născut o fetiță 
sănătoasă și pe care doctorul a 
ajutat-o să rămână însărcinată 
printr-un program de FIV 
implementat pentru perechile 
infertile. „Când am ajuns la 
domnul doctor în cabinet și 
i-am povestit toată tărășenia 
prin care am trecut, primul 
lucru pe care mi l-a zis a fost: 
«Tu anul acesta o să rămâi 
însărcinată!». Asta s-a întâm-
plat anul trecut, în februarie. 
Pentru mine nu există ceva 
ce domnul doctor Stan să nu 
poată rezolva”, spune emoțio-
nată Ionela.

Fertilizarea in vitro
Într-o procedură de fertili-
zare se pot obține mai mulți 
embrioni, însă medicii evită 
acest lucru din cauza riscu-
rilor generate de o sarcină 
multiplă. Conform protocoa-
lelor medicale, sub vârsta de 
35 de ani, regula este să fie 
utilizat un singur embrion. 
Dacă acesta nu se prinde, se 
pot folosi mai mulți embrioni.

„La Ionela s-au obținut doi 
embrioni care, cel puțin la 
prima vedere în laborator, 
arătau o calitate slabă. Acest 
lucru însemna că au șanse mai 
mici de a se prinde. Și atunci 
am hotărât împreună cu 
Ionela să punem doi embrioni. 
Calculasem că undeva la sub 
5% avem șanse de gemeni. 
Fiind embrioni mai slabi, noi 
speram să obținem măcar un 
făt. Adică fiecare avea o șansă 
sub 15% de prindere”, explică 
medicul ginecolog Alin Ale-
xandru Stan.

O situație... 
complexă la prima 
ecografie
După FIV, analizele Ionelei 
au indicat un nivel ridicat al 
beta hCG-ului, hormon gli-
coproteic prezent în condiții 

După ce a trecut prin experiența unei 
sarcini extrauterine, Ionela Staicu a 
devenit mamă a trei fetițe. Tripleții născuți 

la Maternitatea MedLife Grivița au beneficiat de 
expertiza dr. Alin Alexandru Stan, care a realizat 
procedura de fertilizare in vitro, a monitorizat 
sarcina și a efectuat operația de cezariană. O 
poveste al cărei final fericit încurajează și alte 
perechi să-și păstreze încrederea în existența 
unor proceduri performante, personalizate.

Succesul
unei nașteri de tripleți 

interdisciplinară care le-a 
oferit îngrijirea potrivită, cât 
și aparatura medicală per-
formantă și infrastructura 
necesare pentru a beneficia 
de un act medical de calitate, 
în cele mai sigure condi-
ții. Vocea fericită a Ionelei 
Staicu, proaspăta mămică a 
celor trei fetițe, ne descrie 
emoționanta călătorie a unei 
sarcini mult dorite, obținută 
prin fertilizare in vitro. 

EXPERIENȚA NAȘTERII ÎN 
MATERNITATEA MEDLIFE GRIVIȚA

Ionela Staicu povestește că, dacă ar fi cazul, 
ar fi dispusă să mai treacă o dată prin această 
experiență și ar face aceleași alegeri. De la medic 
la decizia de a păstra toți cei trei fetuși și până la 
maternitatea în care a născut. „Am ales să nasc 
în Maternitatea MedLife Grivița în primul rând 
pentru dr. Stan, apoi pentru calitatea serviciilor. 
M-am simțit în siguranță. Sunt mulțumită de 
toată experiența nașterii din maternitate și, drept 
dovadă, am plecat acasă după patru zile și am lăsat 
copiii în îngrijirea medicilor. Bebelușii mei încă 
au nevoie de supraveghere medicală, deoarece 
trebuie să mai ia în greutate. Acum le trimit laptele 
congelat în punguțe sterile. În plus, cele două 
doctorițe neonatolog care se ocupă de fetițe mi-
au explicat multe lucruri utile. Am primit și unele 
informații pe care pot să le citesc acum, cât încă 
nu am adus acasă fetițele.”

