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Familia Isis,  
credința în puterea binelui

H IPOCrATE CErEA MEDICILOr VOCAțIE, 

studiu, timp, loc prielnic și dragoste de 

profesie, și considera că succesul terapeutic depinde 

în primul rând de cuvânt și apoi de planta și cuțit. 

Medicina rămâne totuși cea mai frumoasă profesie. 

Una dintre cele mai plastice exprimări în acest sens o 

regăsim într-un proverb potrivit căruia „dacă nu poți 

deveni rege, fă-te medic”.

În medicină, relația medic-pacient este una de o 

importanţă supremă, iar cel mai important lucru în 

stabilirea relației cu pacientul este comunicarea care, 

în cadrul acestei relaţii, depășește simplul aspect 

terapeutic. Valorile morale coroborate cu altruismul, 

compasiunea, respectul față de viață și știință, vor 

asigura starea de bine a pacientului.  

În plina noastră iarnă a conștiinței, pentru că în 

iarna noastră interioară se ascund tarele și obstacolele 

către înţelepciune și echilibrul sufletului, prin credință 

si prin liniște interioară - fluxul soarelui și al norilor, 

putem dobândi recunoașterea legăturii pe care o 

avem cu natura, o recunoaștere a puterii noastre de 

a schimba. Și dacă putem vorbi cu soarele, cu ploaia, 

cu norii, dacă putem schimba răul în bine, de ce nu 

am avea aceeași putere de comunicare cu oamenii de 

lângă noi?

A ști să asculți este prima condiție a unui dialog, 

însă comunicarea fără substanță și implicare, fără 

implicarea credințelor noastre, este aridă. rugăciunea 

este dialogul nostru cu Dumnezeu.... Nu El are nevoie 

de rugăciunea noastră, ci chiar noi suntem nevoiașii. 

Avem nevoie să credem în belșug și frumusețe, noi 

avem nevoie să credem în puterea binelui și a iubirii. 

Putem crede că nouă ne lipsesc sau noi am uitat de 

toate aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit 

datorită credinței noastre în puterea răului, a secetei 

sufletului, a lipsurilor, pentru că, adânc în interiorul 

nostru, avem toate acestea.

O atitudine apropiată și empatică faţă de pacient - 

omul din faţa ta, îi permite acestuia să îţi încredințeze 

secretele, sufletul și trăirile sale, lucru pe care în alte 

condiții nu l-ar face. În plus, un comportament corect 

față de pacient implică și păstrarea confidenţialităţii 

acestor destăinuiri pentru că orice boală fizică 

atinge întotdeauna și sufletul bolnavului, făcandu-l 

vulnerabil. Medicul vindecă corpul, iar credința 

sufletul. Toate aceste aspecte trebuie abordate unitar 

în cadrul procesului terapeutic, medicul nu le poate 

separa pe cele două.

Pe de altă parte,  medicul trebuie să știe să 

definească boala, să organizeze echipa medicală 

pentru a stabili diagnosticul și apoi tratamentul. 

Succesul actului medical depinde de o bună 

organizare, dotare și funcționare a unității în care se 

acordă asistență medicală, de conștiința profesională 

și de prestigiul medicului - (corp, minte, spirit). Totuși, 

dacă pacientul nu crede, tot ceea ce face echipa 

medicală este în zadar.

De fapt, nu necredința este problema noastră, ci 

credința în rău. Frământarea, ura, suferința și tot răul 

care împreună bat ţurca și hoinăresc nestingherite 

pe bulevardele existenței nu sunt altceva decât 

consecințele credinței noastre în puterea răului. 

rugăciunea și gândirea pozitivă creează în conștiința 

umană o mutație de la credința în puterea răului la 

credința în puterea binelui.

Sunt mândru că fac parte din familia Isis, o familie 

cu suficiente cunoștințe profesionale pentru a pune 

un diagnostic corect, fler și implicare în dialogul cu 

pacientul, sinceritate, cordialiate și, mai ales credință.

Credința în puterea binelui. n

Primul simptom real al fericirii și 
împlinirii în cuplu este nașterea 
unui copil.

Dr. Mohamed ZAHER 
Director General 
ISIS - Spital Privat
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Isis este primul spital privat din România  
desemnat de către Unicef „Spital Prieten al Copilului”

De ce un spital privat își dorește să fie Spital prieten 

al copilului?

Încă de când era un vis, maternitatea noastră dorea 

să vină în întâmpinarea nevoilor gravidei, mamei, nou-

născutului și familiei. 

Astăzi, după ce s-au împlinit mai bine de 3 ani din 

clipa în care a venit pe lume primul bebeluș în sala 

noastră de naștere, după un moment de reușită, acela 

al desemnării Unicef ca  “Spital prieten al copilului’’, 

personalul medical își amintește cum fiecare și-a 

îndeplinit un vis, o dorință. 

Suntem onorați că deţinem această certificare, 

“Spital prieten al copilului’’. Simțim că ne reprezintă, 

este ceea ce ne dorim a înfăptui și am realizat acest 

lucru fără a ne simți încorsetați de regulile impuse 

ale unui program stabilit la nivel mondial/național. 

Este conduita pe care am ales să o adoptăm în 

maternitatea noastră, pe deplin informați, ca fiind 

benefică pentru mamă – copil -familie!

Cine suntem noi?

• suntem mame care am născut și alăptat, care 

am avut experiențe de naștere și alăptare iar acum 

încercăm să oferim celor care ne trec pragul, ceea am 

simțit noi că ne-ar fi împlinit în momentul nașterii 

pruncilor noștri;

• suntem tați, înainte de a fi medici.

• suntem viitoare mame care aspirăm să avem copii;

• suntem profesioniști în medicină și psihologie, 

mereu informați, care ne-am dorit a umaniza nașterea 

și să oferim acestui moment important al familiei, în 

special o valoare afectivă și nu numai una medicală;

• suntem mame care am născut în această 

maternitate, iar acum oferim aceeași căldură pe care 

am primit-o și noi la naștere.

De aceea este atât de simplu, fiindcă ceea ce ne 

satisface pe noi oferim celor care ne trec pragul.

Ne-am dorit ca nașterea în apă să se poată desfășura 

în cadrul maternității noastre, pentru diminuarea 

durerii mamei la naștere și în special, pentru firescul 

tranziției pe care o percepe bebelușul abia născut.  

Este impresionant să urmărești cum micuțul după 

ce s-a născut, face câteva mișcări în apă, după care 

este ușor direcționat către abdomenul mamei, unde 

poposește. Mama obosită își primește puiul și exaltă 

de fericire când îi simte căldura micuțului, detașată 

de tot ce se petrece în jurul său, trăind euforia 

momentului unic. Cadrele medicale privesc această 

îmbrățișare, așteptând încetarea pulsațiilor cordonului 

ombilical, după care tatăl, dacă își dorește, poate da 

startul bebelușului în viață prin pensarea cordonului 

bebelușului care îi menține încă legătura cu mama sa. 

Apoi începe căutarea micuțului, care prin mișcările 

instinctive se îndreptă către sânul mamei iar după 

câteva încercări poate iniția primul supt.

Pentru noi este esențial acest moment imediat, 

deoarece acel cocktail hormonal prezent după naștere, 

îi permite mamei prin contactul cu pruncul său, 

inițierea primului supt, instalarea lactației și în special 

dezvoltarea atașamentului.

   În maternitatea noastră se respectă dorințele 

mamei și ale tatălui, iar cel mai adesea mamele își 

doresc puii în contact direct și continuu cu ele. Dacă 

starea de sănătate a mamei și a copilului o permit, 

alăptarea se va iniția în prima jumătate de oră, după 

care aceștia vor rămâne nedespărțiți, în saloanele 

special destinate familiei formate din trei membri. 

Chiar dacă gravida a fost operată, ea își dorește 

micuțul imediat ce a fost adusă din sala de operație. Ni 

se pare firesc ca bebelușul să fie lânga mama sa când 

aceasta și-l dorește! Mama își vede pruncul și îl simte 

în contact cu pielea sa, iar dacă acesta este agitat, 

apropierea de mamă îl calmează, după care începe 
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să caute sânul. O mamă operată știe că va avea lapte 

dacă bebelușul va suge cât mai des la sân.

 Pe durata spitalizării, familiei i se oferă materiale în 

care există informații despre alăptare, sfaturi despre 

îngrijirea nou-născutului, depresia postpartum. Noi 

am considerat firesc ca mama să se informeze și din 

alte surse, de aceea am asigurat materiale actualizate.

 La externarea din spital, există o relație de încredere 

personal medical - familie, iar la solicitarea familiilor 

am înființat programe de urmărire a nou-născuților 

unde asigurăm consiliere gratuită în alăptare. De 

asemenea, orice mamă care a născut în maternitatea 

noastră și ne solicită ajutorul cu privire la alăptare, va 

primi consiliere în cadrul clinicii, cât și pe forumul de 

discuții al maternității.

Acestea sunt principii pe care noi le-am considerat 

benefice mamei, tatălui și viitorului copil. Într-o primă 

fază ne-am dorit o naștere în care să primeze nevoile 

familiei, gravidei, nou-născutului. Ne-am informat 

continuu pentru a fi alături de gravidele care și-au 

dorit să aibă o experiență diferită la naștere în care să 

primeze sentimentele.

La ce se pot aștepta mămicile într-o maternitate 

Spital Prieten al Copilului

Dacă bebelușul tău se va naște într-o maternitate 

Spital Prieten al Copilului te poți aștepta la un anumit 

standard de îngrijire:

• dacă pe durata sarcinii vei veni la control la 

maternitate, ți se vor da informații despre îngrijirea și 

hrănirea nou-născutului, inclusiv despre beneficiile 

alăptării, astfel încât vei ști ceea ce este necesar pentru 

a lua o decizie informată;

• asistența de neonatologie te va ajuta să începi să 

alăptezi în prima jumătate de oră după naștere;

• copilul va sta în permanență cu tine.

Dacă ai decis să alăptezi:

• asistenta de neonatologie îți va arăta cum să ții 

copilul pentru a se atașa corect, astfel încât el să sugă 

bine iar tu să nu ai dureri;

• ți se vor da informații corecte și substanțiale despre 

cum să alăptezi și cum să ai lapte suficient pentru 

copilul tău;

• vei fi învățată cum să îți mulgi laptele, pentru a goli 

sânul când este prea plin, pentru a stimula secreția 

lactată sau pentru a asigura lapte pentru bebelușul 

care nu poate suge; copilul va primi laptele tău pe 

sonda, cu cănița, seringa sau lingurița;

• bebelușul tău nu va primi apă, glucoză sau lapte 

artificial cu excepția situațiilor în care este nevoie din 

motive medicale;

• vei primi informații despre persoanele sau locurile 

de unde poți obține consiliere în alăptare.

Dacă ai decis să îți hrănești copilul cu lapte formulă, 

personalul îți va raspunde la întrebări și îți va arăta 

cum să îl prepari și să i-l dai copilului în condiții 

de igienă și siguranță (întregul personal dintr-o 

maternitate Spital Prieten al Copilului este instruit să îți 

ofere acest tip de informații și să te sprijine să alăptezi 

cu succes). n

Cafea, Cultură și... TU
Cafeaua perfectă nu înseamnă doar ceea ce bei!

Maritimo Center, Intrarea Nr.1

Direcţionează 2% din impozitul tău pe venit

Ce înseamnă 2% pentru contribuabili?

Prevederea 2% este un mecanism de transparenţă 

fiscală prin intermediul căruia poţi să direcţionezi 2% 

din impozitul tău pe venit către Asociaţia Clubul Isis. 

Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit nu este 

o sponsorizare, donaţie sau contribuţie. Este vorba 

despre o sumă datorată statului (ca impozit), dar poţi 

decide modul și cui va fi ea alocată.

2% este o facilitate fiscală și nu implică niciun fel 

de costuri pentru tine. Prin completarea formularelor 

200 sau 230, în funcţie de sursa ta de venit, alegi să 

direcţionezi 2% din impozitul pe venit către Asociaţia 

Clubul Isis, astfel încât să putem continua activitatea 

noastră.

Tu poți face diferența! Modul în care evoluează 

societatea depinde de gestul tău. E simplu și nu te 

costă nimic!

De ce este bine să foloseşti această prevedere?

• nu te costă nimic! Direcţionezi 2% din impozitul pe 

venit, virat deja la stat, către Asociaţia Clubul Isis;

• contribui la eficientizarea cheltuirii banului public 

– deci al tău!

• poţi ajuta la rezolvarea unei probleme din orașul 

Constanţa direcţionând 2% către fondurile alocate 

îmbunătăţirii vieţii social-culturale în cadrul campaniei 

“Idei de valoare pentru Constanţa”;

• te poţi asigura că acești bani vor aduce zâmbete pe 

chipurile copiilor din localităţi defavorizate din judeţul 

Constanţa;

• poţi contribui la continuarea și dezvoltarea seriilor 

de evenimente și campanii dedicate informării și 

sprijinirii viitorilor și proaspeţilor părinţi privind stilul 

de viaţă sănătos și educaţia copiilor.

Ce trebuie să faci?

Dacă ai venituri din salarii:

Completează Declaraţia 230 (punctele I și II). Nu-ţi 

face probleme dacă nu cunoști suma corespunzătoare 

a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele 

fiscale. Poţi lăsa căsuţa necompletată. Semnează 

formularul. Lasă data necompletată. O vom trece noi 

atunci când depunem formularul la Administraţia 

Financiară. Pune formularul în plic și trimite-l pe 

adresa Asociaţiei Clubul Isis, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 

102, Constanța sau vino direct la sediul nostru.



Bunăstarea unei societăți este în strânsă legatură
cu angajamentul moral al indivizilor în particular.
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Dacă ai venituri din alte surse:

Completează Declaraţia 200 (punctul III). Acest 

formular este destinat tuturor categoriilor de persoane 

care obţin venituri din drepturi de autor, închirieri, 

activităţi independente – cabinete medicale, cabinete 

psihologice, cabinete notariale, avocaţi etc. Descarcă 

formularul pe care ţi-l oferim, completează-l și 

depune-l la Administraţia Financiară.

Date de identificare:

ASOCIAŢIA CLUBUL ISIS

Cod de înregistrare fiscală: 28480634

Cont bancar: rO29FNNB012302894487rO02

Poţi intra pe www.isis-med.ro pentru a descărca 

toate formularele! Atenţie! O persoană poate completa 

ambele formulare dacă este și salariat și are și alte 

surse de venit. Ţi-ai adus contribuţia la buna cheltuire 

a fondurilor publice și ai contribuit la o viaţă mai bună 

pentru judeţul Constanţa!  Dacă dorești să te alături 

echipei Clubului Isis și să te implici în acţiunile noastre, 

trimite-ne un e-mail la adresa club@isis-med.ro. 

Contribuţia ta va fi apreciată.

Despre noi

Clubul Isis a luat naștere pe data de 7 martie 2009 

și are ca scop principal programul Familia: “Mamă 

sănătoasă, copil sănătos”. Misiunea asociaţiei este de 

a promova stilul de viaţă sănătos, de a se asigura că 

mamele și copiii acestora beneficiază de îngrijire și 

suport pe perioada sarcinii, a nașterii, a alăptării și a 

îngrijirii bebelușului și de a asigura părinţilor sprijinul 

necesar pentru a oferi o educaţie de valoare copiilor. În 

prezent, Clubul Isis numără peste 200 de membri din 

care fac parte personalităţi locale și naţionale, cadre 

medicale, mămici și viitoare mămici, tătici și viitori 

tătici.

Pentru a promova sănătatea mamei și a copilului, 

Clubul Isis și-a făcut un obicei în a organiza periodic 

campanii, evenimente și acţiuni prin intermediul 

cărora părinţii și viitorii părinţi primesc suport, 

informaţii și sfaturi utile de la specialiști din diverse 

domenii. De la început și până în prezent, prin 

intermediul acestor evenimente, a comunităţii de 

pe forumul Clubului Isis, a televiziunii online Isis TV 

și a Ghidului de Sănătate, am reușit să convingem 

viitoarele mame de importanţa urmăririi prenatale de 

rutină, a școlii gravidei și le-am arătat cum să adopte 

un stil de viaţă sănătos pe durata sarcinii, le-am 

demonstrat că nașterea naturală nu trebuie să fie 

neapărat dureroasă, am reușit să îndrumăm tinerele 

mame către o alăptare de succes, le-am oferit cele 

mai bune sfaturi pentru îngrijirea bebelușului, dar am 

învăţat și că în tot acest timp am devenit mai mult 

decât un Club, am legat prietenii strânse și am devenit 

o adevărată familie.

În același timp, însă, suntem conștienţi că există 

copii abandonaţi sau proveniţi din familii sărace, 

pentru care o jucărie nouă sau o pereche nouă de 

pantofi reprezintă un vis. Cu gândul la acești copii, 

Clubul Isis a creat campania „Donator de zâmbete”, 

pentru a le acorda micuţilor șansa la o copilărie mai 

fericită. Echipa Clubului Isis se deplasează periodic în 

localităţile defavorizate din judeţul Constanţa pentru a 

împărţi hăinuţe, cărţi, jucării, alimente acestor copii și 

familiilor lor și pentru a se îngriji de sănătatea lor prin 

controale medicale și tratamente gratuite, consiliere 

privind planningul familial și contracepţia, precum și 

consiliere psihologică gratuită. In primii doi ani am 

reușit să aducem zâmbete pe chipurile a peste 800 de 

copii.

De Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, celebrată 

în fiecare an pe 14 iunie, Clubul Isis împreună cu 

Centrul regional de Transfuzie Sangvină Constanţa 

desfășoară o campanie pentru ca populaţia să 

conștientizeze importanţa donării. Ne propunem astfel 

să contribuim la creșterea numărului de donatori, în 

special în rândul tinerilor, iar cei care donează o dată 

să își facă un obicei din asta și să revină.

Ne dorim mai mult, vrem să ne asigurăm că micuţii 

noștri beneficiază de cea mai bună educaţie pentru 

a deveni persoane cu caracter, care întruchipează 

bunăvoinţa, solicitudinea și amabilitatea, să vegheze 

mereu la igiena și disciplina severă a moravurilor și să 

caute să domine lucrurile prin inteligenţă. De aceea 

avem nevoie să le arătăm că există valori, oameni care 

se implică cu profesionalism pentru a crea soluţii și 

pentru a influenţa lucrurile în bine, oameni hotărâţi 

care și-au construit un drum de excepţie în diverse 

domenii, care au înregistrat performanţe, care ne-au 

depășit așteptările.

