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De câțiva ani, încerc să mă exprim
mai eficient și să ascult cu mai multă
atenție. Deși nu pare așa la prima
vedere, e un exercițiu care mă ajută să
rămân conectată cu ceilalți. Cu toții
trăim vremuri care ne arată cât de
importantă a devenit comunicarea în
momente de criză. Ce spui și ce faci
pot schimba viețile unor oameni care
nu prea mai au la îndemână soluții
reale, ci doar multă incertitudine.
Cuvintele contează când mii de
traducători voluntari readuc puțină
speranță unor oameni greu încercați
de război. Oameni vulnerabili, afectați
de pierderi uriașe, care vin într-o țară
nouă, unde nu cunosc limba, nu au o
sursă de venit, sunt dependenți de alții.
Ce spui unui om care a pierdut un
suflet drag, casa și tot ce a agonisit o
viață? Cum alini suferința unui copil
copleșit de frică și durere? Cum ajuți
o mamă cu copilul lipit la piept care
vorbește în șoaptă despre probleme
reale și urgente de care cel mic trebuie
protejat? În primul rând, îi spui o
vorbă bună și îi oferi un umăr pe care
se poate sprijini. Apoi treci la fapte.
Cuvintele pe care le folosim contează: pot da încredere, pot încuraja
și pot oferi speranță în situații-limită.
De prea multe ori renunțăm să ajutăm
pentru că avem impresia că oricum nu
reușim să schimbăm ceva. Însă o vorbă
bună spusă la momentul potrivit poate
schimba viața unui om, îl poate ajuta
să meargă înainte.
Fiecare are propriul stil al comunicării ‒ folosește diferit cuvintele, tăcerea,
ascultarea, tonul vocii. E adevărat,
nu toți avem curajul să ne expunem
gândurile, emoțiile și slăbiciunile. Însă
exprimarea sinceră, curată și empatică ajută exact în clipele în care există
cea mai mare nevoie de normalitate
și apropiere sufletească. Cuvintele pe
care le folosim reușesc să ne mențină
uniți, ne ajută să oferim compasiune sau să primim alinare. Cuvintele
contează.
Ai grijă de tine și de cei din jurul tău.

Dr. Alexandra Stelian, medic generalist, Clinica Mobilă MedLife
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Cuvinte care contează
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INAUGURARE

10% reducere pentru servicii de
fizioterapie și kinetoterapie

Centrul de Excelență
în Dermatologie Estetică
DermaLife - Oradea

Cadre medicale specializate, tehnici eficiente de tratament și un mediu prietenos. Poți beneficia de toate aceste facilități la Spitalul de Ortopedie și Chirurgie Plastică
MedLife. În plus, toată luna aprilie ai 10% discount la
serviciile de fizioterapie și kinetoterapie.

Un copil de 5 ani
a beneficiat de celulele stem
recoltate la naștere
Stem Cells Bank, parte din Grupul MedLife, a asigurat
eliberarea unei probe de celule stem hematopoietice,
pentru realizarea unui transplant în cazul unui copil de
5 ani, diagnosticat cu tulburare de dezvoltare din spectrul autist (TSA). Transplantul s-a efectuat în cadrul
unui studiu clinic, iar rezultatele după primele luni de
la administrarea tratamentului indică o evoluție bună,
primele progrese înregistrate de pacient fiind cele de
limbaj și inițiativă.
Celulele stem au fost recoltate la naștere, în 2016, și
stocate în cele mai bune condiții de siguranță. Înainte
de administrare, specialiștii au analizat viabilitatea
celulară a probei. Testele realizate au evidențiat o viabilitate excelentă pentru celulele de interes, de peste 97%,
la mai bine de 5 ani de la recoltare, în condițiile în care
standardul de calificare este de 75%.
Stem Cells Bank este singura bancă de celule stem
din România care folosește, încă din 2010, cea mai
avansată tehnologie de stocare disponibilă în lume ‒
Biosafe Sepax 2, care oferă cele mai bune rezultate, fără
risc de eroare umană sau de contaminare în laborator.
De altfel, aceasta este singura tehnologie automatizată
care a procesat peste 2.500 de unități de sânge ombilicoplacentar, utilizate ulterior în transplant.
Până în prezent, peste 10.000 de familii au ales Stem
Cells Bank pentru a proteja viitorul copilului lor. Serviciile Stem Cells Bank beneficiază de garanția MedLife.
www.stemcellsbank.ro
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În cadrul spitalului pot fi tratate:
 afecțiuni ale coloanei vertebrale: scolioze, cifoze,
discopatii etc.
 afecțiuni ale membrelor: gonartroze, epicondilite,
coxartroză, tunel carpian etc.
Printre cele mai eficiente tehnici de tratament folosite
se remarcă terapia shockwave sau „terapia durerii”, o
tehnologie care utilizează undele de șoc pentru a trata
durerile cronice ale sistemului musculo-scheletal, și
Kinesio Taping – terapia cu benzi adezive care, aplicate pe mușchii sau pe articulațiile în suferință, ajută la
recuperarea mai rapidă, eliminând durerea și grăbind
vindecarea. Laserul antiinflamator, curenții interferențiali, diadinamici și ultrasunetele sunt alte tehnici folosite
pentru tratarea eficientă a diferitelor afecțiuni.
Adresă: Bd. Ferdinand 98-100, sector 2, București.
Pentru detalii și programări: 021.9646.

Rubrică realizată de Alina Costache

CELULE STEM

Începând cu luna martie, MedLife este prezent în zona de
vest a țării, la Oradea, cu un nou Centru de Excelență în
Dermatologie Estetică DermaLife. Clinica dermatologică
și de medicină estetică este dotată cu aparatură de ultimă
generație, o parte din echipamente fiind o premieră pentru Oradea. Acesta este cel de-al treilea centru DermaLife
din cadrul Grupului MedLife, după cele din București și
Constanța.
DermaLife Oradea este clinica în care pot fi rezolvate probleme ale pielii atât de natură medicală, cât și
estetică. Centrul de excelență se remarcă prin gama
completă de servicii dermatologice (investigații specifice, diagnostic, tratamente moderne etc.) și prin aparatura profesională, destinată exclusiv clinicilor medicale.
Echipa de medici, cu vastă experiență în dermatologie
și estetică, datorată numeroaselor cursuri de rang înalt,
introduce în practică tratamente blânde cu pielea, dar
spectaculoase ca rezultate.
Centrul de Excelență în Dermatologie Estetică
DermaLife se află în incinta MedLife Oradea, din Piața
Cetății nr. 1, la etajul 3 al clădirii. Suprafața este una
generoasă, de 300 mp, și cuprinde șapte cabinete și săli
de tratament, care asigură standarde înalte ale confortului și siguranței medicale. Pentru detalii și programări: 0749.081.172/0259.960. www.dermalife.ro
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producerea hormonilor de
stres (cortizol – precursor al
adrenalinei), care sunt răspunzători de o impresionantă
simptomatologie (atacul de
panică – cea mai frecventă
manifestare a anxietății).

Cum să fim

EMPATICI

cu cei aflați în suferință

Uneori e dificil să
arătăm compasiune

Nevoia de empatie, înțelegerea
de a fi tratați cu demnitate și
compasiune când ne este greu
sunt nevoi umane de bază.
Uneori nu simțim empatie reală față de cei pe care îi ajutăm,
tindem să ne distanțăm emoțional și social de suferința lor.
Un sentiment de neputință,
de neajutorare, experimentat în
confruntarea cu situaţii grele

ale semenilor, ar putea conduce
la „suprasaturare emoțională” (în cazul profesiilor supra
expuse la durerea și suferința
umană); alteori, prin prisma
concepției că viața este o luptă,
are loc interpretarea vulnerabilității persoanelor aflate în dificultate ca o slăbiciune; există
și lipsa selectivă a compasiunii
(persoanele „rele, imorale” nu
merită compasiune).