De altfel, medicul Stan Alin Alexandru confirmă 
că nașterea cu tripleți este un caz special, însă 
maternitatea are toate dotările pentru a asigura 
condiții optime prematurilor. În plus, implicarea 
unui echipe multidisciplinare este esențială în 
gestionarea unui astfel de caz.
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Echipa care a contribuit la cazul tripleților:
Dr. Alin Alexandru Stan, medic primar obstetrică-
ginecologie
Dr. Ioana Hașegan, embriolog
Dr. Irina Cuzino, medic primar neonatologie
Dr. Brândușa Petcariu, medic specialist neonatologie
Dr. Ovidiu Lazăr, medic primar ATI

normale în sânge și urină 
numai în cursul sarcinii. 
Imediat a venit și confirmarea 
sarcinii din partea medicului 
ginecolog. „La prima eco-
grafie mă tot uitam și nu-mi 
dădeam seama, păreau mai 
mulți. Domnul doctor ana-
lizează imaginea și deodată 
îmi zice: «Aici e o situație 
complexă!»”, își amintește 
proaspăta mămică.

Dr. Stan completează: „Em-
brionii se dezvoltau normal, 
doar că erau mai mulți. Sur-
priza a fost că ambii embrioni 
s-au prins, iar la 6 săptămâni 
unul dintre ei s-a divizat și 
acum aveam tripleți. Unul și 
încă doi identici. Fiind tripleți, 
riscurile sunt de trei ori mai 
mari. Chiar mult mai mari în 
momentul în care doi dintre ei 
sunt identici, pentru că împart 
aceeași placentă și atunci ce i 

călătorit. Cu timpul, am înce-
put să-mi dau seama cum sunt 
poziționate și le-am pus nume. 
Nu mai erau doar fetușii ABC, 
cum apăreau la ecograf. Leah 
Maria era într-o placentă 
diferită, iar Iana Ecaterina și 
Ariana Ilinca erau gemene. 
Dar după luna a șaptea s-a 
schimbat totul, deoarece mi-a 
cedat ficatul. Mi-a apărut un 
fel de urticarie pe corp. Era o 
chestie normală ca la final să 
fie mai greu”.

Complexitatea 
sarcinii cu tripleți
Dacă termenul la o sarcină 
normală este de 40 de săptă-
mâni, la gemeni este de 36-37 
de săptămâni, iar în cazul tri-
pleților medicii încearcă să îi 
ducă cât mai aproape de 34 de 
săptămâni. Statistic vorbind, 

am închis colul cu un fir, ca 
să ținem sarcina, căci altfel 
năștea cam atunci, la 28 de 
săptămâni. A mers bine până 
la 32 de săptămâni, ceea ce a 
fost foarte mult, căci atunci se 
dezvoltă plămânii. Am ajutat 
și noi feții, au primit doze de 
dexametazonă încă de la 27 
de săptămâni. După 31-32 de 
săptămâni, au început să apară 
problemele conexe. Au crescut 
transaminazele hepatice, a 
apărut afectarea ficatului și 
riscul de hipertensiune, cauza-
te probabil de presiunea celor 
două placente. Am urmărit tot 
timpul sarcina Ionelei și am 
înaintat așa, încet-încet”, ne 
explică dr. Stan.

Momentul în care 
fetițele s-au hotărât 
să vină pe lume
În cazul sarcinilor cu tripleți, 
medicii știu clar că va fi vorba 
de o naștere prematură. Im-
portant este să se depășească 
pragul de 30 de săptămâni, 
doar astfel scade considerabil 
riscul ca bebelușii să nu supra-
viețuiască. Pentru feți, orice 
săptămână sau chiar zi în plus 
face o diferență enormă.

Ionela își amintește cu 
emoție momentul în care a 
știut că fetițele sale urmează 
să vină pe lume: „Cu o noapte 
înainte, am eliminat dopul 
gelatinos și apoi s-a rupt apa. 
Trebuia să mai așteptăm 
măcar o săptămână. Domnul 
doctor trăgea de noi, eu abia 
mai rezistam cu mâncărimile 
și cu umflăturile”.

„Am văzut-o într-o sâm-
bătă. Era bine. Am zis că mai 
stăm până săptămâna viitoare 
și poate programăm operația 
de cezariană vineri. Duminică 
dimineață mi-a spus că s-au 
rupt membranele. Întrea-
ga echipă știa de caz și s-a 
mobilizat imediat. Au asistat 
doi neonatologi, plus șeful de 

secție. La 32 de săptămâni  
și cinci zile, Ionela a născut 
prin cezariană trei fetițe de  
1,380 kg – cea mai mică, 
respectiv 1,600 kg și 1,700 kg.”, 
povestește medicul ginecolog.