Încă de la o vârstă fragedă, cei mici trebuie învăţaţi 

sentimentul responsabilităţii faţă de propriile lor 

acţiuni și faţă de lumea în care trăiesc. Prin intermediul 

campaniei „Protejează Familia – Protejează Natura” 

încercăm să-i învăţăm cum să recicleze, să conserve 

energia și să păstreze mediul înconjurător curat în 

cadrul acţiunilor periodice de ecologizare din orașul 

Constanţa. Alături de echipa Clubului Isis și de părinţii 

lor, copiii dobândesc consideraţia și respectul faţă 

de lumea din jur, ei înţeleg că nu este îndeajuns să 

cunoști lumea, ci și s-o îndrăgești și să vrei să faci ceva 

pentru ea.

În semn de apreciere pentru aceste mini-valori, în 

fiecare an de ziua lor, sub genericul „Iunie cu bucurie” 

Clubul Isis organizează o serie de evenimente. Timp 

de o săptămână, parcul Tăbăcăriei din Constanţa se 

transformă în orășelul lor, un oraș în care copiii sunt 

cetăţeni de onoare, în care nu se percep taxe, în care 

nu există datorii și nici amenzi, dar care funcţionează 

după o singură regulă: distracţie. Jocuri clasificate 

pe grupe de vârstă, saltele gonflabile, trambuline, un 

labirint cu o destinaţie moale, sunt doar câteva dintre 

spaţiile de agrement pe care le punem la dispoziţia 

tuturor copiilor din orașul Constanţa, de ziua lor.

Ce înseamnă 2%  
pe care oricum îi dai statului?
Înseamnă ca pot aduce zâmbete pe chipurile 

copiilor din localităţi defavorizate. Doar tu 

hotărăști cum pot fi folosiți. Nu sunt doar 

vorbe. Deja facem asta cu puținul  ajutor al 

unora dintre voi. 
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Eva și sarcina

Ecografia în sarcină

E COGrAFIA ESTE O PrOCEDUră CE ESTE 

utilizată pentru evaluarea fătului, placentei și 

lichidului amniotic în timpul sarcinii. Se efectuează cu 

ajutorul ecografului care are la bază principiul ecoului. 

Aparatul trimite ultrasunete care sunt reflectate înapoi 

de către suprafaţa examinată. Aceste ecouri sau sunete 

reflectate formează imagini pe un ecran, similar cu 

acela al unui aparat de radiografie. 

Cum se face ecografia?

Ecografia este o investigaţie nedureroasă. Medicul 

îţi va cere să consumi în avans multe lichide, astfel ca 

procedura să poată fi realizată cu vezica urinară plină. 

Aceasta permite medicului să obţină o imagine mai 

clară. 

Examenul propriu-zis durează în medie între 20 

și 30 de minute, dar poate să dureze uneori și o oră. 

Examenul nu necesită o pregătire prealabilă specială. 

Este recomandabil ca înainte cu 8 zile de examen 

să se renunţe la cremele aplicate pe abdomen și, în 

special, la cele împotriva vergeturilor. Examenul se 

face cu ajutorul a două sonde: una intravaginală și 

cealaltă abdominală. La începutul sarcinii ecografia se 

efectuează intravaginal deoarece în primul trimestru 

de sarcină  aceasta este mult mai sugestivă decât cea 

abdominală. În cadrul tehnicii abdominale, medicul 

acoperă abdomenul femeii cu gel special care permite 

o mai bună conducere a semnalului ultrasonic și 

plimbă sonda exploratoare deasupra acestuia.

Care sunt efectele negative?

Pentru un adult frecvenţa ultrasunetelor nu poate fi 

percepută de ureche. Însă tehnica ecografiei provoacă 

vibraţii secundare în interiorul uterului. Aparatura care 

produce ultrasunetele folosește pulsuri de sunete, 

pentru că un flux continuu ar putea încălzi prea mult 

ţesuturile examinate. Acest „puls” produce un efect 

de clopot în interiorul uterului, unde sunetul poate 

ajunge și la o sută de decibeli. De aceea, copiii pot 

auzi, înainte de naștere, ecografiile pe care le fac 

mamele lor, afirmă specialiștii, care precizează că în 

aceste cazuri micuţii aud un zgomot asemănător 

cu cel pe care îl receptează un adult atunci când un 

tren intră într-o gară.  Autorii studiilor subliniază că 

medicii ar trebui să aibă grijă să nu îndrepte sonda 

ecografului direct spre urechea fătului (caz în care 

sunetul perceput ajunge la intensitatea maximă) decât 

dacă există un motiv de a suspecta anomalii faciale 

sau craniene. Cu excepţia disconfortului pe care l-ar 

putea creea această tehnică pentru urechea fătului, 

cercetătorii precizează că o examinare cu ultrasunete 

nu are absolut nici un efect negativ asupra copilului. 

Există câteva tipuri de ecografii recomandate de 

către protocoalele de specialitate pentru a fi efectuate 

pe parcursul sarcinii, însă, în funcţie de patologia 

acesteia, frecvenţa și perioadele în care se efectuează 

ecografiile pot să difere.

Ecografia de viabilitate fetală

Ecografia de viabilitate fetală se efectuează de 

obicei între săptămânile 6 – 10 de sarcină, intravaginal. 

Scopul acesteia este determinarea prezenţei și 

a numărului de embrioni, confirmarea vârstei 

gestaţionale și a datei probabile a nașterii, precum și 

dacă sarcina progresează normal în interiorul uterului. 

Ecografia poate de asemenea identifica chisturile 

ovariene și sarcinile ectopice, cauza durerilor pelviene 

sau a sângerărilor la începutul sarcinii.

Dr. Mohamed ZAHER 
Obstetrică-Ginecologie 
ISIS - Spital Privat

Psih. Sorina VOICU 
Psihoterapeut 

ISIS - Spital Privat
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Eva și sarcina

Aproximativ 2% din sarcinile concepute pe cale 

naturală și 10% din cele concepute pe cale asistată 

rezultă în sarcini multiple. Cu ajutorul ecografiei se 

poate determina dacă ambii copii se dezvoltă normal 

și dacă împart sau nu aceeași placentă. În astfel de 

cazuri, se recomandă o monitorizare mai atentă a 

sarcinii.

Screeningul de prim trimestru

Această ecografie se efectuează între săptămânile 

11 și 13 de sarcină. De regulă, ecografia se realizează 

transabdominal, dar există și situaţii în care este 

necesară o examinare intravaginală. 

Screeningul de prim trimestru este deosebit de 

important și poate ajuta la identificarea riscului de 

sindrom Down, dar și la depistarea unor eventuale alte 

malformaţii cromozomiale sau riscuri. Pentru a evalua 

aceste riscuri, sunt luate în considerare vârsta mamei, 

nivelul de hormoni din sângele acesteia (ß-hCG și 

PAPP-A), precum și ecografia cu ajutorul căreia sunt 

măsurate grosimea translucenţei nucale (spaţiul 

„translucent” al regiunii cefei fătului cuprinsă între 

tegument și coloana vertebrală cervicală), prezenţa 

sau absenţa osului nazal fetal, debitul sangvin din 

inimă și ficat, prezenţa sau absenţa oricăror anomalii 

fizice și alte caracteristici fetale.

Screeningul pentru sindromul Down efectuat în 

acest moment al sarcinii nu poate pune un diagnostic 

precis, dar poate spune dacă ar trebui efectuate 

investigaţii mai amănunţite. În urma acestui screening 

vei beneficia de o consiliere atentă în baza căreia 

doar tu poţi decide dacă riscul de a avea un copil cu 

sindrom Down este mai important decât riscurile 

asociate unor investigaţii invazive. 

Una dintre aceste investigaţii o reprezintă obţinerea 

de mostre din vilozităţile chorionice. În acest caz, 

ecografia poate ajuta la determinarea locului de pe 

placentă de unde poate fi obţinută o mostră de ţesut. 

De asemenea, în cazul amniocentezei, ecografia  

este de ajutor pentru medic în identificarea fluidului 

amniotic, precum și poziţia placentei și a fătului, care 

trebuie evitate de către ac. Indiferent de decizia pe 

care o vei lua este recomandat să efectuezi o ecografie 

la 20 de săptămâni de sarcină pentru a evalua 

eventuale anomalii fizice.

Screeningul de malformaţii (ecografia de 

morfologie fetală)

Între 20-24 de săptămâni se efectuează o ecografie 

amănunţită cu ajutorul căreia sunt identificate 

toate malformaţiile care pot fi văzute ecografic. 

Această ecografie este cea mai importantă! Este 

examinată cu foarte mare atenţie fiecare parte 

din corpul bebelușului tău: creierul, faţa, coloana 

vertebrală, inima, stomacul, rinichii și vezica urinară, 

membrele. De asemenea sunt evaluate: greutatea 

fătului, poziţia placentei și cantitatea de lichid 

amniotic. 

În cazul femeilor cu un risc ridicat de naștere 

prematură (sarcină multiplă, naștere prematură în 

trecut, anomalii ale uterului sau intervenţii chirurgicale 

anterioare asupra colului uterin), este efectuată de 

asemenea o ecografie transvaginală pentru a măsura 

lungimea colului uterin. Dacă sunt detectate anumite 

anomalii, cuplul va beneficia de o consiliere atentă 

din partea personalului specializat al Centrului de 

Excelenţă în Medicină Materno-Fetală.

Ecocardiografia fetală

O examinare detaliată a 

inimii bebelușului tău este 

efectuată în a 20-a săptămână 

de sarcină de către un cardiolog 

specializat din cadrul Centrului 

de Excelenţă în Medicină Materno-

Fetală.

Această ecografie rezultă ca 

o recomandare efectuată în urma 

screeningului de malformaţii și este 

indicată în special femeilor cu un istoric 

de anomalii cardiace în familie sau dacă a fost 

depistată o translucenţă nucală ridicată în cadrul 

ecografiei de 11-13 săptămâni. De asemenea, 

ecografia este importantă în evaluarea riscului 

de sindrom Down deoarece mulţi dintre acești 

copii prezintă și anomalii cardiace care pot duce 

la deces.

Investigarea stării de bine a fătului  

(wellbeing scan)

Dacă sarcina este lipsită de probleme până 

în acest punct, se mai efectueaza o ecografie 

la 32 de săptămâni pentru investigarea 

stării de bine a fătului (wellbeing scan). Prin 

intermediul acesteia sunt evaluate greutatea și 

sănătatea fătului, astfel:

• este estimată greutatea fătului prin 

măsurători ale dimensiunilor capului, 

abdomenului și femurului;

• sunt examinate mișcările fătului;

• sunt examinate aspectul și poziţia placentei;

• este examinată cantitatea de lichid amniotic;

• evaluarea debitului sangvin către placentă și făt 

prin intermediul ecografiei Doppler color.

Din acest moment, dacă discutăm de o sarcină 

fără risc, viitoarea mamă nu mai trebuie investigată 

ecografic până la momentul nașterii. n
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Copilul şi muntele

C âND VOrBIM DESPrE VACANŢA LA MUNTE, AVEM 

în vedere cele două zone: alpină și subalpină.

Zona subalpină este cea cu dealuri și păduri, cu aer 

aromat , care asigură satisfacerea nevoii de mișcare-joc, 

de variaţie, de cunoaștere a mediului înconjurător și a 

unor zone pitorești. Acestea sunt cel mai bine tolerate de 

copiii sanătoși sau convalescenţi.

Zona alpină oferă stimulenţi climatici cu aer oxigenat, 

nepoluat, răcoros, fără alergeni și este recomandată 

copiilor peste 3 ani care nu suferă de boli de inimă, boli 

respiratorii acute sau neuropsihice grave. Părinții ar 

trebui să opteze pentru staţiunile însorite, fără umiditate 

și curenţi de aer în exces, cu un cadru pitoresc și cu 

posibilităţi de drumeţii. 

recomandări pentru copiii care merg la munte:

• în drumeţiile din zonele alpine pe platou, insolaţia 

reprezintă un mare pericol, de aceea se va merge cu capul 

acoperit;

• escaladările, părăsirea grupului sau a potecilor 

marcate, mersul pe întuneric, îmbrăcămintea 

necorespunzătoare sau oboseala sunt cauze de accidente;

• se va consuma numai apă, consumul de alcool este 

dăunător, la fel și cel de dulciuri concentrate.

Cei care iubesc muntele și organizează excursii cu 

grupul de prieteni trebuie ca cel puţin unul din ei să 

cunoască bine ruta aleasă și să fie făcută în asociere cu 

un adult care să își asume responsabilitatea atât pentru 

propria persoană, cât și pentru restul grupului. 

Drumurile lungi la care participică mai multe persoane 

nu trebuie subapreciate, antrenându-se în prealabil prin 

câteva ieșiri de scurtă durată, pregătindu-și condiţia 

fizică în vederea unei drumeţii alpine. Călirea fizică la 

variaţii climatice nefavorabile (frig, umezeală, căldură) 

se realizează din copilărie prin dormitul cu fereastra 

deschisă, dușuri alternante calde-reci, îmbrăcăminte 

adecvată anotimpului. 

Echipamentul cuprinde: îmbrăcămintea de bumbac sau 

lână (ţinând cont că mai multe straturi de îmbrăcăminte 

subţire sunt mai călduroase decât un singur strat gros), 

încălţămintea trebuie să fie comodă și bine îngrijită.  

Pericolele mediului alpin:

• eritemul solar (înroșirea pielii) 

• insolaţia (datorată acţiunii razelor solare asupra 

capului descoperit), se manifestă prin dureri de cap, 

greaţă, ameţeli, uneori vărsături. Pentru a preveni 

instalarea acestor neplăceri se va purta o pălărie sau o 

șapcă de culoare deschisă, chiar și când cerul este înnorat.

• leziuni prin frig: îngheţarea (hipotermie generală 

accidentală) și degerăturile (leziuni locale). Acestea apar 

când copilul este expus multă vreme la acţiunea frigului 

si umezelii în condiții de efort mare sau când este surprins 

de o bruscă înrăutăţire a vremii sau de căderea nopţii fără 

a fi echipat corespunzător. n

Dr. Magdalena OPREA 
Medic Primar Pediatrie 
Neonatologie 
ISIS - Spital Privat

Dezvoltarea normală a limbajului 
şi tulburările sale (II)

D EZVOLTArEA NOrMALă A LIMBAJULUI 

poate fi influenţată de o serie de factori: 

genetici, fizici (suferinţa intrauterină, greutate mică 

la naștere, otite recurente în primii 2 ani de viaţă), 

calitatea stimulării, sexul (fetele se exprimă mai 

ușor și mai repede de obicei), familiile numeroase, 

gemelaritatea, nivelul socio-cultural al familiei etc.

          

Tulburarea limbajului expresiv (TLE)

• forma de dezvoltare - reprezintă un motiv frecvent 

de prezentare la consultaţie - copilul prezintă o 

dificultate de exprimare verbală în absenţa unei 

afectări neurologice iar comunicarea non-verbală 

și limbajul receptiv sunt normale. Se manifestă prin 

vocabular limitat (uneori chiar la câteva cuvinte), 

propoziţii scurte și incomplete, exprimare gramaticală 

improprie, discurs slab organizat. Părinţii spun „știe 

tot, înţelege tot, dar nu poate să vorbească la fel de 

mult” și, într-adevăr, această întârziere este de cele mai 

multe ori izolată, copiii având un nivel intelectual de 

obicei normal;

• forma dobândită - survine la orice vârstă, ca 

rezultat al unei condiţii neurologice (intoxicaţi, infecţii, 

traumatisme, crize epileptice).

Abordarea terapeutică a acestei tulburări este 

complexă și are în prim plan tratamentul logopedic.

Tulburarea limbajului receptiv (TLR)

Majoritatea autorilor consideră că afectarea izolată 

numai a limbajului receptiv este extrem de rară și 

înclină către tulburarea mixtă de limbaj receptiv și 

expresiv - copiii au vocabular sărac, fac propoziţii 

simple și au o importantă reducere a capacităţii de 

înţelegere a limbajului vorbit de către cei din jur, 

deși înţeleg limbajul non-verbal, nu înţeleg sensul 

cuvintelor. Acești copii nu au afectată inteligenţa și 

nici comunicarea non-verbală.

Tulburarea specifică a vorbirii articulate 

(tulburarea fonologică / dislalie / tulburare de 

pronunţie)

Copiii cu tulburare fonologică au dificultăţi în 

producerea corectă a sunetelor conform vârstei lor 

(omit anumite sunete- „metou” în loc de „metrou”, 

substituie unele sunete cu altele -”metlou”, inversează 

silabele / sunetele etc). Se consideră că problemele 

în articularea cuvintelor și emiterea sunetelor se 

datorează imaturităţii și nu unei tulburări neurologice 

sau senzoriale. Acest diagnostic se consideră numai 

dacă copilul a depășit vârsta de 6 ani sau continuă să 

prezinte frecvente și numeroase greșeli de pronunţie 

a cuvintelor. Tratamentul, ca și în celelalte tulburări de 

limbaj, se bazează pe intervenţia logopedică. n

Dr. Daniela STOIAN 
Medic Specialist  
Neurologie Pediatrică 
ISIS - Spital Privat
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Str. Mircea cel Bătrân 102
www.isis-med.ro

0341 46 33 44
0241 48 23 00
0731 47 47 47
0722 22 83 38  urgențe

Pentru grija deosebită acordată copiilor 
privind nașterea, alimentația și 
dezvoltarea, Spitalul Privat ISIS a fost 
desemnat Spital Prieten al Copilului.

Ginecologie
Centru de excelență în 
medicină materno-fetală
Obstetrică
Neonatologie
Pediatrie
Oncologie
Ambulatoriu de specialitate: 
psihiatrie pediatrică, neurologie 
pediatrică, neurologie, nefrologie, 
urologie, chirurgie generală și vasculară, 
cardiologie, neurochirurgie, 
reumatologie, pneumoftiziologie, 
medicină internă, endocrinologie, 
ortopedie
Radiologie și imagistică medicală
Analize medicale de laborator

Asociație ce promovează 
valorile familiei: “Mamă 
sănătoasă, copil sănătos.” 

Revistă de informare în domeniul medical 
care urmărește pas cu pas toate 

aspectele vieții femeii-mamă.

Prima televiziune online 
dedicată exclusiv femeilor.

“Spital Prieten al Copilului”

Pediatrie
Urgențe 24 ore / 7 zile
Spitalizare de zi
Spitalizare continuă
Terapie intensivă

Campanie socială de 
recunoaștere a valorilor.

Reconstrucția morală continuă.

Campanii Isis de donații și 
consultații gratuite în mediul rural.

Donează sânge pentru viață.

Ziua de Sănătate
Pachete complexe de 
evaluare medicală rapidă. 
Alocă o zi din an sănătății 
tale și a copiilor tăi! 

Bene�sisBene�sisABONAMENTE

Personalizate pentru gravide, copii, 
familie, pentru ea și pentru el sau 

medicina muncii.
Abonează-te la sănătate!