Diferența dintre
compasiune
și preocupare
empatică

Compasiunea și empatia se
deosebesc prin conținut și
efectele pe care le generează.
Spre deosebire de empatie –

Focus pe ajutorul emoțional

I

dentificarea afectivă creează o legătură între oameni și
construiește încredere. Fără empatie, relațiile sunt doar
tranzacții lipsite de căldura emoțională și sensul inerent
al condiției umane. Este necesar un minimum de empatie
pentru a fi sensibil la suferința altuia, pentru a interacționa
cu o persoană care suferă.
Faptul că „ne punem în pielea
celuilalt” înseamnă că suntem
ancorați pe deplin în conversație. Manifestarea interesului, înțelegerea și disponibilitatea de a răspunde nevoilor
și sentimentelor persoanei
care suferă facilitează comunicarea cu aceasta și presupune acceptarea diferențelor
dintre noi și celălalt.
Concentrarea atenției/ascultarea activă, încercarea de
a privi lucrurile din punctul
celuilalt de vedere, folosirea
mesajelor verbale și nonverbale de acceptare și confirmare încurajează persoana aflată
în suferință să se deschidă.
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De ce refuzăm
comunicarea în
situaţii de teamă
intensă și anxietate

Frica – răspuns adaptativ,
protector, în fața unui pericol
iminent (fizic sau emoțional) – poate afecta uneori în
mod important calitatea vieții
persoanei prin disconfortul
și sentimentul de pericol
iminent. Teama intensă
și anticiparea pericolelor
imaginare (frica fără obiect
– anxietatea) pot conduce la
comportamente de evitare și
refuz al comunicării, „împietrire emoțională”. Emoțiile
negative puternice generează

Cum alinăm suferința unei persoane care și-a pierdut casa sau
a fost nevoită să lase în urmă o parte din familie.
 Experiența traumatică a
unei persoane (adult sau copil)
prin confruntarea cu o situație
violentă externă, neașteptată
și terifiantă, poate conduce la
tulburări grave ce depășesc
pragul personal de toleranță
fizică, emoțională și intelectuală.
De aceea, reacțiile persoanelor
care trec prin astfel de traume
pot fi dintre cele mai grave:
blocaje în comunicare, disociere
cognitivă și emoțională care
paralizează reactivitatea pe o
perioadă variabilă.
 Apariția unui eveniment
traumatic în viața unui copil
conduce la destabilizarea
funcțiilor primare legate de
siguranță, afecțiune, înțelegere
și educație. Intervențiile
medicale și psihologice vor
favoriza îngrijirea sub mai multe
aspecte: individuale, familiale și/
sau colective.
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 Exprimarea
manifestărilor emoționale
(anxietate, furie) depinde de
personalitate, de prezența/
absența factorilor de protecție,
de stil de viață, de capacitatea
fiecăruia de a se integra în
situațiile trăite. A începe să
conștientizăm că „nu putem
controla ceea ce se întâmplă”,
dar că putem controla
atitudinea pe care o avem
față de situația respectivă ne
ajută să restabilim echilibrul
pe care îl aveam înainte de
situația stresantă sau chiar
traumatizantă. Conexiunea cu
ceilalți este o veritabilă cheie
de reziliență, care facilitează
creativitatea.

răspuns afectiv care încearcă
să înțeleagă suferința unei
persoane prin „rezonanță
emoțională”, compasiunea
conține o motivație puternică,
o disponibilitate pentru ajutor,
un răspuns altruist la nevoile
celuilalt; implică aspecte cognitive – decisive în conduita
prosocială, în virtutea unei
responsabilități asociate cu
înțelegerea stării mentale a
persoanei respective.
Paul Bloom, profesor de
psihologie la Universitatea
Yale, prefera, în locul empatiei, termenul de compasiune
rațională, care se prezintă
sub „forma unei griji față de
celălalt, însoțită de reflecții
asupra costurilor și avantajelor acțiunilor noastre morale”. Serge Tisseron, psihiatru
și psihanalist, susține că
empatia afectivă fără empatie cognitivă deschide calea
manipulărilor de tot felul. El
postulează faptul că empatia
cognitivă trebuie educată încă
din copilărie, antrenând copiii să adopte și alte opinii decât
cele personale, stimulând
curiozitatea față de celălalt.
Copilul va înțelege că în viață
sunt posibile și alte alegeri
decât ale sale.

Poate fi empatia
sfâșietoare?

Unii oameni sunt, în mod
natural, excesiv de empatici,
copleșiți de problemele lumii,
internalizează suferința alto-

ra, resimțind-o ca pe propria
suferință.
Pentru a profita de beneficiile empatiei, trebuie înțeles
că, dacă nu este bine gestionată, poate deveni o povară.
Pe de altă parte, un nivel
ridicat de empatie interferează adesea cu capacitatea de a
lua decizii raționale.
Prevenirea/depășirea
supraîncărcării emoționale
implică:
• controlul atent al timpului
petrecut cu ascultarea problemelor celorlalți – limitarea afluxului de informație,
adesea negativă;
• alocarea unui timp
petrecut în natură, activități
sportive, culturale etc.

Refacerea
echilibrului
emoțional

Orice persoană poate ajunge
la un moment dat într-un impas psihologic, să se confrunte cu situaţii care o copleșesc
sau pentru care nu găsește
soluții.
Un echilibru emoțional
perturbat va fi refăcut pe baza
unei relații terapeutice bazate
pe empatie, acceptare necondiționată, în cadrul unui
ajutor specializat. Evaluarea
severității manifestărilor, a
modului de funcționare în
domeniile afectiv, cognitiv,
comportamental este urmată
de stabilirea strategiilor de
intervenție.

Articol realizat în colaborare cu
dr. Augusta-Rodica Urziceanu,
medic primar neuropsihiatrie
infantilă, Centrul MindCare.

 Căldura autentică,
atenția pozitivă și respectul
profund transcend limbajul
și cultura, vindecă, în ciuda
diferențelor culturale.

9

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

L

a început, după dezastrul de la Colectiv, a
fost un plan ambițios și entuziasmant care
să poată schimba România. Atunci, cu 6 ani
în urmă, experți din domeniul IT (și nu numai)
au răspuns chemării lui Bogdan Ivănel de a
dezvolta concepte inteligente, digitale, menite
să rezolve probleme actuale ale societății
românești. Acum, Code for Romania este pe
buzele multora dintre noi.

Bogdan Ivănel,‒
cofondator și CEO
Code for Romania

Bogdan Ivănel are 35 de ani,
este căsătorit și bucureștean
cu origini și bunici în Oltenia.
11 din cei 35 de ani, perioada
formativă dintre 19 și 30 de ani,
i-a petrecut în afara României,
studiind și construindu-și o
carieră. Drumul academic l-a
purtat pe la unele dintre cele
mai importante universități
ale lumii: Utrecht, Oxford, UC
Berkeley și Sciences Po, unde
și-a obținut și doctoratul în
drept internațional. „Multă
din munca mea în acei ani a
fost însă în teren, în calitate de
cercetător în zone de conflict.
Din Somalia până în Palestina
și din Transnistria în Abhazia
sau Nagorno-Karabah, am luat
contact direct, am documentat
și am încercat să înțeleg ce se
ascunde în spatele ororilor
războiului”, ne povestește
Bogdan. În 2016 a fondat
Asociația Code for Romania și
la scurt timp s-a întors în țară.
6 ani mai târziu, Bogdan spune
că „am mândria să conduc o
comunitate de aproape 3.000
de profesioniști în IT, design,
comunicare și științe sociale,
care zi de zi prin munca lor fac
România un pic mai bună”.

„Noi suntem cei pe care
i-am tot așteptat”
10

 Care a fost începutul
pentru Code for Romania?
Povestea Code for Romania
a pornit după tragedia de la
Colectiv. Locuiam în acel
moment de 11 ani în afara
României și aveam o carieră și
o viață cu care eram foarte fericit. Nu aveam niciun plan să
schimb ceva sau să mă întorc
în România. Ce s-a întâmplat
APRILIE 2022

la Colectiv m-a făcut însă și pe
mine, ca și pe mulți alții din
generația mea, să mă întreb ce
aș putea face în plus pentru a
ajuta România.
M-am uitat atunci la societatea civilă din România și am
realizat că tehnologia era absolut ignorată ca mecanism de
schimbare socială. Se cerea în
stradă transparență, o guvernare mai deschisă, un dialog
mai onest între stat și cetățeni
și mi s-a părut evident că nu
putem atinge niciunul dintre
aceste obiective fără a folosi
deștept tehnologia.
Am discutat ideea asta
cu alți prieteni români care
locuiau și ei în Olanda, dintre
care doar unul, Răzvan, un
fost coleg de liceu, era programator. Așa a pornit Code for
Romania. După o lună eram
50 de persoane, după alte două
eram 300. Câteva luni mai
târziu, primele două soluții ale
Code for Romania erau live și
produceau efecte: Vot Diaspora și Monitorizare Vot.

„Dorința
cu care am
pornit era
să facem
România mai
funcțională
și facem acest
lucru de 6
ani încoace.
Nu m-am
așteptat însă
niciodată la
emulația care
s-a produs în
jurul Code for
Romania.”

 În ce constă ajutorul pe
care îl acordă, la nivel național, organizația neguvernamentală?
De 6 ani, Code for Romania
rezolvă blocaje și probleme ale
României cu ajutorul tehnologiei. Facem acest lucru în 5
domenii-cheie: sănătate, educație, mediu, grupuri vulnerabile și participare civică. Luăm
domeniu cu domeniu și temă
cu temă, depistăm care sunt
problemele sistemice și cum se
manifestă ele și construim so11
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luții digitale care să le rezolve.
De fapt, creăm infrastructura
digitală de care România
are nevoie, fie că vorbim de
site-uri funcționale pentru
ONG-uri sau autorități, fie că
vorbim de măsurarea poluării,
de sisteme de management de
caz pentru a sprijini victimele
violenței domestice ori copiii
bolnavi de cancer sau de instrumente digitale de perfecționare pentru profesori.