Nașterea tripleților 
prin cezariană
Cele trei fetițe au venit pe 
lume în urma unei operații 
de cezariană, medicii neluând 
în calcul un alt tip de naștere, 
întrucât exista riscul de afec-
tare neurologică a fetițelor, 
un stres suplimentar nedorit. 
În plus, una dintre ele era 
într-o poziție transversală, 
ceea ce nu permitea o naștere 
naturală. „Cezariana a decurs 
normal, iar mama și-a revenit 
foarte bine după operație, 
fiind externată la 4 zile după 
naștere. Fetițele nu au fost 
intubate, a fost nevoie doar 
de urmărirea oxigenului. Au 
început repede să fie alimen-
tate, au evoluat foarte bine și 
au fost externate după câteva 
zile”, precizează dr. Stan.

O viață împlinită de 
cele trei fetițe
Acum, proaspăta mămică se 
gândește cu emoție și nerăb-
dare la momentul în care 
micuțele vor fi externate din 
maternitate. „Cel mai im-
portant este să ia în greutate 
peste 2 kg. Abia așteptăm să 
vină acasă. O să fie o zăpăcea-
lă, o nebunie, sunt conștientă 
că nu o să dormim și că o să 
ne stresăm. Dar asta ne-am 
dorit. Ne-am dorit stresul 
ăsta. Dacă ne ajută Dumne-
zeu și avem cu ce, mai facem 
încă trei-patru. Eu îmi doresc 
să țină foarte mult perioada 
aceasta cu copii mici, mici 
de tot. Să ne bucurăm cât 
mai mult, deoarece trece 
foarte repede. Le doresc să fie 
sănătoase, în primul rând, și 
fericite. Nimic altceva.”

se întâmplă unuia se întâmplă 
și celuilalt. Sarcina trebuie 
monitorizată atent”.

O perioadă  
relativ ușoară
Atât dr. Stan, cât și Ionela 
confirmă că sarcina a mers 
bine până destul de departe 
în trimestrul al II-lea. Cei trei 
embrioni s-au dezvoltat bine, 
unul după altul, cântărind 
la fel. În plus, din motive 
de siguranță, știind că are o 
sarcină cu risc, la începutul 
celui de-al doilea trimestru, 
mămica a luat decizia, cu 
acordul medicului, de a se 
vaccina împotriva virusului 
SARS-CoV-2.

Ionela povestește că până în 
luna a 7-a nici nu a simțit că 
este însărcinată: „Am mers, 
am alergat, m-am plimbat, am 

majoritatea tripleților se nasc 
la 32-33 de săptămâni pentru 
că, după această perioadă, 
bolile asociate sarcinii ‒ 
preeclampsia, hipertensiunea, 
diabetul, afectarea ficatului 
– încep să devină realitate. 
În plus, în cazul sarcinilor cu 
tripleți, la fel ca și la gemeni, 
burta poate să devină prea 
mare și astfel să apară riscul 
de a se deschide colul, de a 
naște prematur.

„De la început Ionela a fost 
o mamă norocoasă. Nu am 
văzut-o niciodată negativă. 
S-a mobilizat întotdeauna 
când era nevoie. Ca să prevină 
riscul de diabet a ținut regim, 
a mâncat echilibrat, a făcut 
tot ce trebuie. Problemele 
au început să apară la 27 de 
săptămâni, când i s-a des-
chis colul. Am internat-o 
și am făcut serclaj. Practic, 

Cezariana a 
decurs normal, 
iar mama și-a 
revenit după 
operație.
Fetițele au 
ajuns cu bine 
acasă.

[POVESTE DE BINE]
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În România, 1 din 4 copii se 
confruntă cu probleme de 
greutate, iar în lipsa unor 
măsuri de prevenție, educație 
și tratament, Federația Mon-
dială a Obezității estimează 
că România va avea până în 
2030 peste 500.000 de copii 
cu vârste între 5 și 19 ani 
suferind de obezitate. Ro-
mânia ocupă locul al doilea 
în Europa când vine vorba 
de obezitatea infantilă, iar 
responsabile pentru această 
afecțiune pot fi dietele ne-
sănătoase, în combinație cu 
lipsa activității fizice.