Emisiune medicală 
cu tematică interactivă.
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O porție de lactate 
lucruri minunate pentru sănătate

S LăBEȘTE, rEDUCE HIPErTENSIUNEA 

arterială, este un antidepresiv foarte eficient. 

Ce alte beneficii are consumul produselor lactate vă 

spunem în rândurile de mai jos.

Poți slăbi cu 30% mai repede dacă incluzi în dietă 

lapte și produse lactate (iaurt, lapte bătut, brânză 

proaspătă, urdă).  

Explicația: Calciul din lapte se leagă de grăsimile 

alimentare din intestin și le blochează absorbţia, apoi 

sunt eliminate din organism, în loc să se depună în 

zona șoldurilor.

Laptele este singurul produs de origine animală 

care nu creează acidoză, adică nu îmbătrânește și nu 

îmbolnăvește. Se știe că produsele vegetale (legume, 

fructe, cereale) sunt alcalinizate, iar cele animale 

(came, pește, ouă) determină un mediu acid. Ei 

bine, laptele este excepţia, pentru că prezenţa lui în 

organism este neutră. 

3.  Nu există fenomenul de „intoleranţă la lactoză”, 

ci este vorba doar despre o scădere temporară a 

capacităţii organismului de a digera zahărul din lapte. 

Lactoza este formată din glucoză și galactoză, care 

trebuie separate de enzima numită lactază. 

Dacă nu consumăm lapte și produse lactate în mod 

constant, această enzimă nu se mai produce. În 

concluzie, introducând treptat laptele în alimentaţie 

vom scăpa de balonarea tranzitorie produsă de acesta. 

Un mic secret: laptele bătut, iaurtul, sana, kefirul și 

brânzeturile nu dau „intoleranţă”. 

Laptele face oamenii mai înalţi, cu un plus de 0,5-1 

cm pentru fiecare an „bogat” în lapte! 

 Laptele reduce hipertensiunea arterială și scade cu 

50% riscul de accidente vasculare cerebrale. Există o 

asociere inversă semnificativă între nivelul tensiunii 

arteriale și aportul de calciu, magneziu și potasiu din 

alimentaţie. Aceste minerale se află în proporţii optime 

și toate la un loc doar în lapte. De aceea, laptele 

și produsele lactate degresate pot fi considerate 

alimente eficiente în prevenţia și tratamentul 

hipertensiunii arteriale la orice vârstă, inclusiv la copii, 

adolescenţi și gravide. 

6. Nimic nu poate înlocui laptele ca sursă de calciu 

pentru organism. Deși există calciu în cantitate 

crescută și în alte alimente (legume, fructe 

oleaginoase, cereale), acest mineral poate fi absorbit 

și utilizat eficient numai din lapte. Motivul? în lapte 

există raportul optim calciu/fosfor = 1/3, absorbţia 

intestinală este de 40% (faţă de 5% din vegetale), 

iar conţinutul de calciu este semnificativ (125 mg 

calciu/100 ml, faţă de 21 mg calciu/100 gîn soia).

Sloganul „Beţi zilnic 2 litri de lichide” presupune 

inclusiv lapte. Acesta conţine 83% apă, deci este nu 

numai un aliment, dar și o sursă de hidratare. Cu 

condiţia să fie degresate, laptele și produsele lactate 

acide (lapte bătut, iaurt) pot fi băute pe post de apă. 

În felul acesta, este acoperit necesarul de minerale, iar 

aportul caloric este nesemnificativ (30 cal/100 ml).

În lapte există bacterii numite PrO-biotice, adică 

favorabile vieţii. Laptele este un aliment viu, bacteriile 

lactice fiind „responsabile” pentru diversitatea de 

gust și consistenţă a produselor ce pot fi obţinute 

din lapte. Aceste bacterii ajung și în intestinul uman, 

unde echilibrează și regenerează flora bacteriană 

responsabilă pentru imunitatea organismului și pentru 

o digestie optimă. 

9. „Pasta de dinţi” cu cea mai mare eficienţă în lupta 

cu cariile este laptele. Mineralele (în special calciul și 

fosforul), proteinele și grăsimea din lapte sunt factori 

de protecţie extrem de eficienţi. Laptele neutralizează 

pH-ul acid din gură, împiedică aderarea bacteriilor 

la smalţul dinţilor și favorizează remineralizarea 

smalţului, acolo unde acesta a fost deja afectat de carii 

sau de tartru.

Laptele este o sursă de serotonină, care nu 

poate fi sintetizată în organism și trebuie adusă 

prin alimentaţie. Nivelul acestei substanţe în creier 

determină starea de bine și de relaxare. Mai mult, 

consistenţa cremoasă a unor produse lactate ca 

smântână, iaurtul, îngheţata stimulează senzaţia de 

bună-dispoziţie, așa că laptele poate fi un antidepresiv 

foarte eficient. n

FĂRĂ ENERGIE?
 

 

 

 

Poţi avea de�cienţă de �er  
Deficienţa de fier te poate face să te simţi leşinat, obosit, iritabil. 
Alte simptome pe care nivelul prea scăzut de fier din corpul tău le 
poate include sunt: dureri de cap, piele palidă şi cearcăne 
accentuate.  

 

Fierul este esenţial  
De vreme ce corpul tău nu poate produce singur fier, trebuie să îl 
asimilezi din dieta zilnică. Cea mai mare parte a fierului din corp 
este direcţionată spre producerea de hemoglobină; fierul este 
esenţial pentru transportul oxigenului în corp.  

 

Checklist pentru simptomele de de�cienţă de �er 
 

Suferi de vreunul din simptomele de mai jos? 

 Eşti în permanenţă obosită şi fără chef? 

 Ai adesea dificultăţi de concentrare? 

 Îţi este frig sau răceşti foarte uşor? 

 Ai părul deteriorat şi unghiile se rup uşor? 









 Îţi este greu să faci exerciţii fizice? 

Dacă răspunsul este „Da” la oricare din aceste întrebări, este 
posibil să ai deficienţă de fier. De multe ori deficienţa de fier 
poate trece neobservată, aşa încât ai putea merge să faci o 
testare a nivelului feritinei, cel mai sensibil test de măsurare a 
nivelului de fier din sânge.  

 

De ce Floradix? 
Floradix este un supliment lichid unic de fier. Cu gluconat de fier 
solubil, concentrate din plante şi legume, precum şi cu vitaminele 
B şi C, Floradix este uşor absorbit, reînnoind nivelul de fier pentru 
vitalitatea corpului tău. 

Facilitează tractul digestiv 

Nu conţine aditivi şi conservanţi 
Ideal pentru vegetarieni şi vegani 

 
disponibil prin Phyto Sapiens SRL (unic importator) 
Str. Valul lui Traian nr. 35, Constanţa 
Tel.:  0241-587 769, Tel.: 0766 202 959, 0770 568 998 
www.phyto-sapiens.ro, E-mail: office@phyto-sapiens.ro 
 

Noutăți
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Centrul de Excelenţă  
în Medicină Materno-Fetală 

Unic în Dobrogea

Centrul de excelenţă în Medicină Materno - 

Fetală din cadrul spitalului privat ISIS ia naştere 

ca o consecință a dezvoltării obstetricii moderne, 

implicând suportul unei echipe multidisciplinare 

de medici, cadre universitare, doctori în medicină și 

specialiști în genetică clinică, certificaţi internaţional.
Activitatea Centrului de Excelenţă în Medicină 

Materno-Fetală este coordonată de Dr. Doiniţa Gache, 
doctor în medicină, certificat internaţional de către 
Fetal Medicine Foundation și The American registry 
for Diagnostic Medical Sonography (ArDMS) și este 
orientată către îmbunătăţirea stării de sănătate a 
femeilor însărcinate și a copiilor lor prin desfășurarea 
activităţilor de depistare, tratare și prevenţie.

În acest scop, specialiștii centrului au pregătit 

pentru tine un pachet special de urmărire a 

sarcinii care cuprinde servicii medicale complexe, 

complementare, astfel încât tu să fii sigură în orice 

moment că sarcina ta evoluează în condiţii optime.

Departamentul este dotat cu aparatură de ultimă 

generaţie, unică în judeţul Constanţa. Medicii lucrează 

cu echipamente medicale ultramoderne iar o noutate 

exclusivă este reprezentată de ecograful Voluson E8 

Expert BT12 lansat în 2012 la nivel mondial.

Astfel, ecografiile sunt efectuate  la cele mai înalte 

standarde de calitate și precizie, beneficiind de 

asemenea de o consiliere atentă.

Servicii:
• depistarea afecţiunilor congenitale;
• examinarea cazurilor speciale cu risc genetic 
crescut;
• depistarea și monitorizarea afectării fetale 
primitive;
• depistarea și monitorizarea afectării fetale în 
cazurile de patologie maternă cu influenţă asupra 
produsului de concepţie;
• teste pentru diagnostic prenatal (imagistic, genetic, 
imunologic);

• analize de laborator (citogenetică, genetică 
moleculară, biologie moleculară, citopatologie, 
imunologie, serologie, hormoni, microbiologie etc.);
• screeningul pentru anomalii cromozomiale;
• chirurgie intrauterină fetală;
• cauzele și prevenirea avortului spontan și a morţii 
fetusului;
• predicţia și prevenirea riscului de naștere 
prematură;
• depistarea precoce a riscului de preeclampsie și a 
restricţiei de creștere fetală;
• monitorizarea și prevenirea complicaţiilor în 
sarcinile multiple;
• prevenţia și depistarea complicaţiilor în sarcină.

Departamentul de Medicină Materno-Fetală

Departamentul de Medicină Materno-Fetală se 

ocupă cu sfatul preconcepţional, screeningul gravidei 

(clinic, paraclinic și imagistic) și oferă următoarele 

servicii:
• histerosalpingosonografie și histerosalpingografie;
• screening combinat de prim trimestru ecografic și 
biochimic prin dublu test;
• screningul anomaliilor congenitale de trimestrul 
II folosind ecografe de mare performanţă Voluson E8 
Expert BT12 cu softuri TUI (tomographic ultrasound 
image) și STIC (spatiotemporal image corelation- util 
în diagnosticul anomaliilor cardiace fetale);
• diagnosticul invaziv al anomaliilor cromozomiale 
(Sindrom Down, Trisomie 18, Trisomie 13), cât și al 
sindroamelor genetice (Sindrom Di George, Sindrom 
Williams, Sindrom Noonan) prin biopsie de vilozităţi 
coriale, amniocenteză și cordonocenteză folosind 
testul Fish și cariotiparea.

Servicii în premieră:
• folosirea în screeningul de prim trimestru a softului 
Astraia agreat de Fetal Medicine Foundation;
• trecerea de la triplu test la quadruplu test în 
screeningul de trimestrul II cu o rată de depistare de 
78% a anomaliilor cromozomiale;

• screeningul integrat ecografic și biochimic al 
preeclampsiei și al riscului de naștere prematură; 
• depistarea fibrozei chistice și a altor boli 
monogenice la gravidele cu factori de risc  (ex: 
intestine hiperecogene ecografic);

• depistarea infecţiilor congenitale cum ar fi infecţia 
cu citomegalovirus (CMV) prin real time PCr cu 
creșterea ratei de detecţie de la 30-50% la peste 95% 
la gravidă și cu posibilitatea dozării cantitative a CMV 
în lichidul amniotic cu sensibilitate de 98% de detecţie 
a infecţiei fetale.

Departamentul de Genetică

Aproape toate bolile umane au o componentă 

genetică, dar importanţa acestei componente variază. 

Afecţiunile în care genetica are un rol important, 

așa numitele boli genetice, pot fi clasificate în boli 

monogenice (defectul este într-o singură genă), boli 

cromozomiale sau afecţiuni multifactoriale în care 

există susceptibilitate genetică pentru o anumită 

afecţiune, dar factorii de mediu vor determina 

declanșarea bolii.

În Departamentul de Genetică din cadrul Centrului 

de Excelenţă în Medicină Materno-Fetală  se realizează:

Consultul genetic, indicat în cazuri precum:
• pacient bolnav cu o afecţiune posibil genetică 
sau cu o anomalie congenitală – în aceste cazuri se 
recomandă diagnostic/ evaluarea riscului de recurenţă 
la descendenţi;

• pacient sănătos, dar cu risc genetic crescut ( are o 
rudă apropiată afectată) – în aceste cazuri este evaluat 
riscul de declanșare a bolii sau de a transmite o genă 
mutantă la urmași (sfat prenatal). Cuplul sănătos poate 
solicita diagnostic și sfat genetic:

 � preconcepţional: rude afectate, vârstă maternă 
peste 35 ani, cu tulburări de reproducere, 
consangvinitate;

 � prenatal: antecedente familiale pozitive, după 
expunere la teratogeni, screening biochimic 
pozitiv sau identificarea unor semne ecografice 
de alarmă;

 � postnatal: după nașterea unui copil afectat, 
când la un copil apar tulburări de creștere 
și dezvoltare, boli metabolice, tulburări de 
pubertare.

Știri medicale
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psihologie

Eternul feminin

V -AŢI ÎNTrEBAT, CU SIGUrANŢă, CE ÎNSEAMNă 

eternul feminin. V-aș răspunde simplu, 

folosindu-mă de cuvintele lui Emil Cioran:  Femeia este 

muzică rătăcită în carne. Există ceva mai profund?

Femeia… Cine n-o iubește? De-a lungul timpului 

au cântat-o trubadurii, au pictat-o artiștii, în cinstea 

ei s-au scris opere celebre, pentru ea s-au purtat 

războaie crunte și tot pentru ea s-au 

ridicat monumente impresionante. 

Cu toate acestea, 

nimeni 

nu a 

reușit 

să îi 

dezlege pe 

de-a-ntregul 

misterul care o 

învăluie, să pătrundă 

până în profunzimea a 

ceea ce noi numim eternul 

feminin.

Nu voi încerca nici eu 

să fac acest lucru pentru ca 

știu: e imposibil. Voi supune 

însă atenţiei dumneavoastră 

motive pentru care aceasta a 

fost considerată al cincilea 

anotimp (Grigore Vieru) sau 

o suprafaţă care simulează 

adâncimea (Friedrich 

Nietzsche). 

Feminitatea ni s-a dezvăluit în culori contrastante 

căci soarta femeii nu a fost întotdeauna fericită. Unii 

dintre voi s-ar putea întreba cum putem aduce în 

discuţie eternul feminin, când de-a lungul timpului 

aceasta a fost vândută ca sclavă în pieţe publice, a fost 

oferită învingătorilor după lupte sângeroase, a devenit 

roabă în harem, a fost sechestrată în turnul castelului, 

obligată fiind să poarte centură de castitate. Mai 

apoi, a fost copleșită de treburile gospodărești, 

discriminată în societate, făcându-și cu 

greu loc în drumul ei către afirmarea 

profesională. Ce înseamnă eternul 

feminin când societăţi 

conservatoare au 

obligat-o să 

privească lumea 

din spatele 

unui văl sau din 

spatele unor gratii 

atunci când aceasta și-a cerut 

drepturile...?

Istoria ne arată slăbiciunea și puterea femeii: 

slăbiciunea, căci nu poate trăi izolată și singură, 

puterea pentru că aceasta croiește drumul 

destinelor prin iubire, spre deosebire de 

bărbat care trasează căile istoriei prin 

inteligenţă.

rabindranath Tagore considera că există 

două categorii de femei: unele sunt mai 

ales mame, altele iubite. Dacă le compari 

cu anotimpurile, femeia mamă este ca 

anotimpul ploilor: îţi dă hrană, te 

potolește, îţi înlătură toate 

lipsurile, te mulţumește 

prin sacrificiile sale 

proprii. Iar femeia 

iubită este ca 

Psih. Fănica DARIE  
Psihoterapeut 
ISIS - Spital Privat

Screening/ diagnostic prenatal, efectuat în funcţie 

de patologia și specificul fiecărei sarcini prin:
• screening de prim trimestru: Dublu Test sau Test 
Combinat, interpretate cu ajutorul softului ASTrAIA 
agreat de Fetal Medicine Foundation;
• cvadruplu Test (markeri de Triplu Test + inhibina 
A) interpretat cu ajutorul softului PrISCA v5 (crește 
rata de detecţie la ~79% ceea ce este superior faţă de 
Triplu Test );
• identificarea anomaliilor cromozomiale prin analiza 
vilozităţilor coriale, a lichidului amniotic, sânge din 
cordon ombilical și din produs de avort;
• diagnosticul bolilor monogenice: fibroză 
chistică, distrofie musculară Duchenne, coreea 
Huntington, sindrom X fragil, boala Wilson, talasemie, 
acondroplazie, osteogenesis imperfecta, atrofie 
musculară spinală etc;
• identificarea genomurilor exogene în lichid 
amniotic: rubella, Toxoplasma, Varicelo-zosterian, 
Citomegalorvirus;
• dozarea markerilor biochimici din lichid amniotic 
(alfafetoproteină și acetilcolinesterază) pentru 
diagnosticul defectelor de tub neural.

Diagnostic postnatal, efectuat în funcţie de 

patologia și specificul fiecărui cuplu prin:

Screeningul anomaliilor cromozomiale numerice 

sau structurale la cupluri cu avorturi recurente, 

femei cu tulburări de sexualitate, bărbaţi cu OATS/

azoospermie, copii cu retard psiho-motor, anomalii ale 

organelor genitale etc.

Identificarea microdelețiilor cromozomului Y – 

braţ scurt (gena SrY prin FISH) sau microdeleții braţ 

lung – regiunile AZF a,b,c prin PCr pentru bărbaţii cu 

oligospermie sau azoospermie.

Diagnostic molecular pentru o gamă largă de boli 

monogenice – beta talasemie, hemofilii, amiotrofie 

spinală, X fragil, boala Wilson, tulburări de coagulare 

(mutaţii în factor II și V, MTHFr, PAI-1), acondroplazie 

etc .

Teste de identificare a predispoziţiei genetice în 

peste 70 de boli genetice recesive – intoleranţa la 

gluten, lactoză, diferite forme de cancer (de sân, 

colon, gastric), boala Alzheimer, Diabet de tip 1 și tip 

2, Hipertensiune, Astm, Artrită reumatoidă, Fibroză 

Chistică, Beta Talasemie etc.

Fundaţia de Medicină Materno-Fetală

Fundaţia de Medicină Materno-Fetală este o 

organizaţie nonprofit al cărei obiectiv principal îl 

reprezintă îmbunătăţirea stării de sănătate a femeilor 

însărcinate și a copiilor acestora prin desfășurarea 

activităţilor de cercetare, educaţie și training în 

domeniul medicinei materno-fetale, benficiind 

de suportul unui grup internaţional de experţi în 

domeniu.

