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Plăcerile verii
Cu toții vrem să profităm de atmosfe-
ra pozitivă a zilelor lungi de vară, așa 
că înghesuim cât mai multe activități 
până la apusul soarelui. Nimic nu 
depășește senzația de soare cald pe 
piele. Este cea mai sigură modalitate 
de a ne ridica moralul. Indiferent dacă 
dai o fugă până la noi la mare sau pleci 
în vacanță pe alte meleaguri, asigu-
ră-te că îți protejezi pielea de radiațiile 
ultraviolete puternice. Atunci când 
te bucuri de zilele însorite, renunță 
să te expui la soare între orele 11 și 
16. Altfel, ai acces la cea mai rapidă 
cale către arsuri solare, îmbătrânire 
prematură și apariție a ridurilor, ca să 
nu mai vorbim de cancer de piele.

Cu toții am auzit de expresia „totul 
cu moderație”, atunci când nu sun-
tem pe deplin convinși dacă e bine să 
bem încă un pahar de vin la cina cu 
prietenii sau dacă să mâncăm a doua 
cupă de înghețată. Dar știai că același 
concept se poate aplica și hormonilor 
care te fac să te simți bine? Atunci 
când renunți pentru o perioadă la 
acele obiceiuri zilnice care îți aduc 
un val de bucurie pe termen scurt 
‒ cum ar fi derularea imaginilor pe 
Facebook sau pe alte rețele sociale ori 
vizionarea unui serial pe Netflix ‒, 
crești acel răspuns de plăcere în creier 
atunci când revii la aceste activități. 
Deci, ești gata să încerci postul de 
dopamină?

Deconectează-te de la momentele 
de frenezie digitală, renunță la dis-
tragerile tehnologice și înlocuiește-le 
cu activități mai simple, cum ar fi o 
plimbare sau o sesiune de meditație, 
pentru a te reconecta cu tine însăți, 
cu familia și comunitatea. Când te 
abții de la stimulente și mici plăceri 
pe termen scurt, repornești sistemul 
de recompense al creierului și le apre-
ciezi mai mult când revii la acestea.

Chiar dacă multe dintre plăcerile 
verii implică și o parte în care e nece-
sar să renunțăm sau să fim mai atenți 
la unele obiceiuri, un fel de post 
intermitent, o abordare echilibrată 
a stilului de viață aduce numeroase 
beneficii pentru sănătate. 
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[NOUTĂȚI]

CHIRURGIE ROBOTICĂ

MedLife și cea mai avansată tehnologie, 
robotul da Vinci Xi

Spitalul MedLife Life Memorial Hospital dispune de cea 
mai performantă tehnologie de chirurgie robotică exis-
tentă în acest moment pe piața medicală internațională: 
sistemul de chirurgie robotică da Vinci Xi. Chirurgia 
robotică avansată oferă o precizie superioară interven-
țiilor chirurgicale și posibilitatea medicilor să rezolve 
cazuri foarte complicate, care nu pot fi soluționate prin 
intermediul chirurgiei clasice sau laparoscopice.

Robotul da Vinci Xi 
ajută chirurgul
Cel mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume, 
robotul da Vinci Xi, este o îmbinare între tehnica laparo-
scopică convențională și tehnologia robotică de înaltă 
precizie. 

Acest sistem complex dispune de o tehnologie speci-
ală care aplanează orice tremur al mâinilor chirurgului 
atunci când ghidează instrumentele chirurgicale ale 
robotului de la o consolă aflată în imediata apropiere a 
mesei de operații. Cele patru brațe ale robotului se pot 
roti în șapte direcții, 540 de grade, ceea ce-i permite 
chirurgului care îl manevrează să aibă acces în zone 
înguste. Dacă e cazul, masa de operație poate fi repozi-
ționată în timpul intervenției, iar sistemul se rotește cu 
360 de grade în jurul pacientului. De asemenea, consola 
are un ecran pe care medicul chirurg poate analiza 3D 
fiecare structură a organismului uman, imaginea putând 
fi mărită chiar și de 10 ori. 

Robotul da Vinci Xi poate fi conectat la alte echipa-
mente din sala de operație și la sistemul informatic al 
spitalului. Astfel, de exemplu, chirurgul poate consulta 
în timpul intervenției detalii din tomografia, radiografia 
sau din alte investigații ale pacientului. 

Tehnologia da Vinci Xi prezentă în Spitalul MedLife 
Life Memorial Hospital permite efectuarea operațiilor 
complexe, cu riscuri reduse și importante avantaje post 
operatorii pentru pacienți, oferă chirurgului o precizie 
de neegalat în sala de operație și crește substanțial calita-
tea actului medical.

Plusvaloare 
în chirurgia avansată
Cu ajutorul robotului da Vinci Xi pot fi efectuate 
intervenții chirurgicale complexe, minim invazive, în 
specialități precum:
	Chirurgie urologică: cancer de prostată, malforma-

ții ale aparatului urinar; pe lângă excizia prostatei, 
se pot trata tumorile renale și vezicale, adenoamele 
de prostată voluminoase, prolapsurile genitale, 

precum și anumite malformații ‒ sindromul de 
joncțiune pieloureterală (pieloplastia) și cele care 
privesc implantarea uretero-vezicală (reimplantările 
uretero-vezicale);

 Chirurgie generală: hernie abdominală, chirurgia 
polului superior gastric;

 Chirurgie ORL;
 Chirurgie colorectală;
 Chirurgia obezității;
 Chirurgie ginecologică: cancer de uter, cancer de 

ovare, endometrioză sau alte tipuri de cancer genital;
 Chirurgie oncologică;
 Chirurgie abdominală;
 Chirurgie toracică;
	Chirurgie pediatrică.

Beneficii majore 
ale chirurgiei robotice
Intervenția robotică reduce riscul de complicații posto-
peratorii, minimizează durerile și nevoia de tratament 
împotriva durerii și ajută pacientul să se refacă mai repe-
de după operație. Îndepărtarea cu exactitate, milimetri-
că, a structurilor bolnave sau lezate recomandă chirurgia 
robotică de mare precizie în cazuri oncologice. 

La Spitalul MedLife Life Memorial Hospital fiecare pa-
cient beneficiază de implicarea unei echipe dedicate care 
analizează cea mai bună abordare chirurgicală în funcție 
de particularitățile medicale.
 
Avantaje pentru pacient:
 incizii foarte mici cu efecte estetice minime (cica-

trici reduse);
 sângerare intraoperatorie mult diminuată;
 disconfort minim după operație;
 risc scăzut de complicații și infecții;
 durată de spitalizare redusă;
 recuperare mult mai rapidă după intervenție și rein-

tegrare rapidă în activitățile cotidiene.

Acuratețe pentru chirurg:
 precizia cu care poate efectua intervenția, deoarece 

robotul filtrează tremurul inerent al mâinii;
 executarea de mișcări la 360° printr-un orificiu de 

doar câțiva centimetri;
 redarea de imagini 3D de înaltă rezoluție în timp 

real, necesare pentru îndepărtarea țesutului afectat, 
fără a distruge nervii și vasele de sânge învecinate;

 vizibilitatea crescută, datorită camerei ce mărește 
imaginea de 10 ori.
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NOI FACILITĂȚI

Extinderea operațiunilor 
medicale în centrul țării

HUB REGIONAL DE SĂNĂTATE

Expertiză medicală 
extinsă prin achiziția 
Grupului Medici’s

EVENIMENT SPORTIV

Alergare montană
în formă maximă 

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din 
România, își consolidează poziția în centrul țării prin 
preluarea pachetului integral de acțiuni al Centru-
lui Medical de Diagnostic și Imagistică Tomorad din 
Sfântu Gheorghe și a pachetului majoritar de 60% de 
acțiuni al Centrului Medical de Gastroenterologie din 
Târgu Mureș.

Cu o activitate de peste 25 de ani pe piața serviciilor 
medicale private din România, Centrul Medical de 
Gastroenterologie din Târgu Mureș este recunoscut la 
nivel local pentru serviciile de excelență în sfera pato-
logiei digestive. Unitatea dispune de un departament 
performant pentru diagnosticul și tratamentul modern 
al afecțiunilor digestive cu risc crescut de morbiditate 
precum: esofagite, boala ulceroasă, gastrite, ciroze hepa-
tice, pancreatite acute și cronice, dar și de un comparti-
ment dedicat diagnosticului și tratamentului afecțiunilor 
hepatice și al leziunilor preneoplazice și neoplazice.

Centrul Medical de Diagnostic și Imagistică Tomorad 
din Sfântu Gheorghe asigură servicii de imagistică medi-
cală, fiind dotat cu un computer tomograf performant și 
o serie de ecografe pentru investigații mamare, abdomi-
nale, cardiovasculare etc. Adițional zonei de imagistică, 
centrul oferă servicii medicale și pentru alte specialități, 
precum: neurologie, nefrologie, ortopedie, cardiologie și 
chirurgie vasculară.

MedLife își consolidează prezența în vestul țării și anun-
ță semnarea achiziției pentru 80% din acțiunile celui 
mai important operator medical local, Grupul Medici’s. 
Acesta are în portofoliu peste 40.000 de abonați perma-
nenți, 4 clinici și 40 de cabinete proprii de consultații, la-
borator de imagistică medicală, platformă de analize de 
laborator și peste 200 de medici proprii și colaboratori. 

Dincolo de concentrarea puternică în zona de diagnos-
tic, prin rețeaua de clinici&laborator propriu, Medici’s are 
în dezvoltare și cel mai mare spital din vestul țării, care va 
avea o suprafață totală de 5.500 mp. 

Tranzacția marchează o consolidare puternică în zona 
de vest a României și are drept obiectiv ca în următorii 
doi-trei ani să transforme Timișoara în unul dintre cele 
mai puternice huburi regionale de sănătate.