„Rezolvăm
probleme ale
României
în cinci
domenii-cheie:
sănătate,
educație,
mediu,
grupuri
vulnerabile și
participare
civică.”
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 Cu ce așteptări ai pășit
pe drumul organizării unei
comunități de tehnologie
civică, ajunsă acum cea mai
importantă din România
și una dintre cele mai mari
din lume?
Dorința cu care am pornit era
să facem România mai funcțională și, aplicație cu aplicație,
website cu website, facem acest
lucru de 6 ani încoace. Nu
m-am așteptat însă niciodată
la emulația care s-a produs în
jurul Code for Romania. Este
clar că nevoia era acolo, că așteptarea exista și, făcându-ne
treaba bine, am reușit această
mică minune: să coagulăm
aici, într-o țară mică din estul
Europei, a doua cea mai mare
comunitate de tehnologie
civică din lume și să arătăm
că și în România PUTEM să
construim infrastructură și
servicii publice funcționale.
 Care consideri că sunt
soluțiile digitale realizate de
Code for Romania cu cel mai
mare impact?
Este greu să aleg o singură soluție sau câteva. Fiecare dintre
cele peste 30 de soluții construite de Code for Romania
care sunt azi live sunt critice
în domeniul lor, de la a sprijini
victimele violenței domestice,
la a facilita accesul la servicii de
sănătate, la a face, transparente
primăriile sau a ne asigura că
avem alegeri libere și corecte.

 Cine sunt voluntarii,
acești oameni care vor să
ajute, să scrie codul digital
pentru o Românie mai bună?
Comunitatea Code for Romania este una foarte vastă.
O cincime din comunitate se
află în afara țării și scriu linii
de cod pentru o Românie mai
bună din Porto, San Francisco, Oslo sau Londra. Voluntarii noștri sunt răspândiți pe 7
fusuri orare în acest moment.
În România, comunitățile cele
mai active în afara Bucureștiului sunt la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Sibiu,
dar avem voluntari de prin
toate părțile țării. Ca profil,
majoritatea au între 25 și 40 de
ani, au o carieră profesională
solidă în spate și au ajuns la
acel punct în viața lor în care
vor să contribuie pro bono la o
societate mai bună.
 Creați ecosisteme de soluții de transformare digitală
care răspund corect nevoilor
oamenilor, care pun cetățenii
în prim-plan. Care sunt provocările? Dar satisfacțiile?
Cea mai mare provocare este
aceea că, în acest moment,
Code for Romania duce, de
fapt, pe umerii săi aproape
tot efortul de digitalizare a
României. Statul a fost, voit
sau nu, aproape absent în
acest proces, iar atunci când
a fost activ, cu rare excepții,
rezultatele au lăsat de dorit, fie
din motive de corupție, fie din
incompetență. Aceasta nu e o
situație sustenabilă. Ne dorim
și avem nevoie de un stat care
să digitalizeze România pe
niște baze sănătoase, un stat
care să nu fie doar beneficiar al Code for Romania, ci
partenerul nostru. Code for
Romania a întins și întinde
statului o mână de ajutor cu
propuneri concrete de reforme
și suntem gata să ajutăm direct
în crearea acestei capacități.

În al doilea rând, infrastructura digitală este foarte
asemănătoare cu cea fizică. La
fel ca atunci când construim
autostrăzi sau școli ori sisteme
de irigații trebuie să proiectăm
corect, să construim urmărind cu strictețe standarde
și să avem grijă de această
infrastructură, să o întreținem
după ce o punem în funcțiune.
Nu putem construi ceva de
calitate fără a proiecta corect,
fără a fi atenți la standarde
sau uitând să avem grijă de ce
am construit. Asta înseamnă
răbdare, gândire strategică
și bani. De foarte multe ori
e greu să le obții, mai ales în
niște medii care s-au obișnuit
cu „se poate și așa”.
Satisfacția este că în zona
digitală, atunci când construiești corect, impactul este
vizibil și imediat. Rezultatele
sunt matematice. Știi în timp
real câți oameni au utilizat
sistemul pe care l-ai construit,
unde s-au blocat sau cât timp
au petrecut pe fiecare pagină a
website-ului. Cu alte cuvinte,
știi cât de mult ai ajutat, cum
ai schimbat în bine viețile
oamenilor.
 Dacă ar fi să te gândești
la un moment de cotitură în
activitatea organizației, ce îți
vine în minte?
Probabil cel mai important
moment a fost acela în care
ne-am permis să facem primele
angajări. În primii doi ani și
jumătate, Code for Romania a
funcționat și a construit fără
aproape niciun ban și fără
niciun angajat. Acei puțini bani
pe care îi aveam erau ori cotizațiile noastre, ori cele câteva
donații pe care le primeam.
În ciuda impactului soluțiilor noastre, era foarte
puțină deschidere a finanțatorilor mari pentru intervenții
strategice, de durată, precum
cele pe care o făceam noi. În

plus, aveam dezavantajul de a
cunoaște foarte puțin întregul
peisaj. Eu nu mai locuisem
în România de la terminarea
liceului și nu cunoșteam pe
nimeni în afara comunității
nou-create în jurul Code for
Romania. Avantajul și dezavantajul nostru erau că eram
outsideri.
Pentru doi ani și jumătate
am lucrat la Code for Romania
full-time, dar trăind din economiile făcute în străinătate.
Alți colegi nu aveau nici măcar
„luxul” acesta și lucrau 8-10
ore pe zi la Code for Romania
după sau câteodată în timpul
serviciului. Era o situație care
nu putea dura la nesfârșit.
Tipul de intervenție pe care o
facem noi are nevoie, pe lângă
voluntari, de echipe solide
full-time care să îi coordoneze
și să administreze munca lor.
2019 a fost anul în care am
reușit să convingem și primii
finanțatori importanți să ni se
alăture și publicul nostru să
contribuie cu donații pentru a ne ajuta să continuăm
munca. Dacă acest lucru nu se
întâmpla, nu mai erau azi aici
nici Code for Romania, nici
soluțiile noastre care ne fac
tuturor viața ceva mai bună.

„Am lucrat cu
toate zonele
statului
român și ale
societății
civile și lipsa
cea mai mare
a fost cea de
leadership.”

 Rezistența la schimbare
este o realitate cu care ne
confruntăm în numeroase
domenii. Code for Romania,
printre altele, facilitează
comunicarea cetățenilor cu
autoritățile centrale și locale.
Ce ați reușit să schimbați?
Am reușit în primul rând să
le câștigăm încrederea. Când
am pornit la drum, am găsit
foarte multă blazare în instituții, dar și printre cetățeni.
Această blazare era naturală și
venea din experiențe negative
repetate cu soluții digitale care
nu doar că nu îi ajutaseră, ci
îi și încurcaseră, le făcuseră
viața mai grea. Faptul că noi
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le active în timpul crizei au
putut strânge ajutoarele de
care aveau nevoie. În plus, am
asistat Guvernul României și
societatea civilă cu asistență
tehnică pe toată perioada
pandemiei pentru ca ei să
poată acționa cât mai eficient
în sprijinul nostru, al tuturor.
 Cum pot contribui oamenii care vor să se implice
alături de Code for Romania?
Avem nevoie de orice mână
de ajutor pentru a construi
cât mai repede și cât mai bine
infrastructura digitală de care
România are nevoie. Oricine ne
poate susține cu o donație recurentă de 4 euro pe lună trimițând un SMS cu textul PUTEM
la numărul 8864 sau făcând o
donație pe site-ul nostru (www.
code4.ro/ro/doneaza). Bineînțeles, oricine își dorește se poate
alătura comunității noastre de
voluntari înregistrându-se pe
site sau lăsându-ne un mesaj.

 Care sunt așteptările
pe care ar trebui să le avem
de la lideri într-o perioadă
de criză?
În ultimii doi ani am fost
în linia întâi în două crize
majore: pandemia de
COVID-19 și criza din
Ucraina. Am lucrat cu toate
zonele statului român și ale
societății civile și lipsa cea
mai mare pe care am sim14

țit-o a fost cea de leadership.
Am văzut mult prea multă
fugă după imagine și mult
prea puțin profesionalism și
responsabilitate pentru binele public. Spațiul public din
România este, din păcate,
inundat de impostură și este
misiunea fiecăruia dintre noi
să vedem în spatele măștii.
Avem nevoie ca de aer de
buni profesioniști care să
înțeleagă că a fi în serviciul
public înseamnă un exercițiu continuu și conștient
de a pune nevoile societății
în fața agendei personale.
Pentru asta este nevoie de
foarte mult curaj, maturitate și reziliență, și atributele
astea sunt extrem de rare.
Norocul nostru este că există
cel puțin două metode de a le
depista: privind la ce a reușit
să construiască pe bune acea

persoană în viața sa profesională și privind în jurul său la
cine îi este alături.
 Ce ne poți spune despre
cele mai importante instrumente digitale dezvoltate
în perioada dominată de
pandemia de COVID-19?
De la primele semne ale
pandemiei, pe 10 martie
2020, Code for Romania a pus
toată activitatea sa obișnuită
pe stop și a direcționat toată
capacitatea spre a diminua
efectele COVID-19. Am construit în timp record întregul
ecosistem digital de sprijin.
StiriOficiale, CeTrebuieSaFac
DiasporaHub și DateLaZi
au fost utilizate de peste 14
milioane de români pentru a
se informa și a găsi sprijinul
necesar pe perioada pandemiei, iar prin RoHelp, ONG-uri-