Activitatea noastră constă în:
• acţiuni / programe educaţionale și de formare 
pentru cadre medicale, psihologi, profesioniști în 
domeniul medicinei materno-fetale;
• acțiuni și programe de consiliere și suport pentru 
viitori părinţi;
• activităţi de cercetare în domeniul medicinei 
materno-fetale având ca scop dezvoltarea tehnicilor 
de diagnostic prenatal, tratament și prevenţie;
• acţiuni / programe de asistenţă medicală 
comunitară și alte servicii integrate medico-sociale 
populaţiei defavorizate din judeţul Constanţa. n
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primăvara, misterul ei e de nedestăinuit, farmecele ei 

sunt dulci și neliniștea ei îţi trezește valuri în sânge. 

Numai fiind mamă, femeia este împlinită. Este vorba 

despre acel ministerium vitae, slujba mare a vieţii care 

îi este încredinţată. Bărbatului i s-a dat ministerium 

verbi , slujba cuvântului care exprimă adevărul.

Fără femeie, fără maternitatea acesteia, bărbatul nu 

reprezintă nimic. Așa cum spunea Pierre-Henri Simon, 

geniul femeii ne mântuiește din lumea rece și dură 

pe care ne-ar construi-o o logică de imagini, pentru 

care fiinţele nu ar fi decât semen în ecuaţia orânduirii 

abstracte.

Absenţa femeii periclitează cultura morală. Să ne 

amintim de asasinul politicianului francez Jean Jaures 

care a fost achitat căci a afirmat cu durere: Nu am 

avut mamă! Sufletul său rătăcit a căzut pradă tuturor 

viperelor morale, căci nu a avut cine să-i lumineze 

calea. Fapta sa reprezintă concluzia absenţei sufletului 

mamei, a dragostei interne.

Amintiţi-vă și de salutul îngerului Gavril către Maria: 

Bucură-te, ceea ce ești plină de dar! Bunăvestirea s-a 

răsfrânt nu doar asupra Mariei, ci și asupra tuturor 

femeilor, căci nu există dar mai mare decât acela de a 

fi mamă.

Femeia cultivă valori legate de suflet, de inimă, 

valori morale și creștinești. Acestea nu se păstrează nici 

în muzee și nici în hrisoave, ci în fiinţa umană. Aceasta 

dorește spiritualizarea vieţii, spre deosebire de bărbat 

care cultivă valorile știinţifice, exterioare.

Și în loc de concluzie... o FEMEIE este locul de 

intersecţie a unei voinţe puternice, a unei iubiri 

necondiţionate infinite cu un discernământ de cristal. 

Amintește-ţi, ești și tu astfel! n

Ceaiuri pentru tătici, mămici, bunici
dar și pentru pitici

Babytea Ceai de plante Bio 9 Luni,

Babytea Timpul în care mama alăptează,

Babytea pentru Biberon-Sticluță

Plante Medicinale

BIO Babytea

Babytea
Contribuția noastră la sănătate.

Ceaiurile Demmers  
sunt recomandate de

Bene�sis
CARDULCARDUL

îți oferă reduceri la toate serviciile Spitalului Privat Isis.
Întreabă cum poți avea propriul card.

Este sănătatea ta, iar noi avem grijă de ea!

www.isis-med.ro

.

Emitentul acestui card este Spitalul Privat 
ISIS care își asumă dreptul de a decide 

oricând retragerea cardului sau sistarea 
programului.  Cardul se va folosi împreună 
cu un act de identitate. Pentru mai multe 

informații, accesați site-ul spitalului

Str. Mircea cel Bătrân 102Telefon:  0341 - 463 344E-mail: o�ce@isis-med.rowww.isis-med.ro

Bene�sis

Roxana COSTEA
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eveniment

Protejează natura, protejează familia 
Campanie de ecologizare a Parcului Tăbăcăriei • 3 iunie 2012

A SOCIAțIA CLUBUL ISIS ÎMPrEUNă CU 

United Hands românia și Primăria 

Municipiului Constanţa a organizat pe data de 3 

iunie 2012 campania de ecologizare a parcului 

Tăbăcăriei din Constanţa intitulată „Protejează natura – 

Protejează familia”.

Campania s-a desfășurat pe mai multe zone din 

parc. Pentru fiecare s-au distribuit echipe formate din 

participanţi în cadrul proiectului, echipa Isis, 20 dintre 

membrii asociaţiei United Hands românia, 25 de 

militari de la baza americană de la Mihail Kogălniceanu 

și cetăţenii municipiului Constanţa cu spirit civic care 

au dorit să se implice și să arate cât de ușor este să 

oferi societății un exemplu de urmat.

Scopul evenimentului a fost unul educativ și a 

urmărit să atragă atenţia asupra necesităţii implicării 

oricărui cetăţean în păstrarea curăţeniei mediului 

înconjurător. 

Mulțumim tuturor celor care au înțeles să respecte 

mediul și s-au alăturat campaniei Isis! n

eveniment
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File din jurnalul Isis

A M DUrErI MENSTrUALE SAU NASC LA 35 DE 

SăPTăMâNI? 

Travaliu în stadiu avansat, sarcină la 35 de 

săptămâni

Echipa s-a pregătit. S-au luat măsurile necesare 

pentru eventuala urgență ce ar fi putut surveni. Ne 

așteptam ca această mămică să aleagă să se opereze, 

date fiind emoțiile unui travaliu prematur, grija că 

un micuț ar putea avea nevoie de îngrijiri speciale și 

durerile travaliului propriu-zis.

Însă gravida a hotărât: naştere naturală

Urmează în rândurile de mai jos un interviu luat 

la patru zile de la naștere. Micuțul era în salon, pe 

abdomenul mamei – poziție care îi aducea confort, dar 

și amintiri din burtică.

Fiecare întrebare adresată proaspetei mămici 

conturează stările și temerile unei gravide care este 

în aceeași postură cu mămica noastră, cât și cu trăirile 

unei mămici care a născut înainte de termen.

Repere pentru o experiență pozitivă a naşterii

Acestea sunt câteva repere pentru ca experiența 

nașterii să devină pozitivă, pentru ca mama să își 

amintească cu drag momentele unice din viață, când i 

s-a născut pruncul.

O experiență negativă a nașterii poate crea mamei 

sentimente de neîncredere, stare pe care bebelușul o 

poate prelua. În aceste cazuri vorbim despre părinții cu 

bebeluși extrem de agitați, de micuții care se liniștesc 

cu greu atunci când se află în prezența mamei.

Povestea mămicii Isis

Cum a decurs sarcina dumneavoastră?

N-aș putea să mă laud că am avut o sarcină ușoară! 

Încă din a doua lună au început grețurile și mai ales 

vărsăturile, iar când am scăpat de ele au intervenit 

problemele biliare pentru care am urmat fel și fel de 

tratamente și zile de spitalizare, si, cu toate acestea, aș 

lua-o de la capăt numai pentru minunăția pe care mi-a 

dăruit-o Dumnezeu.

Care au fost motivele pentru care ați ales să nașteți 

în spitalul Isis. Ce v-a determinat să îl alegeți pe 

medicul dumneavoastră?

Mi-am dorit să nasc la Isis pentru că am o oroare față 

de tot ce se petrece în spital, cu atât mai mult în cazul 

unei nașteri.

Sunt genul care intră foarte repede în panică dacă 

nu sunt pregatită moral pentru ceea ce urmează să 

mi se întâmple din punct de vedere medical, chiar 

și pentru o simplă analiză de sânge. De multe ori 

când asistentele îmi recoltau probe, vedeau cum mă 

îngălbenesc la față, îmi strângeam soțul de mână și mă 

întrebau: „ Când vei naște ce o să faci dacă acum ești 

așa fricoasă?”

La Isis eram convinsă că toată lumea se va purta 

cu mine ca și cu un ou …  ceea ce s-a și întâmplat. Și 

bineînțeles că au contat și condițiile de spitalizare și 

cazare care, de asemenea, nu se compară cu niciun alt 

spital din județul Constanța. 

Am ales să nasc cu domnul doctor Mohamed Zaher, 

inițial datorită popularitâții pe care o are în rândul 

mămicilor care au născut cu dânsul și mai apoi din 

convingerea ca este înainte de toate un om deosebit, 

exact genul de doctor de care aș fi avut nevoie să fie 

lângă mine la naștere, lucru de care m-am convins tot 

mai mult după fiecare vizită făcută. Îmi aduc aminte  

vag de jovialitatea conversațiilor pe care le purta 

cu soțul meu meu în timp ce eu mă pregăteam să 

nasc, încercand să ne facă să înțelegem mai degrabă 

naturalețea momentului.

 Cum ați plănuit să naşteți? Ce v-a determinat să 

faceți această alegere?

Dacă atunci când citeam poveștile din jurnalul Isis 

ale altor proaspete mămici aș fi știut că voi împărtăși și 

Ed. Liliana TUDOSE  
Educator Prenatal 
Consilier Alăptare 
ISIS - Spital Privat
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Despre cadrele medicale, nu știu cum de s-au 

adunat atât de repede fiecare de pe unde-și făcea 

treaba, inclusiv domnul doctor care se pregătea să-și 

scoată fiul la plimbare, cert este că la un moment dat 

toată lumea era pe poziții.  

V-ați dorit ca soțul să vă fie alături. Care au fost 

motivele pentru care ați dorit ca travaliul să se 

desfăşoare în prezența lui? Care a fost participarea 

lui şi cum a contribuit la îmbunătățirea stării pe care 

o aveați?

Am știut că indiferent cât de calme, sigure și 

convingătoare vor fi cadrele medicale din jurul meu, 

voi claca sigur dacă nu mă va susține el, măcar cu 

simpla prezență. Deși avea privirea într-un punct fix, 

departe de tot ce se întâmpla. Mi-a spus de la început 

că el va leșina până reușesc eu sa nasc, iar dacă mai 

dura puțin, cred că se confirma.

Știu că în stânga mea era cineva care îmi dădea să 

beau apă cu paiul, iar în dreapta soțul îmi făcea vânt cu 

niște hârtii. Eu doar ridicam puțin mâna: stânga pentru 

apă, dreapta pentru puțină răcoare.

 Ați planificat o naştere în apă. Ați fost dezamăgită 

că lucrurile au decurs altfel?

Nu, nu am fost dezamăgită, aș fi putut oricând 

să intru în cadă care era la un pas de mine, dar în 

momentele acelea nu-mi doream altceva decât 

să-mi cunosc copilașul. La cât de aproape eram de 

momentul nașterii cada mi s-a părut o fiță.

Când ați perceput durerea cea mai puternică? Ce 

ați făcut pentru a o depăşi?

Durerea cea mai puternică a fost undeva pe la 

ultimele contracții, dar apogeul a fost în momentul 

efectiv al expulziei, atunci îmi amintesc clar că am 

țipat, în rest am fost ca în transă: îmi doream să dorm 

și sa se termine totul cu bine. Am încercat să ascult și 

să împing corect și eram oarecum dezamăgită pentru 

că știam că depun tot efortul și tot nu era bine, mi se 

spunea că bebelușului nu îi este bine acolo unde se 

află și primeam oxigen ca să nu se agraveze lucrurile.

 Ați avut momente când v-ați fi dorit să renunțați 

şi să vă orientați către operația cezariană?

Nu, nici măcar o clipă. Am știut tot timpul că 

indiferent cât de dureroasă va fi nașterea, recuperarea 

de după este incomparabilă cu cea de după cezariană 

și așa a fost. M-aș fi descurcat să merg pe picioarele 

mele imediat după, chiar dacă a trebuit să merg cu 

căruciorul până în cameră.

Dispăruse orice urmă de durere, nu simțeam decât 

un disconfort cauzat de cusătură. Soțul meu era mirat 

de cât de bine mă simțeam.

Momentul final a fost cel mai dificil?

M-am bucurat că el este pe mâini bune și că are 

parte de toată atenția specialiștilor. Din momentul 

acela  orice s-ar fi întâmplat, nu putea să fie ceva rău.

Ce stare ați avut după naştere?

Eram foarte fericită chiar dacă nu asta exprima fața 

mea, cu toate că era destul de târziu , îmi rugam soțul 

să anunțe pe toată lumea să le spună că suntem bine 

și mai ales că așteptam să-l văd pe cel care opt luni 

de zile mi-a dat picioare și pumni pe la ”fiere” și mă 

făcea să ajung  la spital de durere. Vroiam să-i mușc 

piciorușele cu care se împingea în coastele mele de o 

bună perioadă de timp, dar din păcate, avea perfuzii, 

așa că m-am mulțumit doar privindu-l.

Din păcate nu ne-am bucurat tot timpul unul 

de celălalt pentru că a trebuit să stea patru zile în 

incubator, dar mă bucuram că se înzdrăvenea văzând 

cu ochii și păpa lăptic numai de la mami, iar ultimile 

două zile de internare le-am petrecut împreună în 

salonul 213 care a fost o a doua casă pentru noi trei, 

din care nu ne-a lipsit nimic.

Perioada petrecută împreună ne-a învățat cum să 

păpăm de la sân, cum ne alintăm imediat ce suntem 

lăsați din brațe și, mai ales,  să creăm atașamentul 

dintre noi pe care doar mamele în cunosc.

Acum suntem foarte mâncăcioși și la fel de cuminți. 

Mi se pare că pe zi ce trece e mai mare și începe să 

prindă formele pe care le-am fi luat în ultima lună de 

stat în burtică.

În final nu am decât cuvinte de laudă pentru tot 

ceea ce a însemnat echipa Isis pentru noi, pentru 

devotamentul de care a dat dovada și ne-a făcut să 

simțim că suntem cei mai importanți pacienți din 

spital. Vă mulțumim! Florin, Mioara si Kevin Paslaru. n

eu experiența mea, m-aș fi apucat atunci să scriu, atât 

de sigură eram pe planul meu de naștere!

În viziunea mea totul era roz. Eu ajungeam la spital 

cu câteva dureri, doctorul îmi spunea că am dilatație 

mică, mai rezistam puțin până venea epidurala 

salvatoare, intram în cadă și după puțin timp îmi 

țineam minunea în brațe. Naivitate totală, dar cu 

gândul acesta m-am consolat toată sarcina. N-am 

conceput nici o clipă că aș putea să nasc fără anestezie, 

că nu m-as afla în apă în momentul expulziei sau, și 

mai rău, ca va exista vreo epiziotomie sau tot ceea ce 

implică vreo cusătură.

Și cum socoteala din târg nu se potrivește niciodată 

cu cea de acasă, chiar dacă ceea ce îmi doream s-ar fi 

putut realiza, dar Dumnezeu aranjează întotdeauna 

lucrurile după planului Lui, care în final se dovedește a 

fi cel mai bun.

Așa a început. Nepregătită, dar încrezătoare

În primul rând nu mă așteptam să nasc prematur 

la 35 de săptămâni. A fost ca un șoc să ajung la spital 

și să mi se spună că am dilatație 5 și că până seara 

nasc. Eu venisem doar pentru un simplu control, 

pentru durerile pe care le aveam și care erau de fapt 

contracții. Am fost întrebată cum am perceput până 

atunci aceste dureri și nu m-am îndreptat către spital. 

Care dureri? Pe lângă durerile mele menstruale alea 

erau apa de ploaie.

Și pe lângă asta, doar ce ne apucasem de pregătirile 

casei, însemnând zugrăveală, mutat mobila, montat 

pătuț, pregătit camera copilului, tot ce era necesar 

pentru momentul venirii pe lumea a băiețelului 

nostru. Nu puteam să nasc cu casa așa neterminată. 

Singura mea problemă când am aflat că nasc în ziua 

aceea era că nu am apucat să dăm decât o mână de 

vopsea în dormitor, că perdelele nu erau puse, casa 

era plină de trafaleți și bidinele, hainuțele micuțului nu 

erau așezate…

Vă gândeați că naşterea  s-ar putea declanşa mai 

devreme?

Mă așteptam să nasc cu o săptămână - două înainte 

de termen pentru că, după măsurători, bebele era 

destul de mărișor, dar atât de devreme nu m-am 

gândit niciodată. Poate dacă aș fi știut mai devreme, 

m-aș fi documentat mai mult despre nașterea 

prematură, dar pe de-o parte e mai bine că nu am 

făcut-o pentru că m-aș fi panicat mai tare.

Ce ați făcut în ziua premergătoare declanşării 

travaliului? Ați avut vreun presentiment sau o stare 

specială?

Am avut o activitate destul de intensă din punct 

de vedere fizic, iar emoțional, gândindu-mă mai bine 

acum  la motivul pentru care am plâns vreo două ore, 

constat că nu era de fapt modul în care soțul meu 

nu știa să zugrăvească și că storurile de la geamuri 

erau mai mici cu 10 cm când le-am montat în seara 

respectivă. Cred că era ceva mult mai profund, care 

mi-a declanșat starea asta, probabil corpul meu se 

pregătea pentru ceva foarte important iar eu n-am 

știut cum să interpretez semnalele.

 De ce ați ales să naşteți natural? Ce a contat în 

alegerea pe care ați făcut-o?

Am ales să nasc natural tocmai datorită posibilității 

de a avea o naștere confortabilă și fără dureri deoarece 

vroiam să nasc în apă cu anestezie epidurală. Toate 

relatările mămicilor care au născut în acest mod m-au 

făcut să cred că este cea mai bună variantă pentru 

mine.

O naştere prematură poate aduce emoții. Care 

erau sentimentele dumneavoastră?

Când am fost convinsă că voi naște în ziua 

respectivă am știut că nu e bine pentru copilul meu să 

vină pe lume atât de vreme. Știam că va fi dificil pentru 

el să se adapteze atât de repede noii vieți extrauterine, 

dar m-am calmat știind că la Isis va fi preluat de cel 

mai bun personal și că vor face tot posibilul ca totul 

să fie bine pentru el. Nu mi-a fost ușor să-l văd apoi în 

incubator, plin de fire și de perfuzii, dar am știut că o să 

se refacă repede și vom uita imediat acele momente.

Cum a decurs travaliul? Care a fost atitudinea 

dumneavoastră, a cadrelor medicale?

Travaliul ... nici nu mai știu când s-a petrecut și cât 

de repede a trecut. Îmi amintesc doar drumul spre 

spital când l-am pus pe soțul meu să cronometreze 

intervalul dintre contracții. Aproape de clinică a tras 

linie și a zis clar și răspicat: „ai contracții la fiecare 5 

km! „. A  fost mai simplu să stea cu ochii pe kilometraj 

decât pe ceas.

jurnalul isis
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școala gravidei

Fii o gravidă informată! 
Igiena sarcinii (I)

S ArCINA rEPrEZINTă PENTrU MAJOrITATEA 

femeilor o perioadă specială, așteptată cu multă 

nerăbdare, mai ales când vorbim de prima sarcină, 

și cu o firească teamă “de necunoscut”  și neliniște 

pentru perioada ce va urma. Proaspăta graviduță este 

bombardată de către cei din jur cu informații și sfaturi, 

majoritatea utile și cu bune intenții în legătură cu ce 

urmează să se întâmple cu organismul ei în sarcină 

sau ce evenimente legate de sarcină pot să apară. 

