
101
I U N I E  2 0 2 2

Revistă gratuită oferită de MedLife

JUNIOR

David Popovici – 
ambasador al 

valorii SPERANȚĂ în 
demersul RoMâine

„Speranța este acel 
ceva fără de care nu 

pot evolua”

Plan de acțiune 
pentru astm

CHIRURGIE
BARIATRICĂ
Soluții pentru 
tratamentul 
obezității



www.medlife.ro

Descarcă aplicația
MedLife.
Ai acces la mii de medici 
oricând, oriunde ai fi.



6

10

20
[NOUTĂȚI]

[ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI]
[ÎNTÂLNIRI

CU OAMENII MEDLIFE]

[ROMÂNI CARE FAC 
ROMÂNIA BINE]

16

26

24

[JUNIOR]

[POVESTE DE BINE]

28

[FACEM ROMÂNIA VERDE]

[CHIRURGIE MODERNĂ]

[CHIRURGIE MODERNĂ]

[SUMAR]

8

22

[DOZA DE SĂNĂTATE]

30

[MEDICINA VIITORULUI]

Despre speranță
Abia când am început să lucrăm la 
acest număr de iunie, am realizat că 
au trecut deja șase ediții de la apariția 
în paginile revistei a interviului cu 
primul ambasador RoMâine, plat-
forma de sănătate care a potențat 
demersul nostru editorial de a scrie 
despre români care, la propriu, fac 
România bine. 

Creată de MedLife, RoMâine e o 
platformă online, o școală națională 
de clădit în viitor, în care cel mai 
mare furnizor de servicii de sănătate 
din România aduce laolaltă persona-
lități și oameni cu har, care inspiră și 
cultivă binele în societatea româneas-
că. Este un loc virtual în care ne în-
tâlnim toți cei care vrem o țară unde 
poți și dorești să-ți construiești un 
viitor. Iar acesta începe în momentul 
în care înțelegem că doar împreună, 
prin respect, grijă, speranță, empatie 
și încredere, putem să facem bine.

Mai mult ca în cazul oricărei alte 
valori, speranța este îndreptată către 
viitor și deschide noi orizonturi, iar 
în aceste vremuri incerte pe care le 
trăim capătă sens și avânt. Este un 
vector al acțiunii mult mai bun pen-
tru oameni decât frica. Are potenți-
alul de a ne transforma pe noi toți și, 
în acest proces, întreaga lume.

Semnele speranței vin în multe for-
me și uneori capătă sens pornind de 
la o simplă idee, de la un gând că poți 
să faci bine pentru ceilalți și ajungând 
la fapte, prin timp, bani și energie 
dăruite unor proiecte de voluntariat. 

Inspirați de efortul și entuziasmul 
unor tineri care transformă viitorul, 
descoperim moduri alternative de a 
privi viața, de a ne implica în diverse 
proiecte sau de a evolua în direcțiile 
pe care le considerăm relevante pentru 
noi. Speranța este punctul de pleca-
re pentru discuțiile noastre despre 
viitorul pe care vrem să-l construim, 
este acel ceva care ne dă puterea să 
schimbăm lumea în bine. Doar atunci 
când speranța prinde glas apare un 
mâine mai bun decât azi.

Dorina Pîslaru
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[NOUTĂȚI]

INAUGURARE

Prima clinică MedLife de mari 
dimensiuni din Târgu Mureș

Noua Hyperclinică MedLife, deschisă în Târgu Mureș, 
este o unitate medicală multidisciplinară, dotată cu echi-
pamente medicale moderne, integrate într-un circuit de 
investigare, diagnosticare și tratare a pacienților. Astfel, 
pacienții din centrul și din nordul țării au acum acces la 
peste 16 specialități medicale și chirurgicale pentru con-
sultații, investigații și intervenții chirurgicale minore. 

 Specialități medicale: cardiologie, medicină internă, 
gastroenterologie, neurologie, endocrinologie, dermatove-
nerologie, dermatocosmetică, alergologie, pneumologie și 
reumatologie.

 Specialități chirurgicale: ortopedie-traumatologie, 
chirurgie generală, chirurgie estetică și microchirurgie 
reconstructivă, neurochirurgie, ORL, obstetrică-gine-
cologie.

Dincolo de cele 12 cabinete, o sală de intervenții, una de 
investigații și o unitate de recoltare, Hyperclinica MedLife 
Târgu Mureș dispune și de un departament de investigații 
imagistice, dotat cu RMN, care oferă pacienților exami-
nări de înaltă calitate prin intermediul echipamentelor și 
softurilor de ultimă generație.

De asemenea, noua unitate din rețeaua de clinici 
MedLife asigură, prin cele 6 ecografe specializate, 
investigații de tip ecografie de cord, abdomen, pelvis, 
tiroidă, testicul, părți moi, mamară și axilară, vasculară 
Doppler și de aparat locomotor.

Hyperclinica MedLife Târgu Mureș este situată pe str. 
Gh. Marinescu nr. 2 și funcționează de luni până vineri, 
în intervalul orar 7:00-20:00. Pentru informații și progra-
mări, pacienții pot accesa numărul de call center 0265960.
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30% REDUCERE
Abonamentele MedLife, în 
platforma de banking George

MedLife și Banca Comercială Română anunță un parte-
neriat prin care facilitează utilizatorilor George accesarea 
abonamentelor medicale individuale și de business direct 
din magazinul aplicației. Astfel, utilizatorii George pot 
achiziționa abonamente medicale MedLife cu un discount 
de 30%. Oferta pentru persoane fizice este valabilă până 
pe 20 noiembrie, iar microîntreprinderile care doresc să 
ofere abonamente medicale angajaților săi pot beneficia de 
ofertă până pe 20 iunie.

MedLife pune la dispoziție:
 4 tipuri de abonamente individuale RESPECT 
        pentru adulți;
 3 tipuri de abonamente individuale GRIJĂ 
        pentru copii;
 3 tipuri de abonamente IMM. 

În funcție de pachetul selectat, pacienții pot beneficia 
de servicii gratuite și cu discount, analize de laborator, 
acces direct la consultații de specialitate, ecografii, ser-
vicii de stomatologie, asistență prenatală și postnatală și 
nu numai.

MEDLIFE TITAN
Implantarea camerei de 
chimioterapie 

În lupta cu cancerul, orice mică victorie e un pas mai 
aproape de vindecare. Departamentul de Chirurgie al 
Spitalului MedLife Titan vine în sprijinul pacienților 
oncologici cu indicație de tratament chimioterapic oferind 
serviciul de montare de camere implantabile pentru admi-
nistrarea chimioterapiei. Procedura, minim invazivă, se 
efectuează cu anestezie locală, fiind folosite dispozitive de 
implantare de top. 

Camera implantabilă are o durată de utilizare lungă, 
putând suporta aproximativ 2.000 de funcționări, 
suficiente pentru a acoperi întreaga durată de tratament 
oncologic.

Dincolo de montarea și demontarea dispozitivului, 
în cadrul Spitalului MedLife Titan, pacienții benefici-
ază de întreținerea curentă a sistemelor port-tampon 
(catetere) pentru injectarea chimioterapiei, dar și de 
supravegherea asigurată de echipe medicale cu experti-
ză în domeniul oncologiei și chirurgiei vasculare, pe tot 
parcursul administrării terapiei.

În prezent, atât dispozitivul, cât și procedura de 
montare sunt decontate de Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate. 

Pentru mai multe detalii și programări: (021) 9646.
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[ÎN CĂUTAREA ECHILIBRULUI]

Dacă încă nu ți-ai planificat concediul și mai ai 
nevoie de puțină convingere, iată câteva dintre 
beneficiile suplimentare ale momentelor estivale 

pline de distracție și relaxare. Experții îți dezvăluie și cât 
durează efectele benefice ale zilelor libere și ce elemente 
influențează procesul de odihnă.

Concediul de odihnă ne 
ajută să ne detașăm de tot ce 
înseamnă responsabilitatea 
locului de muncă și rutine, 
de activități stresante, de griji 
și neajunsuri; declanșează 
apariția sentimentelor de 
relaxare și ameliorează stresul 
și stările de anxietate, ceea ce 
permite corpului și minții să 
se recupereze în moduri care 
nu ar fi posibile dacă s-ar afla 
încă sub presiunea programu-
lui cotidian. 

Pe termen scurt, vacanța 
îmbunătățește starea de spirit 
și calitatea somnului, iar pe 
termen lung, aceasta este 
asociată, în cazul persoa-
nelor active profesional, cu 
reducerea în intensitate a 

simptomelor fizice cauzate de 
oboseală. Un studiu realizat 
în cadrul catedrei de fiziolo-
gie a Universității din Viena 
a arătat că impactul pozitiv al 
zilelor libere este influențat de 
nivelul recuperării obținut în 
timpul vacanței. Tindem să 
ne recuperăm mai bine atunci 
când suntem satisfăcuți de 
experiențele din vacanță, 
când percepem că am petre-
cut timp de calitate alături de 
familie și prieteni.

Accesează 
sursele de relaxare 
Procesul de recuperare a 
energiei în timpul și după 
muncă este un proces activ. 
Abordarea în care ne bazăm 

foarte mult pe vacanță pentru 
recuperare nu este eficientă. 
Utilizarea unor strategii de 
management al energiei la 
locul de muncă și planificarea 
unor activități de recuperare 
a energiei după serviciu sunt 
în strânsă relație cu starea de 
bine și performanța profesio-
nală. În mod practic, gestiona-
rea eficientă a energiei la locul 
de muncă ne permite ulterior 
să accesăm resursele de rela-
xare și detașare.