Cum s-a transformat activitatea
organizației din momentul
declanșării războiului din Ucraina
La fel ca acum 2 ani, încă din primele ore ale
invaziei rusești, Code for Romania și-a sistat
orice altă activitate și a activat Task Force-ul.
În doar două zile puneau pe picioare, în
colaborare cu Guvernul României, agențiile
ONU în România (UNHCR și OIM) și Centrul
Național Român pentru Refugiați, platforma
oficială de informare pentru refugiați:
DOPOMOHA.RO (dopomoha înseamnă
ajutor în limba ucraineană). Orice persoană
care fuge din calea războiului poate găsi pe
această platformă informații despre intrarea
în România și accesul la servicii și sprijin
odată ce trece granița. Tot conținutul este
accesibil în ucraineană, română, engleză și
rusă și este actualizat permanent pentru a
răspunde nevoilor din teren. Sute de mii de
refugiați au utilizat până acum platforma
pentru a găsi informații și ajutor.
În doar o săptămână, voluntarii Code for
Romania au reușit să construiască alte două
platforme complexe de management și
distribuție a ajutoarelor pentru refugiați,
cele două platforme formând sistemul unic
național administrat de către Guvern și
DSU. UnAcoperis.ro centralizează ofertele
de cazare disponibile, le validează, le verifică
și le distribuie refugiaților care au nevoie.
SprijinDeUrgenta.ro centralizează ofertele
și cererile pentru toate celelalte tipuri de
ajutoare (haine, medicamente, mâncare
neperisabilă, transport, resurse umane etc.).
Un alt sistem construit și pus în funcțiune
într-un timp-record de către Code for
Romania, în colaborare cu Asociația
Dăruiește Aripi și Societatea Română de
Onco-Hematologie Pediatrică, este platforma
de facilitare a accesului la tratament pentru
copiii ucraineni bolnavi de cancer care ajung
în România: UkraineChildCancerHelp.ro.
În acest moment construiesc un sistem
de management al voluntarilor pentru
ONG-urile implicate în efortul umanitar
și evaluează nevoile refugiaților de acces
la piața muncii, la educație, la servicii
de sănătate și la asistență psihologică
pentru a putea răspunde cât mai rapid cu
infrastructura digitală de care este nevoie.

Foto: Dana Pascu

proiectăm împreună cu ei, îi
aducem în discuție, încercăm
să le înțelegem nevoile și apoi
livrăm soluții care chiar sunt
funcționale i-a făcut să aibă
încredere în noi și în instrumentele pe care le construim.
De multe ori vedem funcționari publici care întâlnesc
pentru prima oară tehnologie
care chiar îi ajută, nu îi încurcă, și sunt absolut uluiți.

 Ce urmează? Care
sunt prioritățile organizației neguvernamentale
Code for Romania?
Avem un plan de digitalizare
a României (www.code4.
ro/ro/putem) și ne ținem de
el. Sunt peste 170 de soluții digitale proiectate deja
de care România are mare
nevoie și pe care cu sprijinul vostru le vom construi.
Fiecare voluntar și fiecare
donație în plus ne ajută să
accelerăm procesul. Pentru
că nu ne mai permitem să
așteptăm. Nu mai putem
aștepta pentru a avea profesori mai bine pregătiți. Nu
mai putem aștepta pentru a
ne pregăti pentru următorul
cutremur. Nu ne permitem
să mai așteptăm un sistem
medical funcțional. Fiecare
zi în care așteptăm ne face
mai vulnerabili. Nu vine
nimeni altcineva să ne ajute.
Dar împreună putem.

APRILIE 2022

15

[CHIRURGIE MODERNĂ]

CHIRURGIE
UROLOGICĂ
minim invazivă

Urologia este o specialitate medico-chirurgicală, multidisciplinară, care îmbină noțiuni de
chirurgie, imagistică medicală,
medicină internă și oncologie
cu referințe asupra patologiei
aparatului uro-genital masculin și urinar feminin.
Urologia derivă din chirurgia generală, cu timpul
dobândindu-și titlul de
chirurgie minim invazivă
prin modernizarea tehnicilor
de diagnostic și tratament, și
anume abordul căilor urinare
prin endoscopie, laparoscopie
și chirurgie robotică. Dr. Alin
Ioan Greluș, medic specialist
urolog, ne detaliază aspecte
legate de complexitatea și
avantajele laparoscopiei în
abordarea chirurgicală a patologiei rinichiului. În cadrul
MedLife Genesys Arad, dr.
Greluș abordează patologia
obstructivă a căilor urinare
joase ‒ hiperplazia benignă

Cea mai mare parte a afecțiunilor
urologice, grație aparaturii performante
și expertizei vaste a medicilor din acest
domeniu, își găsește astăzi rezolvarea
prin metode chirurgicale minim invazive,
care asigură pacientului multiple
avantaje: operații fără incizie, dureri
postoperatorii minime, durată redusă a
spitalizării.
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de prostată, neoplasmul de
prostată, stricturile de uretră,
neoplasmul renal, tumorile de
uroteliu ale căilor urinare și,
nu în ultimul rând, patologia
obstructivă a căilor urinare
înalte provocată în special de
litiaza urinară.

Semne ale prezenței
în organism a unor
afecțiuni urologice

Cel mai important simptom
este hematuria (prezenta sângelui în urină), deoarece de
prima intenție trebuie exclusă
o patologie tumorală, mai
ales dacă pacientul este mai
înaintat în vârstă. Bineînțeles, hematuria mai poate să
apară și în cadrul eliminării
unui calcul urinar, însoțită
de colica renală, sau în cadrul
infecțiilor și inflamațiilor
acute ale tractului urinar, de
asemenea prin supradozaj

de tratament anticoagulant.
Alte semne comune presupun
apariția simptomatologiei
de tract urinar inferior de
tip obstructiv: micțiunea cu
dificultate, subțierea jetului
urinar, retenția de urină etc.
sau apariția simptomatologiei
de tract urinar inferior de tip
iritativ (imperiozitate ‒ senzația bruscă și puternică de a
urina, senzație ce nu poate fi
stăpânită decât greu și pentru
scurt timp ‒, frecvență crescută, durere/usturime în timpul
micțiunii).

Investigații medicale

Din moment ce discutăm
de cazuri chirurgicale, este
clară necesitatea unei viziuni
anatomice spațiale a patologiei, pentru a stabili tehnica și
tactica operatorie. Acest lucru
se realizează din nou ținând
cont de o abordare minim invazivă a tehnicilor imagistice
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și anume ecografia, radiografia renală simplă, urografia,
computer tomografia, RMN,
scintigrafia etc.

Tehnici chirurgicale

Endoscopia presupune
accesul în căile urinare prin
intermediul orificiilor naturale, utilizând aparatura cu
un design special conceput,
miniaturizat, care utilizează
ca poartă de intrare meatul
uretral extern și, ulterior,
pasajul către restul căilor urinare: uretra, vezica, ureterul,
inclusiv la nivelul bazinetului
și calicelor rinichiului. Astfel
se permite utilizarea diferitelor tipuri de energie: laser,
curent electric etc. pentru
tratarea diverselor patologii.
Printre acestea se numără în
special patologia obstructivă
a căilor urinare joase ‒ hiperplazia benignă de prostată,
neoplasmul de prostată extracapsular, stricturile de uretră,
tumorile de uroteliu ale căilor
urinare și litiaza urinară.
Abordul laparoscopic presupune crearea unui spațiu
de lucru în interiorul cavității
abdominale, fără a deschide
abdomenul prin incizie, ci
prin introducerea unui tub
(trocar) pe care se insuflă CO2
(dioxid de carbon), pentru a
îndepărta peretele abdominal
de restul organelor, oferind
vizibilitate chirurgului,
pentru inspecție și desfășurarea anumitor manevre
chirurgicale cu ajutorul unor
instrumente de diferite forme
și funcții care se introduc în
cavitatea abdominală, tot prin
intermediul trocarelor.

Complicații
(potențiale)
ale procedurii
chirurgicale

Leziunile iatrogene ale căilor
urinare sau ale altor organe,
provocate de manipularea
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După operație, pacienții
se pot aștepta la dureri
reduse și reintegrare
socială rapidă.

intempestivă a instrumentelor
chirurgicale.

Avantajele abordării
laparoscopice

Laparoscopia oferă chirurgului o foarte bună vizibilitate
asupra zonei de interes, datorită măririi imaginilor preluate de camera video, iar prin
intermediul instrumentelor
miniaturizate se poate realiza
o disecție fină a structurilor
anatomice, ceea ce diminuează riscul de sângerare și
comorbiditatea postoperatorie,
maximizând astfel succesul
intervenției chirurgicale.
Printre avantajele abordării
laparoscopice în patologia
renală se numără:
• reducerea semnificativă
a ratei comorbidității
postoperatorii;
• diminuarea riscului de
complicații postopera-

torii;
reducerea timpului de
spitalizare;
• recuperarea fizică
rapidă;
• reintegrare socială
rapidă.
Așadar, în cazul laparoscopiei, datorită inciziilor mici
(un centimetru) efectuate
pentru introducerea trocarelor, recuperarea postoperatorie și timpul de spitalizare
sunt net superioare (aproximativ la jumătate din numărul zilelor de spitalizare) față
de abordul clasic, unde crește
riscul de complicații legate de
plagă: supurație, eventrație,
cicatrice cheloidă.
În cazul endoscopiei, unde
abordul se face la nivelul
orificiilor naturale ale căilor
urinare, timpul de spitalizare
este la o medie de două zile,
în funcție de complexitatea
•

intervenției, unele intervenții
putând fi efectuate chiar în
anestezie locală, cu internare
de zi a pacientului.