Un adevăr există însă în toate acestea: evenimentele 

pornesc de la adaptarea organismului la noua stare 

–frumoasă dar misterioasă - de sarcină și, mai precis, a 

modificărilor hormonale.

Deși în mare parte reprezintă reacții normale ale 

organismului în timpul sarcinii, unele ne pot surprinde 

ca apariție și manifestare, cauzând atât neliniște și 

teamă, cât și mai mult sau mai puțin disconfort. Și 

nu de puține ori simpla cunoaștere, alături de unele 

măsuri simple, pot duce la rezolvarea acestor minore 

dar posibil neplăcute manifestari ale sarcinii. E bine 

însă ca pentru orice nelămurire sau simptom care va 

ridica semne de întrebare să cautați rezolvarea sau 

informația împreună cu medicul care vă monitorizează 

Dr. Bogdan CIORNEI  
Medic Specialist 
Obstetrică-Ginecologie 
ISIS - Spital Privat

sarcina! Iată de ce este bine să cunoaștem câteva 

elemente de igienă a sarcinii. Ele vin în sprijinul 

asistenței prenatale, având în vedere solicitările la 

care este supus organismul matern și care pot duce la 

dezechilibre biologice, fizice și psihice.

În prezentul articol vom puncta unele din 

“neplăcutele” simptome ale sarcinii:

Cariile dentare

Nu sunt cauzate sau agravate de sarcină și se pot 

evita printr-o igienă orală corespunzătoare; pot fi 

tratate și simptomatic în timpul sarcinii. Cea mai 

indicată perioadă pentru tratamente stomatologice 

este trimestrul II de sarcină, fiind permise chiar 

anumite anestezii locale și tratamente generale 

(antibiotice, calmante etc). Nu de puține ori poate să 

apară și o lărgire a spațiului alveolar dentar ca urmare 

a acțiunii hormonale (progesteron).

Grețurile şi vărsăturile

Ele reprezintă probabil cele mai frecvente simptome 

întâlnite în sarcină (până la un număr de 5-6/zi). 

Este necesar un regim alimentar special, evitarea 

alimentelor prea calde și cu arome puternice, un 

mic dejun luat târziu, mese dese, lejere, reduse 

cantitativ. La nevoie se poate apela și la antiemetice 

(la recomandarea medicului). Formele mai severe 

necesită tratament de specialitate sub supraveghere 

medicală, spitalizare și efectuarea unor analize.

Edemele (umflarea) membrelor inferioare

Uneori pot reprezenta prezența unei complicații 

a sarcinii și anume hipertensiunea indusă de 

sarcină (iată de ce monitorizarea tensiunii este 

foarte importantă în timpul sarcinii chiar dacă nu 

au fost probleme anterior perioadei de graviditate). 

În majoritatea cazurilor însă reprezintă o situație 

frecventă, mai ales la sfârșitul sarcinii și apare după 

ortostatism prelungit –fără semnificatie patologică 

și pot fi combătute prin repaus prelungit în decubit 

dorsal, fără folosirea medicamentelor (diuretice etc).

Crampele musculare

afectează un procent destul de ridicat de gravide 

(aproximativ 30%); o posibilă soluție ar putea fi 

administrarea de tablete cu magneziu.

Pirozisul

apare ca urmare a relaxării sfincterului cardial și 

refluxului gastric; apare mai des în cazul poziției 

culcat (se pot folosi și antiacide, dar efectul nu este de 

durată).

Tendința la lipotimie (leşin)

În cazul în care gravida (mai ales la sfârșitul sarcinii) 

încearcă să stea în poziția culcat datorită compresiei 

făcute de uterul gravid pe marile vase (cu scăderea 

consecutivă a întoarcerii venoase).

Sindromul de tunel carpian

Acesta este caracterizat de dureri, furnicături 

sau amorțeli ale mâinii sau degetelor, respectiv 

antebrațului , ca urmare a retenției de lichid ce 

comprimă nervul median; de multe ori este o 

problemă temporară și foarte rar semnifică o afecțiune 

majoră (se poate fixa o atelă la încheietura mâinii).

Hemoroizii

se pot exarcerba în timpul sarcinii ducând la 

diverse neplăceri: sângerări anale, fisuri, prurit local, 

senzația de arsură. Tratamentul în timpul sarcinii 

presupune măsuri conservatoare: igiena locală corecta 

și strictă, regim alimentar bogat în fibre, combaterea 

constipației și a efortului abdominal excesiv, băi de 

șezut, topice locale, anestezice și antiinflamatoare, 

hidratare corespunzătoare, evitarea sedentarismului 

(dacă nu există alte complicații în sarcină care să 

oblige la repaus).

Varicele membrelor inferioare

Este o afecțiune a peretelui venos - în timpul 

sarcinii poate orienta către folosirea de ciorapi elastici 

compresivi pentru diminuarea durerilor urmând ca un 

tratament simptomatic să fie inițiat după terminarea 

sarcinii.



E diferit de ceea ce ai văzut până acum. 

Telespectatorii sunt cei care stabilesc subiectele de 

discuție pentru fiecare ediție iar tu poți face parte din 

public! Înscrie-te în clubul Arena Medicală!

Participă la experimente haiose, învață lucruri 

interesante din medicină altfel decat ți-ai putea 

imagina. Vino alături de noi și intră în arena medicală. 

O competiție a informației, o cursă pentru o viață 

sănătoasă și un prilej de a sta față în față cu medicii 

care ți-au salvat viața.

Vrem să aflăm povestea ta! Medicul care ți-a redat 

șansa la viață este un erou. Ajută-ne să-l cunoaștem 

și să le spunem tuturor acest lucru!

Emisiune cu tematică medicală interactivă.

Isis Spital Privat
facebook.com/ArenaMedicala
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Constipația

reprezinta simptom frecvent în sarcină – apare prin 

relaxarea musculaturii gastrointestinale;  se vor evita 

preparatele din fier, efect benefic va avea o alimentație 

bogată în vegetale, eventual laxative ușoare.

Paresteziile: membrelor inferioare şi superioare 

(amorțeală)

Acestea nu au o etiologie cunoscută și nici o 

semnificație aparte, simptom ce se remite după 

naștere.

Durerile lombare

apar ca urmare a creșterii în greutate a uterului și 

accentuării curburii lombare; se va evita ortostatismul 

prelungit sau folosirea tocurilor înalte; de asemenea se 

poate folosi medicație miorelaxantă sau aplicații locale 

de căldură.

Hiperpigmentarea feței

Aceasta mai poartă numele de “cloasmă” și constă 

în hiperpigmentarea la nivelul feței (uneori sub aspect 

de “fluture”) apărută în sarcină datorită secreției 

hormonale; se vor evita expunerile la soare; în general 

este reversibilă după naștere. De asemenea se mai 

poate observa hiperpigmentarea areolei mamare, care 

devine brună, mai proeminentă și pigmentarea liniei 

albe subombilical – modificări de obicei reversibile 

după naștere.

Vergeturile sau striurile gravidice

apar de obicei pe părțile laterale ale abdomenului și 

rădăcina coapselor. Sunt albastre-violacee la primipare 

(prima sarcină), roz-sidefii la multipare. Mecanismul 

lor de formare nu reprezintă altceva decât destinderea 

pielii. Se pot folosi crème cosmetice, urmând ca 

tratamentul simptomatic să fie efectuat după naștere.

Vaginitele

reprezintă o situație foarte frecventă în sarcină; 

deși cele mai multe sunt cauzate de o ciupercă 

(Candida), tratamentul este uneori dificil în timpul 

sarcinii; în cazul simptomatologiei supărătoare (prurit, 

miros, leurocoree) este bine a se efectua analize 

pentru identificarea etiologiei. Tratamentul este 

în funcție de agentul cauzator, momentul sarcinii, 

simptome, precum și eventuale alte patologii asociate; 

tratamentul poateconsta în administrarea de ovule, 

creme, împreună cu toaleta vaginală locală. Este bine 

ca pe toată perioada sarcinii acest aspect să fie strict 

monitorizat. n

Infecții acute  
de căi respiratorii superioare  

(Partea I)

I N SEZONUL rECE CELE MAI FrECVENTE 

îmbolnăviri sunt reprezentate de infecţiile de căi 

respiratorii superioare. 

Rinofaringita  acută

Este determinată în 90% din cazuri de virusuri. În 

mod normal, un copil prezintă, în medie, 5-6 episoade 

de rinofaringită pe an. Cei mai afectaţi sunt preșcolarii 

din creșe și grădiniţe, unde această boală poate căpăta 

caracter epidemic.

rinofaringita reprezintă inflamaţia mucoasei 

nazale și a gâtului (faringe). Se manifestă cu febră ce 

poate atinge și valori de 39-400C. Sugarii cu vârsta 

mai mică de 3 luni pot să nu facă febră datorită 

reactivităţii scăzute a organismului. Pe lângă creșterea 

temperaturii apar: obstrucţia nazală, secreţii nazale, 

la început apoase,  care devin seromucoase (gălbui), 

ce împiedică sugarul să sugă și îl fac iritabil. Unii copii 

varsă și prezintă scaune diareice.

Este de dorit ca tratamentul să fie administrat la 

indicaţia medicului. Nu administraţi antibiotice pentru 

că aceste infecţii sunt cauzate, în majoritatea cazurilor, 

de virusuri.

Trebuie să-i asiguraţi copilului o cantitate suficientă 

de lichide (apă plată, lapte, ceai), să menţineţi în 

cameră o umiditate de 50-60% (cu un umidificator sau 

prosoape umede sau vase cu apă așezate pe calorifer).

Eliberaţi năsucul de secreţii de 3-4 ori pe zi, înainte 

de mese și la culcare, puneţi în fiecare nară câteva 

picături de ser fiziologic sau apă de mare, lăsaţi 2-3 

minute să acţioneze și aspiraţi mucozităţile cu o 

pompă sau cu aspiratorul pentru bebeluși.

Pentru a preveni aceste îmbolnăviri: nu duceţi copiii 

în spaţii aglomerate, alăptaţi-l cât mai mult timp, 

asiguraţi-i un aport de vitamine prin consumul de 

fructe proaspete, scoateţi sugarul sănătos la aer, zilnic, 

nu-l îmbrăcați excesiv de gros.

Faringita, faringoamigdalita şi amigdalita acută

reprezintă inflamaţia mucoasei faringelui și/sau 

amigdalelor.

Sunt mult mai rare la sugari și copiii sub 2 ani. 

Majoritatea cazurilor sunt determinate de virusuri.

Se manifestă prin: febră, dureri de gât, inapetenţă 

(copilul nu mai mănâncă), obstrucţie nazală,   

inflamaţia ganglionilor din jurul gâtului (latero-

cervicali).

Pot determina apariţia de complicaţii: în special 

otite, abces periamigdalian, sinuzite (la copiii mai 

mari).

Tratamentul este tot simptomatic : antitermice, 

în caz de febră, dezinfectante ale faringelui, 

dezobstrucţie nazo-faringiană (desfundarea nasului). n

Dr. Oana BARBU  
Medic Primar Pediatru 
ISIS - Spital Privat
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Ziua de
Sănătate

Pachete complexe de 
evaluare medicală rapidă. 
Alocă o zi din an sănătății tale 
și a copiilor tăi! 

Str. Mircea cel Bătrân Nr. 102, Constanța  •  0341 - 463 344 / 0722 - 228 338
office@isis-med.ro  •   www.isis-med.ro

• set de analize: Hemoleucograma campletă, Calciu 
total, Calciu ionic, Uree serică, Creatinină, Acid uric, 
TGO, TGP, Sideremie, Magneziu serie, Fosfatază 
alcalină, Glicemie, Sumar de urină (urocultură 
inclusă la nevoie), Exsudat nazal, Exsudat faringian, 
Coprocultură, Examen coproparazitologic;

• control pediatric;
• consultape OrL; 

• consultație Oftalmologie (la recomandarea 
medicului); 

• ecografie abdominală (la recomandarea medicului), 
dosar medical cu concluzii și recomandări în urma 
efectuării bilanțului de sănătate; 

• card Benefisis 10% discount la servicii ulterioare.

Junior
Pentru EA Pentru EL

Bene�sisBene�sis
ZIUA DE SĂNĂTATEZIUA DE SĂNĂTATE

• set de analize: Hemoleucograma campletă, Calciu 
total, Calciu ionic, Creatinină, Glicemie, Acid uric, 
TGO, TGP, Colesterol, LDL Colesterol, HDL, Sideremie, 
Proteină C reactivă, VSH, Trigliceride, Uree serică, 
Magneziu serie, Sumar de urină (urocultură inclusă la 
nevoie);

• consultație endocrinologie;
• consultație medicină internă;
• consultație ginecologică;
• ecografie rnamară bilaterală / mamografie;
• ecografie abdominală;
• ecografie tiroidă;
• EKG;
• PAP Test și examen secreție, dosar medical cu 

concluzii și recomandäri în urma efectuärii bilanțului 
de sänatate; 

• card Benefisis 10% discount la servicii ulterioare.

• set de analize: Hemoleucogramă completă, 
Calciu total, Calciu ionic, Creatinină, Glicemie, 
Acid uric, TGO, TGP, Colesterol, LDL Colesterol 
(la nevoie), HDL la nevoie, Sideremie, Proteină C 
reactiva, VSH, Trigliceride, Uree serică, Magneziu 
serie, Sumar de urină (urocultură inclusă la 
nevoie);

• consaltație medicină internă;
• EKG;
• ecografie abdominală;
• dosar medical cu concluzii și recomandări în 

urma efectuării bilanțului de sänătate;
• card Benefisis 10% discount la servicii ulterioare.
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Iunie cu bucurie la Isis  
(1-3 iunie 2012)

F IECArE EVENIMENT ISIS ESTE UN MOTIV DE 

bucurie. Pentru toţi cei care ne onorează cu 

prezenţa la manifestările pe care le organizăm cu 

emoţie și dăruire, pentru noi când vedem zâmbetele 

de pe chipurile celor care se alătură proiectelor 

noastre. Vă mulţumim că în cei trei ani de activitate ai 

spitalului privat ISIS aţi devenit partenerii noștri fideli, 

ne susţineţi și credeţi în ceea ce facem!

Din punct de vedere calendaristic, luna iunie 

marchează începutul verii. Pentru Isis, iunie înseamnă 

bucurie, înseamnă Ziua Copilului, adică voci cristaline 

și râsete prelungite. De aceea, în primele 3 zile ale lunii, 

Asociația Clubul Isis a organizat o serie de evenimente 

dedicate copilului.

1 – 3 iunie – Orășelul ISIS – Jocurile veseliei de ziua 

copilăriei în parcul Tăbăcăriei 231

2 – 3 iunie – regata Internațională „Cupa Copilului” 

pe Lacul Techirghiol (Băile reci) 8666

3 iunie – Cea de-a treia ediţie a evenimentului „O 

naștere prietenoasă” la Hotel Malibu din stațiunea 

Mamaia 515

3 iunie – Campania de ecologizare a parcului 

Tăbăcăriei  din Constanța n

eveniment
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Regata internațională „Cupa Copilului”  
pe Lacul Techirghiol • 2-3 iunie, Băile Reci

A TrEIA EDIțIE A rEGATEI INTErNAțIONALE 

“Cupa Copilului” a fost programată în perioada 

2-3 iunie pe esplanada Lacului Techirghiol. Festivitatea 

de deschidere a avut loc sâmbătă, dis de dimineață.

Primele 4 curse au avut loc pe 2 iunie, iar 

următoarele 2 în dimineața zilei de 3 iunie. Echipa 

Isis a fost prezentă la startul competiției, la care au 

participat concurenți din românia și Bulgaria. 

Premierea a avut loc în după amiaza zilei de 3 iunie, 

eveniment la care a luat parte și directorul executiv al 

Spitalului Privat Isis, Dragos Tudorache. El a înmânat 

câștigătorilor cecuri valorice, în semn de apreciere față 

de performanțele obținute în cadrul competiției. 

regata “ Cupa Copilului” este un eveniment 

organizat de Clubul Nautic român și Star Yacht 

Club București cu sprijinul Asociației Clubul Isis și al 

Spitalului Privat Isis. n

eveniment
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Orășelul Isis 
Jocurile veseliei de ziua copilăriei • 1-3 iunie 2012

I N PErIOADA 1-3 IUNIE, PArCUL TăBăCărIEI 

din Constanța s-a transformat în Orășelul Isis. 

Gravidele, mămicile, tăticii și bunicii au venit cu cei 

mici și s-au bucurat împreună de surprizele pregătite 

de echipa Isis!

eveniment
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Timp de 3 zile părinții s-au asigurat că micuţilor nu 

le-a lipsit nimic, că nu au ajuns mai devreme acasă, că 

au măncat sănătos conform meniului stabilit de medic, 

că nu și-au contramandat întâlnirile cu prietenii din 

gașca lui, și, nu în ultimul rând, că au avut schimburi 

suficiente pentru toate locaţiile în care au trebuit să 

semneze condica.

Jocuri clasificate pe grupe de vârstă, saltele 

gonflabile, un labirint cu o destinaţie moale. Au fost 

doar câteva dintre spaţiile de agrement pe care le-am 

pus la dispoziţia tuturor copiilor, de ziua lor. 

Concursuri pe categorii de vârstă:

Concurs întrecere pe covor moale (6-12 luni)
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Concurs jucării aruncate cât mai departe (12-18 luni) Pe 1 iunie, în parcul Tăbăcăriei din Constanţa, 
Orășelul ISIS i-a așteptat pe toţi copiii să se distreze și 
să deseneze cu cretă pe asfalt. 

Copiii care au trecut pragul Orășelului au participat 
la o tombolă cu premii la care au câștigat bilete de 
intrare la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii – 
Delfinariu și Acvariu, jucării și dulciuri. 

Proiectul iniţiat cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Copilului a fost organizat de Asociația Clubul Isis și 
Primăria Municipiului Constanţa si a beneficiat de 
susţinerea Spitalului Privat ISIS. Este al doilea an în 
care echipa Isis dedică acest eveniment micuților 
sărbătoriți. n

Noutăți

Concurs amprenta în 3 culori (18 – 24 luni) Concurs desene pe asfalt
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O naștere prietenoasă 
Ediţia a III- a, 3 iunie 2012, Hotel Malibu

D IN DOrINŢA DE A SETA NOI STANDArDE 

calitative în implementarea actului medical 

în românia, Asociația Clubul Isis a organizat cea de-a 

treia ediţie a evenimentului “O naștere prietenoasă” – 

duminică, 3 iunie 2012.