Consecințe 
asupra sănătății 
celor mici
Obezitatea reprezintă o 
tulburare cronică a stării de 
nutriție însoțită de creșterea 
greutății corporale pe seama 
expansiunii țesutului adipos, 

ca rezultat al dezechilibrului 
balanței energetice. Co- 
piii sunt mai predispuși să 
păstreze excesul ponderal la 
maturitate și să dezvolte boli 
cronice netransmisibile la o 
vârstă mai fragedă. Riscurile 
depind parțial de vârsta de 
debut și de durata obezității. 

Cele mai semnificative 
consecințe asupra sănătății 
ale excesului de greutate în 
copilărie, care, de regulă, nu 
se manifestă clinic până la 
vârsta adultă, includ:

• boli cardiovasculare 
(în principal boli de 
inimă și accident vas-
cular cerebral);

• diabet zaharat;
• tulburări musculo- 

scheletale, în special 
osteoartrită; 

• anumite tipuri de 
cancer (endometrial, 
mamar și de colon).

Cauzele obezității 
în copilărie
Cel mai important factor 
este schimbarea globală a 
dietei spre una densă caloric 
(bogată în grăsimi și zahăr) 
și limitarea alimentelor ce 
asigură aportul de vitamine, 
minerale sau alți micronu-
trienți. Al doilea factor îl 
reprezintă reducerea nivelului 
de activitate fizică din cauza 
schimbărilor petrecute în 
societate, pandemiei de coro-
navirus, modificării stilului 
de viață, creșterii activităților 
recreative sedentare, schim-
bării modului de transport, 
dar și creșterii urbanizării. 

Spre deosebire de majorita-
tea adulților, copiii și adoles-
cenții nu pot alege mediul în 
care trăiesc sau alimentele pe 
care le mănâncă. Ei au o ca-
pacitate limitată de a înțelege 
consecințele pe termen lung 
ale comportamentului lor. De 
aceea, stilul de viață al între-
gii familii trebuie schimbat 
pentru a elimina și preveni 
obezitatea la copii. Slăbirea 
într-un mod sănătos se face 
împreună, este un proces lent 
ce necesită răbdare și voință 
din partea tuturor membrilor 

Obezitatea la copii nu presupune doar 
kilograme în plus și stimă de sine scăzută, 
ci atrage și alte probleme de sănătate, 

precum diabet, boli gastrointestinale sau 
cardiovasculare. Din fericire, există soluții.

Greutatea îi afectează 
sănătatea?

[JUNIOR]

familiei și implică acțiuni 
care țin de nutriție, mișcare, 
hidratare.

Ce rol au familia  
și factorii genetici
Cu unul sau ambii părinți 
obezi, copiii cu vârsta de cinci 
ani sau mai mici prezintă un 
factor de risc pentru apariția 
obezității. Deși problemele de 
greutate pot avea cauze gene-
tice, nu toți copiii care provin 
din familii supraponderale vor 
fi afectați de obezitate. Obice-
iurile nesănătoase ale familiei 
– fie că este vorba de restricții 
sau excese – sunt doi factori de 
risc modificabili care ar putea 
avea un impact important 
asupra comportamentului 
alimentar al copiilor. 

Tratamentul 
obezității infantile 
Acesta trebuie să aibă loc 
într-un cadru clinic, după 
o evaluare amănunțită și 
adecvată. Un examen medical 
și analize de sânge pot arăta 
dacă este vorba despre o cauză 
medicală. Corectarea obice-
iurilor alimentare se face lent 
și cu pași mici. Prescrierea 
programelor de management 

al greutății, oferirea de sfaturi 
nutriționale sau implemen-
tarea altor intervenții indivi-
duale pentru copilul suferind 
de obezitate trebuie să fie 
realizate de medicul pediatru, 
medicul de familie, dieteticia-
nul sau de alte cadre medicale 
cu studii de specialitate.

Kilogramele  
în plus și suferința 
emoțională
Mitul conform căruia copiii 
și adolescenții supraponde-
rali nu sunt îngrijorați de 
greutatea lor sau fac puțin 
efort pentru a încerca să-și 
controleze greutatea este cât 
se poate de neadevărat. Copiii 
cu obezitate, de ambele sexe, 
sunt foarte conștienți de 
problemele pe care le au, de 
forma și dimensiunea corpo-
rală, la care se adaugă o stimă 
de sine scăzută. Toate aceste 
elemente determină atât o 
suferință emoțională și o mai 
slabă performanță școlară, cât 
și o voință scăzută. 