INAUGURARE

MedLife Polimed, 
prezent în orașul Găești

Una dintre cele mai mari policlinici din Târgoviște, 
MedLife Polimed, a deschis o nouă unitate medicală în 
orașul Găești. Pacienții vor avea acces la consultații în 
specialitățile urologie și chirurgie, în program cu Casa 
Județeană de Asigurări de Sănătate, precum și la servicii 
de ecografie generală și de părți moi, analize medicale, 
medicina muncii, kinetoterapie și masaj terapeutic.  
MedLife Polimed se remarcă prin tradiție în performan-
ță medicală și reunește unii dintre cei mai buni specia-
liști din această zonă.

MedLife este alături de cei care iubesc mișcarea, iar pe 
18 iunie a susținut unul dintre cele mai spectaculoase 
evenimente sportive din România ‒ DHL Carpathian 
Marathon. Dedicată atât participanților cu experiență, 
cât și celor începători, cea de-a XI-a ediție a adus la linia 
de start din Cheile Grădiștei Fundata peste 1.400 de 
alergători din 15 țări. 

Trasee remarcabile din inima Carpaților, aer curat, 
energie, libertate în mijlocul naturii și toate beneficiile 
alergării montane au fost ingredientele de care s-au bu-
curat cei care au acceptat provocarea de a străbate fiecare 
potecă a diverselor tipuri de curse. Specialiștii MedLife au 
avut grijă, de la cortul de asistență, ca toți participanții să 
fie în formă, oferind îngrijire medicală și masaj de recupe-
rare alături de experții Relax Life.  

Depășirea limitelor este un obiectiv posibil de atins, iar 
drept dovadă stau performanțele sportivilor români pa-
ralimpici. Toate taxele de participare au fost donate către 
Comitetul Paralimpic Român, așa că echipa care  
a reprezentat MedLife la cursele DHL Carpathian  
Marathon a avut un motiv în plus să se aventureze în 
traseele de alergare montană. 

[NOUTĂȚI]
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[ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI]

Dacă înveți să-ți asculți cel de-al șaselea simț,  
intuiția, vei descoperi pârghii care îți ajută mintea, 
corpul și spiritul.

Intuiția este acea voce lăun-
trică, acea senzație că știi ce 
urmează să se întâmple. Este 
considerată a fi rezultatul 
procesării datelor de către 
creier, activitate care ia în 
calcul și informațiile stocate la 

nivel inconștient. Finalitatea 
acestui proces se poate 

concretiza, de exemplu, 
într-o investiție finan-

ciară inspirată sau în 
alegerea parteneru-
lui de cuplu potrivit. 
Însă, din punct de 
vedere științific, 
intuiția este dificil 
de analizat, deoa-
rece nu suntem pe 
deplin conștienți 
de aceste decizii.

Intuiția este un 
simț fundamental 

al fiecăruia dintre 
noi, chiar dacă 

atunci când întâlnim 
persoane care o ma-

nifestă în mod vizibil, 
frecvent, avem convinge-

rea că oamenii aceștia sunt 
înzestrați cu abilități extra-

senzoriale, parapsihologice. 
De fapt, cu toții avem darul 
intuiției, doar că acesta se poate 
estompa până la dispariție dacă 
nu e utilizat și antrenat. 

Procesul care are 
loc când intuim
Există o serie de neurotrans-
mițători specifici intuiției 
care răspund la două categorii 
de stimuli: externi și interni. 
Atunci când acești neurotrans-
mițători intră în acțiune, pot 
apărea semne bruște, aparent 
din senin: teamă inexplicabilă, 
îndoială, stare de bucurie sau 
senzație de „fluturi în stomac”. 
Cercetătorii au stabilit că nu 
există o explicație plauzibilă 
și nicio relație de cauzalitate 
între senzația apărută și un 
eveniment care ar urma să se 
întâmple. Dar, trecând prin 
diverse situații în care intuiția 
a funcționat, în timp ajungem 
să legăm lucrurile. Există 
persoane care simt o senzație 
ca de fluturi în stomac, atunci 
când urmează să se întâmple 
ceva. Cumva, intuitiv, senzația 

Deși se consideră că intui-
ția este un apanaj al femeii, 
este vorba mai degrabă de o 
prejudecată, de niște clișee și 
obstacole culturale. Și bărba-
ții pot avea intuiții puternice, 
dar ideea e următoarea: a fi 
intuitiv înseamnă a fi sensibil, 
iar sensibilitatea nu e o calita-
te pe care bărbații să dorească 
să o afișeze. Asociată cu femi-
nitatea, pentru mulți înseam-
nă slăbiciune, iar în concluzie 
bărbații aleg să nu fie intui-
tivi, își autoinduc faptul că nu 
au această sensibilitate. Drept 
urmare, intuiția întârzie să 
se manifeste. Dar este vorba 
de o prejudecată: bărbații pot 
avea intuiții puternice, la fel 
ca femeile.

Experiența 
personală contează
În timp ce intuiția este încă 
un puzzle pentru cercetători, 
aceștia încep să descopere 
că oamenii chiar pot ști (nu 
doar ghici) multe la prima 
vedere. De exemplu, studenții 
pot prezice în doar câteva 

respectivă îi anunță că urmea-
ză să se producă un eveniment.

Ascultă-ți 
inima, la propriu
Inima emite câmpuri electro-
magnetice care se modifică 
în funcție de emoțiile trăite. 
Dacă reușim să înțelegem 
schimbările propriei stări 
de spirit, putem să accesăm 
inteligența intuitivă a inimii. 
Participanților la un studiu 
li s-a cerut să câștige un joc 
pe care nu l-au mai practicat 
până în acel moment. Modul 
în care se exprimă intuiția 
s-a dovedit a fi felul în care 
reacționează corpul și, în mod 
deosebit, bătăile accelerate ale 
inimii; astfel, cei care au știut 
să-și asculte corpul au luat 
decizii bune și au câștigat. S-a 
concluzionat că, într-adevăr, 
trebuie să-ți asculți bătăile 
inimii, la propriu. 

Doar femeile se pot 
baza pe intuiție?
În realitate, atât bărbații, cât 
și femeile se nasc cu intuiție. 

secunde de la începerea unui 
curs dacă vor aprecia infor-
mațiile oferite de un anu-
mit profesor. Aceste reacții 
inițiale rapide se potrivesc, 
în general, cu evaluările 
profesorilor de la sfârșitul 
cursului. Însă pot fi și reacții 
emoționale: simpla întâlnire 
cu o persoană pe care nu o 
simpatizăm ne face să știm că 
ziua respectivă nu va fi una 
productivă.

Așadar, intuiția nu este 
întotdeauna exactă. Deși este 
adevărat că multe alegeri 
intuitive sunt corecte, mai 
întâi trebuie să învățăm să 
facem diferența între intuiție, 
dorință sau ideile proiectate 

despre oameni și situații. 
Pur și simplu avem nevoie de 
experiență înainte de a putea 
identifica eficient alegerile 
bazate pe ceea ce ne spune 
primul instinct. Aminteș-
te-ți, de asemenea, că nici 
concluziile noastre „logice” 
nu sunt întotdeauna corecte.

Forța 
vocii interioare
Când faci ce-ți spune inima, 
simți cumva că astrele îți 
sunt favorabile, că ușile se 
vor deschide, că toate lucru-
rile bune îți vin în întâmpi-
nare. Inima știe răspunsul 
exact, intuiția este cea care 
îți dă senzația de liniște, de 
claritate și de certitudine că 
vei obține ceea ce îți dorești. 

Ne bucurăm de ceea ce 
urmează să primim cu 
încrederea că vom reuși. O 
convingere pentru care nu 
avem niciun fel de explicații 
raționale, deoarece intuiția 
nu funcționează pe baza 
relației de cauzalitate. Însă 
dacă suntem încrezători și 
atenți, vom observa în istori-
cul personal că unele situații 
au o anumită repetitivitate și 
că putem învăța din asta cum 
să speculăm ulterior. 

Imaginație, autosuges-
tie, încredere, convingere, 
credință sunt resurse pe care 
le avem cu toții, trebuie doar 
să ni le activăm. Ideal este să 
fim atenți la trecutul nostru 
și conectați în prezent ca să 
putem construi un viitor așa 
cum ni-l dorim cu toții: bun, 
frumos și pe măsura nevoilor 
și așteptărilor noastre.

INTUIȚIEI
PUTEREA simțactivează-ți

al șaselea
ACCEPTĂ TOT CEEA CE SIMȚI  
Dacă ai o atitudine sceptică, s-ar putea să ratezi multe lucruri importante. Fii atent 
și prezent la tot ceea ce vine spre tine, deoarece Universul lucrează în favoarea ta. 
Manifestă-ți intenția prin joc: „Aștept tramvaiul, primul care o să vină va fi cel de care 
am nevoie” sau „Mâine voi merge mult prin oraș, vremea va fi superbă”. 

AI ÎNCREDERE  
Pe măsură ce vezi că lucrurile se întâmplă în favoarea ta, încrederea crește. 

ACȚIONEAZĂ   
Ori de câte ori viața îți oferă oportunități, nu le rata! Există și metode concrete: 

 relaxare, prin tehnici de respirație (cinci secunde inspiri, următoarele cinci expiri); 
ține mâna în zona pieptului și gândește-te la ce ar vrea să-ți transmită inima ta. 

 somn: înainte de a te culca îți pui o întrebare, formulezi o anumită problematică 
și, când te trezești, de cele mai multe ori apare răspunsul.

Articol realizat în colaborare cu 
Florina Alina Gordan, psiholog 
clinician, Hyperclinica MedLife 
Genesys Arad.
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[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Arhitect la bază, Eugen Vaida 
este președinte al Asociației 
Monumentum, inițiator al 
Ambulanței pentru Monu-
mente, director al The Prince 
Foundation, fondator și pre-
ședinte al Rețelei Colecțiilor și 
Muzeelor Etnografice Sătești 
Particulare din România, 
membru al Grupului Rural al 
Ordinului Arhitecților, fellow 
Ashoka din 2021, cu numeroa-

se premii naționale și interna-
ționale, printre care și premiul 
european al patrimoniului 
European Heritage Award/ 
Europa Nostra Awards 2020.