Gravidele și proaspetele mămici au aflat ultimele 

noutăţi în ceea ce privește preconcepţia și planningul 

familial, alimentaţia gravidei și a mamei care alăptează, 

importanţa educaţiei prenatale, nașterea naturală si 

nașterea prin operaţie cezariană, importanţa iniţierii 

precoce a alăptării și a contactului piele pe piele cu 

bebelușul, lăuzia și refacerea mamei după naștere, 

alimentaţia corectă a sugarului, întărirea sistemului 

imunitar al bebelușului și multe altele.

La evenimentul de anul acesta au participat invitaţi 

de renume din lumea medicală:

Prof. Univ. Dr. Vlad Tica – medic primar obstetrică-

ginecologie Isis, Vicepreședinte al Asociaţiei Europene 

a Medicilor de Spital

Prof. Univ. Dr. Nicolae Suciu – Institutul pentru 

Ocrotirea Mamei și a Copilului Alfred D. rusescu, 

București – Departamentul de Obstetrică-Ginecologie 

(maternitatea Polizu)

Dr. Ecaterina Stativa – Institutul pentru Ocrotirea 

Mamei și a Copilului Alfred D. rusescu, București 

– Cercetător Principal, coordonator intervenţia 10, 

Programul Naţional de Sănătate Nr. 5 – Sănătatea 

femeii și a copilului

Codruța Brustur – o mămică care a născut la Isis, 

naștere care i-a schimbat destinul. A devenit educator 

prenatal.

“O naștere prietenoasă” este un proiect iniţiat de 

Asociația Clubul Isis cu sprijinul Spitalului Privat Isis și 

Isis TV.  n

Salon de înfrumusețare
michelle-center.ro

michelle-constanta.ro
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obstetrică

Medicamentele în sarcină

O rICE VIITOArE MAMă ÎȘI DOrEȘTE O SArCINă 

fără probleme și un copil sănătos, dar nu de 

puține ori în timpul sarcinii gravida trebuie să urmeze 

anumite tratamente pentru diferite afecțiuni acute sau 

cronice. 

FDA (Food and Drog Administration) a clasificat 

medicamentele în 5 categorii de risc în funcție 

de potențialul acestora de a produce malformații 

congenitale în timpul sarcinii sau de a afecta starea 

fătului. 

Categoria A include medicamente pentru care 

există studii controlate efectuate pe femei însărcinate 

și care nu au demonstrat că există riscuri pentru 

făt în primul trimestru, iar posibilitatea apariției 

malformațiilor congenitale este foarte redusă. Din 

această categorie fac parte: vitaminele (complexul de 

vitamine B, vitamina C, D, E, A, acidul folic), doxilamina 

(antihistaminic), minerale (excepție litiu), liotrix, 

levotiroxina, tireoglobulina, iodotirin. Vitamina A în 

cantitate mai mare de 700µg are potențial teratogen.

În categoria B sunt incluse medicamente la care 

studiile efectuate pe animale nu au demonstrat riscuri 

fetale, dar nu există încă studii controlate pe femei 

însărcinate  sau studiile pe animale au arătat un efect 

advers care nu a fost confirmat de studii controlate 

pe femei însărcinate în primul trimestru. În această 

clasă sunt incluse unele antibiotice (azitromicina, 

eritromicina, lincomicina, clindamicina, vancomicina, 

fosfomicina, penicilinele, cefalosporinele, clorhexidina, 

nitrofurantoin, metronidazol doar în trimestrul 

II și III), antihistaminice (cetirizina, nostamina – 

spray nazal, periactin, loratadina), antimicotice 

(clortimazol, ciclopirox, amfotericina, terbinafina), 

antihelmintice (piperazina), antivirale (acyclovir, 

valacyclovir, videx, famvir, nelfinavir, ritonavir, 

didanozin ), simpaticomometice (terbutalina, 

dobutamina), antihipertensive (metildopa, sotalol 

doar în primul trimestru), anestezice (lidocaina, 

ouabaina), vasodilatatoare (nitroglicerina), antipiretice 

(paracetamol, paracetamol sinus), anticonvulsivante 

Dr. Viorel CRISTUREAN  
Medic Primar  
Obstetrică-Ginecologie 
ISIS - Spital Privat

(sulfat de magneziu), antidepresive (bupropion, 

ludiomil, sertralin), anestezice generale (ketamina), 

narcotice (petidina, metadona), antagoniști ai 

opioidelor (nalaxona), AINS (aspirina, diclofenac, 

indometacin, ketoprofen, ibuprofen) doar în primele 2 

trimestre de sarcină, tranchilizante (clozaril), substanțe 

pentru diagnostic (indigo carmin), diuretice (nefrix), 

antidiareice (loperamid), antiemetice (metoclopramid, 

osetron), antisecretorii gastrice (famotidina, 

ranitidina, controloc, lanzap, sucralfat), laxative 

(lactuloza), anticoagulante (fragmin, fraxiparina, 

clexane, innohep), trombolitice (urokinaza), 

antidiabetice (insulina, methformin, acarboza, 

resulin), antituberculoase (etambutol), antireumatice 

(sulfasalazina), expectorante (clorura de amoniu), 

somatostatina, octeotrid, vasopresina, naturiste 

(levănțica).

Categoria C include medicamente care au 

determinat malformații la animale dar nu există 

studii controlate la femei gravide. În această 

categorie sunt incluse medicamente pentru care 

studiile sunt în curs. Acestea pot fi nocive pentru făt 

și se vor administra doar dacă beneficiile justifică 

riscul. Sunt incluse: antihistaminicele (clemastine, 

hidroxizina, feniranim, bromodiphetiramine), 

antibiotice ca gentamicina, neomicina, tobramicina, 

bacitracina, claritromicina, cloramfenicol, imipenem, 

linezolid, spiramicina, quinolonele, acidul nalidixic, 

furazolidonul, antihelminice (albendazol, mebendazol, 

tiabendazol), chimioteapice (dactinomycina, 

interferon - alfa, beta, gama, laetrile), antifungice ( 

fluconazol, griseofulvin, itraconazol, ketoconazol, 

miconazol, nystatin), antimalarice (chloroquina, 

dapsone), antituberculoase (isoniazid, rifampicina, 

pyrazinamida, cycloserina), antivirale (abacavir, 

amantadina, ciclofovir, ganciclovir, lamivudina, 

nevirapina, rimantadina), parasimpaticolitice 

(acetilcolina, pilorocarpina), parasimpaticolitice 

(atropina, ipratropium, scopalamina), simpaticolitice 

(bisoprolol, betaxolol, carvedilol, labetolol, metoprolol, 

propranolol, timolol- încadrate în clasa D dacă sunt 

administrate în trimestrul II și III), simpaticomimetice 

(efedrina, epinefrina, hexoprenalina, isoproterenolul), 

tranchilizante (clorpromazina, droperidol, 

haloperidol, loxapina), diuretice (triamteren, 

furosemid, spironolactona, methazolamida, manitol), 

antihipertensive (inhibitori de enzima de conversie, 

sartani, blocanti ai canalelor de calciu), vasodilatatoare 

( isosorbid dinitrat, isosorbid mononitrat, hydralazina), 

anticonvulsivante (lamotrigina, etosuximida), 

antidepresive (amitriptilina), antimigrenoase 

(rizotriptan, sumatriptan), antiparkinsoniene, 

antisecretoare gastrice (omeprazolul), trombolitice 

(streptokinaza), corticoizii în primul trimestru de 

sarcină, vaccinurile, antiinflamatorii nesteroidiene 

(meloxicam, piroxicam, rofecoxid), antidiabetice 

(rosiglitazona, tolbutamida), antagoniști opioizi 

(fentanyl, morfina, phenazocin, codeina), pentazocina, 

bromcriptina, allopurinolul, clonidina, tramadolul. 

Din categoria D fac parte medicamentele care s-au 

dovedit a fi nocive pentru făt, dar pot fi folosite dacă 

beneficiul este superior potențialului risc, în situații 

ce amenință viața gravidei sau în afecțiuni severe 

pentru care nu există medicație mai sigură. În această 

clasă sunt incluse: unele antibiotice ca tetraciclinele 

și aminoglicozide (kanamicina, streptomicina), 

simpaticoliticele folosite în trimestrul II și III, inhibitorii 

de enzimă de conversie și sartanii în trimestrul II și 

III, amiodarona, anticonvulsivantele (carbamazepina, 

acidul valproic, clonazepam, fenobarbital, fenitoin), 

antiinflamatoriile nesteroidiene în ultimul trimestru de 

sarcină, majoritatea chimioterapicelor antineoplazice, 

sedative (lorazepam, meprobramat, midazolam, 

oxazepam), litium, substanțele de contrast pe bază 

de iod, diureticele folosite în hipertensiunea indusă 

de sarcină, corticoizii dacă sunt folosiți în primul 

trimestru.

Categoria X cuprinde medicamente teratogene 

sau periculoase pentru făt și nu trebuie administrate 

în sarcină sub nici o formă. Din această clasă amintim 

următoarele medicamente: antimalarice (quinina) 

antivirale (ribavirin), statinele (atorvastatina, lovastatin, 

simvastatin, fluvastatin), antineoplazice (aminopterin, 

leuprolida, mitramycin, metotrexat), ergotamina, 

sedative (flurazepam, triazolam), misoprostol, 

mifepristona, anticoagulantele cumarinice, 

danazolul, contraceptivele orale, chlomiphenul, 

imunomodulatoare (thalidomida), iod radioactiv. n
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Vino la Centrul de Transfuzie Sanguină 
Constanța și dă viață celui mai frumos 
zâmbet. Te așteptăm în fiecare zi între orele 
7:30 și 13:30 pe strada N. Iorga nr. 85.

Partenerii noștri:
• Centrul regional de  

Transfuzie Sanguină Constanța
• Prosana Medical Center
• Nestlé
• Eyedeal Media
• Asociația United Hands românia

Parteneri media:
• Neptun Tv
• Telegraf
• Ziua de Constanta
• Constanta Medical Magazin
• Adevarul
• romania Libera
• Academia Catavencu

(0341) 463 344
0722 228 338
clubul@isis-med.ro
www.isis-med.ro

Informații suplimentare:

Donator de sânge
Donator de zâmbete
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Sfaturi pentru îmbunătățirea circulației 
în ultimul trimestru de sarcină

T rANSFOrMărILE CArE APAr ÎN ULTIMUL 

trimestru de sarcină pot să îngreuneze 

activitatea sistemului circulator. Datorită modificărilor 

hormonale, a abdomenului mărit,  întoarcerea venoasă 

la inimă este mai lentă și mai puțin eficace. Venele fiind 

comprimate în zona inghinală pot duce la acumulare 

de lichid în exces mai ales în zona inferioară a corpului. 

Cea mai frecventă problemă circulatorie ce poate să 

apară este edemul (umflătura) membrelor, a vulvei. 

Alte probleme circulatorii mai rare ce pot să apară 

datorită stazei sanguine sunt varicele gambelor și a 

vulvei,  apariția hemoroizilor, a  sindromului de tunel 

carpian (amorțeală și durere în degetele mâinii), căderi 

de tensiune arterială, apariția crampelor (cârceilor).

Pentru a preveni sau pentru a combate problemele 

circulatorii ce pot să se instaleze și pentru un plus 

de energie și confort în această perioadă iată câteva 

sfaturi:

1. Evitați să stați în picioare fără să vă mișcați un timp 

îndelungat și șezând cu gambele încrucișate.

2. Faceți frecvent exerciții pentru circulație în poziția 

culcat, cu picioarele așezate un pic mai sus. Puteți 

folosi mai multe perne sau o minge de gimnastică;

3. Exemplu: arcuirea labei piciorului, rotirea gleznelor, 

flexia - extensia labei piciorului cu piciorele pe perete, 

ridicări alternative sau simultană ale picioarelor  etc.

4. Faceți exercițiul balansului pelvian din poziția în 

patru labe. Această poziție reduce presiunea exercitată 

de uter asupra vaselor sanguine din bazin și abdomen. 

Stimulează fluxul sanguin.

5. Faceți plimbări dese. Dacă aveți posibilitatea 

și timpul vă permite le puteți face pe malul mării, 

cu picioarele în apă. Aceasta reduce inflamația și 

stimulează circulația.

6. Practicați înotul sau gimnastica în apă. Ele provoacă 

cel mai redus impact posibil, din cauza efectului 

de plutire asigurat de apă, reduce edemele prin 

deplasarea lichidului din țesuturi înapoi în circulație.

7. Faceți sau puneți pe cineva să facă masajul 

picioarelor. Nu numai că vă  relaxează și ajută la 

accelerarea circulației, dar vă poate ameliora și durerile 

de la acest nivel. Masajul se începe de la extremități în 

sus către inimă cu mișcări largi.

8. Puteți să purtați o gleznieră pentru sarcină.

9. Dacă trebuie să stați multă vreme în picioare sau 

dacă mergeți adoptați o postură corectă: 

• capul sus, bărbia dreaptă, orizontală neieșită 

înafară,

• umerii relaxați, trași în jos și în spate

• mușchii abdominali fermi –întinzând coloana 

lombară

• spatele  ușor curbat

• fesele strânse spre interior

• genunchii relaxați

• picioarele  să susțină în mod egal

As. Anamaria BUMB  
Educator Prenatal Lamaze 
ISIS - Spital PrivatSpectacol Caritabil

pentru achiziționarea unui cabinet mobil de oftalmologie

Spitalul Privat Isis si Lion Club Constanța împreună 

cu Teatrul Național de Operă și Balet – “Oleg Danovski” 

Constanța, vă invită să petreceți seara zilei de 21 

septembrie, începând cu ora 19:00, în compania unor 

artiști de valoare în spectacolul “Nabucco”. Opera 

aparținând maestrului Giuseppe Verdi va fi pusă în 

scenă la Constanța în cadrul unui eveniment cu scop 

caritabil.

Spectacolul este destinat strângerii de fonduri 

pentru achiziționarea unei cabinet mobil de 

oftalmologie necesar consultării pacienților din 

comunele și satele dobrogene care nu au acces 

la spitale și clinici de specialitate. Numeroși artiști 

plastici, actori, sportivi și muzicieni s-au alăturat 

proiectului nostru donând obiecte cu valoare 

sentimentală și materială spre a fi prezentate la 

licitație.

Rezervări

Andreea BADEA-HAHUI
Office Manager Isis Spital Privat

Telefon: 0723.601.883
andreea.hahui@isis-med.roTelefon: 0744.422.468

lionsclubct@gmail.com

Telefon: 0341.46.33.44

ISIS SPITAL PRIVAT
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Vegetarian vs. carnivor 
 cine este mai sănătos?

S UNTEM „SETAŢI” Să NE HrăNIM CU IErBUrI ȘI 

legume sau cu fripturi? Aceasta este dilema care 

a dat naștere disputei între vegetarieni și carnivori, 

în care primii par să câștige teren. Una dintre cărţile 

de căpătâi ale vegetarienilor este „Studiul China”, 

publicată în 2005. 

Volumul este o sentinţă de cancer dată tuturor 

celor care consumă preponderent produse de origine 

animală, descriind totodată beneficiile unei alimentaţii 

vegetariene. Autorul lucrării,  cercetătorul Colin 

Campbell, pune rata scăzută a cancerului din China pe 

seama dietei sărace în proteine animale. Însă chinezii 

înregistrează cele mai multe cazuri de cancer de 

stomac din lume și numai anumite forme au dispărut. 

În plus, o dietă vegetariană poate duce la anemie 

întrucât organismul nu primește o cantitate suficientă 

de nutrienţi, pe care, în mod normal, i-ar asimila din 

carne și produse lactate. 

Puțin sunt cei care înțeleg faptul că regimul 

vegetarian este deficitar în vitaminele D și B12, iar 

adepții acestui stil alimentar înregistrează o slabă 

absorbţie a calciului, magneziului și fierului.

Vegetarienii au un nivel mic al colesterolului, dar 

lipsa unei vitamine care se găsește în carne vă poate 

afecta inima. 

Medicii nutriționiști spun că cea mai bună sursă 

de fier pentru om este carnea iar deficienţa de B12 

crește și riscul apariției unor boli de inimă. Eliminarea 

totală a grăsimilor este și ea greșită. Organismul are 

nevoie de ele pentru funcţionarea sistemului nervos. 

Niciun alt studiu nu a mai confirmat ipoteza lansată de 

10. Pentru evitarea hemoroizilor și a varicelor vulvare 

faceți de mai multe ori pe zi exerciții pentru perineu 

(exercițiile Kegel, masaj perineal). Pentru reducerea 

edemului și ușurarea durerii puteți folosi dacă 

suportați aplicare de gheață acoperită cu un prosop 

umed  timp de 20 minute o dată sau de două ori pe zi, 

astfel veți evita constipația.

11. Pentru a preveni crampele gambei nu împingeți 

vârful piciorului în jos în timp ce stați culcată sau 

când stați întinsă; întindeți-vă bine înainte de a merge 

la culcare și umblați puțin sau faceți o baie caldă. 

Pentru a calma o crampă instalată în zona gambei, 

trageți ușor spre voi degetele picioarelor, întinzând 

genunchiul. Mențineți această poziție până ce durerea 

dispare.

12. Pentru evitarea edemelor brațelor / mâinilor 

utilizați poziții în care mâinile sunt spijinite într-o 

poziție nesolicitantă, sunt situate mai sus decât inima, 

faceți exerciții pentru circulație sau masați-le pornind 

de la vârful degetelor spre încheieturi, brațe spre 

inimă. n

Salon de înfrumusețare
michelle-center.ro

michelle-constanta.ro
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Campbell, cum că dieta vegetariană ar ţine cancerul 

la distanţă. Mai mult, cercetătorii din toată lumea au 

ajuns la concluzia că cele două regimuri alimentare nu 

au nicio influenţă în declanșarea unor boli grave și că 

singura diferenţă ar fi faptul că vegetarienii au nivelul 

colesterolului mai mic. Pe de altă parte, un consum 

mai mare de fructe și legume asigură organismului 

vitamine și antioxidanţi și scade riscul de a dezvolta 

afecţiuni asociate obezităţii. 

Ovo-lacto-vegetarian?

La scurt timp de la apariția acestor diete restrictive, 

a apărut regimul ovo-lacto vegetarian, care a eliminat 

din dietă doar carnea. Problema este că și o astfel 

de dietă are un aport mare de grăsimi saturate 

și colesterol din cauza ouălor și a laptelui, spun 

specialiștii în nutriție.

În mod firesc, se cuvine întrebarea „ Ce regim e mai 

sănătos?” iar răspunsul este…

Omul a fost creat omnivor, de aceea cea mai 

sănătoasă dietă este cea care combină fructele și 

legumele cu un consum moderat de produse de 

origine animală. Pentru un adult, 150-200 de grame 

de carne slabă pe zi vor asigura necesarul de nutrienţi. 

Produsele din carne conţin elemente care alcătuiesc 

structura corpului, precum aminoacizii, și are, de 

asemenea, toate mineralele necesare (fier, cupru și 

fosfaţi, vitaminele din complexul B, A, C și D).