Gestionarea unor
cazuri complexe

Astfel de exemple fac parte din
gama de intervenții laparoscopice urologice, dintre care
menționez:
Nefrectomie radicală, în
cazul unui pacient în vârstă de
50 de ani, fără alte comorbidități, fumător de aproximativ
30 de ani, lucrător în mediu
toxic – sudor naval, diagnosticat cu tumoră renală stângă de
aproximativ 6 cm, localizată la
nivelul polului inferior renal
stâng. Operația a presupus
extirparea rinichiului patologic împreună cu grăsimea
perirenală și a țesutului ganglionar adiacent vaselor mari de
partea rinichiului respectiv.

Nefrectomie parțială –
enucleere (extirpare) tumorală pentru o tumoră renală
stângă de aproximativ 2 cm,
situată pe valva posterioară a
rinichiului stâng, cu dezvoltare exorenală, la o pacientă
în vârstă de 70 de ani, obeză,
hipertensivă. Operația a presupus îndepărtarea țesutului
tumoral cu prezervarea rinichiului stâng, aceasta desfășurându-se în ischemie caldă
timp de 20 de minute, prin
clamparea provizorie a arterei
renale stângi.
Pieloplastie, efectuată
pentru hidronefroza congenitală dreaptă prin vas polar.
Este vorba despre o anomalie
congenitală a rinichiului
dezvoltată în perioada embriologică, când un vas sangvin,
de obicei o arteră, se dezvoltă
anormal și produce compresie
asupra bazinetului renal, in-
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ducând, astfel, hiperpresiune,
dilatație bazinetală și caliceală în amonte, cu repercusiuni
asupra parenchimului renal și
implicit asupra funcției renale. Pacientul: un tânăr de 34
de ani, fără alte comorbidități.
Operația a presupus descrucișarea pielo-vasculară, adică
secționarea bazinetului renal
drept de ureter, eliberarea arterei renale polare inferioare a
rinichiului drept compresivă
asupra bazinetului renal și
sutura ulterioară a ureterului
cu bazinetul.
Intervențiile s-au desfășurat
în echipă mixtă cu colegii de
la chirurgie generală. Operațiile au durat între două și
patru ore, cu pierderi minime
de sânge, aproximativ 300 ml/
intervenție la drenajul postoperator. Toți cei trei pacienți
s-au mobilizat în prima zi
postoperator.

Respect față
de efortul colectiv

La fel cum se armonizează
sunetele într-o operă muzicală sau se împletesc culorile

într-o pictură, un act chirurgical presupune multă
răbdare, pasiune, încredere și
respect față de efortul colectiv
depus în sala de operație.

Articol realizat cu sprijinul
dr. Alin Ioan Greluș, medic
specialist urolog, cu competențe
în ecografie generală și radiologie
intervențională – endoscopie
înaltă și joasă. Doctor în științe
medicale, dr. Greluș este asistent
universitar la disciplinele Urologie
și Anatomie, în cadrul Universității
de Vest „Vasile Goldiş” Arad, și
face parte din echipa medicală a
Clinicii de Urologie a Spitalului
Clinic Județean de Urgență Arad.
Asigură consultații și efectuează
intervenții urologice în cadrul
Spitalului MedLife Genesys Arad.
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„SCHIMBAREA
poate pleca de la
o singură persoană”

D

r. Alexandra Stelian, medicul Clinicii
Mobile MedLife, a asigurat servicii
medicale de prim ajutor la granița cu
Ucraina și ne povestește despre vocația de a
ajuta, de a face bine chiar și în situații de risc.
Când v-ați hotărât să
deveniți medic?
În clasa a XI-a, în liceu. Mă
pregăteam să dau admitere
la Academia de Studii
Economice din București, cu
gândul la o slujbă de birou
cu un program de la 9:00 la
17:00. Pe măsură ce se apropia
momentul bacalaureatului
și am început să mă gândesc
cu adevărat la viața mea
viitoare, mi-am dat seama că
mi-ar plăcea să interacționez
cu lumea. Voiam să pot să
ajut oamenii. M-am hotărât
să devin medic undeva pe la
mijlocul acelui an școlar și asta
a fost.
Ce pași au urmat în cariera
dvs. profesională?
M-am îndrăgostit de medicina
de familie în vara de după anul
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II de facultate când am făcut
practica de vară la cabinetul
unei doamne doctor, în nordul
țării, în județul Suceava, unde
erau bunicii mei. Dânsa era
medic de familie, la țară,
într-o comună, și avea grijă de
la nou-născuți, până la bătrâni.
Mi-a plăcut că poți să vezi
efectiv familia în dinamică.
Apoi am avut șansa să
aprofundez pediatria de
cabinet, monitorizarea gravidei, precum și profilaxia și
îngrijirea bătrânului. A urmat
perioada rurală, cum îmi
doream, într-o comună de
lângă București, dar a trebuit
să renunț acum 2 ani. Căutând un proiect care să-mi
placă, am ajuns la MedLife.
Proiectul caravanei m-a atras
din start tocmai pentru că era
ceva dinamic, implica proiecte, pacienți din medii variate
și deplasări. Urma să cunosc
oameni noi și să rezolv tot
felul de probleme, nu doar
cele strict medicale.

Ce este clinica medicală
mobilă și ce presupune să
fii medicul acesteia?
Clinica Medicală Mobilă
MedLife este o unitate mobilă
care se poate deplasa oriunde
în țară, împreună cu personal
specializat, în vederea
acordării serviciilor medicale.
Recent a fost proiectul de la
graniță. MedLife s-a repliat
rapid în contextul crizei
provocate de războiul din
Ucraina și a trimis clinica
mobilă la punctul de frontieră
Sighetu Marmației ca sprijin
și prim ajutor pentru refugiați.
Practic, înseamnă să lucrezi
pe proiecte, poate să însemne
orice, de la testări antigen
rapide la festivaluri, cum au
fost cele de la Electric Castle și
Jazz in the Parc, din Cluj, până
la mers cu caravana în zone
defavorizate. Acestea au fost
proiectele din Cobor, județul
Brașov, din orașul Buzău sau
din satul Ariceștii Zeletin,
județul Prahova.

Cât durează o astfel de
campanie într-un sat?
Care au fost provocările?
Am stat câteva zile în
fiecare locație. Ideea
a fost să aducem la sat
asistență medicală primară
(screening, prevenție și
tratament) și să ajutăm
persoanele care nu au acces
la aceste servicii medicale în
mod normal. Prima localitate
a fost satul Cobor din județul
Brașov. Era situat la 3 km
distanță de satul precedent
și ajungeai acolo pe un drum
total neasfaltat. De vreo 3
ani nu mai exista medic de
familie, plecase din localitate.
Aveau, bineînțeles, un centru
medical care fusese renovat și
dotat la standarde europene.
Spațiul era gol, aștepta.
Noi am fost acolo pentru
partea de asistență medicală,
respectiv un set de analize de
bază (screening, consultație
și ecografie abdominală). Am
găsit persoane care nu mai
fuseseră la medic, unele de 5
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ani, altele niciodată în viața
lor. Am încercat să ajutăm,
așa cum se putea în condițiile
date.
Ați mers cu Clinica Mobilă
MedLife în sprijinul
refugiaților ucraineni la
vamă. Cu ce situații v-ați
confruntat la graniță?
Partea cu adevărat dificilă a
fost cea emoțională. Cazurile
au fost numeroase. De la
persoane care aveau nevoie
de o pastilă pentru durere
de cap, până la cele care au
intrat în România cu boli
cronice, pentru care nu aveau
medicație sau care urma să se
termine în câteva zile. Mulți
veneau fără bani, unii au
ajuns fără acte sau documente
medicale.
De partea financiară s-au
ocupat foarte mulți voluntari, în principal localnici.
Le scriam rețeta și se rezolva,
oamenii primeau tratamentul
pentru o lună. Voluntarii au
fost extraordinari. Nu conta

vârsta. Veneau puștani de
15, 16 ani care vorbeau rusă
și traduceau și ajuta enorm,
pentru că altfel bariera de
limbaj era evidentă. Nu aveai
cum să te înțelegi. Totul era
diferit. Foarte puțini refugiați știau engleză. Eu vorbesc
limba engleză, dar în acel
moment a fost egal cu zero.

brațe; se ținea de mine și eu
de ea. Ăsta a fost rolul meu
în acel moment. Abia după ce
s-a terminat monitorizarea
mamei s-a desprins fetița.
Iar la plecare s-a întors spre
mine, mi-a zâmbit ușor și a
zis „thank you” (vă mulțumesc). M-a lăsat efectiv fără
cuvinte.