Cu dorința de a salva patri-
moniul, Eugen a pornit pro-
gramul „Ambulanța pentru 
Monumente”, prin care impli-
că oamenii din comunitățile 
locale în lucrările de protejare 
a monumentelor, contribuie la 

recuperarea tehnicilor tradiți-
onale și a materialelor locale, 
dar și la pregătirea tinerilor 
profesioniști în domeniul 
punerii în siguranță a patri-
moniului. 

■■ De unde a pornit chemarea 
pentru salvarea și restaurarea 
patrimoniului?
E foarte simplă povestea mea. 
Sunt un copil de la țară, care 
la 16 ani s-a îndrăgostit de 
patrimoniul etnografic din 
satul natal, Alțâna, de pe Valea 
Hârtibaciului. 

La un moment dat, tatăl 
meu, care era profesor de sport, 
dar preda și desen și avea latura 
estetică dezvoltată, mi-a zis: 
„Uite, nu vrei să te duci într-un 
sat să vezi case vechi și străzi 
sinuoase?”. Așa am ajuns într-o 
altă lume, în satul Săsăuș, în 
care atunci, prin ’97, încă nu 
apăruseră modificări. Acolo 
am descoperit, într-o casă 

ruinată, prăbușită, un căpătâi 
vechi, adică o față de pernă, și 
un vas de ceramică spart. Ceva 
m-a atras iremediabil la aceste 
obiecte și am inițiat o mică 
colecție etnografică. 

După aceea am umblat prin 
sat și am adunat obiecte vechi 
de la bunici, de la rude. Și așa 
am început să salvez, de fapt, 
pe când eram elev, patrimo-
niul de pe Valea Hârtibaciului, 
cu bicicleta sau pe jos. Chiar și 
iarna, mergeam prin zăpadă, 
însă era o vreme când din sens 
opus tirurile strângeau obiecte 
etnografice, care luau drumul 
Italiei, al Germaniei unde se 
vindeau. Sigur, nu se putea 
compara ceea ce colecționa 
un adolescent din banii de 
buzunar cu tot ceea ce pleca 
de pe Valea Hârtibaciului. 
Începuse tranziția spre globa-
lizare și era exact momentul în 
care conștiința identității era 
la cel mai scăzut nivel. Deci, 

„Sunt implicat 
total în mișcarea 
de redescoperire a 
identității naționale”

Eugen Vaida a inițiat un adevărat val social 
care reușește să însuflețească comunitățile 
rurale și să creeze, exact ca în poiana lui 

Iocan, spații de adunare ale sătenilor în jurul 
monumentelor locale, precum bisericile, morile 
și casele tradiționale. Soluția inovatoare constă 
în faptul că Eugen reușește, exact ca un gardian 
al identității culturale locale, să aducă oamenii 
din comunitatea locală și voluntarii mai aproape 
de rădăcinile lor și să se alăture cu toții unui 
proces de conservare a monumentelor istorice. 

Eugen Vaida, 
președinte 

Asociația 
Monumentum
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■■ Care sunt principalele 
obiective?
Obiectivul de la care am plecat 
a fost salvarea patrimoniului. 
Dar ne-am dat seama că, dacă 
nu o facem într-un mod sus-
tenabil, nu avem nicio șansă, 
deoarece aceste clădiri se vor 
degrada din nou. De aici au 
apărut celelalte obiective: 
formarea profesională conti-
nuă pentru tinerii specialiști 
și pentru studenți, implicarea 
comunităților locale și salva-
rea patrimoniului imaterial, 
adică a meșteșugurilor tradi-
ționale. 

Totodată, dorim să creștem 
filantropia în România și să 
generăm informații viabile 
pentru cei care lucrează în 
mediul politicilor publice. 
Sigur că pentru noi, pentru 
Asociația Monumentum, 
există încă un obiectiv: să aju-
tăm să crească toate celelalte 
ONG-uri.

■■ Cum aflați despre monu-
mentele la care trebuie să 
interveniți?
Nu e chiar ca la 112, unde 
suni și în jumătate de oră vine 
ambulanța. Aceste clădiri stau 
în paragină de zeci de ani, 
deci urgența e cumva de multă 
vreme. Este nevoie de o pre-
gătire destul de îndelungată, 
de luni sau chiar ani înainte 
de intervenție. Sunt necesare 
documentații, autorizări, e ne-
voie de organizarea înscrierii 
voluntarilor. În plus, trebuie să 
se pregătească și comunitatea, 
autoritățile să aprobe anumite 
bugete în ședințele de Consiliu 
și așa mai departe. 

Deci, ca logistică, progra-
măm de pe un an pe altul in-
tervențiile. Undeva la sfârșitul 
lui februarie lansăm proiec-
tele pentru aproximativ 20 
de șantiere, 20 de intervenții 
ale celor opt ambulanțe. Anul 
acesta am avut aproximativ 
550 de voluntari înscriși, 

înainte de Ambulanța pentru 
Monumente, a fost un fel de 
ambulanță pentru obiectele 
etnografice. 

Așa am început, după care 
am plecat la facultate, la Bu-
curești. Acolo am rămas șase 
ani, am studiat arhitectură, 
am lucrat la o firmă, după 
care am înființat și un birou 
cu câțiva colegi. Am proiectat 
diverse construcții, standuri, 
amenajări interioare etc. Însă 
la un moment dat am zis că 
trebuie să plec, nu mai puteam 
să rămân în București. Tot 
timpul am așteptat, de fapt, un 
moment să mă întorc acasă. 

■■ Ce planuri aveai pentru 
revenirea acasă, în satul 
copilăriei?
Visul meu era să salvez clădi-
rile și patrimoniul etnografic 
de pe Valea Hârtibaciului. 
M-am întors în Alțâna, la pă-
rinți, unde nu am avut un job 
la început, dar asta n-a contat 
foarte mult în drumul meu 
către salvarea patrimoniului. 
Am început cu un proiect 
mic, prin care voiam să fac 
cunoscute personalitățile 
locale copiilor de pe Valea 
Hârtibaciului, proiect care s-a 
numit Zece mari hârtibăceni. 
Am identificat 51 de perso-
nalități, alături de un isto-
ric, Mircea Drăgan, și l-am 
dezvoltat mergând prin școli 
și rugându-i pe profesori să le 
prezinte informațiile elevilor.

■■ Cum a apărut necesitatea 
înființării Asociației  
Monumentum?
Cam în aceeași perioadă l-am 
cunoscut pe William Blacker, 
un scriitor britanic, care a 
publicat una dintre cele mai 
frumoase cărți despre tradiții-
le, oamenii și patrimoniul din 
România: Along the Enchanted 
Way: A Story of Love and Life 
in Romania. Ne-am întâlnit la 
Apoș, în județul Sibiu, împre-
ună cu un prieten, Mihai Bar-

bu, care acum e coleg cu mine 
în Asociație și care face lucruri 
la fel de frumoase pe partea de 
biodiversitate. Eu doream să 
fac un proiect de monitoriza-
re a patrimoniului, adică un 
proiect fotografic prin care să 
documentăm casele tradițio-
nale, ca să avem o evidență a 
modului cum erau realizate. 
Poate generațiile viitoare își 
doresc să reconstruiască ceea 
ce în acel moment distrugeau 
părinții și bunicii lor. 

Acea întâlnire și necesitatea 
de a realiza diverse partene-
riate au făcut ca în 2012, cu 
sprijinul lui William și îm-
preună cu alți cinci colegi, să 
înființăm un ONG, Asociația 
Monumentum. Și de atunci a 
mers totul strună. N-am avut 
piedici mari, nu ne plân-
gem, fiecare zi aduce o nouă 
experiență, o nouă provocare. 
Sigur, uneori mai dăm și de 
greutăți financiare, mai ales 
acum, după pandemie și cu 
războiul de la graniță. Dar 
avem parteneri foarte buni. 
Asta e de fapt ce vreau să 
transmit, că există o renaștere 
a conștiinței identității locale 
și naționale din partea oame-
nilor de afaceri din România, 
care doresc să contribuie la 
reconstrucția acestei țări și 
fiecare se implică într-un 
domeniu care îi este drag.  

■■ În 2015, Alteța Sa Regală, 
Charles, Prinț de Wales, a 
avut amabilitatea să inaugu-
reze țiglăria tradițională  
de la Apoș, proiect inițiat  
de Asociație. 
Așa este. Am înființat acest 
atelier de țiglărie tradiți-
onală, la Apoș, care a fost 
inaugurat în iunie 2015, în 
prezența Alteței Sale Regale, 
Prințul de Wales. Și de atunci 
beneficiem de sprijinul con-
stant al Alteței Sale, fiind și 
cel mai important susținător 
al Ambulanței, încă din pri-
ma zi. Prințul Charles susține 

foarte puternic patrimoniul 
din România și este la curent 
cu toate lucrările. Chiar 
acum două săptămâni ne-a 
vizitat din nou pe șantier, a 
dat mâna și a stat de vorbă cu 
fiecare voluntar. Ține foarte 
mult la acești tineri, mai ales 
că fac parte dintr-o mișcare 
de redescoperire a identității 
naționale. 

■■ În ce constă ajutorul  
pe care îl acordă  
Asociația Monumentum  
la nivel național? 
Am gândit acest proiect, Am-
bulanța pentru Monumente, 
ca un sistem de franciză, 
deci poate fi implementat de 
diverse organizații înființate 
în regiunile în care dorim să 
intervenim. În acest moment 
există opt organizații, iar la 
unele chiar am ajutat la înfi-
ințarea lor. Fiecare derulează 
undeva la două-trei interven-
ții anuale. Noi, cei din sudul 
Transilvaniei, avem o capaci-
tate mai mare, intervenim pe 
zece monumente.  