În general, persoanele care 
raportează niveluri mai mari 
ale stării de sănătate și ale bu-
năstării emoționale în micile 
vacanțe (4-5 zile) au experi-
mentat mai multă detașare 
psihologică, relaxare și plăcere 

scurtă durată, deoarece dispare 
treptat în prima săptămână 
de după concediu. Cu toate 
acestea, efectele benefice 
tind să persiste mai mult în 
rândul persoanelor care au 
experimentat plăcere, relaxare 
și delectare în timpul vacanței. 
Atunci când creierul este 
expus la culturi diverse, peisaje 
deosebite și sunete din natură, 
se stimulează creativitatea pe 
termen lung.

Ce influențează 
recuperarea
Efortul profesional susținut 
duce la un stres constant, 
care nu dispare nici măcar 
atunci când termini sarcinile 
zilnice. Vacanța atenuează 

derivate din activitățile lor  
de vacanță.

 
Planifică-ți 
starea de bine
Cercetările arată că starea de 
bine apare încă din momentul 
în care începi să-ți planifici va-
canța. O persoană poate simți 
efectele cu până la opt săptă-
mâni înainte de data plecării. 

Vacanțele cu o durată mai 
mare de 14 zile (sejururile 
lungi din perioada verii) au 
efecte pozitive asupra sănătății 
și stării de bine. Sănătatea 
autopercepută și starea de 
relaxare se îmbunătățesc 
semnificativ, iar apogeul este 
atins în cea de-a 8-a zi. Această 
îmbunătățire este însă de 

stresul perceput la locul de 
muncă și epuizarea profesio-
nală. Experții au constatat că 
impactul pozitiv al vacanței se 
estompează în primele două 
săptămâni de după vacanță și 
dispare complet după circa 6 
săptămâni.

Un studiu publicat în In-
ternational Journal of Health 
Services a relevat că probabi-
litatea de a nu fi odihnit după 
concediul de odihnă este 
influențată de situația finan-
ciară precară și de modul de 
organizare a activității profe-
sionale. Mediile de lucru care 
implică un control redus al 
angajaților asupra ritmului de 
muncă, în care se lucrează de 
cele mai multe ori sub presiu-

nea timpului, cresc de trei ori 
probabilitatea ca o persoană 
să nu se simtă odihnită după 
vacanță.

Gata de 
încă o vacanță?
Principalele efecte pozitive 
ale vacanței implică reducerea 
tensiunii, creșterea nivelului 
de energie și îmbunătățirea 
stării de sănătate și a nivelului 
de satisfacție. Toate aceste 
efecte pozitive se reduc însă 
substanțial odată cu reluarea 
muncii. Vacanța este o experi-
ență pozitivă care ne permite 
să punem o pauză cerințelor 
presante de la serviciu și să 
ne bucurăm de natură și de 
micile plăceri ale vieții.

VACANȚĂ
DE CE AVEM NEVOIE DE
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[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Ambasador al valorii  
SPERANȚĂ în demersul 
RoMâine, David a început 
înotul la 4 ani și jumătate, la 
recomandarea unui medic 
ortoped, pentru a corecta 
mici deformații ale coloanei 
vertebrale. La 10 ani a cucerit 
primul său titlu național la 
înot, performanță care i-a dat 

încredere și l-a determinat să 
continue antrenamentul. Din 
acel moment, îndrumat de 
antrenorul său Adrian Rădu-
lescu și sprijinit necondițio-
nat de părinți, David începe 
să-și rafineze extraordinarul 
potențial sportiv. 

În prima parte a anului 
trecut a reușit să câștige trei 
medalii de aur la Campio-
natul European de Juniori, 
să doboare două recorduri 
mondiale de juniori la 100 și 
200 m liber și să se claseze pe 
locul 4 la JO Tokyo 2020 la 
200 m liber. Cu două săptă-
mâni înainte de Olimpiada 
de la Tokyo, la Campionatele 
Europene de la Roma rezerva-
te juniorilor, David a câștigat 
titlul mondial la 100 m liber, 

„Speranța este 
acel ceva fără 

de care nu 
pot evolua”

D avid Popovici, ale cărui performanțe notabile uimesc 
natația mondială, este un adolescent care privește 
viitorul cu echilibru, entuziasm și încredere. Cel mai 

rapid înotător din lume la doar 16 ani, triplu medaliat cu 
aur la Campionatul European de Juniori (Roma), finalist 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo (locul 4 la 200 m liber), 
campion european în bazin scurt (Kazan) și multiplu 
campion național, David continuă în 2022 ascensiunea 
spectaculoasă în înotul masculin mondial și inspiră noua 
generație să practice acest sport.

David Popovici – 
ambasador al 

valorii SPERANȚĂ în 
demersul RoMâine
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 Ce legătură vezi între 
speranță și încredere?
Cred că nu există una fără 
cealaltă și se condiționează 
reciproc. Încrederea îți dă 
speranță, iar speranța se 
bazează pe încredere. Doar 
împreună poți atinge și rea-
liza orice obiectiv pe care ți-l 
propui.

 Ai doborât de două ori 
recordul mondial la 100 m 
liber la Campionatul Eu-
ropean de Juniori din 2021 
de la Roma, Italia. Cele 
50 de Comitete Olimpice 
Naționale de pe continentul 
nostru te-au votat ca fiind 
„Cel mai bun tânăr sportiv 
european pentru sportu-
rile de vară”. Cum e să fii 
cel mai rapid înotător din 
lume?
Da, anul trecut a fost un 
vârtej de complimente, însă 
nu m-am lăsat prins în el 
sau, mai bine zis, nu m-am 
lăsat dus de val. A fost o 
perioadă excelentă pentru 
mine și echipa mea, ne-am 
atins obiectivele și am fost 
mulțumiți de rezultate. Am 
plănuit, am muncit, am 
atins. Astăzi, în 2022, sunt 
același înotător, dar cu noi 
obiective.

 Care este cea mai 
importantă parte a pre-
gătirii tale, aceea care nu 
apare atunci când cei care 
te susțin îți caută numele pe 
internet? 
Sincer, nu știu mai deloc ce 
apare în căutările din online, 
dar pregătirea mea este 
importantă, indiferent că e 
antrenamentul de înot, pre-
gătirea fizică, recuperarea, 
alimentația, școala, odihna și 
timpul liber. E important ca 
toate să fie conectate și chiar 
sunt. Am susținerea unor 
profesioniști din România, 

cu un nou record mondial la 
juniori (47:30), care a repre-
zentat și cel mai bun timp al 
anului, inclusiv la seniori. În 
noiembrie 2021, după ce a 
câștigat finala la 200 de metri 
liber la Campionatul Euro-
pean de natație de la Kazan, 
a devenit primul înotător 
român campion european 
în bazin scurt, la seniori. Cu 
toată viteza înainte, val după 
val, David se îndreaptă spre 
obiectivul său de a ajunge cel 
mai bun din lume.

 David, în vara lui 2020 
ai reușit să ții trează o nați-
une întreagă la ore imposi-
bile pentru a te putea vedea 
performând la Olimpiada  
de la Tokyo. Cum te-ai sim-
țit, știind că ești atât  
de urmărit?
Nu am conștientizat imediat 
impactul pe care l-a avut par-
ticiparea mea la Olimpiadă 
asupra românilor de pretutin-
deni. Înainte de prima finală, 
după ce părinții și apropiații 
mi-au povestit despre valul 
de susținere și simpatie și am 
observat avalanșa de mesaje 
de pe rețelele sociale, am 
avut, brusc, această revelație: 
românii s-au trezit pentru 
mine. Am fost nespus de 
bucuros și a fost complimen-
tul suprem pentru mine, iar 
energia pe care am simțit-o 
m-a însoțit pe tot parcursul 
Jocurilor Olimpice. Mi-am 
dorit această participare la 
Olimpiadă pentru a reprezen-
ta România, sunt mândru că 
sunt român și că am reușit să 
bucur inimile românilor.

 În ce măsură te-ai simțit 
responsabil de speranța 
celor care te-au urmărit?
Nu am încercat niciodată să 
împlinesc așteptările celorlalți 
pentru că ar fi însemnat să țin 
cont de o oarecare presiune 
exterioară, care nu ar fi fost 

deloc benefică pentru cariera 
mea, ca sportiv. Dacă speran-
ța pe care le-am insuflat-o 
înseamnă emoție pozitivă, 
credința că se pot întâmpla 
lucruri frumoase, un viitor 
care se arată a fi luminos sau 
exemplul pe care și alți copii 
îl pot avea în mine, atunci, 
da, mă simt responsabil și îmi 
doresc să realizăm împreună 
tot ce stă în puterea noastră 
pentru a schimba lumea.

 Ce înseamnă pentru 
tine speranță? Cu ce asociezi 
acest concept?
Speranța este sentimentul 
care mișcă omenirea îna-
inte, este credința că toate 
obstacolele pot fi depășite, 
este o stare de spirit proprie 
fiecăruia. Pentru mine, spe-
ranța este încrederea în mine, 
credința fermă că totul este 
în controlul meu și că doar 
de mine depinde ca tot ceea 
ce îmi doresc să se realizeze. 
Obiectivul meu este să fiu azi 
mai bun decât ieri și să ajung 
cel mai bun din lume în ceea 
ce fac. Iar pe acest drum, 
speranța este acel ceva fără de 
care nu pot evolua.