Povestiți-ne, vă rog,
despre un caz care v-a
impresionat.
Au fost câteva cazuri care
m-au marcat emoțional foarte
tare, care m-au impresionat
și cred că o să mă urmărească
o perioadă. De exemplu, a
fost o mămică cu trei copii.
Mi-a spus că o doare în zona
pieptului și că acea durere se
lasă spre umăr și spre mână.
Imediat am chemat colegii
de la SMURD care erau peste
drum pentru că, în primul
rând, trebuia să elimin un
potențial infarct. I-au făcut
rapid EKG-ul și s-a dovedit a fi
doar un atac de panică.
Dar nu acesta este de fapt
cazul. Povestea este a celor
trei copii. Avea două fetițe,
una de 9 ani, alta de 4, 5 ani
și un băiețel de aproximativ
un an, pe care încă îl alăpta.
Micuțul era atât de speriat, de
traumatizat, încât nu suporta
să fie desprins de mama lui
nici măcar un centimetru.
Începea să plângă isteric, în
disperare. Singurul mod în
care s-a reușit să i se facă un
EKG acestei femei a fost să
stea întinsă pe pat cu pruncul
lipit de ea.
În timpul acesta am
mers lângă fetița de 9 ani,
am strâns-o în brațe și am
pupat-o pe cap. Era extrem
de cuminte și vorbea puțin
engleză. După două-trei
secunde, instinctul este să
dai drumul. Am văzut că eu
i-aș da drumul, dar ea nu. Și
atunci am stat, pur și simplu,
zece minute cu copilul în

Care este cea mai
bună parte a meseriei?
Faptul că pot să ajut, asta mă
motivează. Modul în care
pot face o diferență. Mică.
Uneori foarte, foarte mică.
Sunt fericită că fac medicină,
pentru că mă duc cu plăcere
la serviciu. Și asta e mare
lucru. Realist, singur nu ai
cum să faci bine o țară. Dar,
dacă poți să ajuți o persoană,
poate și acea persoană reușește
să ajute o alta pentru că i-ai
dat speranță. Am credința că
schimbarea poate pleca de la o
singură persoană.
O recomandare pentru
cei care vor să facă bine?
Să nu renunțe. Există o
mulțime de organizații
nonprofit care se ocupă de
absolut tot ce ar putea avea
nevoie cineva care este nevoit
să își lase căminul. Dacă sunt
voluntari care doresc să facă
bine, să găsească modalitatea
în care pot face asta în cel mai
potrivit mod pentru ei.
Ar trebui
să mai punctăm ceva?
Doar să fim alături de vecinii
noștri greu încercați, pentru
că nu știm exact prin ce trec.
Putem presupune cât de greu
este și ce nevoi au doar din ce
ne spun. Dar adevărul este că
nu o să știm niciodată cât de
mare este trauma prin care au
trecut. Și cât de tare războiul
le-a marcat viața nu numai
lor, ci și copiilor și generațiilor
viitoare. Din punct de vedere
uman, cred că suntem datori
să fim lângă ei.
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[DOZA DE SĂNĂTATE]

•

Primul ajutor
în cazul rănilor

•

•

C

ând cineva este rănit, măsurile de prim ajutor
devin prima linie de apărare pentru a preveni
complicațiile. Chiar și după ce serviciile de
urgență sunt contactate, mai există timp până la
sosirea lor și aceste momente pot fi importante
pentru starea pacientului.

Plaga, în termen popular,
rana, este o leziune traumatică a țesuturilor corpului,
caracterizată prin întreruperea
continuității tegumentului. Tehnicile de acordare a
primului ajutor pot fi utile în
multe situații, inclusiv atunci
când nu ai ajutor și te rănești.
Dacă ai copii sau ai în familie
persoane în vârstă, cu afecțiuni preexistente, ar trebui să
cunoști câteva măsuri de prim
ajutor pentru a le oferi asistență în timp util. Am întocmit
o listă cu procedurile de prim
ajutor în cazul leziunilor.

Tipuri de plăgi

Majoritatea rănilor sunt accidentale, însă unele plăgi sunt
intenționale (consecința unor
agresiuni sau, mai rar, a unor
autoagresiuni); tot în această
categorie se încadrează și plăgile chirurgicale, realizate în
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cadrul intervențiilor chirurgicale, având ca scop rezolvarea unor procese patologice.
După mecanismul de
producere, se pot clasifica în
plăgi prin: tăiere; contuzie
(lovire, strivire); înțepare;
mușcătură (animale, om);
agresiune termică (arsuri,
degerături); agresiune chimică
(arsuri chimice); electrocutare;
împușcare etc.

Curățarea rănii

Este important ca pacientul
cu o plagă recentă să ajungă
la spital în primele 6 ore de la
producerea ei.
Înainte de prezentarea la medic se realizează toaleta plăgii
prin spălare abundentă cu apă
și săpun (sau numai cu apă)
și înlăturarea corpilor străini,
dacă aceștia au dimensiuni
mici (pentru evitarea suprainfecției). Este interzisă înlătura-

•

tanică în primele 24-48
de ore de la producerea
plăgii;
infecția rabică ‒ în cazul
plăgilor mușcate (animal
nevaccinat sau animal
sălbatic/necunoscut),
în absența profilaxiei
antirabice;
vindecarea vicioasă a
plăgii (cheloid, retracție
cu limitarea mișcării
segmentelor afectate);
omiterea diagnosticării
unor leziuni profunde la
nivelul plăgii ‒ tendoane, nervi, cu consecința
pierderii mobilității și
sensibilității (hipoestezie/
anestezie) anumitor zone;
plăgile atone (plăgi care
evoluează o perioadă
îndelungată fără tendința
la vindecare), cu apariție
frecventă la pacientul
diabetic.

Când transportăm
victima la spital
rea corpilor străini de dimensiuni mari (posibile complicații,
în special hemoragice).
Dacă există la îndemână o
soluție antiseptică (betadină,
rivanol, cloramină), se recomandată aplicarea acesteia.
Se evită utilizarea alcoolului
direct pe plagă, însă acesta poate fi folosit pe tegumentul din
jurul plăgii.
Oprirea sângerării se poate
face prin:
• presiune directă la locul
sângerării;
• pansament compresiv;
• presiune indirectă (garou),
ca soluție de rezervă;
• adjuvant: ridicarea extremității afectate, pentru reducerea fluxului sangvin.

Bandajarea corectă

După spălarea plăgii, aceasta se
acoperă cu un bandaj steril (alternativă: o batistă sau un pro-

sop curat). În cazul în care rana
sângerează, bandajul ar trebui
să fie compresiv, dar compresia
ar trebui făcută astfel încât să
nu suprime circulația sângelui
la acel nivel.

Complicații posibile
ale rănilor minore
Cele mai frecvente complicații pot fi:
1. imediate:
• sângerarea abundentă la
nivelul plăgii;
• retenția de corpi străini
la nivelul rănii;
• suprainfecția plăgii;
• reacțiile alergice locale
sau generale (în cazul
înțepăturii de insecte sau
al mușcăturii de șarpe,
scorpion etc.).
2. la distanță:
• infecția tetanică ‒ în
cazul absenței profilaxiei
prin vaccinarea antite-

Îngrijirea medicală este necesară în cazul în care persoana
rănită se confruntă cu:
• o plagă cu sângerare abundentă;
• o plagă profundă ce necesită explorare;
• orice plagă care necesită
sutură;
• orice plagă contaminată
teluric, cu corpi străini
de mici dimensiuni în
vederea curățării eficiente
și efectuării profilaxiei
antitetanice;
• plăgi cauzate de mușcăturile unor animale
(potențial mare de infectare), deoarece necesită
profilaxie antibiotică și
în unele cazuri profilaxie
antirabică;
• plăgi în cazul pacienților
diabetici, al celor cu tulburări de circulație periferică, cu neuropatii, sau alte
afecțiuni cronice care duc
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la o imunitate precară;
orice plagă complexă care
se încadrează în secțiunea
plăgi penetrante (chiar
dacă poarta de intrare are
dimensiuni mici);
plăgi prin electrocutare
‒ pacientul va trebui monitorizat atent în primele
24 de ore, existând riscul
apariției tulburărilor de
ritm cardiac;
plăgi prin agresiune
chimică, deoarece leziunile pot fi profunde, cu
evoluție imprevizibilă în
primele ore.

În cât timp
se vindecă o rană

Timpul de vindecare a unei
răni ușoare, cu evoluție simplă, este de 5-7 zile. În cazul
plăgilor suturate, obiectivul
tratamentului este vindecarea
primară.
În cazul unei evoluții simple, necomplicate, tratamentul constă în badijonarea cu
soluții antiseptice (betadină,
tinctură de iod) și pansamentul plăgii zilnic. După câteva
zile, plaga suturată cu evoluție
favorabilă poate fi lăsată și
nepansată.
Scoaterea firelor de sutură
se face în funcție de zona
afectată (mai exact în funcție de vascularizația zonei
respective ‒ o vascularizație
bogată determină o vindecare
mai rapidă), dar și de starea
biologică a pacientului (o stare
precară ‒ pacient cu imunitate
prăbușită, pacient oncologic
etc. - poate duce la întârzierea
vindecării).
Extragerea firelor de sutură
se face în medie între 5 și 14
zile. În cazul plăgilor atone, a
plăgilor complicate, a plăgilor
prin arsură de grad III-IV etc.,
evoluția spre vindecare poate
dura câteva săptămâni sau
chiar luni, necesitând intervenții multiple.