■■ Cum funcționează Ambu-
lanța pentru Monumente?
Ambulanța are un mod de 
lucru în care sunt implicați 
patru actori. Este, pe de o 
parte, administrația locală 
sau regională care finanțea-
ză, în general, materialele 
de construcție. Multe dintre 
clădiri sau biserici sunt în 
proprietate publică ori apar-
țin comunităților. Al doilea 
actor este comunitatea locală 
care ne găzduiește în case și 
ne oferă masa gratuit. Apoi 
este organizația, ONG-ul, 
care are rol de coordonare 
a întregului proiect și este 
un liant între ceilalți actori. 
Ultimul este comunitatea 
profesioniștilor care coor-
donează partea tehnică a 
Ambulanței și realizează do-
cumentațiile pentru avizare 
și autorizare. 

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

„Să pui în siguranță 
înseamnă să 

oferi acel ajutor 
monumentului ca să 

supraviețuiască, să nu 
se mai degradeze. În 

general sunt lucrările 
de restaurare minime, 

deci cele urgente.”
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tocmai pentru a da României 
un răgaz de 10, 20 de ani să se 
pregătească pentru ca atunci 
când vom avea capacitatea 
de restaurare integrală să o 
putem face. 

■■ Formați punți prin care 
voluntarii și comunitatea 
locală depășesc diferențele 
și lucrează laolaltă pentru a 
proteja patrimoniul. Cum 
reușiți să schimbați mentali-
tățile referitoare la patrimo-
niul rural?
Cumva ne unește interesul 
comun. De fapt, toată lumea 
dorește salvarea acelei clădiri. 
Și atunci, dincolo de viziunile 
diferite legate de alte lucruri, 
până la urmă găsim o meto-
dă să ne înțelegem, prin care 
să punem umărul toți și să 
salvăm acel monument. Pe de 
altă parte, în mediul rural cea 
mai bună educație prin soci-
alizare se face undeva seara, 
pe la ora 20:00, la o pălincă. 
Oamenii din sat văd că niște 
tineri cu școală sunt dispuși 
să vină să lucreze voluntar 
pentru salvarea clădirii de care 
comunitatea lor nu s-a ocupat 
ani la rândul. 

Într-un anumit sat, în care 
lucram de ceva vreme, lumea 
doar accepta să restaurăm 
fațadele și ne ziceau: „Bine, 
bine, când vom avea bani, o 
să facem altfel. Până atunci 
acceptăm, o facem așa, în mod 
tradițional, albastră, cum vreți 
voi, pentru că nu avem bani în 
momentul ăsta.” 

Ei bine, după ce am organi-
zat un mic eveniment, un obi-
cei săsesc, și am adus formația 
pe care și-au dorit-o sătenii și 
am dansat toată seara, brusc, a 
doua zi și-au schimbat consi-
derabil ideea despre ce facem 
acolo. Au prins încredere în 
noi și, la un moment dat, ne 
întrebau aproape toți în ce cu-
loare să-și zugrăvească fațada 
casei. De fapt, au simțit că le 
cunoaștem bine obiceiurile și 

că știm foarte bine ce facem la 
ei în sat. 

■■ Cum se pot implica  
oamenii care vor să ajute?
În general, avem nevoie de 
ajutor în două situații. În pri-
mul rând, dacă există meșteri 
care doresc să ofere o mână 
de ajutor ca voluntari sunt 
bineveniți. Apoi avem nevoie 
în continuare de donații. Sunt 
cele opt Ambulanțe, fiecare cu 
contul ei, în funcție de regiu-
nea pe care fiecare dorește să 
o sprijine. 

În plus, anunțăm public 
intervențiile noastre. Dacă 
cineva e interesat de un anumit 
monument care e pe lista 
noastră și dorește să ne susțină, 
întotdeauna mai e nevoie de 
ceva: alimente, materiale, 
sprijin pentru întocmirea docu-
mentațiilor, adică specialiști 
care să ne susțină pro bono cu 
realizarea acestor analize, de 
la studiul geotehnic, releveu la 
expertize și așa mai departe. 

■■ Ce urmează pentru  
Asociația Monumentum? 
Ambulanța pentu Monumen-
te este prioritatea numărul 
unu și apoi dezvoltarea aces-
tui meșteșug al țiglăritului, 
de care suntem foarte atașați. 
Personal, simt că poate crea 
un model unic, legat de cum 
se poate reînvia, salva și pro-
mova un meșteșug. 

■■ Pentru tine, personal,  
ce îți dorești?
Nu am timp să mă gândesc la 
ce îmi doresc, mă simt bine 
cu ce fac. Concediul meu se 
petrece atunci când sunt pe 
acoperiș și pun țiglă. Sunt 
fericit când nu sună telefo-
nul sau nu trebuie să facem 
o documentație, când sunt 
cu studenții acolo sus și dăm 
țiglă din mână în mână sau 
le explic cum funcționează 
anumite materiale în diverse 
scenarii. 

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Ashoka Fellows: 
inovatori sociali 
cu spirit antreprenorial

După un laborios proces de selecție, 
Eugen Vaida de la Asociația 
Monumentum a fost desemnat 
în 2021 unul dintre cei doi Ashoka 
Fellows din România. Ei se alătură 
astfel comunității globale de 3.800 de 
antreprenori sociali din peste 94 de 
țări, pe care Ashoka îi sprijină pe viață, 
prin suport financiar și non-financiar 
pentru a-i ajuta să-și crească impactul, 
acesta fiind cel mai accelerat mod 
de a produce schimbare sistemică 
în societate. „Mă interesează acest 
networking de ashokiști, pentru că 
fiecare coleg a schimbat cumva 
paradigma în domeniul lui. Practic, a 
văzut din alt unghi o problemă socială 
și i-a găsit și soluțiile. Sunt niște oameni 
adaptabili, realiști, cu o capacitate 
de muncă și o voință extraordinare, 
care știu inclusiv cum să comunice 
cu oamenii, unii chiar gestionează 
mii de voluntari. Ashoka ne ajută să 
ne descoperim pe noi, să înțelegem 
cu adevărat care-i impactul pe care îl 
avem prin tot ceea ce facem”, spune 
Eugen Vaida, fondator al Asociației 
Monumentum. 

dintre care jumătate sunt 
studenți la Arhitectură.   

În România, în anul 2016, 
erau peste 600 de monumente 
istorice care aveau nevoie de 
ajutor. Acum cred că sunt mai 
multe, pentru că noi, anual, 
cu cele 20 de intervenții, nu re-
ușim să prindem din urmă sau 
să echilibrăm aceste pierderi.  

■ ■ Care sunt criteriile după 
care alegeți obiectivele care 
au nevoie de intervenție?
Stadiul de degradare, valoarea 
monumentului în sine  
(există categoria A sau B ori 
chiar monumente pe lista  
UNESCO) și implicarea 
comunității. De multe ori, 
implicarea comunității este 
chiar mai importantă pentru 
că urmărim să dăm o traiec-
torie sustenabilă intervenției. 
Mergem acolo unde șansele 
sunt mai mari să avem succes, 
pentru că oamenii au nevo-
ie de modele funcționale și 

se iau unii după alții. Așa 
că este adevărat, alegem și 
intervenim unde lumea e mai 
implicată, tocmai pentru a 
da un exemplu și celorlalte 
comunități că se poate. 

■■ Ce înseamnă „să pui în 
siguranță” un monument?
Să pui în siguranță înseamnă 
să oferi acel ajutor monumen-
tului ca să supraviețuiască, să 
nu se mai degradeze. În gene-
ral sunt lucrările de restaurare 
minime, deci cele urgente. Pot 
fi lucrări de refaceri de ziduri 
prăbușite, sprijiniri, copertine 
peste învelitoare sau chiar 
înlocuiri de învelitoare, acolo 
unde e mai simplu să facem 
asta. Practic, sunt lucrări de 
sprijinire și de consolidare 
structurală. Se spune că un 
monument are nevoie de 
pălărie și de bocanci buni ca 
să supraviețuiască. Asta facem 
noi. Am propus această va-
riantă a punerii în siguranță 

„Dincolo de viziunile 
diferite legate de alte 

lucruri, până la urmă 
găsim o metodă să ne 

înțelegem, prin care 
să punem umărul 

toți și să salvăm acel 
monument.”
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RECONSTRUCȚIE
MAMARĂ

Reconstrucția mamară este o 
procedură chirurgicală care 
reface forma sânului după 
o mastectomie totală sau 
parțială ‒ operație care înde-
părtează sânul sau porțiunea 
ce conține tumora, pentru 
a trata sau preveni apariția 
cancerului la sân. Există mai 
multe variante de reconstruc-
ție mamară, iar abordarea 
depinde de dimensiunea și 
localizarea tumorii înde-
părtate, precum și de gradul 
de afectare a lanțurilor de 
ganglioni limfatici.

Procesul de reconstrucție 
mamară poate începe de 
la momentul mastectomiei 
(reconstrucție imediată) sau 
poate fi realizat mai târziu. 
Reconstrucția mamară nu va 
recrea exact aspectul și senza-
ția unui sân natural, deoarece 
sensibilitatea zonei este mult 
diminuată. Cu toate acestea, 
conturul noului sân poate 
restabili o formă similară cu 
cea dinaintea mastectomiei. 
Stabilirea unui protocol medi-
cal personalizat și construirea 

unei relații bazate pe încrede-
rea și colaborarea dintre chi-
rurgul plastician și pacientă 
sunt foarte importante pentru 
un rezultat estetic optim. 

Dr. Maximilian Muntean, 
medic primar chirurgie 
plastică, chirurgie estetică și 
microchirurgie reconstructi-
vă, Spitalul MedLife Humani-
tas Cluj, ne explică tehnicile 
complexe de reconstrucție 
mamară, care sunt investi-
gațiile necesare, precum și 
indicațiile postoperatorii. 