Domeniul nutriției pentru 
copilul obez este unul delicat, 
iar o abordare restrictivă poa-
te duce la efecte neplanificate 
și dăunătoare sănătății cum 
ar fi înfometarea, vărsăturile, 
abuzul de laxative, diuretice 
și fumat pentru a suprima 
pofta de mâncare.

Programe 
de educație 
nutrițională
Promovarea unui comporta-
ment alimentar sănătos și a 

unei vieți active ar trebui să 
se regăsească în programul 
celor mici încă din primele 
etape ale copilăriei. Elemen-
tele-cheie se concentrează 
nu numai pe furnizarea de 
informații nutriționale, ci și 
pe dobândirea de competențe 
și comportamente legate de 
prepararea, conservarea sau 
depozitarea hranei. 
Programele de educație 
nutrițională asigură copiilor 
cunoștințe și abilități nece-
sare și încurajează schimba-
rea comportamentului care 
conduce la adoptarea unei 
diete sănătoase și la un nivel 
de activitate fizică în acord 
cu recomandările specifice 
categoriei de vârstă. 

Cum 
ajutăm copiii
Creșterea alfabetizării 
alimentare și nutriționale în 
rândul copiilor reprezintă 
cea mai importantă acțiune 
pentru îmbunătățirea dietei, 
dar și pentru prevenirea apa-
riției afecțiunilor cronice din 
mai multe motive. În primul 
rând, educația nutrițională 
este corelată cu activitatea de 
zi cu zi, apoi încurajează co-
piii și întreaga comunitate să 
mențină calitatea dietei și să o 
păstreze constantă pe termen 
lung. Copiii care dobândesc 
aceste abilități reușesc să facă 
alegeri alimentare sănătoase. 
În plus, intervențiile realizate 
în primele etape ale vieții au 
ca avantaj atât rapiditatea 
învățării, cât și fixarea infor-
mațiilor dobândite. 

Iată câteva strategii care ajută la prevenirea obezității infantile:

■ educarea copiilor cu privire la dimensiunea porțiilor din 
fiecare grupă alimentară;

■ învățarea citirii și interpretării informațiilor nutriționale de pe 
etichete;

■ oferirea de informații despre grădinărit și importanța 
legumelor în alimentație;

■ educarea cu privire la utilizarea metodelor blânde de gătit, la 
foc mic, la cuptor sau vapori;

■ deprinderea întocmirii unei liste de cumpărături;

■ evaluarea critică a reclamelor la produsele alimentare cu un 
aport nutrițional scăzut.

Educație nutrițională

Articol realizat împreună cu 
Georgiana Ispas, dietetician, Clinica 
Badea MedLife, Cluj-Napoca.

OBEZITATE INFANTILĂ
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[FACEM ROMÂNIA VERDE]

2.500 de izvoare și 60% din 
apele minerale din Europa 
fac din România unul dintre 
statele cu cele mai bogate 
resurse subterane de apă. Și 
totuși, pericolul unei crize la 
nivel hidrologic există. Din 
păcate, activitățile noastre 
zilnice influențează negativ 
calitatea (prin poluarea aeru-
lui, a solului sau a apelor de la 
suprafață) și cantitatea apelor 
subterane (prin folosirea irați-
onală a apei).

CE ȘTIM DESPRE  
APELE SUBTERANE
Apele subterane sunt, de 
regulă, mai puțin poluate, spre 
deosebire de apele de suprafață, 
și pot fi potabilizate cu măsuri 
minimale, uneori doar cu dez-
infecție sau fără vreo prelucra-
re. Prin ape subterane se înțeleg 
apele care circulă în porii și în 
fisurile rocilor, în interiorul 
scoarței terestre. Apa subterană 
provine din infiltrația directă 
a precipitațiilor atmosferice, 