 Cu ce crezi că se alimen-
tează speranța?
Pentru mine, speranța se 
alimentează cu încrederea în 
propria persoană, cu îndrăz-
neala de a visa și cu siguranța 
că poți muta munții. Sigur că 
în viață există și perioade în 
care nu vezi imediat luminița 
de la capătul tunelului, însă 
dacă știi cert ce poți controla 
și ce nu sau ce stă în puterea 
ta să schimbi, atunci speranța 
va exista întotdeauna.

 Crezi în puterea inspi-
rațională a speranței pe care 
o dă sportul unei națiuni?
Mi-ar plăcea ca și în Româ-
nia sportul să fie un amba-
sador, așa cum este pentru 

multe alte țări, pentru că și 
noi avem un istoric atât de 
bogat de sportivi valoroși, 
care inspiră în continuare, 
chiar dacă nu mai sunt în 
activitate. Suntem cunoscuți 
în lume prin Nadia Comă-
neci, Gheorghe Hagi, Ivan 
Patzaichin și consider că ei 
sunt unele dintre exemplele 
care au inspirat și vor inspira 
mulți copii și mulți oameni. 
Pe lângă rezultatele sportive, 
au dat dovadă de caractere 
deosebite, au inspirat oame-
nii să fie buni cu ceilalți, au 
investit în tânăra generație și 
au expus întotdeauna valori 
care să îndrume: curaj, auto-
disciplină, respect pentru cei-
lalți. Toate aceste valori pot fi 
aplicate în orice domeniu, nu 
doar în sport.

 Consideri că o națiune 
motivată de speranță poate 
fi o națiune mai sănătoasă?
Da, dacă vorbim despre 
sănătatea fizică și mentală a 
unei națiuni, luate împreu-
nă. Pentru că nu există una 
fără cealaltă. Când eram mai 
mic eram convins că sunt un 
copil atât de vesel, pus pe glu-
me și fericit, pentru că înot. 
Antrenorul îmi povestea de 
hormonii fericirii, care se eli-
berează făcând sport. O nați-
une care înțelege importanța 
mișcării va avea oameni 
fericiți, optimiști, energici, cu 
inițiativă, încrezători în pro-
priile forțe. Astfel de oameni 
vor fi întotdeauna motivați 
de speranță, iar speranța, 
am stabilit deja, motivează și 
mută munții.  Indiferent 
de mișcare sau sport ‒ in-
dividual ori în echipă, de 
performanță sau nu, pe uscat 
sau în apă, vei obține disci-
plină, fairplay, respect față de 
ceilalți, toleranță, imunitate 
în fața bolilor, deci generații 
sănătoase și disciplinate ce 
pot realiza lucruri mari.

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

„Când eram mai mic eram 
convins că sunt un copil 
atât de vesel, pus pe glume 
și fericit, pentru că înot. 
O națiune care înțelege 
importanța mișcării va avea 
oameni optimiști, energici, 
cu inițiativă, încrezători în 
propriile forțe.”

Fo
to

: D
ee

pb
lu

e M
ed

ia
Fo

to
: F

ab
io

 C
et

ti

IUNIE 202212 13



clădești performanța. Ce îi 
recomanzi unui prichindel 
pe care îl inspiri să înceapă 
antrenamentele de înot?
După expunerea din media 
de anul trecut, cel mai mult 
îmi place că vin foarte mulți 
copii către mine. Când îi văd 
cum se apropie timid, iar apoi 
pleacă cu zâmbetul pe buze, 
mă simt foarte bine. Poate 
mulți nu înțeleg de ce am spus 
mereu că merg la bazin ca să 
mă distrez. Poate că nu are 
același înțeles ca în engleză 
(Enjoy!), însă ăsta e sfatul 
meu: distrează-te, fă ceea ce-ți 
place și fă-o pentru tine, nu 
pentru ceilalți, pentru antre-
nor sau părinți. Dacă faci ceea 
ce-ți place, nimic nu ți se pare 
imposibil.

 Ce altă speranță ai care 
să nu fie legată de sport?
Îmi doresc foarte mult să 
folosesc faima pe care sper 
să o capăt pentru a-i ajuta pe 
cei pentru care viața nu e atât 
de bună, mai ales pe copii. 
Părinții mei își doresc pentru 
mine să fiu un om bun și de 
mic am fost crescut să înțeleg 
că dreptul oricărui copil este 
de a fi fericit, de a se simți în 
siguranță și iubit. Am speran-
ța că voi putea ajuta pe oricine 
se va afla la un moment dat în 
dificultate.

 Cine are puterea să te 
motiveze?
Mă motivează oamenii îm-
pliniți și toți cei care încearcă 
să-și schimbe viața în bine.

 David, la jumătatea lunii 
septembrie urmează să îm-
plinești 18 ani. Cum percepi 
acest prim prag al maturită-
ții? Ai în plan să bifezi ceva 
anume?
Un tatuaj sună bine, dar... ve-
dem dacă am voie. :) Nu m-am 
gândit la asta, nu simt că la 18 
ani „am voie să...”, pentru că și 
acum am libertatea să aleg. Un 
lucru care se va schimba sigur 
este că pot ieși din țară fără 
să am nevoie de un adult. Voi 
vedea ce aduce vârsta de 18 
ani, nu voi fi altfel decât acum, 
la 17 ani și jumătate. 

 Ce ți-ai dori să-ți rezerve 
viitorul?
Îmi doresc să folosesc influen-
ța pe care intenționez să o am 
pentru a ajuta copiii și oamenii 
care au nevoie, fiindcă nimic 
material nu contează dacă în 
jurul tău ceilalți nu sunt bine. 

 De ce crezi că e utilă exis-
tența unei platforme online 
care să adune povești cen-
trate pe valori din unghiuri 
diferite?
O astfel de platformă este 
utilă pentru că mulți dintre 
noi stăm în mediul online, un 
mediu prin care informația 
ajunge rapid oriunde. Astfel, 
povestea fiecăruia, bazată pe 
anumite valori, devine inspira-
țională, poate ajuta oamenii să 
vadă soluții acolo unde cred că 
nu mai există. Sunt perspective 
diferite, dar scopul este același: 
să-ți demonstreze că speranța 
va exista întotdeauna.

[ROMÂNI CARE FAC ROMÂNIA BINE]

Despre platforma 
de sănătate RoMâine

De aproape trei decenii, Sistemul 
Medical MedLife face România bine 
și o face, pas cu pas, în spitale, clinici, 
maternități, în laboratoare și puncte de 
recoltare, în farmacii. MedLife a înțeles 
că sănătatea noastră morală, ca popor, 
este la fel de importantă ca sănătatea 
fizică a fiecăruia. O țară nu se face bine 
ușor, dar primul pas este să vrei să 
schimbi ceva.

Platforma de sănătate RoMâine este 
locul în care românii au ocazia să-și 
aducă aminte și să exerseze cele mai 
importante valori umane, precum 
Respectul, Empatia, Încrederea, 
Speranța sau Grija. RoMâine e o 
platformă online, o școală națională 
de clădit în viitor în care Sistemul 
Medical MedLife, cel mai mare furnizor 
de servicii de sănătate din România, 
aduce laolaltă personalități și oameni 
cu har, care inspiră și cultivă binele 
în societatea românească. Profesori, 
medici, sociologi, scriitori, artiști, 
muzicieni, sportivi, președinți de bănci 
sau de asociații de locatari, hairstyliști 
și IT-iști găsesc împreună soluții să facă 
România bine. Pentru un efort comun 
de însănătoșire morală națională.

acelea ale lui Michael Phelps 
și Ian Thorpe, care s-au 
remarcat la rândul lor ca 
adolescenți cu performanțe 
notabile, punctând că este 
rar ca un bărbat atât de 
tânăr să apară ca o forță 
globală. Ce simți când 
citești astfel de informații 
despre tine?
Repet ceea ce am spus, nu 
prea citesc. Îmi doresc să 
îmi las amprenta în lumea 
natației și, de ce nu, să inspir 
copiii, să îi încurajez, prin 
ceea ce fac, să aleagă sportul 
pentru a fi sănătoși și fericiți.

 Încurajezi copiii să facă 
mișcare, iar cei mici te plac 
și te prețuiesc pentru pasiu-
nea și seriozitatea cu care îți 

Belgia și Statele Unite, spriji-
nul familiei, al profesorilor, al 
colegilor și prietenilor, așa că 
răsplătesc toată această susți-
nere pregătindu-mă serios.  

 Ce contează în viața ta de 
sportiv?
În general, nu doar în activita-
tea mea de sportiv, contează să 
nu mă abat de la drumul meu, 
să continui să ascult sfaturile 
celor care mă antrenează, să nu 
mă compar niciodată cu alții. 
Antrenorul meu, Adrian Ră-
dulescu, spune: „Orice meserie 
ți-ai alege, trebuie să vrei să fii 
cel mai bun!”. Pentru mine, 
acesta este sfatul care contează.

 Presa internațională 
compară evoluția ta cu 

„Dacă speranța 
înseamnă emoția 

pozitivă sau exemplul 
pe care și alți copii 
îl pot avea în mine, 

doresc să realizăm 
împreună tot ce

 stă în puterea 
noastră pentru a 
schimba lumea.”
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TRATAMENTUL
OBEZITĂȚII

Soluții chirurgicale pentru

Arsenalul de intervenții chi-
rurgicale adresate obezității 
s-a mărit progresiv în ultima 
decadă. În prezent, acest 
tip de intervenții, realizate 
în clinici specializate, oferă 
numeroase avantaje pacien-
tului: o rată mare de succes, 
absența durerii și a cicatricilor 
postoperatorii, confort posto-
perator superior și spitalizare 
scurtă. Dr. Șerban Vasile, me-
dic primar chirurgie generală, 
supraspecializat în chirur-
gia obezității în cadrul Life 
Memorial Hospital, explică 
pe larg ce înseamnă chirurgia 
obezității, cui se adresează, ce 
investigații sunt necesare și ce 

se întâmplă după o operație 
bariatrică. 