Când este indicată 
operația de refacere  
a sânului
Tratamentul cancerului de 
sân este unul lung și dificil 
din toate punctele de vedere 
– atât fizic, cât și psihologic. 
După o mastectomie, 
următoarea etapă a 
tratamentului presupune 
reconstrucția mamară și 
revenirea, în felul acesta, la 
corpul și imaginea pe care 
pacienta le cunoștea înainte 
de diagnostic.

Procedura de reconstrucție 
mamară se poate realiza ime-
diat, în același timp operator 
cu mastectomia, sau mai 
târziu, la un interval de câteva 
luni ori un an după mastecto-
mie. În unele cazuri, recon-
strucția mamară necesită mai 
multe intervenții pentru a 
ajunge la rezultatul dorit.

Momentul ideal pentru 
această intervenție diferă de 
la o pacientă la alta și depinde 
de stadiul bolii și de starea ge-
nerală de sănătate a acesteia.

Perioada 
preoperatorie
În primul rând, pacientele 
trebuie să știe că există multe 
posibilități de reconstrucție 
mamară – se poate face 
reconstrucție cu țesut autolog 
(mușchi și grăsime recoltate 
de la pacientă) sau cu 
expandere/implanturi. Aceste 
aspecte se vor determina 
în urma unor discuții cu 
medicul specialist care 
efectuează reconstrucția și 
acesta va putea decide cea 

[CHIRURGIE MODERNĂ]

Terapia cancerului de sân include intervenții chirurgicale 
complexe, care pot afecta părți din țesutul mamar, iar în unele 
cazuri, unul sau ambii sâni. Perspectiva de a trăi pe termen lung 
fără un sân sau fără amândoi ori cu deformări profunde poate 
avea un efect important asupra psihicului și stării generale a 
femeii. Reconstrucția mamară este o soluție chirurgicală care 
ajută la redobândirea feminității și a încrederii în sine, pe lângă 
efectele estetice evidente.
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[CHIRURGIE MODERNĂ]

mai bună variantă pentru 
pacientă.

Un al doilea aspect impor-
tant ar fi respectarea controa-
lelor post-operatorii, dar și 
respectarea controalelor de 
rutină – ecografice, mamo-
grafice, RMN etc. Chiar dacă 
vorbim despre un sân recon-
struit (unde nu mai există 
glandă proprie), pacienta are 
în continuare responsabili-
tatea de a consulta doctorul 
oncolog și medicul imagist 
pentru a se asigura că totul 
este în regulă chiar și după 
reconstrucția mamară.

Iar ultimul lucru pe 
care pacientele trebuie să-l 
înțeleagă este faptul că o 
reconstrucție mamară nu este 
pentru toată lumea. Pacien-
tele trebuie să-și dorească 
foarte mult această interven-
ție pentru că pornesc la drum 

este cazul, trimitem aceste 
paciente la psiholog pentru 
consiliere, iar noi, ca chirurgi 
plasticieni, le asigurăm că 
reconstrucția mamară este 
„cireașa de pe tort”, lumina 
de la capătul tunelului acesta 
lung și apăsător și metoda 
prin care își vor reîntregi 
corpul și își vor recăpăta 
stima de sine.
 
Ce investigații 
sunt necesare
Toate pacientele care 
efectuează o reconstrucție 
mamară ajung la acest pas 
după un amplu control 
oncologic, având un dosar 
complet de investigații. 
Așadar, pentru reconstrucție 
nu mai sunt necesare 
investigații suplimentare 
– este suficient un bilanț 
recent care să ateste faptul că 

pacienta se prezintă fără alte 
probleme de sănătate, fără 
boli în evoluție, metastaze etc. 
În plus, pe toate pacientele pe 
care urmează să le operez le 
trimit înainte de intervenție 
la oncolog pentru ca acesta să 
confirme faptul că pacienta 
este o candidată bună pentru 
reconstrucție.

Tipuri de 
reconstrucție 
mamară 
Pot spune fără modestie 
că în momentul de față, la 
Spitalul MedLife Humanitas 
Cluj, folosim aceleași 
tehnici reconstructive ca 
în cele mai mari centre de 
profil din lume. Efectuăm 
reconstrucții cu implant, 
expander, lambouri 
pediculate, lambouri libere pe 
perforante, matrici dermale 
etc. Avem termografie și 
angiografie cu verde de 
indocianină intraoperator 
pentru evaluarea perfuziei, 
deci pacienta este în deplină 
siguranță și rezultatele 
estetice sunt optime. 

Etapele operației
Procedura cel mai des 
efectuată de mine e 
reconstrucția imediată cu 
implant după mastectomie. 
Intervenția decurge în felul 
următor: chirurgul oncolog 
realizează mastectomia la o 
pacientă cu cancer mamar, 
mastectomie care poate 
să înlăture tot sânul sau 
să păstreze pielea sânului 
și complexul areolo-
mamelonar. Totul depinde de 
tipul de tumoră și localizarea 
acesteia. După finalizarea 
mastectomiei, echipa de 
chirurgie plastică realizează 
partea de reconstrucție, 
care implică pregătirea 
lambourilor de mastectomie 
restante, ridicarea mușchiului 
pectoral mare, inserția 

implantului și simetrizarea cu 
sutura finală. 

Tehnică nouă de 
reconstrucție 
Sunt multe cazuri frumoase 
care îmi vin în minte, dar 
dacă ar trebui să aleg ceva 
deosebit, ar fi o pacientă pe 
care am operat-o recent, care 
avea o mastectomie realizată 
în urmă cu doi ani și iradiere. 
Din cauza mastectomiei, a 
limfadenectomiei (procedura 
prin care se îndepărtează 
ganglionii din axilă) și a 
radioterapiei, pacienta a 
dezvoltat o complicație gravă 
– limfedem al brațului. Acest 
limfedem (se mai numește 
braț gros chirurgical) poate să 
apară după limfadenectomie 
și este extrem de debilitant 
pentru paciente, care au un 
braț imens, au numeroase 
infecții și în final își pierd 
complet funcția mâinii. 

La această pacientă am 
utilizat o tehnică nouă de 
reconstrucție pentru a rezolva 
ambele probleme, și recon-
strucția mamară, și limfe-
demul. Am realizat recon-
strucție mamară cu un țesut 
recoltat de la nivel abdomi-
nal, care e detașat complet de 
corp cu vase de sânge, și apoi 
plasat la nivel toracic, unde 
se realizează anastomozele 
vasculare (se reface legătura 
vasculară cu corpul în altă 
locație). Pe lângă acest țesut, 
am transferat și ganglioni 
recoltați de la nivel inghinal 
pentru a rezolva și limfe-
demul (ganglionii au fost 
transferați cu vase în locul 
celor scoși la limfadenecto-
mie). Operația a durat 11 ore 
și a fost un succes deplin. 

Temeri 
ale pacientelor
Există multiple temeri, de 
la complicații de reapariție 
a cancerului, până la 

probleme cu protezele în 
viitor etc. Acestea dispar 
după o discuție cu chirurgul 
plastician și majoritatea 
pacientelor aleg să facă 
reconstrucție. 

Recuperarea 
după operația 
de reconstrucție 
mamară
Indicațiile și recuperarea sunt 
extrem de diferite, în funcție 
de tipul de reconstrucție 
realizat. Cu toate acestea, 
indicațiile au la bază principii 
de bun-simț, repaus la pat, 
odihnă, exerciții pentru 
recăpătarea mobilității, 
pansat zilnic, evitarea 
eforturilor inutile și urmarea 
tratamentului prescris. 
Majoritatea pacientelor se 
recuperează relativ rapid, în 
aproximativ 2-3 săptămâni 
fiind apte de a-și relua 
programul cotidian. 

Cea mai 
pretențioasă 
specialitate 
chirurgicală 
Chirurgia plastică este cea 
mai pretențioasă specialitate 
chirurgicală și lucrăm în 
mod uzual cu transferuri 
vasculare/nervoase/limfatice. 
Chirurgia minim invazivă/
laparoscopică nu a intrat 
în domeniul chirurgiei 
plastice în așa mare măsură 
ca în celelalte specialități 
chirurgicale, prin simplul 
fapt că în meseria noastră, 
reconstrucțiile tisulare 
necesită incizii și transfer 
de țesuturi care nu pot fi 
realizate endoscopic. Deci, 
deși nu lucrăm endoscopic, 
realizăm toate procedurile cu 
ajutorul lupelor chirurgicale 
sau a microscopului 
operator, minim 
invazivitatea fiind dată de 
lipsa traumei chirurgicale și 
finețea actului operator. 

într-o călătorie lungă. Dacă 
pacientele reușesc să asculte 
indicațiile medicilor, să aibă 
răbdare în tot acest proces, de 
cele mai multe ori rezultatele 
sunt foarte bune. Dar este un 
proces lung, complex și mai 
greu de realizat decât mastec-
tomia în sine. 

O mare încărcătură 
psiho-emoțională 
Din nefericire, după aflarea 
diagnosticului de cancer 
mamar, aceste paciente 
traversează o perioadă 
dificilă, plină de investigații, 
intervenții chirurgicale, 
chimioterapie, radioterapie 
etc. Pacienta care ajunge la 
reconstrucție este la capătul 
unui drum lung și foarte 
greu și de multe ori nu mai 
dorește să facă nimic, vrea 
doar să renunțe. De câte ori 

Articol realizat cu sprijinul  
dr. Maximilian Muntean, medic 
primar chirurgie plastică, chirurgie 
estetică și microchirurgie 
reconstructivă și medic specialist 
chirurgie generală. Membru activ 
în numeroase societăți științifice, 
dr. Muntean este coordonatorul 
Departamentului de Chirurgie 
Plastică și Microchirurgie 
Reconstructivă, precum și al 
Programului de Reconstrucție 
Mamară din cadrul Institutului 
Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” 
din Cluj-Napoca. Experiența sa 
este atestată și de activitatea 
didactică și de cercetare din cadrul 
UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-
Napoca, în calitate de asistent 
universitar.
  Dincolo de colaborările cu 
instituții medicale prestigioase 
din Cluj-Napoca și din străinătate, 
dr. Muntean acordă o atenție 
deosebită și activității științifice și 
de cercetare, demers concretizat 
în articole publicate în reviste 
de specialitate naționale și 
internaționale. Dr. Maximilian 
Muntean activează în cadrul 
Spitalului MedLife Humanitas Cluj. 
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[ÎNTÂLNIRI CU OAMENII MEDLIFE]

Suntem datori să dăm 
o speranță în cazurile 
cu prognostic sever”

„

acesta a fost visul meu. Să 
ajung să dispun de aparatura 
spitalelor din străinătate, să 
lucrez în aceleași condiții, 
pentru ca toți pacienții să fie 
tratați cât mai bine. Pot să 
spun că acele așteptări și acel 
vis s-au împlinit în momentul 
în care am ales să lucrez la 
MedLife Polisano Sibiu. 