din infiltrarea apei de supra-
față prin malurile permeabile 
ale râurilor și lacurilor, din 
condensarea vaporilor de apă 
în porii rocilor subterane.
După modul de formare și 
adâncimea la care se găsesc, 
apele subterane pot fi:
■ ape freatice (de suprafață), 
care se găsesc la o adâncime de 
până la maximum 40 m și care 
se formează prin infiltrarea 
apelor de la suprafață (ploi, 
topirea zăpezii, lacuri, râuri), 
deasupra unui strat de roci 
impermeabile;
■ ape captive (de adâncime), 
care se găsesc la adâncimi mai 
mari, se formează mai lent 
(uneori și în câteva sute de ani) 
și se acumulează între două 
straturi de roci impermeabile. 
De aceea, acestea se află de cele 
mai multe ori sub presiune. Pot 
fi ape ascensionale (ape ce urcă, 
dar rămân sub nivelul solului) 
și ape arteziene (când țâșnesc 
cu putere la suprafața terestră 
datorită presiunii foarte mari). 
Apele subterane ies la suprafață 
sub formă de izvoare, a căror 
apă este filtrată și are o concen-
trație diferită în minerale.

COMOARA „ASCUNSĂ”
Apele subterane joacă un rol 
esențial în ciclul hidrologic și 
sunt vitale pentru menținerea 
zonelor umede și a curgerii în 
râuri, acționând ca un re-
zervor-tampon în perioadele 
secetoase. Deoarece apele sub-
terane circulă încet prin subsol, 
impactul activităților umane 
le poate afecta pe o perioadă 
îndelungată. Aceasta înseamnă 
că poluarea care a apărut cu 
zeci de ani în urmă ‒ fie din 
agricultură, industrie sau din 
alte activități umane ‒ poate 
încă amenința calitatea apelor. 

Prevenirea poluării și reabi-
litarea, în cazul apelor subte-
rane, sunt mult mai dificile 
din cauza inaccesibilității lor. 
Acest caracter ascuns face difi-
cilă atât localizarea și carac-

terizarea adecvată a poluării, 
cât și înțelegerea impactului 
poluării, având adesea ca re-
zultat o lipsă de conștientizare 
a extinderii riscurilor. Totuși, 
poluarea din surse domestice, 
agricole sau industriale încă 
este, în ciuda progreselor în 
diferite domenii, un motiv 
major de îngrijorare, din cauza 
îngrășămintelor pe bază de 
azot și a pesticidelor, precum și 
a scurgerilor de la vechi situri 
industriale contaminate sau 
de la depozite de deșeuri (Ex.: 
gropi de deșeuri menajere sau 
industriale, mine etc.).

GESTIONAREA 
REZERVELOR DE APĂ
În România încă se folosesc 
fose septice care nu sunt etanșe, 
iar unele stații de epurare 
funcționează la capacitate și 
parametri necorespunzători. 
Astfel, gestionarea apelor uzate 
devine o problemă. În plus, 
indiferent de zona geografică, 
apele sunt poluate frecvent cu 
reziduuri menajere și cu alte 
elemente toxice. Din nepăsare, 
mulți turiști aruncă gunoaiele 
în apa din apropiere.

Exploatarea necontrolată 
și poluarea excesivă au făcut 
ca resursele subterane de apă 
potabilă ale României să se 
reducă de-a lungul timpului. 
Recomandarea experților din 
domeniu la nivel mondial este 
ca apele subterane să fie păs-
trate ca rezerve pentru viitor, 
când apele de suprafață nu vor 
mai fi suficiente.

METODE DE PROTEJARE 
Contaminarea apelor subte-
rane duce la creșterea costu-
rilor atunci când se realizează 
curățarea apei pentru uz uman. 
Prevenirea poluării este soluția. 
Iată câteva modalități prin care 
poți ajuta:
■ Orice substanță pericu-
loasă necesită depozitarea, 
manipularea și eliminarea în 
mod corespunzător. Acestea 

trebuie depozitate în contai-
nere sigure și trebuie duse la o 
unitate adecvată de eliminare 
a deșeurilor atunci când nu 
mai sunt necesare.
■ Fosele septice reprezintă o 
sursă masivă de contamina-
re. Acestea constituie un risc 
semnificativ ca în apele sub-
terane să pătrundă elemente 
care poluează, inclusiv produ-
se chimice de uz casnic, bac-
terii, virusuri, nitrați, cloruri 
și detergenți sintetici. Evită să 
arunci substanțe periculoase 

în canalizare.
■ Folosește pesticide și îngră-
șăminte în mod responsabil. 
Utilizarea inadecvată sau 
excesivă a acestor substanțe 
chimice poate contribui la un 
nivel semnificativ de contami-
nare. Cantitățile în exces din 
aceste produse se vor infiltra 
în sol sau vor fi spălate cu pre-
cipitații și vor ajunge în apele 
subterane.
■ Protejează natura și menține 
curate zonele turistice pe care 
le vizitezi.