Pacienți eligibili 
Sunt trei categorii de pacienți 
ce se pot adresa chirurgiei bari-
atrice, în funcție de indexul de 
masă corporală (IMC), calculat 
prin raportul dintre greutatea 
pacientului în kilograme și 
pătratul înălțimii în metri:
 Pacienți cu IMC între 30 
și 35 (obezitate moderată) și 
diabet zaharat de tip II ce nu 
poate fi controlat prin metode 
terapeutice standard. Acest 
domeniu al chirurgiei bariatri-
ce poartă numele de chirurgie 
metabolică.

 procedee restrictive, care 
limitează drastic ingestia de 
alimente. Din această cate-
gorie fac parte gastric sleeve, 
inelul gastric, gastroplastia 
verticală cu inel;

 procedee malabsorbti-
ve, care au rolul de a scădea 
substanțial absorbția princi-
piilor alimentare la nivelul 
intestinului subțire. Diversia 
bilio-pancreatică este princi-
pala intervenție malabsorb-
tivă efectuată, din care au 
derivat ulterior multiple alte 
procedee chirurgicale;

 procedeele mixte, care 
sumează efectele ambelor 
tipuri enumerate și care sunt 
cel mai des folosite în lupta cu 
obezitatea morbidă cu IMC 
peste 40. Operația reprezenta-
tivă din această categorie este 
gastric bypass.

Ce este chirurgia bariatrică
Chirurgia bariatrică este un domeniu chirurgical care se adresează obezității morbide și care 
oferă soluții moderne pentru tratamentul unor probleme de sănătate datorate unui exces de 
greutate cu mai mult de 45 kg. După ce obezitatea a fost declarată „boală” de către Organi-
zația Mondială a Sănătății, au fost implementate multiple variante terapeutice convenționale 
(medicamentoase, comportamentale, terapii fizicale) și chirurgicale. 

Procedeele chirurgicale au fost grupate în trei categorii principale: 

 Pacienți cu IMC între 35 
și 40 (obezitate severă) și afec-
țiuni concomitente, asociate 
obezității: diabet zaharat de 
tip II, hipertensiune arterială, 
afecțiuni coronariene, sin-
drom metabolic, dislipidemii 
severe, afecțiuni osteo-articu-
lare și ale coloanei vertebrale 
ce impun o scădere rapidă în 
greutate.
 Pacienți cu IMC peste 40 
(obezitate morbidă), indiferent 
de asocierea sau nu cu alte 
afecțiuni.

Investigații necesare
Pacienții ajung să se gândească 
la chirurgia bariatrică atunci 

[CHIRURGIE MODERNĂ]

Intervențiile chirurgicale bariatrice au o eficiență mare în 
eliminarea excesului ponderal și îi permit pacientului să 
ajungă la o greutate normală în raport cu înălțimea, prin mai 
multe opțiuni chirurgicale laparoscopice, în decurs de 6-8 luni. 
Operațiile bariatrice salvează vieți și, cu o minimă disciplină 
și îndrumare specializată, efectele lor se păstrează timp 
îndelungat.
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[CHIRURGIE MODERNĂ]

acest fel, el poate intra în tot 
acest proces de transformare 
în cunoștință de cauză, cu un 
moral ridicat și cu optimismul 
generat de perspectiva 
câștigării sau recâștigării unei 
siluete de normoponderal.  
Starea generală „de bine”, 
de satisfacție și optimism, 
se amplifică după ce sunt 
observate scăderi de 10, 15 sau 

chiar 20 kg pe lună, în primele 
luni postoperator. Câștigarea 
încrederii pacientului este 
vitală în a asigura complianța 
acestuia la rigorile alimentare, 
la limitările calorice de după 
operație. Combinarea dietei 
cu activități sportive plăcute 
crește atât rata scăderii 
ponderale, cât și gradul de 
satisfacție a pacientului. 

când toate celelalte metode de 
scădere ponderală nu au dat 
rezultate. Pentru a putea face o 
operație bariatrică, pacientul 
trebuie să completeze un plan 
standardizat de investigații 
preoperatorii, general valabil 
indiferent de procedura chi-
rurgicală pe care o va efectua. 
Acestea au rolul de a crea 
un tablou cât mai complet al 
statusului biologic al pacien-
tului și al afecțiunilor asociate 
obezității. Afecțiunile severe, 
în special cele respiratorii și 
cardiace, necesită reechilibrare 
preoperatorie specifică pentru 
a scădea rata complicațiilor 
peri și postoperatorii. Astfel, 
pacientul trebuie să facă un set 
de analize, ecografie abdomi-
nală, endoscopie, radiografie 
pulmonară, spirometrie, ECG 
și consulturi interclinice: gas-
troenterologic, pneumologic, 
cardiologic, endocrinologic și 
diabetologic, evaluare psiholo-
gică sau psihiatrică și consult 
preanestezic. După completa-
rea acestui plan de investigații, 
intervenția chirurgicală se 
poate temporiza până la ame-
liorarea disfuncțiilor severe 
sub tratament specific.

Metode actuale 
de intervenție
Intervențiile utilizate frecvent 
în toate centrele de chirurgie 
bariatrică sunt: 
 gastric sleeve (micșorarea 
stomacului) eficientă la orice 
IMC;
 gastric bypass pentru 
pacienți cu IMC între 40 și 50 
și diabet zaharat decompensat, 
boală de reflux și tulburări de 
alimentație; 
 diversia biliopancreatică 
pentru cei cu IMC peste 40 și 
niveluri excesive ale grăsimi-
lor în sânge;
 bypass duodeno-ileal aso-
ciat cu sleeve pentru pacienții 
cu IMC peste 50. 
Intervențiile minore de tipul 
inelului sau balonului gastric 

afecțiunile enumerate mai sus 
va înregistra o ameliorare netă, 
cu scăderea valorilor lipidelor 
circulante și astfel a riscului 
cardiovascular și neurologic.  
Scăderea substanțială în greu-
tate va ameliora simptomatolo-
gia afecțiunilor osteoarticulare 
și ale coloanei vertebrale și 
va permite efectuarea unor 
intervenții ortopedice și neu-
rochirurgicale de protezare cu 
rezultate net superioare celor 
efectuate pe pacientul obez.

Cazuri medicale 
deosebite
Recent a venit la control un 
pacient suplu, înalt, total 
„transformat în bine”, despre 
care am crezut inițial că îl 
operasem de hernie. Am aflat 
că era la un an și jumătate de 
la operația gastric sleeve și 
că slăbise circa 50 kg. Dar nu 
acesta era principalul motiv de 
satisfacție și de fericire. 

La un control cardiologic 
ulterior operației de obezitate, 

după pierderea celor 50 kg în 
exces, a fost descoperită o triplă 
stenoză severă, de peste 90%, 
a vaselor inimii ce necesită o 
amplă operație deschisă de 
triplu bypass aorto-coronarian. 
În lipsa scăderii ponderale, 
această operație complexă era 
contraindicată din cauza riscu-
rilor majore, potențial letale, la 
care se expunea pacientul. 

Scăderea marcată în greutate 
a făcut posibil, și cu riscuri 
mult diminuate, triplul bypass 
aorto-coronarian, care s-a 
desfășurat fără incidente și cu 
evoluție ulterioară favorabilă. 
Aveam acum în față o persoană 
parcă renăscută, cu o siluetă de 
invidiat, cu o problemă cardi-
acă rezolvată magistral și cu 
o poftă de viață și de activități 
fizice pe care le credea imposi-
bile când cântărea 150 kg. 

Indicații 
postoperatorii
Recuperarea postoperatorie 
este de scurtă durată, de 7-10 

zile, cu o reintegrare socială 
rapidă, familială și la locul de 
muncă al pacientului. Fiind o 
intervenție laparoscopică mi-
nim invazivă, pacientul se mo-
bilizează complet din prima zi 
postoperator. Convalescența 
este de scurtă durată, pacien-
tul revenind la locul de muncă 
după 8-10 zile. Activitățile 
sportive sunt reluate rapid și 
progresiv, în aproximativ 2-3 
săptămâni. 

Dieta postoperatorie ur-
mărește reluarea graduală a 
alimentației pe parcursul a 
patru mari etape, fiecare cu 
durata de o lună: lichide clare, 
semilichide, alimente pasate 
și alimente solide. Aportul 
alimentar zilnic nu trebuie să 
depășească un consum caloric 
de 800-1.000 kcal inițial și 
1.200-1.300 kcal pentru cel 
puțin 2 ani. Pe o perioadă 
lungă, consumul caloric nu 
trebuie să depășească 1.500 
kcal pe zi în condițiile în care, 
teoretic, pacientul poate con-

suma orice aliment.
La externare, pacientul pri-

mește un tratament specific ce 
conține pansamente gastrice, 
prokinetice, antiacide, injecții 
subcutanate cu heparină și 
un preparat polivitaminic ce 
trebuie administrat 2-3 luni.

Pacientul va păstra legătura 
atât cu medicul curant, cât și 
cu echipa specializată în nutri-
ție, pentru un control cât mai 
bun al aportului caloric zilnic.

Primul control postoperator 
este necesar la 7 zile după ope-
rație. Controalele se fac lunar 
în primele 3 luni și trimestrial 
ulterior, până la un an.