Și ca să fiți siguri că sănătatea nu vă joacă feste, este 

nevoie să consumaţi cam cinci porţii de 

legume și fructe pe zi, dar nu mai 

târziu de ora 18.

Concluzia...

Meniul ideal este o combinaţie între cele două 

curente, consumată cu moderație. n

Muncim in tiecare zi, stresul cotidian și caruselul problemelor ne fac sä uitäm de noi 

iar cänd conștientizäm acest lucru ne dorim sä o fi !acut mai devreme. Suntem mai 

atenți sä nu intärziem la service pentru revizia autoturismului pe care il conducem dar 

ne neglijăm pe noi inșine. Semnäm contracte Casco dar nu facem uneori nimic pentru 

menținerea sänätäții noastre și a siguranței familiei pe care o avem în grijä. Spitalul 

Privat Isis îți propune sä aloci rnăcar o zi din an sänätäții tal e și a copiilor täi. Luänd în 

considerare nevoia de a fi sänätos a fiecäruia din noi, de a ne desfäșura nestingheriți 

activitäțile zilnice și de a ne împlini visurile, am creat pachetele speciale de monitorizare 

a stärii tale de bine denumite ,Ziua de sänätate”. Destinate nou-näscuților, copiilor, Lui 

sau Ei, pachetele de evaluare medicalä rapidă beneficiazä de prețuri avantajoase iar 

consultațiile și recoltarea analizelor se realizeazä într-un singur loc, într-o singurä zi.

Analize de laborator, consultații medicale de specialitate, ecografii, servicii de radiologie 

și imagisticä medicalä îți sunt oferite de o echipä competentä prin intermediul aparaturii 

medicale performante din cadrul Spitalului Privat !sis. Nu sernnezi contract, nu îți 

asumi nici o obligație de tipul abonament lunar, îți faci doar o programare telefonic și 

vii la spital pentru o internare de zi iar în cäteva ore vei beneficia de servicii medicale 

complexe pentru o profilaxie eficientä sau diagnosticare precoce a eventualelor 

probleme de sänätate, care poate nu s-au manifestat încä dar care ar putea sä-ți producä 

disconfort în viitorul apropiat. Urmeazä un an färä griji în care vei privi cu încredere in 

viitor pentru cä te bazezi pe sänätatea și puterea ta de muncä. 

Adaugä-ți în agenda ,Ziua de sänätate” și toate planurile 

pe care le ai vor fi mai ușor de realizat. Pentru mai 

multe detalii te invitäm sä accesezi  

www.isis-med.ro/ziuadesanatate .

Ziua de
Sănătate

Pachete complexe de 
evaluare medicală rapidă. 
Alocă o zi din an sănătății tale 
și a copiilor tăi! 

Str. Mircea cel Bătrân Nr. 102, Constanța
Telefon: 0341 - 463 344 / 0722 - 228 338
office@isis-med.ro   www.isis-med.ro
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obstetrică

Trombofilia

T rOMBOFILIA ESTE O AFECțIUNE MEDICALă 

caracterizată prin tendința crescută a sângelui 

de a se coagula, fapt care poate afecta starea de 

sănătate sau care poate pune în pericol chiar viața. 

Trombofilia nu este o boală nouă ci o afecțiune veche 

care a devenit mai bine studiată și cunoscută în ultimii 

15 ani datorită descoperirilor genetice și dezvoltării 

testelor de laborator specifice.

Corpul uman posedă un mecanism sofisticat de 

coagulare a sângelui în care trombocitele și proteinele 

coagulării asigură un echilibru perfect între sângerare 

și formare de cheaguri. Cheagurile sanguine apar 

fiziologic când este lezat un vas de sânge și au ca 

scop oprirea sângerării și repararea vasului de sânge.  

Pentru anumite persoane (cel puțin 15% din populația 

europeană) sângele se poate coagula anormal, fără ca 

vreun vas sanguin să fi fost lezat. Această accentuare a 

coagulării sângelui este denumită trombofilie și poate 

fi ereditară sau dobândită. 

Trombofilia ereditară constă în anomalii de 

coagulare sanguină care persistă toată viața și care 

sunt datorate unor gene anormale moștenite de la 

rudele de sânge:

• mutația factorului V Leiden (prezentă la 1 din 20 

europeni);

• mutația genelor protrombinice20210/

antitrombinice;

• deficit de proteină C;

• deficit de proteină S;

• hiperhomocisteinemia;

• mutația factorului XII etc.

Trombofilia dobândită apare într-o anumită 

perioadă a vieții în urma unor condiții favorizante:

• sindromul antifosfolipidic (lupus eritematos 

sistemic);

• imobilizarea prelungită (după intervenții 

chirurgicale ample sau traumatisme severe, călătorii 

lungi cu avionul etc.);

• sarcina;

• sindromul nefrotic;

• bolile neoplazice;

• insuficiența venoasă cronică (varice);

• obezitatea;

• hemoglobinuria paroxistică nocturnă;

• bolile inflamatorii ale intestinului;

• boala Behcet;

• hiperestrogenemia;

• contraceptivele orale;

• fumatul etc.

Cei mai mulți dintre cei afectați nu prezintă 

simptome și ca urmare nu știu că au această afecțiune. 

Atunci când apar cheagurile de sânge (tromboză 

venoasă profundă, tromboembolie pulmonară, 

tromboză periferică) manifestările sunt foarte 

variate în funcție de localizarea cheagului și pot fi 

reprezentate de durere locală, edem, dispnee, durere 

precordială, lipotimie până la comă și deces. În cazul 

femeilor care au trombofilie manifestările pot fi legate 

de sarcină pentru că apariția cheagurilor de sânge 

poate afecta  vascularizația, implicit hrănirea organelor 

genitale interne. Trombofilia poate duce la avorturi 

recurente, sarcini oprite în evoluție, naștere prematură, 

oligoamnios, preeclampsie, abruptio placentae, 

hipotrofie fetală, moarte fetală intrauterină etc. 

Screeningul pentru trombofilie este dificil 

de efectuat (dar nu imposibil) pentru că testele 

de laborator sunt costisitoare și pentru că 

predispoziția către trombofilie este greu de 

identificat. Se recomandă efectuarea testelor de 

laborator pacientelor care au suferit episoade de 

tromboembolie la vârste tinere (sub 40 ani) sau care 

au un istoric familial sugestiv în acest sens, pacientelor 

Dr. Mihaela PEțEANU  
Medic Primar  
Obstetrică-Ginecologie 
ISIS - Spital Privat

care au antecedente de necroză cutanată după 

administrarea de warfarină sau pacientelor care au 

suferit pierderi recurente de sarcină.

Tratamentul constă în administrarea de 

anticoagulante și de aspirină în doze mici, în 

colaborare cu medicul hematolog, de supraveghere 

regulată a statusului coagulării sanguine prin teste 

de sânge  și de supraveghere specifică a sarcinii 

(monitorizarea creșterii fetale, monitorizarea placentei, 

a cantității de lichid amniotic, a fluxului sanguin prin 

arterele uterine și prin cele ombilicale). n

Noutăți
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pediatrie

Vaccinările la copii 
întrebări şi răspunsuri (II)

T răIM ÎNTr-O EPOCă ÎN CArE UNII PărINŢI 

pun la îndoială necesitatea de a-și vaccina copiii 

iar neîncrederea lor este susţinută de controversele 

pe această temă. răspunsuri la întrebările cele mai 

frecvente adresate medicilor sunt expuse în cele ce 

urmează.

Sunt vaccinurile sigure?

Toate vaccinurile sunt evaluate de către instituţii 

specializate internaţionale, europene și de la 

nivelul fiecărei ţări. În românia, Agenţia Naţională a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) 

face acest lucru. Majoritatea efectelor adverse induse 

de vaccinare sunt minore și temporare, cum ar fi 

durere și roșeaţă locală sau febră ușoară. Evenimentele 

adverse mai severe se produc foarte rar, unul la câteva 

mii sau chiar milioane de doze.

Au vaccinurile efecte adverse pe termen lung?

Toate tratamentele medicale, inclusiv vaccinarea, 

pot avea reacţii adverse. Dar durerea locală, febra 

de intensitate scurtă sau medie și chiar reacţiile 

adverse grave - care sunt însă extrem de rare - trebuie 

comparate cu consecinţa de a avea o boală care 

se poate preveni prin vaccinare, cum ar fi paralizia, 

encefalita, orbirea, uneori chiar moartea. 

Dr. Larisia MIHAI  
Medic Primar Pediatru Doctor în Științe Medicale 
Șef de Lucrări Facultatea de Medicină “Ovidius” 
ISIS - Spital Privat

Sunt vaccinurile eficiente?

Vaccinurile pediatrice au o eficienţă dovedită 

cuprinsă între 90 și 99%, determinând de-a lungul 

timpului eradicarea unor boli, cum ar fi variola.

Mai sunt necesare vaccinurile, dată fiind evoluţia 

mijloacelor de igienă?

Igiena corespunzătoare, spălatul pe mâini și 

utilizarea apei potabile pot contribui într-adevăr la 

prevenirea unor boli ca gripa și holera, dar majoritatea 

virusurilor se transmit oricât de curaţi am fi. Dacă 

oamenii nu se vaccinează, bolile eradicate sau parţial 

eradicate, cum ar fi pojarul (rujeola), vor reapărea în cel 

mai scurt timp. 

Se pot îmbolnăvi persoanele vaccinate de boala 

pentru care au primit vaccin?

Datorită complexităţii sistemului imunitar uman, 

nici un vaccin nu poate asigura o protecţie de 100%. 

De asemenea, copiii se pot îmbolnăvi în perioada până 

la completarea schemei de vaccinare.

Ar trebui vaccinaţi nou-născuţii?

În cazul anumitor boli, nou-născuţii beneficiază de 

un anumit nivel de imunitate de la mamă deoarece 

aceasta le transmite anticorpii. Din nefericire, chiar 

și în cazul bolilor în care acest aspect este adevărat, 

imunitatea nu persistă decât aproximativ un an și nu 

îi protejează împotriva numărului mare de boli care 

pot fi prevenite prin vaccinare. Copiii trebuie vaccinaţi 

la vârste mici deoarece aceasta este perioada în care 

sunt cel mai vulnerabili.

Este mai bună imunitatea prin boală?

Vaccinurile au rolul de a mima microbul și de a 

stimula organismul să producă anticorpi specifici 

împotriva virusului sau bacteriei al cărui rol îl joacă. 

Astfel, nu mai este necesar să se treacă prin boală, 

pentru a putea fi protejaţi ulterior de o nouă infecţie 

cu același germene. Bolile care pot fi prevenite prin 

vaccinare, inclusiv “bolile copilăriei’’, sunt periculoase și 

pot duce la complicaţii grave (până la deces).

Pot cauza vaccinurile autism?

Nu există dovezi știinţifice că vreuna dintre 

formulele de vaccin determină tulburări de dezvoltare 

neurologică precum autismul. Studiile ample nu 

au identificat dovezi ale efectelor nocive, inclusiv 

autismul. Organizația Mondială a Sănătății a conchis 

în 2002 că nu există dovezi de toxicitate la persoanele 

expuse la conţinutul de tiomersal existent în unele 

vaccinuri. Oricum, în prezent, vaccinurile moderne nu 

conţin tiomersal (un compus organo mercuric). n

Salon de înfrumusețare
michelle-center.ro

michelle-constanta.ro



Proiectul “Oameni de Valoare” continuă cu a treia ediție. Oamenii de 
valoare ai Constanței merită aprecierea tuturor iar cu fiecare ediție 

vom aduce lucrurile la un nou nivel si nu vom precupeți nici un efort 
în ceea ce privește țelul nostru al tuturor, de “reconstrucție morală”.

Dr. Mohamed ZAHER
Director General Spital Privat Isis
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Oameni de Valoare
Propune Votează Gala
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Eva și sarcina

Varicela

V ArICELA ESTE O BOALA INFECțIOASă, 

extrem de contagioasă provocată de virusul 

varicelozosterian, caracterizată clinic prin afectare 

ușoară a stării generale și erupție veziculoasă ce apare 

în mai multe valuri eruptive. Curba sezonieră arată o 

prevalență în lunile de iarnă și primăvară și un minim 

vara. Sursa de îmbolnăvire o constituie pacienții 

cu varicelă sau de zona zoster (boala determintă 

de același virus ). Transmiterea se realizează de la 

persoană la persoană prin contact direct sau prin 

picăturile de secreție nazofaringiană. Transmiterea 

indirectă prin obiecte proaspăt murdărite cu secreții 

este posibilă, dar mai rară. Poarta de intrare este 

mucoasa nazofaringiană și cea conjunctivală.

Transmiterea varicelei este posibilă prin transportul 

de curenți de aer a picăturilor infectate de la un etaj 

la altul. Durata perioadei de contagiune începe cu 2-3 

zile înainte de apariția erupției și durează 6 zile după 

apariția ultimului val eruptiv.

Incubația pentru varicelă este cuprisă între 10 și 

21 de zile. Perioada preeruptivă poate lipsi la copilul 

mic. La copilul mare și la adult durează 2-3 zile și se 

manifestă cu cefalee, febră, dureri musculare. După 

acest interval apare erupția, mai întâi pe corp, apoi 

pe față, corp și membre, fiind însoțită de febră și ușor 

prurit.

Elementele eruptive constau, la început, în apariția 

unor macule (pete) mici de culoare roșie. În câteva 

ore acestea devin papule, care apoi trec în stadiul de 

vezicule. Acestea sunt mai mult pe tegument decât în 

tegument, fiind comparate cu ”picăturile de rouă”. În 

evoluția normală, dacă vezicula nu e ruptă, se deprimă, 

conținutul ei lichid se concentrează formându-se în 

final o crustă. Stadiul de cruste poate dura 10-20 de 

zile. Dacă nu sunt infectate, leziunile nu lasă cicatrici. 

Dacă se infectează, leziunile eruptive pot lăsa cicatrici 

după căderea crustelor. Numărul elementelor eruptive  

variază de la câteva zeci la câteva sute, fiind în 

diferite stadii eruptive. Elementele eruptive apar și pe 

mucoase, îndeosebi pe mucoasa bucală (lăsând aspect 

de aftă după rupere). În general erupția este însoțită 

de puține alte manifestări, putând să apară câte un 

puseu febril cu fiecare val eruptiv.

Complicațiile varicelei sunt rare, fiind determinate 

ori de localizări speciale ale virusului varicelei putând 

determină pneumonia, encefalita, complicații oculare. 

Alte complicații pot fi determinate de suprainfecția 

leziunilor eruptive.

Varicela la gravidă pune problema apariției 

malformațiilor fetale dacă se instalează în primul 

trimestru de sarcină  sau a  unei evoluții severe a 

varicelei pentru viitoarea mamă. Prognosticul varicelei 

este favorabil, formele necomplicate vindecându-

se întotdeauna. Tratamentul este simptomatic, de 

prevenire a complicațiilor și constă în izolare la 

domiciliu și îngrijire a elementelor eruptive. Nu se 

permite baia până la căderea crustelor. Pentru prurit se 

folosește talc mentolat 1%,  alcool mentolat sau loțiuni 

/spray. Dieta trebuie să fie ușoară, ca pentru o boală 

febrilă. Ca tratament profilactic există vaccinul specific 

care se adresează copiilor sănătoși care au împlinit 

vârsta de 9 luni. n

Dr. Teodora BUCUR  
Medic Primar 
Neonatologie - Pediatrie 
ISIS - Spital Privat
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prim ajutor

* diagnostic cancer: investigații PET-CT  
(detectare, localizare și stadializare )
* computer tomografii
* investigații rezonanță magnetică 
* radiografii / radioscopii 
* ecografii
* cabinete consultații (chirurgie generală 
și vasculară, cardiologie, reumatologie, 
nefrologie, urologie, neurologie, 
neurochirurgie, medicină internă)
* tratamente fizioterapie 
* punct de recoltare – analize de 
laborator

* examinări de mare acuratețe,
cu iradiere minimă
* echipamente medicale de ultimă 
generație
* echipa de specialiști cu vastă experiență 
în domeniul imagisticii medicale
* contract CJAS Constanța 

Contact
Str. Mircea cel Bătrân nr. 102, Constanța
Tel: 0241 – 552.000 Fax: 0241 – 552.001
e-mail: office@pozimed.ro
www.pozimed.ro  

Partener ISIS - Spital Privat

Cucuie și umflături

M ICUțII NăZDrăVANI SE JOACă ATâT CâT 

este ziua de lungă. Din cauza oboselii, a 

neatenției sau chiar a prietenilor, cei mici se pot lovi 

în zona capului. Nu numai că sunt dureroase aceste 

lovituri, dar cele mai multe dintre ele lasă și urme; 

unele pot cauza grave probleme de sănătate. Tocmai 

de aceea, primul ajutor oferit până la sosirea unui 

echipaj medical (dacă lovitura a fost puternică, rana 

sângerează abundent, copilul și-a pierdut cunoștința 

etc) este extrem de important. În acest articol îți 

oferim câteva sfaturi pentru a ști cum să acționezi dacă 

este necesar.

  Manifestări  

Pot fi prezente una sau mai multe manifestări:

• un cucui sau o umflătură la nivelul capului;

• piele palidă sau roșie;

• durere de cap;

• amețeală;

• neliniște.

  Avertisment  

Un cucui însoțit de hemoragie trebuie tratat cu 

seriozitate deoarece poate duce la apariția unor 

probleme serioase.

  Acțiune imediată  

• dacă cucuiul sau umflătura este în zona capului, 

controlați starea victimei cu atenție;

• mențineți căile aeriene libere;

• puneți comprese reci sau o pungă cu gheață pe 

zona afectată (pentru a reduce durerea și creșterea 

umflăturii);

• dacă victima are hemoragie la nivelul capului, 

urechii, nasului sau gurii luați măsuri pentru 

oprirea hemoragiei. Aplicați o compresă pe zona cu 

hemoragie și bandajați;

• dacă victima are hemoragie puternică solicitați 

asistență medical de urgență.

  Acțiuni suplimentare  

Notați orice vi se pare bizar, legat de starea și 

comportamentul victimei, pentru a putea transmite 

aceste informații personalului medical calificat.

Sfatul nostru este să îi supravegheați pe micuți la 

joacă iar dacă se întâmplă un incident nefericit să 

apelați numărul unic de urgență 112 iar până la sosirea 

medicilor să aplicați în mod corect tehnicile de prim 

ajutor. n
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Primul Spital Privat din Constanța lansează 
abonamentele speciale de sănătate destinate 
persoanelor preocupate de asigurarea calității vieții 
personale și a celor dragi, deziderat care poate fi atins 
prin monitorizarea, menținerea și ameliorarea propriei 
sănătăți. 