Protecția apelor 
subterane

Protejarea și utilizarea durabilă  
a apelor subterane, cel mai 
mare rezervor de apă dulce 

din lume, sunt esențiale pentru 
adaptarea la schimbările climatice 
și pentru satisfacerea nevoilor unei 
populații în creștere.

Ziua Mondială a Apei, marcată în fiecare an pe  
22 martie, are ca scop concentrarea atenției asupra 
importanței apei. „Ape subterane – Faceți vizibil 
invizibilul”, campania din 2022, explică rolul vital al 
apelor subterane în sistemele de apă și canalizare, 
agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la 
schimbările climatice.
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[MEDICINA VIITORULUI]

CELULELE STEM
RECOLTATE LA NAȘTERE
sunt grija pe care i-o porți pe viață copilului tău
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GENETICA
și medicina
personalizată

Progresele actuale din 
genetică și medicina perso-
nalizată permit aplicarea în 
practică a descoperirilor din 
domeniu pentru diagnosticul 
și tratamentul de precizie al 
pacienților și ameliorarea 
sănătății. Medicina personali-
zată depistează posibilitatea de 
a dezvolta anumite afecțiuni 
pe baza rezultatelor testelor 
genetice și a comportamente-
lor specifice stilului de viață. 
Este nevoie de soluții eficiente 
pentru a reduce riscul de îm-
bolnăvire, de aceea adoptarea 
unui comportament preventiv 
este mai mult decât necesară.

CREȘTEREA 
CALITĂȚII ACTULUI 
DE ÎNGRIJIRE 
MEDICALĂ 
Medicina genomică 
personalizată permite 
doctorilor să ofere pacienților 
cel mai eficient medicament, 
dozat corect, în combinația 
potrivită cu alte intervenții, 
chiar de la începutul 
tratamentului. Medicina 
personalizată este despre a 

adapta un tratament la fel de 
bine individualizat precum 
boala. Abordarea se bazează 
pe identificarea informațiilor 
genetice, epigenomice și 
clinice care permit progrese 
în înțelegerea de către medici 
a modului în care portofoliul 
genomic unic al unei persoane 
o face vulnerabilă la anumite 
boli. Abordarea medicinei 
personalizate crește capacitatea 
medicilor de a prezice care 
tratamente medicale vor fi 
sigure și eficiente pentru fiecare 
pacient, pe baza profilului 
genetic unic al acestuia. 

AVANTAJELE 
INVESTIGAȚIILOR 
GENETICE 
Implementarea acestora 
are potențialul de a reduce 
cheltuielile financiare și 
de a crește calitatea vieții 
pacienților. Mai mult, 
facilitează detectarea timpurie 
a alterării sănătății prin 
utilizarea biomarkerilor 
existenți și descoperirea 
precoce a evenimentelor 
genomice și epigenomice în 

dezvoltarea bolii, în special în 
cazul afecțiunilor canceroase.

OBSTACOLE ÎN 
ABORDAREA 
MEDICINEI 
PERSONALIZATE
Una dintre problemele 
majore din domeniul 
medicinei personalizate este 
etica în jurul informațiilor 
pacientului. În timp ce un 
pacient este examinat pentru 
o boală, poate fi identificată 
prezența unei alte afecțiuni 
care poate schimba total 
abordarea tratamentului și a 
profilului genetic.

Dacă acest tip de medicină 
va deveni parte a asistenței 
medicale de rutină, doctorii și 
toți furnizorii de servicii me-
dicale vor trebui să știe cât mai 
multe despre genetică molecu-
lară și biochimie. În plus, vor 
fi nevoiți să interpreteze cât 
mai corect și rapid rezultatele 
testelor genetice și să înțeleagă 
modul în care aceste infor-
mații sunt relevante pentru 
abordarea tratamentului sau 
prevenirea bolilor.

Medicina genomică 
personalizată 
reprezintă o 

modalitate eficientă de 
a îmbunătăți sănătatea 
individuală utilizând istoricul 
familial, datele medicale 
personale și informațiile 
genetice. 
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