Importanța 
atitudinii pacientului 
în succesul 
chirurgical
Este crucial ca pacientului să 
i se explice și să înțeleagă tot 
procesul de pregătire pentru 
operație, amploarea gestului 
chirurgical și restricțiile 
alimentare postoperatorii. În 

sunt folosite din ce în ce mai 
puțin și, în special, la pacienții 
superobezi, cu IMC peste 60-
70, și au scopul de a produce o 
scădere moderată în greutate 
și de a ameliora disfuncțiile 
respiratorii și cardiace înainte 
de efectuarea unei proceduri 
majore enumerate mai sus cu 
riscuri cât mai mici.

Există, de asemenea, 
intervenții bariatrice după 
eșecul în timp al proceduri-
lor descrise anterior. Gastric 
re-sleeve asociat cu inel gastric 
de calibrare, redimensiona-
rea rezervorului gastric după 
gastric bypass cu sau fără inel 
de calibrare, redimensionarea 
montajului anastomotic intes-
tinal după gastric bypass sau 
diversie duodeno-ileală. 

 Recâștigul ponderal după 
o procedură bariatrică nu este 
neapărat un semn al ineficien-
ței procedurii, ci, mai degrabă, 
al indisciplinei alimentare a 
pacientului care nu respectă 
limitările calorice recomanda-
te de nutriționist.

Schimbări benefice 
pentru sănătate
Diabetul zaharat de tip II este 
principala afecțiune asociată 
obezității care este vizată de 
procedurile bariatrice. După 
intervenție, glicemiile se 
stabilizează în absența oricărui 
tratament chiar și la pacienții 
care au avut anterior tratament 
insulinic. Astfel, tratamentul 
postoperator al diabetului se 
limitează la monitorizare clini-
că pe perioade îndelungate, de 
unde și apariția conceptului de 
„boală vindecată”.

Pacienții cu hipertensiune 
arterială înregistrează o nor-
malizare a valorilor tensionale 
la un interval relativ scurt, de 
ordinul săptămânilor, ceea 
ce va impune suspendarea 
tratamentului medicamentos 
sub stricta monitorizare a 
medicului cardiolog. Sindro-
mul metabolic care cuprinde și 

Articol realizat cu sprijinul 
dr. Șerban Vasile, medic primar 
chirurgie generală, coordonator 
al departamentului Chirurgie 
Bariatrică și Minim Invazivă, 
în cadrul secției Chirurgie 
Generală a Spitalului MedLife 
Life Memorial Hospital București. 
Dr. Vasile este supraspecializat 
în chirurgia obezității, chirurgia 
oncologică digestivă, senologică și 
ginecologică, chirurgia defectelor 
herniare, precum și în chirurgia 
minim invazivă laparoscopică 
și robotică.
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[ÎNTÂLNIRI CU OAMENII MEDLIFE]

„Fac tot ce este
 nevoie să fie bine”

A urmat Spitalul Clinic de 
Urgență Floreasca, unde 
am fost asistent de sală la 
neurochirurgie. Și am avut 
șansa să dau de un director 
extraordinar, de doctorul 
Alexandru Bucur, care a 
susținut asistenții medicali 
foarte mult. Eram înfrățiți 
cu Spitalul Universitar din 
Zürich și se făceau numeroa-
se cursuri. Pe mine m-a ajutat 
să pot pleca în SUA, unde 
am primit o bursă. Acolo am 
dat niște examene complexe 
și am avut ambiția să le iau 
cu notă maximă. Când am 
revenit în țară, am 
reușit să formez și Cu o experiență impresionantă, coordonatorul operațiunilor medicale 

la Life Memorial Hospital, Gabriela Socaciu, deține o înțelegere 
profundă a provocărilor specifice mediului de servicii medicale  

și capacitatea de a proiecta soluții eficiente pentru a răspunde cerințelor  
care pun în prim-plan valorile MedLife și grija față de pacient. 

Anul acesta se împlinesc 
patru ani de când Gabriela 
Socaciu se ocupă, împreună 
cu colegele din echipă, cam 
de tot ce înseamnă ușurarea 
activității personalului medi-
cal de la MedLife Grivița. A 
avut curajul să plece cu mult 
timp în urmă din sistemul 
medical de stat, încă din 
1998, și a lăsat o urmă bună 
în toate locurile în care și-a 
pus amprenta profesională. 
Am cunoscut o femeie deose-
bită, cu pasiuni diverse, care 
ne-a povestit atât despre seri-
ozitatea cu care își abordează 
meseria, cât și despre plăcerea 
pentru gătit sau dăruirea cu 
care se implică în acțiunile de 
voluntariat.

Ne-ați povestit că la bază 
sunteți asistent medical. 
Cum ați ajuns să profesați? 
Mai întâi am dat examen 
la facultatea de medicină 
și, pentru că se intra foarte 
greu pe vremea aceea, nu 
am intrat. Așa că în prima 

alți asistenți, pentru ca sala 
de neurochirurgie să fie așa 
cum trebuie. Chiar a fost o 
perioadă foarte frumoasă, 
deși munceam enorm, de 
dimineața până seara. Eram 
aproape non-stop în spital.

Apoi am plecat din siste-
mul de stat și am activat în 
două clinici private, urmate 
de un spital privat, unde am 
fost coordonator de bloc  
operator. După care, la 60  
de ani, m-am pensionat. 
Inițial n-am vrut să mă mai 
întorc să lucrez, dar acum 

patru ani s-a întâmplat  
acest lucru pentru  

MedLife. 

sesiune m-am prezentat la 
școala de asistenți. Și, pentru 
că așa a fost să fie viața, nu 
m-am preocupat să mai dau 
examen la facultate. Am 
devenit asistentă și am ales 
neurochirurgia. 

Cum arăta acest domeniu 
atunci când ați început 
dvs. activitatea? 
Foarte diferit de ce este acum. 
Saltul este uriaș. Vă dau un 
singur exemplu. În timpul 
Revoluției din ’89, eram în 
sală și ne-am pomenit cu o 
echipă venită din Franța. 
După ce am terminat inter-
venția, operația unui jurnalist 
elvețian, care fusese împușcat 
în cap, am stat de vorbă cu ei, 
eu știind bine limba franceză. 

Concluzia medicului 
militar a fost următoarea: 
„Dacă m-ați pune acum, în 
acest moment, să operez în 
sala asta, nu aș putea.” Atât 
de rudimentare erau dotările 
pe care ne bazam. Aparatul 
de anestezie, de exemplu, era 

Care sunt punctele forte 
ale unui coordonator de 
operațiuni medicale? 
Trebuie să înveți repede 
firul logic al lucrurilor și 
să fii foarte organizat. Să ai 
niște cunoștințe temeinice 
despre ce înseamnă un spital 
și operațiunile specifice, 
pentru a ușura în special 
munca chirurgilor, dar și 
cea a medicilor care asigură 
consultațiile. 

Noi suntem suportul echi-
pei medicale și membrii aces-
teia trebuie să fie mulțumiți, 
să aibă tot ce au nevoie, ca să 
poată să facă performanță. 
Dacă un medic te sună de-
oarece îi trebuie ceva pentru 
intervenția chirurgicală, îl 
asculți și găsești o rezolvare 
pentru problema lui. 

Ați folosit abilitățile  
pe care le-ați căpătat  
în viața profesională  
în cea personală?
Am povestit copiilor despre 
perseverență, ordine, despre 
cum să-și facă anumiți algo-
ritmi în viață, care să-i ajute 
să treacă peste niște hopuri. 
E foarte dificil să educi un 
copil, este deja o extramese-

rie și asta fac de câțiva ani 
într-un ONG. Învățăm 
copiii cum să învețe. 

Povestiți-ne, vă rog, 
despre activitatea 
dvs. de voluntariat. 
Acum trei ani, înainte 
de pandemie, am 
avut ocazia de 
citesc niște articole 
scrise de Valeriu 
Nicolae. Apoi am 

af lat despre ONG-ul 
pe care l-a înființat și 
care se numește Casa 
Bună. Și am aplicat 

să devin voluntar. Mai 
întâi, am ajutat copiii de 

la grădiniță.

un fel de „schemă” de aparat 
de anestezie, balonul Ruben 
(de resuscitare) era cârpit cu 
leucoplast și aveam un cauter 
care în SUA cred că era pre-
zentat la muzeu. Și totuși, zia-
ristul elvețian s-a întors după 
vreo două luni. Ne-a căutat 
să ne mulțumească pentru că 
se dusese în Elveția la unul 
dintre cei mai mari neurochi-
rurgi ai lumii, care l-a văzut 
și i-a spus: „Nici eu nu te-aș fi 
putut opera mai bine!”. 

Să revenim la cariera  
dvs. profesională.  
Care sunt cele mai 
importante etape?
Practic, după ce am terminat 
școala de asistenți medicali, 
am lucrat la actualul Spital 
Clinic de Urgență „Bagdasar- 
Arseni”, pe vremea aceea era 
Institutul Român de Neuro-
chirurgie. Am rămas acolo 
11 ani și chiar am lucrat cu 
profesorul Arseni; am fost 
asistent la sala de operație, pe 
blocul operator. 

Cum îi ajutați 
pe acești copii?
La Casa Bună ne ocupăm de 
copiii extrem de defavori-
zați din Ferentari, din două 
localități din județul Argeș și 
din Sânpetru, de lângă Brașov. 
Pe unii copii, mai mici, îi 
familiarizăm cu ce înseamnă 
grădinița, iar pe ceilalți, mai 
mari, îi ajutăm cu pașii pe 
care trebuie să-i urmeze ca să 
se formeze în învățare. Copiii 
aceștia nu cunosc niciun fel de 
disciplină, trăiesc în niște con-
diții grele. Pe toată perioada 
pandemiei am lucrat online. 
Trezeam copiii dimineața ca 
să fim siguri că intră online  
la școală și îi ajutam cu temele. 