SITUAȚII DE URGENȚĂ
De ce ai nevoie și cum abordezi situația în cazuri urgente.
Ce trebuie să conțină o trusă de prim ajutor
• soluții antiseptice (apă oxigenată, betadină, rivanol) –
atenție la termenul de valabilitate;
• pansamente sterile, feșe și plasturi autoadezivi, de
diferite dimensiuni;
• o foarfecă;
• leucoplast.
Pentru urgențe majore:
Se apelează numărul de urgență 112. Apelul este preluat
simultan de salvare, SMURD, pompieri, poliție.
În cazul unui segment periferic amputat:
Segmentul amputat se transportă în sac de plastic curat,
evitând „uscarea” acestuia, și se plasează în container
cu gheață, fără să existe contact direct între segment și
gheață. Reimplantarea ar trebui efectuată în primele ore
de la accident, fiind necesar transportul victimei la spital
cât mai rapid.

Articol realizat împreună cu
dr. Nicoleta Thomas, medic primar
medicină de urgență, Camera de
Gardă Life Memorial Hospital.
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[POVESTE DE BINE]

Grija nu
cunoaște granițe

#FacemImpreunaBine

Sprijin pentru refugiații
și spitalele din Ucraina

C

riza din Ucraina ne-a mobilizat pe toți. Încă de la debutul conflictelor
de peste graniță, societatea civilă, companii, ONG-uri și autorități
s-au implicat și au lucrat împreună, pentru a întinde o mână de ajutor
vecinilor noștri greu încercați, fie că vorbim de cetățenii ucraineni care ne-au
trecut granița, fie de toți cei care au rămas să lupte pentru țara lor.
MedLife s-a alăturat acestor
eforturi și va continua să
se implice, pentru că doar împreună putem readuce puțină
speranță acestor oameni
care au pierdut atât de multe.
După pandemie, războiul din
Ucraina a demonstrat încă
o dată că misiunea de a face
bine nu are granițe.

Împreună pentru
vecinii noștri

Odată cu declanșarea conflictului, MedLife s-a mobilizat în
timp-record pentru a veni în
ajutorul spitalelor din Ucraina și al cetățenilor ucraineni
refugiați. Au fost zile intense
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în care, într-o primă etapă,
au fost inițiate demersurile
pentru a pune rapid în mișcare Clinica Mobilă MedLife,
capabilă să asigure asistență
medicală. Aceasta a ajuns la
unul dintre cele mai tranzitate
puncte de frontieră ‒ Sighetu
Marmației, pentru a oferi
refugiaților asistență medicală
în regim de prim ajutor.
Mai mult, persoanele aflate
în tranzit au beneficiat, în
mod gratuit, de teste antigen
pentru depistarea infecției cu
COVID-19 în trei puncte de
recoltare MedLife din apropierea granițelor – Sighetu
Marmației, Suceava și Galați.

După ce a asigurat zona de
testare și asistență medicală
pentru ucrainenii care și-au
găsit refugiu în România,
efortul MedLife s-a extins
dincolo de graniță, prin
trimiterea primei tranșe de
ajutoare umanitare către
Ucraina. Totul a plecat de la
o listă de nevoi ale celor mai
afectate spitale din Ucraina,
listă primită de la partenerii
de la Asociația Zi de Bine și
dublată de o alta din partea
Ambasadei. În mai puțin de
24 de ore au fost colectate
la nivelul întregului grup
aproximativ 30 de tone de
materiale – ecografe, aparate de laborator, mese de
operație, aparate de anestezie
și medicamente.
Însă demersurile MedLife
nu s-au oprit aici, deoarece
o nouă tranșă, estimată la 25
de tone de materiale – paturi
pentru adulți, paturi pentru
copii, medicamente – a fost
livrată către Ucraina.
Un al treilea transport a
fost pregătit în urma unei
solicitări venite din partea
unui spital militar din Ucraina, astfel că MedLife a colectat, achiziționat și trimis alte
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10 tone de echipamente cu
truse de urgență individuale
pentru personalul militar,
consumabile medicale, materiale sanitare, vaccinuri antirabic și antitetanos, pături și
medicamente.
O implicare masivă a oamenilor din Grupul MedLife
a făcut posibil ca în 5 zile să
fie colectate 65 de tone de
materiale sanitare, echipamente și consumabile medicale, transportul acestora
până la graniță fiind asigurat
de Departamentul pentru
Situații de Urgență.

E nevoie
de suport
și implicare
constante

acute, monitorizarea stării
de sănătate, recomandare
tratament;
- evaluare sarcină pentru
gravide.
Pentru a putea acorda asistență medicală este necesară
prezentarea unui act care să
ateste trecerea frontierei din
Ucraina în România (pașaport, carte de identitate sau
certificat de naștere pentru
cetățenii ucraineni sau viză
ucraineană/de muncă, atestat
de muncă sau de rezidență
pentru persoanele de alte
naționalități).
Acțiunile MedLife realizate

în sprijinul refugiaților continuă. O adresă de e-mail
helpukraine@medlife.ro a fost
special creată pentru a prelua
cazuri medicale complexe ale
cetățenilor ucraineni ajunși
în România.
Toți avem nevoie de ajutor
și empatie când viața ne pune
față în față cu momente grele,
în care suntem cu adevărat
vulnerabili. În astfel de situații, Grupul MedLife schimbă
prioritățile și se va replia
ori de câte ori va fi necesar
pentru a acționa cu grijă și
a-și oferi sprijinul celor care
au mai mare nevoie.

Se continuă eforturile de
ajutorare: echipele medicale MedLife oferă îngrijire
medicală refugiaților cu
probleme de sănătate acute,
în mod gratuit, în toate
clinicile din țară.
Serviciile în regim de prim
ajutor sunt disponibile pentru
toți refugiații care vin din
Ucraina, indiferent de naționalitate și vârstă:
- asistență medicală în
regim de prim ajutor pentru persoanele cu simptome
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[JUNIOR]

DISCUȚII DESPRE CONFLICT: soluții la cele mai frecvente dileme ale părinților
Oricât de mult am încerca să-i protejăm, cei mici sunt expuși la informații despre conflictul de la graniță. Copiii au nevoie să fie auziți,
ascultați. Psihologii confirmă că este la fel de important și ce nu le spunem celor mici.

PSIHOLOGII RECOMANDĂ

■ Nu îi spunem că nu are de ce să îi fie teamă. 		
Îl întrebăm de ce îi este cel mai teamă, care sunt cele mai
înfiorătoare frici, apoi ascultăm, validăm și îi amintim că în
prezent este în siguranță.

Ce le povestim celor mici
despre situația actuală

■ Nu lăsăm propria anxietate să spună povestea.
Asigurăm copilul că e treaba adulților să găsească soluții și limităm
accesul la media, în special la imaginile care au conținut anxiogen.
■ Nu îi spunem că nu avem ce să facem. 		
Dacă avem un copil mai mare, întocmim împreună un plan
pentru cazul în care se întâmplă ceva neprevăzut. Când copilul
e mai mic, tot ce trebuie să știe este că adulții dețin controlul.

Î

■ Nu îi spunem că nu e treaba noastră dacă vrea să ajute.
Îl ajutăm să găsească modalități de a se implica în acțiuni de
voluntariat; copiilor le place să fie folositori.

Atunci când există o temă
care preocupă comunitatea
în care trăim, e important să
păstrăm o comunicare deschisă cu copiii și să fim suficient
de echilibrați emoțional în
discuțiile și comportamentul
nostru. Cel mic percepe faptul
că suntem disponibili, că nu
ne stresăm și mai tare, că putem să digerăm întrebările și
preocupările lui. Copilul simte
că este în siguranță, că nu este
singur și că părinții îl însoțesc
indiferent de situație.

Fii prezent
în relația cu copilul

Copiii știu ce se petrece în jurul lor. Cu cât sunt mai mici,
cu atât sunt mai bine ancorați
în „aici și acum”. Știu. Simt.
Cu sau fără cuvinte. Și pentru
că în „aici și acum”-ul lor, ei
sunt centrul Universului. Cu
cât adultul se îndepărtează,
cu atât lumea lor imaginară
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se lărgește și învață că sunt pe
cont propriu. Crește anxietatea, simt nevoia să preia controlul și să protejeze adulții,
își construiesc mecanisme de
supraviețuire.
În cazul subiectului legat
de război, primul pas este
să descoperim cât de multe
informații știe copilul, ce opinie are despre acest conflict
și ce anume îl preocupă. Ca
să facem asta, îi dăm șansa să întrebe. Nu insistăm,
așteptăm întrebările lui. Mai
important decât ceea ce îi
spunem este felul în care ne
raportăm noi la subiectul
acesta, deoarece copilul este
foarte abil în traducerea limbajului non-verbal.

Ce este un război
pe înțelesul lor

Pentru un copil mai mic este
suficient să-i spunem că este
vorba de un vecin care se

Foto (dreapta): Alex Busuioceanu

n ultimii trei ani a trebuit să vorbim cu copiii noștri despre niște
subiecte cu adevărat dificile: pandemia de Covid-19, izolarea,
purtarea permanentă a unei măști, școala online etc. Acum
putem adăuga pe listă războiul. Ți-am pregătit câteva repere care
te ajută să abordezi această conversație punând pe primul plan
nevoile copilului.