Povestiți-ne, vă rog, 
despre intervențiile 
complexe pe care le faceți 
la MedLife Polisano Sibiu. 
În cei aproape zece ani de 
când lucrez în acest spital 
am realizat peste 4.000 de 
operații, incluzând patologii 
variate ale sistemului nervos 
central: tumori, malformații, 
accidente vasculare cerebra-
le, probleme degenerative 
spinale la pacienți aparținând 
tuturor grupelor de vârstă, 
începând cu nou-născut. 

Consider că intervenți-
ile  chirurgicale cele mai 
importante sunt acelea din 
sfera neuro-oncologică, mai 
ales awake brain surgery, 
respectiv chirurgia tumo-
rilor cerebrale cu pacientul 
treaz. Aceasta este o tehnică 
extrem de complexă, care se 
referă la înlăturarea tumori-
lor cerebrale situate în zone 
elocvente (cea a limbajului, 
cea motorie) și care presupu-
ne rezecția tumorii cerebrale 
fără să fie afectată capacitatea 
de comunicare sau motorie a 
pacientului.  

Tot în sfera oncologică, 
menționez intervențiile 
reprezentate de chirurgia 
tumorilor cerebrale folosind 
fluorescența. Aceasta e o 
tehnică modernă care constă 
în administrarea, înainte de 
operație, a unei substanțe 
care se fixează în țesutul 
tumoral și care, sub anali-
za unui microscop special, 
determină colorarea masei 

Despre menirea de a da șansă la o nouă viață 
cu dr. Claudiu Matei, medic neurochirurg de 
excepție, coordonatorul echipei din secția de 

neurochirurgie a Spitalului MedLife Polisano Sibiu.
tumorale, astfel încât face 
posibilă o rezecție tumorală 
mai amplă.  

Alt aspect al experienței în 
spital, în practica noastră cu-
rentă, este legat de chirurgia 
hipofizară. În neurochirurgie, 
prototipul chirurgiei minim 
invazive este reprezentat de 
chirurgia tumorilor hipofi-
zare, care presupune rezecția 
tumorilor hipofizare prin 
abord endoscopic transnazal. 
Sunt intervenții minim inva-
zive, fără incizie, cu o traumă 
minoră asupra țesuturilor. 
Astfel se creează premisele 
unei recuperări rapide, cu o 
inserție socio-profesională 
precoce a pacienților. 

Tocmai v-ați întors din 
SUA, de la o întâlnire cu 
dr. Alfredo Quiñones-
Hinojosa, cunoscut și ca 
Dr. Q, neurochirurg, autor 
și cercetător (prezent în 
documentarul medical  
The Surgeon’s Cut/Chirurgi 
vizionari, Netflix).  

Domnule doctor, cum au 
fost începuturile dvs. în 
neurochirurgie? 
Ce pot să spun e că n-am avut 
părinți medici, însă întot-
deauna mi-a plăcut să lucrez 
cu oamenii și mi se părea 
ceva deosebit să reușești să 
vindeci anumite boli. Părinții 
au văzut aptitudinile mele și 
m-au îndrumat și susținut 
spre o carieră medicală. 

Am urmat Facultatea de 
Medicină și în anul doi de 
studii m-a impresionat cursul 
de neuroanatomie predat la 
vremea aceea de unul dintre 
cei mai renumiți specialiști 
din țară, profesorul Ludovic 
Seres-Sturm. Acela a fost 
momentul care a declanșat 
pasiunea mea pentru studiul 
creierului și al sistemului 
nervos și m-a determinat să 
aprofundez acest domeniu. 

Și atunci, ca și acum, eram 
fascinat de legătura aceasta 

Cum a fost întâlnirea?
A fost un privilegiu să-l cunosc 
și să-l văd la lucru pe unul din-
tre cei mai importanți neuro-
chirurgi din lume la momentul 
de față. Practic, am luat contact 
cu Sistemul de Sănătate Mayo, 
un lanț de referință la nivel 
mondial, cu peste 60.000 de 
angajați, o societate non-profit 
care, alături de îngrijirea paci-
enților, are drept obiective cer-
cetarea și educația. Dacă facem 
o paralelă cu Sistemul Medical 
MedLife, există unele simi-
litudini, păstrând proporția, 
deoarece și noi avem în centrul 
actului medical pacientul și 
ideea de excelență.  

Cunoșteam activitatea 
domnului profesor Quiñones, 
pentru că a scris cărți de refe-
rință pentru neurochirurgie și 
vizionasem filmul care l-a făcut 
celebru. Domnul profesor are o 
experiență remarcabilă în tra-
tamentul tumorilor cerebrale și 
al tumorilor de bază de craniu 
și am mers acolo special pentru 
a-mi îmbogăți expertiza în 

nedeslușită dintre creier ca 
organ și mintea, gândurile, 
trăirile și sufletul nostru. Ca 
urmare, în timpul facultății 
m-am adresat secției de neu-
rochirurgie a Spitalului Clinic 
Județean din Sibiu și am înce-
put să lucrez acolo mai întâi 
ca voluntar și, ulterior, chiar 
ca asistent medical. Și astfel, 
încă din anul doi de facultate, 
am asistat la primele inter-
venții chirurgicale pe creier. 

Ce așteptări aveați atunci? 
Cariera de neurochirurg am 
început-o într-un spital de 
stat, cu multe lipsuri, fără să 
dispunem de multe din cele 
necesare diagnosticării și 
tratării unor afecțiuni. Ca să 
ajutăm pacienții, împreună cu 
colegii, cumpăram din micile 
noastre economii instrumen-
te cu care reușeam totuși să 
facem performanță.  

În perioada rezidențiatului 
și, ulterior, ca medic specia-
list, am lucrat în străinătate, 
în Franța, Spania, Germania, 
în condiții pe care le-ar dori 
orice doctor și pacient. Apoi 
am revenit în țară. De fapt, 

această zonă. Experiența a fost 
impresionantă și desigur că 
încerc să transpun cel puțin o 
parte din lucrurile văzute și la 
noi. Am creat niște conexiuni 
pe care sper să le menținem și 
să le dezvoltăm împreună cu 
domnul profesor. 

Ce vă bucură în 
momentul în care faceți 
bine un pacient? 
Menirea unui medic este de 
a ajuta, de a reda sănătatea, 
de a da șansa la o nouă viață 
și satisfacția este maximă 
când reușim să tratăm bo-
lile. Există însă cazuri când 
nu putem să vindecăm, când 
reușim doar să ameliorăm 
suferința și acest aspect este 
foarte important. Suntem 
datori să dăm o speranță și 
în cazul unor afecțiuni cu 
prognostic sever.

Sunteți conectat 
permanent la evoluțiile 
din domeniu. 
Cum arată viitorul? 
Suntem obligați să ținem pa-
sul cu aceste evoluții pentru 
că tehnologia, în general, 
ușurează munca chirurgului 
și crește siguranța actului 
chirurgical. Viitorul neuro-
chirurgiei este într-adevăr 
interesant. Suntem în era 
roboticii, apar tot mai multe 
intervenții în care robotul 
comandat de chirurg aduce 
precizie și înlătură o parte 
din eroarea umană. Precizia 
aceasta este necesară în anu-
mite intervenții chirurgicale 
și neurochirurgicale, cum ar 
fi implantarea unui șurub în 
anumite localizări vertebrale 
mai delicate sau introducerea 
unui electrod intracerebral 
în cadrul unei stimulări cere-
brale profunde. Sunt situații 
când aplicabilitatea roboticii 
este necesară și utilă. 
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SOARELE
[DOZA DE SĂNĂTATE]

mina vizibilă sau chiar la cea 
artificială.

Erupția polimorfă  
la lumină
Cea mai frecventă fotoder-
matoză este reprezentată de 
erupția polimorfă la lumină 
(PMLE). Această erupție se 
manifestă sub forme variate, 
de unde și termenul „polimor-
fă”, și poate include leziuni de 
mai multe tipuri, care pot să 
apară într-un interval de câ-
teva ore până la câteva zile de 
la expunerea la soare. Simpto-
mul principal îl reprezintă le-
ziunile cutanate sever prurigi-
noase. Inițial apare un eritem 
însoțit de prurit, urmat apoi 
de leziuni distincte. Partea 
superioară a pieptului, brațele, 
coapsele, zona dorso-palmară 
și cea facială sunt localizările 
primare. 

Vestea bună este că leziunile 
cutanate se vindecă spontan în 
câteva zile de la încetarea ex-

punerii la soare sau la lumina 
artificială care emite raze 
ultraviolete (dispozitive de 
bronzare artificială). Leziuni-
le cutanate urticariene apar 
în câteva minute sub acțiunea 
razelor solare, iar expunerea 
întregului corp poate declan-
șa șocul anafilactic. Diagnos-
ticul se pune pe baza istoricu-
lui medical și a simptomelor 
clinice.

Tratamentul sistematic cu 
antihistaminice și cortizoni-
ce local poate fi insuficient, 
deoarece majoritatea pacien-
ților au un prag UV extrem 
de scăzut. Expunerea la doze 
progresiv crescânde de radi-
ație solară este utilizată tera-
peutic, însă faza de toleranță 
durează doar două până la 
trei zile, ceea ce înseamnă că 
terapia trebuie continuată.