De anul trecut am început 
să facem niște tabere în fiecare 
săptămână. Aducem copii care 
stau câte o săptămână la Casa 
Bună. Au un program bine 
organizat, exact ca acasă. Și le 
place enorm. 

Mai aveți timp și 
pentru alte pasiuni?
Îmi face mare plăcere să gă-
tesc. Chiar am scris o carte de 
bucate cu titlul „Draculinaria. 
Rețete culinare din timpul 
lui Dracula”. M-a împins un 
prieten de la spate: „Tot gătești 
tu pentru toată lumea, apu-
că-te și scrie.” Așa am început 
să colecționez rețete, să scot 
idei din caietele bunicii și ale 
mamei. Am studiat istorie 
culinară și timp de doi ani am 
scris cartea. 

La început, copiii pe care 
îi ajutam prin voluntariat 
mâncau mai mult sandvi-
ciuri. Și am zis să le duc ceva 
pregătit de mine, iar cei mici 
au fost tare încântați. Apoi 
au urmat aceste tabere unde 
le-am pregătit cu mare drag 
mâncarea, iar cei mici  
m-au răsplătit cu un cuțit 
foarte frumos, gravat cu  
Chef Gabi Socaciu.
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[DOZA DE SĂNĂTATE]

care ajung până în straturile 
mai profunde ale pielii și care 
sunt implicate atât în apariția 
unor cancere cutanate, cât și 
în fotoîmbătrânire. 

UVB pot fi blocate de nori, 
în schimb, UVA afectează 
pielea indiferent de vreme. De 
aceea este necesar să folosim 
cremă de protecție solară pe 
tot parcursul anului, chiar și 
în zilele înnorate.

2. Ce înseamnă 
factorul de 
protecție solară?
Factorul de protecție solară 
(sun protection factor ‒ SPF) 
este o măsură a gradului de 
protecție pe care o cremă foto-
protectoare îl oferă împotriva 
arsurilor solare. 
■ SPF 15 filtrează 93% din 
cantitatea de UVB;
■ SPF 30 filtrează 97% din 
cantitatea de UVB;
■ SPF 50 filtrează 98% din 
cantitatea de UVB.

Pentru o protecție solară 
adecvată, Asociația America-
nă de Dermatologie recoman-
dă folosirea cremelor cu SPF 

frecvența aplicării, ci și de 
cantitatea de cremă folosită la 
fiecare aplicare. Protecția SPF 
înscrisă pe o cremă foto-
protectoare este atinsă prin 
aplicarea unei cantități de 2 
mg cremă /cm² tegument. În 
practică însă, majoritatea per-
soanelor nu aplică o cantitate 
atât de mare de cremă, așa 
încât utilizarea unui SPF 30 
sau mai mare este recoman-
dată pentru a compensa. 

O tehnică de aplicare sim-
plă, care asigură o cantitate 
de cremă suficientă pentru 
fotoprotecție, este dată de 
„regula linguriței”. Astfel, o 
linguriță cu cremă fotopro-
tecție (măsurată ochiometric) 
este suficientă pentru față și 
gât, două lingurițe pentru 
trunchi, câte o linguriță pen-
tru fiecare membru superior 
și câte două lingurițe pentru 
fiecare membru inferior. 

5. Protecția 
solară este mai 
importantă pentru 
copii decât 
pentru adulți?
Cu toții suntem susceptibili 
la posibilele efecte adverse 
ale expunerii neprotejate la 
soare, astfel încât utilizarea 
produselor de protecție solară 
este importantă indiferent 
de vârstă. Injuria cutanată 
produsă de ultraviolete se 
acumulează însă în timp, iar 
la persoanele cu fototipuri cu-
tanate deschise, un grad mare 
de fotoagresiune se manifestă 
până la vârsta de 40 de ani. 

Expunerea cumulativă la 
soare reprezintă un factor 
de risc important pentru 
dezvoltarea anumitor cancere 
cutanate, cum ar fi carcino-
mul spinocelular și precurso-
rul său, keratoza actinică, iar 
istoricul de arsuri solare în 
copilărie crește riscul apariți-
ei celui mai temut tip de can-
cer cutanat, melanomul. Este 

indicat ca până la vârsta de 
6 luni să nu expunem copiii 
direct la soare. După această 
vârstă se recomandă pentru 
cei mici utilizarea cremelor 
de protecție cu filtru mineral, 
precum și măsuri generale de 
fotoprotecție.

6. Toate produsele 
de protecție solară 
sunt la fel?
În funcție de tipul de filtru 
solar conținut, cremele 
fotoprotectoare se împart în 
două mari categorii:
■ cu filtru anorganic/mineral 
(acționează în principal 
prin reflectarea radiațiilor 
ultraviolete)
■ cu filtru organic/chimic 
(acționează prin absorbția 
radiațiilor ultraviolete). 

Filtrele minerale, precum 
oxidul de zinc sau dioxidul 
de titan, sunt preferate, așa 
cum am amintit, în rândul 
copiilor, dar și al persoanelor 
cu o piele sensibilă, oferind 
de obicei protecție cu spectru 
larg și capacitate de penetra-
re cutanată minime. Acestea 
au însă efect cosmetic mai 
puțin plăcut, fiind responsa-
bile de indezirabilele urme 
albe. Combinarea lor cu filtre 
organice sau utilizarea cre-
melor care conțin doar filtre 
organice este astfel preferată 
în rândul adulților. Câteva 
exemple de filtre organice 
sunt substanțe precum: oxi-
benzona, octocrilen, octisa-
lat, homosalat, tinosorb S, 
M etc.

7. Ingredientele 
care asigură 
protecția solară 
sunt nocive pentru 
organism?
În ceea ce privește majoritatea 
filtrelor anorganice, studiile 
clinice au demonstrat un 
profil excelent de siguranță și 
un grad de penetrare cutanată 
foarte mic, limitat de obicei la 
straturile superficiale ale pielii. 
Filtrele anorganice nu sunt ab-
sorbite intern și nu au potenți-
al nociv asupra organismului.

Informațiile cu privire la ab-
sorbția în organism a filtrelor 
organice sunt limitate și provin 
în principal din câteva studii 
conduse de US Food and Drug 
Administration. Într-adevăr, în 
toate cazurile, cantitatea de fil-
tru chimic de la nivel plasmatic 
a depășit o limită impusă, 
însă prezența substanțelor în 
sânge nu înseamnă neapărat 
și un efect nociv al acestora 
asupra organismului. Ținând 
cont că în viața de zi cu zi nu 
se respectă condițiile stricte 
de aplicare folosite în studii 
clinice, nu pot fi trase concluzii 
ferme cu privire la un poten-
țial efect nociv al acestora în 
utilizarea cotidiană, astfel încât 
recomandările pentru folosi-
rea cremelor fotoprotectoare 
rămân neschimbate. 

Merită totuși menționat că 
anumite filtre organice, cum ar 
fi oxibenzona (benzofenona-3), 
au potențial iritant local, astfel 
încât este indicat ca persoanele 
cu piele sensibilă să folosească 
creme cu filtru anorganic. 

Direct de la medicul dermatolog, 
răspunsurile la cele mai frecvente 
întrebări despre protecția solară. 

7întrebări arzătoare despre 

PROTECȚIA SOLARĂ

Indiferent de prognoza 
meteo, aplicarea cremei de 
protecție solară este primul 
pas pe care îl recomandă der-
matologii să-l faci înainte de 
a ieși la aer liber. Acest ritual 
îți protejează pielea de razele 
UV puternice ale soarelui, 
minimizând riscul de arsuri 
solare, cancer de piele și sem-
ne premature de îmbătrânire, 
cum ar fi petele și ridurile.

1. Ce reprezintă 
UVB și UVA?
Arsurile solare sunt cauzate 
de radiațiile ultraviolete de tip 
B (UVB). Aceste radiații cu 
lungime de undă mai mică pă-
trund în piele până în stratul 
său superficial, epiderma, și 
sunt responsabile de apariția 
cancerelor cutanate. Lumina 
solară care atinge suprafața te-
restră conține și radiații ultra-
violete de tip A (UVA), radiații 
cu lungime de undă mai mare, 

30 sau mai mare, de spectru 
larg, care să asigure acoperire 
nu doar împotriva UVB, dar 
și împotriva UVA. 

3. Este suficient să 
aplicăm cremă de 
protecție solară o 
dată pe zi?
Ideal, orice cremă de protecție 
solară se aplică pe pielea ce 
urmează a fi expusă cu 20-30 
de minute înainte de a ieși din 
casă și se reaplică apoi o dată 
la două ore, pe tot parcur-
sul expunerii la soare. Acest 
lucru este valabil indiferent de 
SPF sau de rezistența la apă. 
Produsele etichetate ca fiind 
„water resistant” rezistă 40 de 
minute în apă/transpirație, 
iar cele etichetate „very water 
resistant” rezistă 80 de minute 
în apă/transpirație, după acest 
timp necesitând reaplicare. 

4. Ce cantitate de 
cremă ne asigură o 
protecție optimă?
Pentru a beneficia de o pro-
tecție adecvată, este necesar 
să ținem cont nu doar de 

Articol realizat împreună 
cu dr. Andreea Moroianu, 
medic specialist dermatolog, 
DermaLife — Centrul de Excelență 
în Dermatologie și Medicină 
Estetică București.
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[POVESTE DE BINE]

m-a impresionat foarte tare 
faptul că unele persoane mai 
în vârstă au venit îmbrăcate 
cu ce aveau mai bun prin casă. 
Pentru întreaga comunitate a 
fost un eveniment”, povestește 
Alexandra Stelian, medicul 
clinicii mobile MedLife. 