■ Nu folosim fraze lungi, descriptive.
Vorbim în propoziții simple, cu cuvinte clare, prezentând faptele.
■ Nu îi spunem să aștepte pentru că avem treabă sau să
spună mai repede sau mai pe scurt.			
Avem răbdare să ne spună tot ce știe despre acest subiect și
părerea lui despre ce se întâmplă; e nevoie să avem răbdare și
să fim disponibili oricât și oricând are nevoie.
■ Nu îl criticăm, nu îl repezim dacă ne spune același lucru de
mai multe ori.
Observăm ce vrea, de fapt, să ne spună. Adesea, când copilul
repetă același lucru, este, de fapt, anxios și riscăm să oglindim
emoția.

■ Nu îi răspundem ca unui om mare la toate întrebările lui de
copil.
Răspundem strict la ce întreabă, cu cuvinte adaptate vârstei, fără
amănunte nesolicitate, deoarece pot să-i provoace anxietate.

■ Nu-i oprim jocul ca să-i explicăm valorile morale dacă se
joacă de-a războiul.			
Jocul este terapeutic și îl ajută să-și exprime furia, neputința,
frustrarea sau frica în legătură cu ce se întâmplă. Este sănătos
pentru copil să se exprime liber și să aibă control în cadrul
jocului.

■ Nu ne petrecem ziua fiind îngrijorați sau triști.
Ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem controla și ne
asigurăm că facem totul pentru sănătatea noastră fizică și
mintală. Menținem rutina și ne bucurăm de lucrurile mici,
pozitive, din jurul nostru.

■ Nu ne stăpânim lacrimile atunci când ne confruntăm
cu durerea oamenilor aflați în suferință. 		
Îi oferim copilului un model de exprimare a tristeții, însă fără
să fim copleșiți de emoție. Îl încurajăm și pe el să-și arate
sentimentele și să găsească forță în vulnerabilitatea umană.

hotărăște să-l deranjeze pe un
alt vecin sau doi vecini care
nu se mai înțeleg și se ceartă.
Le vorbim despre bine și rău.
Copilul vrea să știe cum îl
afectează pe el acest lucru.
Pentru un copil mai mare e
important să înțeleagă puțin
și contextul. Este un prilej
bun să vorbim despre istorie
și situația geo-politică, dar
și despre istoria personală și
istoria familiei. Le povestim
despre puterea deciziilor,
implicare activă, vot etc. Copilul vrea să știe că aparține,
că este util și dorește să își
exprime propriile valori și
convingeri.
APRILIE 2022

Discută cu empatie

Dacă este vorba de un copil
refugiat, nu îl încurajăm să
povestească prin ce a trecut,
nu punem întrebări, nu vrem
să îl traumatizăm din nou. Ne
concentrăm pe ce simte, emoții și senzații fizice/corporale,
și pe construirea relației cu
acel copil, pe diminuarea stresului și crearea unui sentiment
de siguranță. Căutăm ajutor
specializat pe situații de criză
și pe traume recente.

cem pe copii să se simtă bine.
Acum însă urmărim să poată
gestiona emoțiile negative
și să găsească soluții pentru
situațiile dificile. Să știe să fie
împreună unii cu alții prin
dialog, negociere și toleranță.

Este un prilej bun să cultivăm și să antrenăm împreună cu copiii conexiunea,
compasiunea pentru propria
persoană și pentru semeni,
încrederea și curajul de a ne
exprima și a acționa.

Articol realizat împreună cu
Ana Caterina Bedivan, psiholog
clinician, psihopedagog,
psihodramatist, art-terapeut,
Centrul MindCare.

Antrenament
pentru curaj

Avem tendința să încercăm
prin diverse mijloace să îi fa-
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Ziua Pământului

Susține producătorii locali
La transportarea fructelor și legumelor se
folosește mult combustibil, deci este momentul
să începi susținerea fermierilor locali. În plus, se
reduce poluarea generată de transportul acestor
produse. Cele mai multe produse vor fi mai ieftine
și mai proaspete, iar micile afaceri vor prospera.

S

unt multe lucruri pe care
le putem face pentru
sănătatea planetei. Și ar
trebui să avem grijă de mediu în
fiecare zi, nu-i așa?

Închide electronicele
Calculatorul, televizorul și alte produse
electrice, electrocasnice și electronice
consumă energie chiar și când sunt
stinse, deci cel mai bine ar fi să le scoți
din priză. Dacă nu folosești calculatorul,
nu uita să-l oprești.

Reciclează
Ajuți la protejarea resurselor naturale, la
diminuarea poluării și la economisirea
de energie. Colectează deșeurile
selectiv și evită să arunci lucrurile care
pot fi reciclate.

Mergi pe jos sau cu bicicleta
Este o modalitate excelentă de a-ți
îmbunătăți sănătatea, de a proteja
mediul și, totodată, de a reduce
dependența de combustibilii care au un
impact negativ asupra mediului.

Evită să folosești pungi
și recipiente din plastic
Contribui la reducerea consumului de
plastic, implicit la poluarea cu plastic,
atât de nocivă pentru plante și animale.

Redu consumul de apă
Închide apa în timp ce te speli pe dinți,
micșorează timpul pe care îl petreci sub
duș, pornește mașina de spălat numai
atunci când este plină, evită să uzi din
abundență grădina.

Strânge gunoiul din calea ta
Mediul înconjurător arată mai bine și
scade riscul ca deșeurile noastre să
ducă la dispariția unor specii.

Dă un exemplu bun
E suficient să adopți o atitudine amabilă și să-i ajuți pe cei care au nevoie.
Membrii familiei, prietenii și colegii vor realiza de ce acțiunile civice sunt
importante și vor fi motivați să adopte mici schimbări în stilul lor de viață,
dar cu o valoare uriașă pentru planetă. Când ajuți la schimbarea unor
atitudini, contribui înzecit la impactul pozitiv asupra lumii.

Plantează un copac
Găsește o modalitate de a planta un
copac în curtea sau în cartierul tău.
Consumă moderat
Ajuți la prevenirea risipei alimentare,
textile, de energie etc.

Tema Zilei Pământului 2022 este Investiți în planeta noastră. În prezent se creează noi circuite economice care
să prevină poluarea aerului, apelor și a solului, distrugerea ecosistemelor, dispariția a numeroase specii de
plante și animale, epuizarea resurselor naturale.
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Farmacia ta on-line:
clickpharm.ro

TEHNOLOGII

relevante pentru
viitorul medicinei
NOI BENEFICII
ALE UTILIZĂRII AI

Când vine vorba de asistență
medicală, AI oferă deja rezultate incredibile care depășesc
limitele a ceea ce consideram
că este posibil. Deși evoluția pare accelerată, abia am
început să vedem întregul
potențial al AI pentru transformarea asistenței medicale.
De exemplu, radiologii pot
profita de inteligența artificială pentru a asigura servicii
critice: de la analiza imaginilor care detectează, măsoară
și caracterizează automat cazurile suspectate de Covid-19,
până la stabilirea priorităților
în fluxul de lucru pentru cazurile de hemoragie intracraniană – și multe altele.

PLATFORME
BAZATE PE CLOUD
Tehnologia bazată pe cloud
este o altă tendință digitală
care are potențialul de a fi
inovatoare pentru anumite
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domenii ale pieței dispozitivelor medicale. Software-ul
bazat pe cloud poate fi benefic
pentru eficiența operațională
și pentru capacitatea de a
reacționa rapid la schimbări
(upgrade-uri automate etc.).
Cu o fiabilitate sporită și
posibilitatea de a adapta capacitatea în funcție de cerere,
utilizarea serviciilor cloud
oferă fundația pentru o mai
bună îngrijire a pacienților,
precum și pentru extinderea
afacerii.

TEHNOLOGII
DE DETECTARE
A MEDIULUI

Pe măsură ce organizațiile
din domeniul sănătății adoptă strategii de transformare
digitală, apar tot mai multe
schimbări necesare fluxului
de lucru. Tehnologia de detectare a mediului, care „ascultă” în siguranță întâlnirile
medic-pacient, are capacitatea
de a scrie automat și în mod
eficient documentația clinică.

În loc să petreacă timp important documentând sănătatea pacientului, specialiștii
din domeniul medical sunt
liberi să se concentreze pe
ceea ce contează cel mai mult:
îngrijirea oamenilor.

TESTARE
CONTROLATĂ
ȘI DE PACIENT

Companiile de tehnologie
dedicată asistenței medicale
concep noi moduri pentru a
spori implicarea și satisfacția
pacienților. Există deja dispozitive care, prin intermediul
unei telecomenzi portabile,
permit pacientului și medicului să lucreze împreună pentru a determina poziționarea
și presiunea optime pentru
a se asigura că imaginile
sunt precise. Aparatele sunt
proiectate cu diverse caracteristici senzoriale, precum și
cu elemente vizuale și sonore
pentru a ajuta pacientul să se
relaxeze, cu scopul de a reduce durerea și anxietatea.

Text de Cristina Cândea

Î

n timp ce transformarea
digitală a industriei
de asistență medicală
continuă să avanseze
– accelerată, parțial,
prin adoptarea tot mai
mare a telemedicinei, a
monitorizării medicale de la
distanță, a analizei bazelor
mari de date etc. –, apare
tot mai des întrebarea:
încotro se îndreaptă viitorul
asistenței medicale?