Reacțiile 
fototoxice ale pielii 
Fotosensibilizările sunt fie de 
origine externă (aplicarea unei 
substanțe pe piele sau după 
contactul pielii cu diferite 
plante), fie internă (ingestia de 
substanțe sau de medicamente 
cu acțiune fotosensibilizante). 
Fotosensibilitatea indusă de 
medicamente este destul de 
frecventă și constă în reacții 
anormale care apar pe piele 
după expunerea la soare în 
timpul administrării anu-
mitor medicamente. Printre 
medicamentele sistemice cu 
efecte fototoxice se numără: 
fenotiazine, furocumarine, 
furosemid, amiodarona, acid 
tiaprofenic, ciprofloxacina.

Razele UV care sunt în mod 
normal tolerate fără reacție, 
în combinație cu substanțe 
fotosensibilizante, pot duce la 
reacții ale pielii asemănătoare 
arsurilor solare (eritem, edem 
sau vezicule și, ulterior, adesea 
pigmentare severă). Tetracicli-
nele induc în special onicoliza 
distală fototoxică. Reacțiile 

fototoxice după terapia cu 
amiodaronă sunt însoțite de 
pigmentare gri ardezie, de 
obicei ireversibilă. Eritemul în 
dungi, delimitat ascu-
țit, care corespunde 
urmei de periaj al 
ierbii pe piele, este 
tipic pentru derma-
tita de iarbă.

Utilizarea tuturor 
medicamentelor și 
cosmeticelor cu acțiuni 
fototoxice trebuie întrerup-
tă. Aplicarea sistematică a 
cremei de protecție solară este 
esențială. Hiperpigmentările 
reziduale pot  fi gestionate 
folosind depigmentante sau, 
în cazuri severe, poate ajuta 
terapia cu laser.

Dermatita 
fotoalergică
Este un tip de dermatită care 
apare după aplicarea anumitor 
substanțe pe piele, urmate de 
expunerea la soare. Reacțiile 
fotoalergice apar numai dacă 
s-a dobândit o sensibilizare 
specifică. Sunt, prin urmare, 
mult mai rare. 

Manifestările clinice acute 

sunt limitate la zonele pielii 
expuse la lumină, în special 
la acele zone în care a existat 
contact cu factori declanșatori 

fotoalergenici. Reacțiile 

fototoxice sunt 
definite prin margini 
extrem de  ascuțite (urme 
de contact) și caracterul lor 
destul de monomorf (prezintă 
o singură formă).

Tratamentul constă în 
neutralizarea fotoalergenului. 
Simptomele clinice acute sau 
cronice sunt tratate ca în cazul 
eczemelor de origine alergică. 
Protecția solară, folosind atât 
îmbrăcăminte densă, cât și 
protecție solară (filtre UV), 
este esențială.

În plină vară, din ce în ce mai multe 
persoane se confruntă cu afecțiuni 
ale pielii produse de expunerea la 

soare. Descoperă direct de la medicul 
dermatolog informații utile despre câteva 
dintre aceste reacții cutanate provocate 
de radiația solară.

și afecțiunile cutanate

Alergia la soare este un 
termen folosit adesea pentru 
a descrie o serie de afecțiuni 
în care apare o erupție roșie 
însoțită de senzație de mân-
cărime pe pielea care a fost 
expusă la lumina soarelui. 
Poate că ai auzit de fotosen-
sibilitate sau fotodermatoză 
ori cunoști pe cineva care 
suferă de această afecțiune, 
dar știi cu adevărat ce este? 
Fotosensibilitatea este cauzată 
de o reacție anormală a pielii 
la lumina soarelui. Acest 
lucru arată că oamenii pot fi 
sensibili la radiațiile solare, 
cum ar fi UVA, UVB, la lu-

punerii la soare și nu lasă nicio 
urmă. Mulți pacienți dezvoltă 
toleranță pe parcursul peri-
oadei însorite a anului. Astfel 
se explică incidența crescută a 
PMLE primăvara sau la înce-
putul verii, dar nu în timpul 
sezonului cald, când radiația 
solară este cea mai mare.

Tratamentul implică re-
zolvarea simptomatologiei și 
prevenirea. Evitarea expunerii 
ulterioare la soare duce la o 
remisiune rapidă și spontană, 
care poate fi accelerată prin 
aplicarea externă a cortizonice-
lor. Antihistaminicele amelio-
rează pruritul.

Urticaria solară
Este o afecțiune rară (0,08% 
din toate cazurile de urtica-
rie), dar severă. Se manifestă 
prin apariția unor umflături 
și iritații la nivelul pielii, înso-
țite de mâncărimi intense, de 
regulă pe trunchi, abdomen 
sau picioare, ca urmare a ex-

Articol realizat împreună cu  
dr. Amalia Cheregi, medic 
dermatolog, DermaLife Oradea.
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Cauze care declanșează afecțiunea

Putem afla etiologia toxiinfecției alimentare stabilind 
tipul alimentelor consumate și momentul instalării 
simptomelor în raport cu masa.

TIA determinate de bacterii:
Stafilococ auriu – surse frecvente: carne de pasăre, 
șuncă, salată de cartofi sau cu ou, maioneză, produse cu 
frișcă; simptomele apar în 1-6 ore de la consum.
Clostridium perfringens – surse frecvente: carne de vită, 
de pasăre, legume, sosuri; simptomele apar în 8-16 ore 
de la consum;
Vibrio cholerae – surse frecvente: fructe de mare, apă; 
simptomele apar în mai mult de 16 ore de la consum;
E. coli enterotoxigen – surse frecvente: salată, brânză, 
carne, apă; simptomele apar în mai mult de 16 ore de la 
consum;
E. coli enterohemoragic – surse frecvente: carne tocată, 
preparate la grătar din carne de vită, mezeluri, lapte 
nepasteurizat, legume crude, suc de mere; simptomele 
apar în mai mult de 16 ore de la consum;
Salmonella –surse frecvente: carne de vită, de pasăre, 
ouă, produse lactate; simptomele apar la mai mult de 16 
ore de la consum;
Campylobacter jejuni – surse frecvente: carne de pasăre, 
lapte nepasteurizat; simptomele apar la mai mult de 16 
ore de la consum.
TIA determinate de virusuri (Norovirus, Rotavirus, 
Adenovirus);
TIA determinate de paraziți (Giardia, Amoeba, 
Trichinella spiralis, Taenia solium);
TIA determinate de substanțe chimice: pesticide, 
mercur – din apa contaminată, anumiți pești (ton, pește-
spadă), fructe de mare.

în timpul verii

Copiii și
TOXIINFECȚIA ALIMENTARĂ

[JUNIOR]

Ca părinte, e important să 
știi la ce să fii atent ca să eviți 
riscurile, cum să-ți ajuți copilul 
să-și revină și când trebuie să 
mergi cu el la medic. Des în-
tâlnită în perioada concediilor, 
toxiinfecția alimentară (TIA) 
este o boală cauzată de consu-
mul de alimente și apă conta-
minate cu anumite bacterii, 
virusuri, paraziți sau substanțe 
chimice. Această afecțiune 
poate fi prevenită prin spălarea 
frecventă a mâinilor și a supra-
fețelor de gătit, împiedicând 
alimentele și ustensilele să se 
contamineze încrucișat, prin 
gătirea alimentelor la tempera-
tura adecvată și prin refrigera-
rea promptă a resturilor.

Surse de infecție
Copiii sunt expuși unui risc 
crescut de boli de origine ali-
mentară și complicații asociate, 
deoarece sistemul lor imunitar 
este încă în curs de dezvoltare 
și nu poate lupta eficient împo-
triva infecțiilor. 

Sursa de infecție este repre-

zentată de alimentele sau apa 
contaminate. De aceea, este 
mult mai sigur ca micuțul tău 
să consume apă îmbuteliată, 
iar alimentele să fie spălate și 
preparate termic corect. Aces-
tea pot fi contaminate fie în 
timpul procesului de prepara-
re, fie ulterior, dacă sunt ținute 
în condiții improprii, lipsite 
de igienă, sau alături de alte 
alimente care conțin bacterii. 
De asemenea, contaminarea 
alimentelor poate să apară 
atunci când sunt manipulate 
de persoane bolnave, care nu 
s-au spălat riguros pe mâini, 
sau când sunt consumate după 
data de expirare.

Cele mai întâlnite 
simptome
La copii, toxiinfecția alimenta-
ră se manifestă ca o gastroen-
terocolită, cu scaune diareice, 
vărsături, dureri abdominale, 
stare de oboseală. Un adult 
sănătos poate avea simptome 
mult mai ușoare decât un copil, 

Pe lângă mult așteptata vacanță, cu tabere, excursii și relaxare 
alături de bunici, vara este anotimpul care poate declanșa, 
în cazul copiilor, numeroase neplăceri medicale. O cauză 

importantă a îmbolnăvirilor celor mici sunt bolile transmise de 
alimente. Deoarece bacteriile se dezvoltă în medii calde și umede, 
intoxicațiile alimentare sunt frecvente în această perioadă a anului.

chiar dacă a consumat același 
aliment contaminat. Simpto-
mele toxiinfecției alimentare 
se ameliorează și dispar după 
câteva zile de îngrijire. Cei mai 
mulți copii se vindecă de aceas-
tă afecțiune în aproximativ o 
săptămână.

Supraveghere 
atentă: tratăm 
copilul acasă  
În cazul simptomelor ușoare, 
la un copil cu stare generală 
aparent bună, tratamentul to-
xiinfecției alimentare se poate 
face la domiciliu.