Asistență medicală 
primară la sat
Caravana cu Sănătate a fost 
posibilă datorită clinicii 
medicale mobile MedLife, o 
unitate care se poate deplasa 
oriunde în țară, împreună 
cu personal specializat, în 
vederea acordării serviciilor 
medicale. Astfel, oamenii 
au beneficiat de investigații 
și consultații de specialitate 
exact la ei în sat. 

Clinica mobilă include 
două cabinete de consul-
tații multidisciplinare, un 
laborator medical mobil, un 
compartiment de imagis-
tică medicală, un punct de 
recoltare, o sală de așteptare 
și un grup sanitar. Serviciile 
medicale au constat într-un 
screening general gratuit – o 
consultație, un set de analize, 
EKG și ecografie abdominală 
realizate în maximum 30 de 
minute. 

Întâlniri care pot 
salva vieți
Cele mai multe patologii 
descoperite au fost cronice, 
iar unele necesită intervenții 
medicale specializate pentru 
a fi tratate: afecțiuni cardiace, 
diabet, hipertensiune, chisturi 
hepatice, renale și ovariene, 
microlitiază renală, hemangi-
oame, anemii etc. „Am găsit 
doi copii cu probleme cardi-
ace, simptomatici, dar despre 
care nu se știa nimic. Durerile 
în piept și semnele de epuizare 
erau puse pe faptul că sunt 
copii și doar au obosit. De 
fapt, ei chiar aveau afecțiuni 
cardiace și atunci a trebuit să 
discut cu părinții și să le explic 

exact ce înseamnă, ce riscuri 
sunt și cât de important este să 
ajungă la un cardiolog. Sper că 
vor merge mai departe pe linia 
de investigații și tratament”, 
spune dr. Stelian.

Drumul binelui
Sistemul de sănătate din 
mediul rural este adesea 
copleșit de problemele de 
sănătate ale localnicilor. 
„Vedem o altfel de hartă a 
României: multe localități 
fără acces la servicii medicale 
elementare, comunități întregi 
care nu au fost consultate de 
ani buni. MedLife suprapune 
acestei hărți o alta – a unei 
Românii în curs de revenire/de 
însănătoșire. Împreună creăm 
cadrul perfect de acțiune, pe 
un traseu care pornește de la 
educație, prevenție eficientă 
până la tratamente mai bune”, 
spune Melania Medeleanu, 
membru fondator Asociația Zi 
de Bine.

Nevoia uriașă de 
servicii medicale  
în zona rurală
Există o mare nevoie de asis-
tență medicală la sate, unde 
accesul pacienților la investi-
gații și consultații de speci-
alitate este foarte limitat. În 
multe cazuri, medicii lipsesc 
sau sunt insuficienți în raport 
cu numărul locuitorilor. „Deși 
unele sate încă mai au medic 
de familie, activitatea acestuia 
este limitată. Dacă pacientul 
nu este asigurat, nu are cum 
să-i dea acces la investigații 
sau la un consult de specialita-
te. Și este nevoit să se opreas-
că. Oricât ar încerca să ajute, 
există o limită. Noi putem 
ajuta în aceste cazuri și astfel 
apare o bază de la care se poa-
te porni. Mă bucur că am oca-
zia să mă implic în proiecte și 
inițiative derulate de MedLife 
prin care facem un pic mai 
bine lumea satelor”, punctează 
dr. Alexandra Stelian.

Este cea de-a doua etapă în 
care MedLife se deplasează în 
zone izolate sau cu deficit ridi-
cat în ceea ce privește asistența 
medicală. În prima fază, unita-
tea medicală mobilă MedLife a 
oferit gratuit servicii medicale 
localnicilor din comune izolate 
din Brașov, Prahova și Buzău. 
În perioada 9-14 mai, proiectul 
Caravana cu Sănătate a venit 
în sprijinul comunităților de-
favorizate din zona Moldovei. 
Aproximativ 100 de localnici 
au beneficiat gratuit de investi-
gații medicale prin intermediul 
unității mobile.

23 de sate,
3 comune
Comunele Movileni, Puiești 
și Vlădeni, din județele Vaslui 
și Iași, strâng împreună 23 de 
sate și câteva mii de săteni, 
din care unii nu au mai reușit 
de multă vreme să meargă 
la doctor, iar alții, din lip-
sa resurselor financiare, au 
renunțat oricum să-și mai facă 
controale medicale. Clinica 
mobilă a poposit în Movileni, 
dar au venit pacienți din toate 
satele care aparțin de comună. 
În Vlădeni, caravana a oprit 
în Vâlcelele, un sătuc unde 

localnicii aveau mare nevoie 
de ajutor medical, iar apoi a 
mers la Puiești. 

Eveniment pentru 
comunitate 
Acțiunea a fost organizată 
cu ajutorul Asociației Zi de 
Bine Moldova și al Fundației 
Bethany. În plus, în fiecare lo-
calitate s-au implicat persoane 
de la primărie și de la asistența 
socială. Oamenii au fost anun-
țați înainte că în sat ajung me-
dicii MedLife de la București 
și exista o selecție a cazurilor 
care aveau cea mai mare nevo-
ie de consultații. „Într-una din 
localități, în Puiești, asistenta 
socială a vorbit cu medicul de 
familie și au făcut împreună 
lista pacienților, deoarece doc-
torul de acolo știa cel mai bine 
cine are nevoie de investigații, 
de ecografii, de analize etc. 
Localnicii ne-au primit foarte 
bine, au fost calzi și buni și 

În comunitățile vulnerabile din regiunea Moldovei sunt mulți oameni 
care trăiesc în zone izolate, sărace și fără acces la servicii medicale 
de bază. Printr-o inițiativă comună cu Asociația Zi de Bine, clinica 

mobilă MedLife a pornit din nou la drum și a ajuns în comunele Vlădeni și 
Movileni din Iași și Puiești din Vaslui, iar timp de 6 zile, specialiștii MedLife 
le-au oferit localnicilor investigații medicale gratuite.

CARAVANA CU SĂNĂTATE
#FacemÎmpreunăBine

500
de localități din România

nu au medic de familie
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Când se impune
asistența medicală imediată

Asistența medicală imediată este necesară atunci 
când pacientul se situează în zona roșie, mai ales 
la acei pacienți care au un risc ridicat de deces:

■ antecedente de astm aproape fatal;

■ spitalizare pentru criză de astm în ultimul an;

■ criză de astm ce a necesitat intubație oro-traheală;

■ pacienți care utilizează doze mari de   
   bronhodilatatoare și/sau glucosteroizi orali;

■ antecedente de probleme psiho-sociale;

■ antecedente de non-complianță la tratament.

Planul de acțiune pentru astm 
presupune existența unui 
document scris, individualizat 
pentru fiecare copil, în funcție 
de severitatea astmului și de 
nivelul de control al acestuia. 
Acest plan are rolul de a-l 
ajuta în automanagementul 
astmului.

Ce conține un plan 
de acțiune
Există mai multe elemente pe 
care planul scris de acțiune 
pentru astm trebuie să le 
includă:
■ tratamentul pacientului, 
atât cel de fond sau de între-
ținere, cât și cel de atac în 
exacerbări;
■ simptomele care semna-
lează agravarea astmului sau 
iminența unei crize de astm 
severe;
■ valorile PEF (peak expira-
tory flow) determinate cu aju-
torul peakflowmetrului (un 
aparat care măsoară fluxul de 
aer expirat), care semnalează 

agravarea afecțiunii pulmo-
nare;
■ când și cum să acceseze ser-
viciile medicale, în cazul în 
care simptomele nu răspund 
la tratament.

Instrucțiuni care fac 
utilizarea ușoară 
Pentru ca acest plan să fie mai 
ușor de utilizat de copil, este 
necesar ca micul pacient să 
cunoască detalii despre boala 
lui, bineînțeles explicate la ni-
velul său de înțelegere. Copilul 
care asociază anumite alergii 
trebuie să evite expunerea la 
anumiți triggeri (factori de-
clanșatori) care pot determina 
apariția unei crize de astm: 
fumul de țigară, praful, 
animalele de companie etc. 
De asemenea, trebuie să 
fie instruit când și cui 
trebuie să se adreseze 
atunci când nu se 
simte bine, respec-
tiv când prezintă 

Scopul unui plan de acțiune este de a ajuta copilul cu astm bronșic și 
persoana care are grijă de el să ia măsuri timpurii pentru a preveni sau 
a reduce severitatea unui atac de astm. Atunci când astmul este ținut 

sub control, problemele de respirație nu îl vor împiedica pe cel mic să facă 
sport, să se distreze sau să se bucure de orice alt tip de activitate.

Plan de acțiune 
pentruASTM

[JUNIOR]

simptome care sugerează o 
agravare a astmului.

Persoanele care îl suprave-
ghează (de exemplu, învăță-
torul, profesorul) trebuie să 
cunoască situația copilului și 
să-l ajute în administrarea tra-
tamentului în exacerbări, până 
la prezentarea la medic.

La copiii astmatici, care 
prezintă alergii alimentare, este 
necesară informarea despre 
aceste alergii a personalului 
care pregătește mâncarea, astfel 
încât să fie evitată utilizarea 
acelor ingrediente alergenice.

Culorile semaforului: 
3 zone majore de 
acțiune  
■ Zona verde (zona sigură): 
simptomele se ameliorează sau 
dispar după inițierea trata-
mentului de atac, iar valoarea 
PEF este mai mare de 80% din 

valoarea prezisă. În această 
situație, se menține tratamen-
tul indicat în caz de agravare 
a simptomelor, circa 1-2 zile, 
și se contactează medicul în 
vederea stabilirii conduitei 
ulterioare.
■ Zona galbenă (de precauție): 
simptomele persistă sau se 
agravează, în ciuda tratamen-
tului de atac prescris de me-
dicul curant, iar valoarea PEF 
rămâne sub 60% din valoarea 
prezisă. În această situație, se 
crește doza de bronhodilata-
tor, se adaugă în schema de 
tratament corticoterapie orală 
și se contactează de urgență 
medicul pentru instrucțiuni.
■ Zona roșie (de alertă): simp-
tomele se agravează. În plus, 
apar simptome precum: senza-
ție de sufocare, imposibilitatea 
de a rosti o propoziție comple-
tă, agitație, amețeală, confuzie, 
frecvență respiratorie și puls 
crescute, respirație șuierătoare, 
extenuare, iar valoarea PEF 
rămâne sub 60% din valoarea 
prezisă, în ciuda tratamentului 
de atac (inclusiv sub corticote-
rapia orală). În această situație, 
este obligatorie prezentarea cât 
mai rapidă în cel mai apropiat 
serviciu de urgență.

De ce este 
important să existe 
un astfel de plan 
Acest plan de acțiune are 
scopul de a ajuta pacientul în 
automanagementul crizelor 

de astm, astfel încât să poată 
fi evitate spitalizările frec-
vente, absenteismul școlar 
și al părintelui de la locul de 
muncă și, cel mai important, 
să fie evitate decesele datorate 
crizelor de astm, mai ales în 
cazul pacienților care prezin-
tă factori de risc.

Beneficiile 
monitorizării 
periodice
Planul de acțiune trebuie 
stabilit de către medic împre-
ună cu pacientul, respectiv 
cu aparținătorii acestuia, în 
funcție de severitatea astmu-
lui și de controlul acestuia. 
De aceea, medicul trebuie să 
stabilească inițial, pe baza 
anamnezei, simptomelor, 
examenului clinic și a factori-
lor de risc asociați, treapta de 
severitate a astmului și gradul 
de control al acestuia. În 
funcție de acestea, se va stabili 
tratamentul de fond și de atac.

Monitorizarea copilului ast-
matic din trei în trei luni este 
foarte importantă, deoarece, 
în funcție de statusul pacien-
tului, medicul poate crește sau 
scădea dozele medicației.

Beneficiile acestor ajustări 
de tratament constau într-un 
control cât mai bun al astmu-
lui, prin utilizarea unor doze 
minime de medicamente, 
scăzând, astfel, riscul apariției 
reacțiilor adverse ale terapiei 
de lungă durată.

Articol realizat împreună 
cu dr. Iulia Simina, medic 
specialist pneumologie pediatrică, 
Hyperclinica MedLife Polisano Sibiu.
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[FACEM ROMÂNIA VERDE]

#OSinguraPlaneta este 
motto-ul pentru Ziua Mon-
dială a Mediului din acest an, 
marcată pe 5 iunie, și subli-
niază nevoia de a trăi suste-
nabil, în armonie cu natura, 
de a genera schimbări reale 
atât prin adoptarea de politici 
publice potrivite, cât și prin 
alegerile noastre zilnice. E 
momentul să trecem de la 
rănirea planetei la vindecarea 
ei. E nevoie să protejăm ceea 
ce avem pentru a avansa către 
un viitor mai bun. 

SOS PLANETAR
Pământul se confruntă cu o tri-
plă urgență: clima se încălzește 

prea repede pentru ca oamenii 
și natura să se adapteze, distru-
gerea habitatului și alte presiuni 
înseamnă că aproximativ un 
milion de specii sunt amenin-
țate cu dispariția, iar poluarea 
continuă să otrăvească aerul, 
pământul și apa. Calea de 
ieșire din această situație este 
să conștientizăm importanța 
respectării mediului înconjură-
tor, să luăm măsurile necesare 
pentru a-l proteja și să fim mai 
conectați cu natura. 

RESTAURAREA 
ECOSISTEMELOR 
Aceasta este tema din acest 
an a Zilei Mondiale a Me-

diului. Cu cât ecosistemele 
sunt mai sănătoase, cu atât 
planeta și toți oamenii sunt 
mai sănătoși. Un ecosistem 
este un loc în care plantele, 
animalele și alte organisme, 
aflate în conexiune cu mediul 
înconjurător, se reunesc 
pentru a forma rețeaua vieții. 
Ecosistemele pot fi mari, cum 
ar fi, de exemplu, o pădure, 
sau mici, cum ar fi un iaz, și 
asigură beneficii la nivelul 
întregii planete, precum pro-
tecția climei și conservarea 
biodiversității. 

Însă nevoia noastră de re-
surse a împins multe ecosis-

teme până la un punct-limită. 
De aici apare această chema-
re urgentă de a opri și inversa 
declinul ecosistemelor, de a 
proteja mediul, de a utiliza 
rațional resursele naturale, 
de a stopa încălzirea globală 
și pierderea biodiversității, de 
a recicla, de a reduce polua-
rea. Implicarea în restaurarea 
ecosistemelor poate lua mai 
multe forme: ecologiza-
rea orașelor și a pădurilor, 
plantarea copacilor, refacerea 
grădinilor, curățarea râurilor 
etc. Alătură-te și tu acestei 
mișcări menite să redea să-
nătatea lumii. naturale.

Însănătoșim 
atât oamenii, 
cât și natura

MedLife 
continuă tradiția 
În luna iunie, de Ziua Mondială a Mediului, MedLife 
face un apel de conștientizare în rândul societății 
asupra importanței respectării și protejării mediului 
înconjurător. Este un gest de responsabilitate față 
de resursele naturale, iar MedLife continuă să se 
dedice unor cauze cu impact real, care sprijină 
mediul și comunitatea pe termen lung.

Pe 3 iunie, echipa de voluntari MedLife a realizat 
o acțiune de ecologizare a unei zone de lângă 
București, respectiv din pădurea Străulești, împreu-
nă cu Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare 
socială din țară, cu peste 1.900.000 de voluntari 
implicați în 13 ani de activitate. 

Viitorul va arăta mai bine dacă susținem cu toții 
acele proiecte create cu scopul de a contribui 
la o țară în care oamenii se implică și sunt parte 
din schimbarea pe care și-o doresc, devenind la 
rândul lor inspirație pentru ceilalți. Doar împreună 
putem face România verde, iar ecologizarea este 
un pas important în acest proces.

Această 
planetă 
este singura 

noastră casă, iar noi 
trebuie să respectăm 
și să protejăm 
resursele ei limitate. 
Timpul se scurge în 
defavoarea tuturor 
și doar acțiunile 
pentru însănătoșirea 
mediului pot să 
aducă oamenii și 
natura înapoi în 
echilibru. 
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Monitorizarea pacientului 
DE LA DISTANȚĂ

UTILIZARE 
INTERACTIVĂ
Noile dispozitive permit 
monitorizarea sănătății 
pacientului la domiciliu și 
asigură colectarea permanen-
tă a datelor medicale. Oferă 
comunicare și conexiune 
perfecte între pacienți și fur-
nizorii de servicii medicale, 
oriunde s-ar afla. Experiența 
de îngrijire virtuală în MPD 
depășește așteptările multor 
oameni, cum ar fi situația 
în care senzorii camerelor 

de monitorizare detectează 
că este nevoie de intervenție 
atunci când o persoană în 
vârstă a căzut în propria casă.

NIVEL RIDICAT
DE ANALIZĂ
Algoritmi avansați bazați pe 
inteligență artificială și învă-
țare automată analizează un 
volum mare de date pentru a 
rezolva probleme complexe. 
Dispozitivele înregistrează și 
mențin datele în siguranță, 
evitând sau reducând erorile 
umane. De exemplu, dacă un 
pacient folosește un dispozi-
tiv portabil (cum ar fi ceasul 
inteligent, care urmărește 
ritmul cardiac și nivelul de 
oxigen), datele generate sunt 
transmise în timp real către 
aplicația MPD a medicului. 
Dacă tensiunea arterială a 
unui pacient este în afara 
intervalului normal, tabloul 

de bord al furnizorului evi-
dențiază aceste date pentru 
a alerta medicul, făcând din 
acel pacient o prioritate.

BENEFICII 
MULTIPLE
Acest tip de îngrijire a pacien-
ților extinde raza de acțiune 
a medicilor, oferă mai multe 
oportunități de interacțiune 
și comunicare, îmbunătă-
țește relația pacient-furnizor 
și satisfacția pacientului, 
diminuează timpul petrecut 
pentru accesarea îngrijirii 
medicale, scade costurile și 
valorifică fluxurile de lucru 
clinice, reduce tensiunea 
asupra sistemului medical da-
torită gestionării mai bune a 
afecțiunilor cronice, permite 
o monitorizare permanentă 
și oferă furnizorilor, în timp 
real, un flux continuu de date 
privind sănătatea.

Datorită noilor tehnologii din industria 
medicală, pacienții au mai mult control 
asupra asistenței medicale, iar furnizorii 

pot oferi îngrijiri mai bune, chiar și de la distanță. 
Monitorizarea pacientului de la distanță (MPD) 
se referă la tehnologia specifică utilizată pentru 
transmiterea electronică a informațiilor între 
pacienți și medici. 
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