Cea mai importantă este 
hidratarea, deoarece prin 
vărsături și scaune diareice, 
copilul pierde apă și electro-
liți; în formele ușoare se pot 
administra ceai de mentă, 
supă de legume, precum și 
săruri de rehidratare, care 
conțin glucoză și electroliți 
(de obicei, la recomandarea 
medicului pediatru). Regimul 
alimentar constă în orez fiert, 
carne slabă fiartă sau la grătar, 
brânză de vaci slabă, supă de 
rădăcinoase, pâine prăjită, 
sticksuri, covrigei, biscuiți 
simpli, banane, mere coapte.

Când mergem cu 
cel mic la doctor
Prezentarea la cabinetul me-
dical se impune atunci când 

simptomele sunt severe, ca de 
exemplu, febră înaltă peste 
39 de grade Celsius, scaune 
diareice numeroase cu sânge, 
vărsături care nu se opresc la 
orice tentativă de alimentare/
hidratare, durere abdominală 
severă care nu se ameliorează 
după scaun, urinare redusă, 
cu urină închisă la culoare, 
mucoase uscate, sete intensă, 
apatie, somnolență (acestea din 
urmă fiind semne de deshidra-
tare severă, care necesită hidra-
tare intravenoasă de urgență).

În funcție de bacteria sau 
parazitul care a provocat 
toxiinfecția, unele simptome 
pot fi foarte severe. De exem-

plu, Clostridium botulinum 
poate provoca tulburări de 
vedere, paralizie neuromus-
culară, Listeria poate deter-
mina febră, dureri musculare, 

cefalee sau chiar convulsii, 
iar Toxoplasma poate cauza 
dureri musculare asemănă-
toare gripei.

Reguli în vacanță
Copiii au un risc mai mare de 
toxiinfecții alimentare, mai 
ales în timpul verii, dacă nu 
sunt supravegheați și educați 
pentru a avea o igienă rigu-
roasă a mâinilor și a alimen-
tației. Copilul trebuie învățat 
să se spele pe mâini corect, cu 
apă și săpun, înainte de mese 
sau după ce vine de la joacă, 
să evite atingerea feței cu mâi-
nile murdare și să spele bine 
fructele și legumele înainte de 
a le consuma.

De asemenea, este impor-
tantă refrigerarea corectă a ali-
mentelor, la temperaturi între 
3 și 5 grade Celsius; mâncarea 
copiilor, dacă nu este consu-
mată imediat, trebuie răcită în 
baie de apă rece și refrigerată 
în maximum 90 de minute.

Se recomandă ca alimentele 
din surse animale să fie bine 
prelucrate termic. Totodată, 
trebuie evitat consumul de 
apă din râuri sau fântâni 
netratate, de lapte nepasteu-
rizat, de alimente expirate 
sau deteriorate din punct de 
vedere olfactiv sau vizual.

Atunci când călătorim, este 
bine să spălăm toate fructele 
și legumele înainte de a le 
consuma, să bem apă din 
sticle sigilate și să nu folosim 
gheață în băuturi.

Informații oferite de dr. Alina Fanea, 
medic primar pediatru, Spitalul de 
Pediatrie MedLife București.
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[FACEM ROMÂNIA VERDE]

Vacanța de vară poate fi un 
adevărat paradis pentru copii 
când vine vorba de învățare și 
educație, dacă descoperi cum 
să-i atragi cu activități creative, 
care să le stârnească interesul 
și să le mențină curiozitatea. 
De la îngrijirea plantelor până 
la implicarea în activități cu 
materiale reciclate, sustenabili-
tatea poate fi o parte importan-
tă a responsabilizării copiilor, 
indiferent de vârstă. 

Cu puțină ingeniozitate și 
planificare, poți transforma 
vacanța de vară a copilului 
într-o perioadă care îl va face să 
exploreze noi pasiuni, să învețe 
ce înseamnă responsabilitatea 

și să-și consolideze abilitățile pe 
care le-a dobândit de-a lungul 
anului școlar. 

CEI MAI IMPORTANȚI 3 R
Dacă familia ta este interesată 
de un stil de viață responsa-
bil față de mediu, învață-i pe 
copii despre „cei trei R” – redu, 
reutilizează și reciclează. Aceste 
informații pot fi un punct de 
plecare excelent pentru o discu-
ție despre sustenabilitate. Când 
află mai multe despre diverse 
modalități de a reduce deșeuri-
le, de a reutiliza lucrurile și de 
a recicla, copiii devin conști-
enți de importanța mediului 
înconjurător.

COLECTAREA SELECTIVĂ 
A GUNOIULUI 
Sortarea deșeurilor pentru a 
vă asigura că aruncați în mod 
corespunzător gunoiul, materi-
alele reciclabile și compostabile 
poate fi încă un pas pentru a 
promova un comportament 
ecologic în rândul celor mici. 
Asigurați-vă că etichetați clar 
coșurile și discutați cu copiii 
despre ce tip de produse se 
aruncă în fiecare recipient. 

CURĂȚENIE ÎN CARTIER
Chiar și câteva gunoaie adu-
nate din zona unde locuiești 
pot avea un impact mare! 
Indiferent dacă asta înseamnă 

să strângi gunoi atunci când te 
plimbi pe lângă bloc sau să ini-
țiezi un grup de vecini pentru a 
face o curățenie la scară largă, 
eforturile familiei tale pot face 
locul mai curat și mai frumos 
pentru toată lumea.

POVESTEA DE SOMN UȘOR
Familiile care doresc să explo-
reze sustenabilitatea împreu-
nă cu copiii lor nu duc lipsă 
de cărți captivante din care să 
aleagă. De la salvarea balene-
lor până la idei despre cum să 
folosească mai puțin plastic, 
căutarea unor povești pentru 
cei mici despre viața verde 
este o modalitate distractivă 

de a-i determina pe copii să 
respecte natura și să se gân-
dească la binele planetei. 

PLANTELE 
MICULUI GRĂDINAR 
Indiferent dacă sunteți total 
nepricepuți la grădinărit sau 
aveți norocul unor bunici 
cu o grădină generoasă în 
provincie, îngrijirea câtorva 
plante este un prilej excelent 
de a-i învăța pe cei mici să 
îndrăgească natura. Poate fi 
o modalitate distractivă prin 
care cel mic află noțiuni de 
bază despre plante și descope-
ră de unde provin ingredien-
tele pentru mesele sănătoase 
și delicioase.

O PLIMBARE VOIOASĂ
Chiar și o escapadă rapidă în 
natură îi poate ajuta pe cei 
mici să aprecieze frumuse-
țea lumii din jurul lor și să 
dorească să o protejeze. Ce 
modalitate mai bună de a pro-
mova dragostea pentru mediu 
decât petrecerea timpului în 
aer liber și explorarea naturii? 

PROIECTE DISTRACTIVE
Copiii sunt foarte creativi 
când vine vorba despre 
reutilizarea materialelor și 
transformarea lor în opere de 
artă. Indiferent dacă folosesc 
capace de sticle, borcane, 
cartoane sau cu totul altceva, 
imaginația copiilor este neli-
mitată când exersează aceste 
proiecte de artă distractive. 

CONVERSAȚIE ISTEAȚĂ
Cei mici au învățat să opreas-
că apa când se spală pe dinți? 
Sting lumina când nu se află 
în cameră? Știu că un duș 
mai scurt ar putea economisi 
mulți litri de apă pe termen 
lung? Aceste conversații pri-
etenoase despre cum pot să 
economisească resursele ca 
să salveze planeta sunt o altă 
activitate grozavă.

Vacanța, copiii 
și activitățile 
sustenabile 

Dacă vrei să-ți înveți copilul 
să iubească natura, acum e 
momentul ideal să-i explici cum 

poate să protejeze mediul înconjurător. 
Pentru a-i arăta de ce e important să 
aibă grijă de planetă și pentru a profita 
din plin de vacanță, de timpul petrecut 
în familie și de beneficiile naturii, ia în 
considerare câteva idei de activități 
distractive pentru cei mici.  
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[MEDICINA VIITORULUI]
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Nanomedicina este aplica-
rea în domeniul medicinii 
a nanotehnologiilor, cu 
scopul de a menține sau de a 
îmbunătăți starea de sănătate 
prin utilizarea de instru-
mente și cunoștințe despre 
organismul uman la nivel 
molecular. Deși aplicațiile 
nanotehnologiei se extind, 
oamenii de știință declară că 
este prematur să se pronunțe 
asupra gradului în care astfel 
de materiale pot dăuna me-
diului sau ființelor umane.

TRATEAZĂ LA 
NIVEL MOLECULAR
Aceste instrumente revo-
luționare sunt capabile să 
detecteze afecțiunile în stadiu 
incipient și să vindece la nivel 
molecular. Nanomedicina se 
va putea aplica în prevenirea 
bolilor încă din faza uterină, 
în regenerarea celulară și 
osoasă, vindecarea orbirii, 

înlăturarea unor semne ale 
îmbătrânirii, vindecarea 
diabetului zaharat, ajuta-
rea celulelor stem adulte să 
devină neuroni funcționali în 
creierul afectat, reconstrucția 
țesutului cardiac sau curăța-
rea de colesterol a arterelor, 
tratamentul oncologic etc.

ȚINTEȘTE 
CELULELE 
BOLNAVE
Una dintre aplicațiile majore 
este utilizarea nanoparticu-
lelor pentru a furniza medi-
camente sau alte substanțe 
către anumite celule, cum ar 
fi celulele canceroase. Nano-
particulele sunt proiectate să 
„recunoască” exact celulele 
bolnave și să le trateze direct. 
Această tehnologie permite 
medicamentelor și terapiilor 
asociate să ajungă la țesutul 
bolnav, evitând în același 
timp celulele sănătoase.

Capacitatea de a controla materia 
la nivel atomic și molecular oferă 
sectorului sănătății un potențial imens 

de a revoluționa multe aspecte ale îngrijirii 
medicale, inclusiv prevenirea, diagnosticarea și 
monitorizarea bolilor, medicina regenerativă, 
managementul durerii, implanturile medicale, 
dispozitivele chirurgicale, precum și 
administrarea de medicamente și dezvoltarea 
vaccinurilor. 
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