Misiunea Isis este aceea de a oferi servicii medicale 
sigure, asigurate de către o echipă de medici specialiști 
și cadre medicale competente, disponibile, care 
își desfășoară activitatea în condiții impecabile, 
beneficiind de aparatură performantă de ultimă 
generație și utilizand proceduri de vârf.

Abonamentele de sănătate Benefisis se adresează atât 
persoanelor fizice, cât și celor juridice. 
Prin costurile reduse ale pachetelor de servicii 
propuse în cadrul abonamentelor, discounturile 
acordate pentru serviciile suplimentare și campania 
de intervenții ginecologice gratuite, Spitalul Privat 
Isis dovedește încă o dată faptul că asistența 
medicală oferită în sistemul privat de sănătate are o 
adresabilitate din ce în ce mai ridicată.  

Concepute pentru viitoarele mămici, copii, pentru El 
sau pentru Ea, în scopul de a contribui in mod esențial 
la păstrarea stării de sănătate, abonamentele Benefisis 
cuprind servicii medicale complexe, complementare: 
consultații în diverse specialități, investigații de 

laborator, radiologie și imagistică medicală, spitalizare 
de zi sau continuă și discounturi speciale aplicabile 
serviciilor medicale neincluse în abonamente.

Specialitățile medicale în care pot fi solicitate consultații 
sunt urmatoarele: obstetrică-ginecologie, pediatrie, 
neonatologie, neurologie pediatrică, cardiologie, 
neurologie, nefrologie, medicină internă, urologie, 
chirurgie generală, chirurgie vasculară, neurochirurgie, 
reumatologie, pneumologie, oncologie. 

Din pacate, nu putem anticipa ce probleme de sănătate 
vom avea și câte vizite la medic ar presupune un astfel 
de eveniment nedorit. Afecțiunile sau complicațiile pot 
apărea oricând, iar celeritatea cu care ajungem la spital 
poate face diferența între rezolvarea problemei sau 
acutizarea acesteia. 

Din aceste motive este recomandabil să ști din timp unde 
găsești asistența medicală de care ai nevoie, la calitatea 
dorită, și unde te poți bucura de accesul la o gamă extinsă 
de servicii de sănătate.

Abonamentele au la baza cele trei criterii fundamentale 
impuse de nevoia ta de sănătate: prevenție eficientă, 
diagnosticare precoce și tratamente performante. Sunt 
incluse seturi prestabilite de consultații, analize și 
investigații și se poate interveni rapid pentru profilaxie 
dacă apar semne timpurii ale unor afecțiuni.

În momentul încheierii contractului, se achită o primă 
tranșă, reprezentând contravaloarea primelor trei luni din 
abonament. Plata se face trimestrial , în lei, la cursul BNR 
din ziua achitării. Contractul se încheie pe o perioadă de 
un an pentru abonamentele generale adresate copiilor 
și adulților, respectiv 9 luni pentru abonamentul de 
urmărire a sarcinii. Serviciile medicale contractate în 
cadrul unui abonament individual nu pot fi reportate 
pentru anul următor și nu pot fi utilizate de către o 
terță persoană. Contractul conține o clauză de reînnoire 
automată a abonamentului, în condițiile în care, în 
termen de 15 zile de la expirare nu intervine denunțarea 
contractului de către una dintre părți. Singurul document 
necesar în vederea încheierii contractului este actul de 
identitate (carte de identitate, buletin de identitate, 
pașaport).

Isis înțelege nevoile, așteptările și drepturile pacienților 
și îți oferă statutul privilegiat de a beneficia de toate 
serviciile sale medicale în calitate de abonat cu toate 
avantajele financiare prestabilite care decurg din afilierea 
la sistemul de abonamente Benefisis.

• investigații pentru primul trimestru: Grup sangvin, 
RH, Serologie sifilis (VRDL, TPHA, RPR), HIV / SIDA, 
Hemoleucogramă completă, Glicemie, Sumar de urină, 
Urocultura (la nevoie), Antigen HBS, Antigen HCV, 
Profil TORCH, PAP Test și examen secreție vaginală;

• investigații pentru al doilea trimestru: 
Hemoleucogramă completă, Glicemie, Sumar de 
urină, Urocultură (la nevoie), Triplu test, Ecografie de 
morfologie fetală;

• investigații pentru al treilea trimestru: 
Hemoleucogramă completă, Glicemie, Sumar de urină, 
Urocultură (la nevoie), PAP Test și examen secreție 
vaginală;

• analize medicale incluse la recomandarea medicului: 
TGO, TGP, Creatinină, Uree, Colesterol, Trigliceride, 
Calciu total, Calciu ionic;

•  urmărirea evoluției sarcinii: Consultații obstetricale 
sarcină (4), Ecografie sarcină (3),  Test Non-Stress;

• analize medicale pentru naștere: INR, APTT, Timp 
Quick, Hemoleucogramă;

• zile de internare incluse: 1 zi la recomandarea 
medicului;

• acces Call Center: nelimitat (pentru 
obstetrică-ginecologie);

• dosarul medical pentru concediu prenatal: inclus;
• naștere: 20% discount (valabil pentru Pachetul 

Familial)
• servicii medicale suplimentare: 15% discount* 

(consultații de specialitate, analize medicale, 
investigații, internări de zi, internări continue, mici 
intervenții)

__________________________
* din lista de servicii disponibile

1. împreună de la început
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• analize medicale anuale: Hemoleucogramă completă, 
Grup sangvin, RH, Calciu total, Calciu ionic, Uree 
serică, Creatinină, Acid uric, TGO, TGP, Sideremie, 
Magneziu seric, Fosfatază alcalină, Sumar de urină, 
Urocultură (la nevoie), Exsudat nazal, Exsudat 
faringian, Coprocultură, Examen coproparazitologic 
(la recomandarea medicului);

• control pediatric lunar: inclus;
• prima vizită în primele 14 zile de la naștere: inclusă 

(monitorizarea evoluției și creșterii, toaleta și 
masajul bebelușului, consiliere privind îngrijirea 
nou-născutului și alăptarea); 

• ecografie abdominală: 1 inclusă (la recomandarea 

medicului);
• profilaxie rahitism: inclus;
• vaccinare: inclus (manoperă); 
Dacă optezi pentru schema de vaccinare alternativă, 
trebuie doar să suni cu 48 de ore înainte de data efectuării 
vaccinului iar noi îl vom aduce special pentru tine, la cel 
mai mic preț din orașul Constanța.
• adeverințe medicale: incluse;
• servicii medicale suplimentare: 15% discount* 

(consultații de specialitate, analize medicale, 
investigații).

__________________________
* din lista de servicii disponibile

2. în continuare împreună
abonament disponibil pentru copii 0 -16 ani

• analize medicale anuale: Hemoleucogramă completă, Glicemie, Creatinină, Sideremie, 
Calciu total, Calciu ionic, TGO, TGP, ASLO, Acid uric, VSH, Sumar de urină, Urocultură (la 
nevoie);

• consultații medicină de specialitate: oricare 2 la alegere - Cardiologie, Neurologie, 
Nefrologie, Medicină internă, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, Neurochirurgie, 
Reumatologie, Pneumologie, Oncologie;

• consultație ginecologică: 1 inclusă; 
• ecografie mamară bilaterală/mamografie: 1 inclusă;
• ecografie abdominală: 1 inclusă;
• PAP Test și examen secreție: câte 1 inclus; 
• radiografie: 1 inclusă (la recomandarea medicului);
• zile de internare incluse: 1 zi;
• adeverințe medicale: incluse;
• acces Call Center: nelimitat (pentru obstetrică-ginecologie);
• servicii medicale suplimentare: 15% discount* (consultații de specialitate, analize medicale, 

investigații, internări de zi, internări continue, mici intervenții, operații ginecologice).
 __________________________
 * din lista de servicii disponibile

3. pentru EA
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• analize medicale anuale: Antigen prostatic, Hemoleucogramă completă, Glicemie, 
Creatinină, Sideremie, Calciu total, Calciu ionic, TGO, TGP, ASLO, Acid uric, VSH, Sumar de 
urină, Urocultura (la nevoie);

• consultații la medicina de specialitate: oricare 3 la alegere - Cardiologie, Neurologie, 
Nefrologie, Medicina interna, Urologie, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, 
Neurochirurgie, Reumatologie, Pneumologie, Oncologie;

• EKG: 1 inclus;
• ecografie abdominală: 1 inclusă;
• radiografie:  1 inclusă (la recomandarea medicului);
• adeverințe medicale: incluse;
• servicii medicale suplimentare: 15% discount* (consultații de specialitate, analize medicale, 

investigații).
 __________________________
 * din lista de servicii disponibile

4. pentru EL

• analize medicale anuale: antigen prostatic (1), hemoleucogramă completă (2), calciu 
total (2), calciu ionic (2), creatinină (2), glicemie (2), acid uric (2), TGO (2), TGP (2), 
sideremie (2), ASLO (2), VSH (2), sumar de urină (2), urocultură (2 la nevoie);

• consultații medicină de specialitate: oricare 3 la alegere - Cardiologie, Neurologie, 
Nefrologie, Medicină internă, Urologie, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, 
Neurochirurgie, Reumatologie, Pneumologie, Oncologie;

• consultație ginecologică: 1 inclusă;
• ecografie mamară bilaterală/mamografie: 1 inclusă;
• ecografie abdominală: 2 incluse;
• EKG: 1 inclus;
• PAP Test și examen secreție: câte 1 inclus;
• radiografie: 1 inclusă (la recomandarea medicului);
• zile de internare incluse: 1 zi;
• adeverințe medicale: incluse;
• acces Call Center: nelimitat (pentru obstetrică-ginecologie);
• servicii medicale suplimentare: 15% discount* (consultații de specialitate, analize 

medicale, investigații, internări de zi, internări continue, mici intervenții, operații 
ginecologice).

 __________________________
 * din lista de servicii disponibile

5. pentru VOI DOI
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• analize medicale anuale: Antigen prostatic (1), 
Hemoleucogramă completă (3), Calciu total (3), 
Calciu ionic (3), Creatinină (3), Glicemie (3), Acid 
uric (3), TGO (3), TGP (3), Sideremie (3), ASLO 
(2), VSH (2), Sumar de urină (3), Urocultură (3 la 
nevoie), Exsudat nazal (1), Exsudat faringian (1), 
Coprocultură (1), Examen coproparazitologic (1) la 
recomandarea medicului;

• consultații medicina de specialitate: oricare 3 la 
alegere din - Neurologie pediatrică, Cardiologie, 
Neurologie, Nefrologie, Urologie, Medicină 
internă, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, 
Neurochirurgie, Reumatologie, Pneumologie, 
Oncologie;

• consultație ginecologică: 1 inclusă;
• control pediatric lunar: inclus;
• prima vizită la domiciliu inclusă în primele 14 zile 

de la naștere (monitorizarea evoluției și creșterii, 
toaleta și masajul bebelușului, consiliere privind 
îngrijirea nou-născutului și alăptarea la sân); 

• ecografie mamară bilaterală/mamografie: 1 inclusă;
• ecografie abdominală: 2 incluse;
• EKG: 1 inclus;

6. pentru TOȚI TREI
abonament disponibil pentru familii cu un copil

• PAP Test și examen secreție: câte 1 inclus;
• radiografie: 1 inclusă (la recomandarea medicului);
• zile de internare incluse: 1 zi;
• profilaxie rahitism: inclus;
• vaccinare: inclus (manoperă); 
Dacă optezi pentru schema de vaccinare alternativă, 
trebuie doar să suni cu 48 de ore înainte de data efectuării 
vaccinului iar noi îl vom aduce special pentru tine, la cel 
mai mic preț din orașul Constanța.
• adeverințe medicale: incluse;
• acces Call Center: nelimitat (pentru obstetrică-

ginecologie);
• servicii medicale suplimentare: 15% discount* 

(consultații de specialitate, analize medicale, 
investigații, internări de zi, internări continue, mici 
intervenții, operații ginecologice).

 __________________________
 * din lista de servicii disponibile

• analize medicale anuale: Antigen prostatic (1), 
Hemoleucogramă completă (4), Calciu total (4), 
Calciu ionic (4), Creatinină (4), Glicemie (4), Acid 
uric (4), TGO (4), TGP (4), Sideremie (4), ASLO 
(2), VSH (2), Sumar de urină (4), Urocultură (4 la 
nevoie), Exsudat nazal (2), Exsudat faringian (2), 
Coprocultură (2), Examen coproparazitologic (2) la 
recomandarea medicului;

• consultații medicină de specialitate: oricare 3 
la alegere - Neurologie pediatrică, Cardiologie, 
Neurologie, Nefrologie, Urologie, Medicină 
internă, Chirurgie generală, Chirurgie vasculară, 
Neurochirurgie, Reumatologie, Pneumologie, 
Oncologie;

• consultație ginecologică: 1 inclusă;
• control pediatric lunar: inclus pentru ambii copii;
• prima vizită la domiciliu inclusă în primele 14 zile 

de la naștere (monitorizarea evoluției și creșterii, 
toaleta și masajul bebelușului, consiliere privind 
îngrijirea nou-născutului și alăptarea la sân); 

• ecografie mamară bilaterală/mamografie: 1 inclusă;

• ecografie abdominală: 2 incluse;
• EKG: 1 inclus;
• PAP Test și examen secreție: câte 1 inclus;
• radiografie: 1 inclusă (la recomandarea medicului);
• zile de internare incluse: 1 zi;
• profilaxie rahitism: inclus;
• vaccinare: inclusă (manoperă); 
Dacă optezi pentru schema de vaccinare alternativă, 
trebuie doar să suni cu 48 de ore înainte de data efectuării 
vaccinului iar noi îl vom aduce special pentru tine, la cel 
mai mic preț din orașul Constanța.
• adeverințe medicale: incluse;
• acces Call Center: nelimitat (pentru obstetrică-

ginecologie);
• servicii medicale suplimentare: 15% discount* 

(consultații de specialitate, analize medicale, 
investigații, internări de zi, internări continue, mici 
intervenții, operații ginecologice).

 __________________________
 * din lista de servicii disponibile

7. pentru TOȚI PATRU
abonament disponibil pentru familii cu doi copii
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Medicina muncii  este specialitatea medicală care 

studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și 

adaptarea muncii la persoana care o efectuează. 

Medicina muncii  implică prevenția, diagnosticarea și 

managementul bolilor profesionale, a bolilor legate de 

profesie, a accidentelor de muncă, precum și asigurarea 

sănătății în vederea creșterii productivității muncii.

Spitalul Privat Isis oferă serviciul de Medicina Muncii 

personalizat, în funcție de riscurile profesionale specifice 

companiei dumneavoastră și în conformitate cu legislația 

în vigoare.

Beneficiile contractării serviciilor de medicina muncii 

sunt următoarele:

• reducerea numărului de absențe ale personalului 

angajat;

• creșterea eficienței activității companiei;

• verificarea și avizarea concediilor medicale;

• pentru utilizarea judicioasă a resurselor de 

timp alocate examinării personalului în ceea ce 

privește medicina muncii, această activitate se poate 

desfășura și la sediul angajatorului, dacă societatea 

amenajează un spațiu corespunzator din punct de 

vedere igienico-sanitar pentru efectuarea acestora.

Abonament Medicina Muncii:

• examen medical la angajare;

• controlul medical periodic anual;

• set anual de analize: Hemoleucogramă completă, 

Glicemie, Creatinină, Sideremie, Calciu total, Calciu 

ionic, TGO, TGP, ASLO, Acid uric, VSH, Sumar de 

urină, Urocultură (după caz);

• examen medical la reluarea muncii;

• evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională;

• evidența bolilor profesionale și a celor legate de 

profesie menționate în dosarele medicale ale 

angajaților;

• comunicarea riscului profesional către toți factorii 

implicați în procesul muncii;

• acordarea de consiliere în ceea ce privește reluarea 

activității și reabilitarea profesională ulterior unei 

boli profesionale, boli legate de profesie, accident de 

muncă sau boală cronică; 

• consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la 

caracteristicile psiho-fiziologice ale angajatului;

• consilierea angajatorului pentru fundamentarea 

8. medicina muncii

strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă;

• prezentarea de rapoarte scrise Comitetului de 

Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul companiei 

cu privire la starea de sănătate a angajaților în raport 

cu condițiile de muncă și riscurile profesionale;

• în anumite circumstanțe profesionale se impun și 

alte examinări de specialitate în vederea stabilirii 

aptitudinii profesionale, recomandate în funcție 

de specificul activității și starea de sănătate a 

angajatului: discount 15% la investigații și analize, 

psihologia muncii, neurologie, ORL, oftalmologie, 

EKG etc. 

 __________________________

 * din lista de servicii disponibile

 Pentru mai multe detalii, va rugam  

 sa accesati www.isis-med.ro/abonamente
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Acest pachet reprezintă modul nostru de a te 
răsplăti pentru alegerea pe care ai făcut-o: aceea 
de a naște într-un mediu prietenos pentru tine 
și pentru bebelușul tău. Conceptul de “naștere 
prietenoasă” pornește de la ideea că viitoarea 
mămică are nevoie de o atenție deosebită, dat fiind 
faptul că momentul mult așteptat este perceput 
din punct de vedere emoțional în diverse moduri: 
bucurie, durere, teamă, încredere, îngrijorare, 
speranță. Nu este un secret faptul că trăirile mamei 
sunt transmise și micuțului, motiv pentru care 
echipa noastră de specialiști vine în întâmpinarea 
amândurora. Ne dorim ca pentru mămicile care 
aleg Spitalul Privat Isis, momentul unic din viață să 
se transforme într-o experiență pozitivă.
Respectul pe care îl avem față de tine se regăsește 
în activitatea medicală pe care o desfașurăm și 
la care partenerul tău de viață poate să asiste. 
Recunoaștem importanța respectării percepțiilor 
și promovăm contactul direct cu mama încă din 
primele secunde de viață. 
Venirea pe lume a micuțului tău reprezintă pentru 
noi toți nașterea unui destin, iar pentru tine, 
formarea unei familii. Suntem părtași la acest 

moment special și ne bucurăm împreună cu tine de 
clipele frumoase pe care ni le-a oferit viața.
Pentru ca nașterea bebelușului tău să fie cu 
adevărat prietenoasă, am inclus în acest pachet 
o multitudine de facilități menite să îți ofere 
confortul și siguranța de care ai atâta nevoie 
în astfel de momente. La naștere, îi oferim 
partenerului tău posibilitatea de a fi alături de tine 
și de a te susține. În cazul în care optezi pentru 
administrarea de anestezie, un medic specialist 
va fi alături de tine și împreună veți face alegerea 
(rahianestezie, anestezie locală). Maternitatea Isis 
îți oferă opțiunea recoltării de celule stem, și nu în 
ultimul rând, îți asigură spitalizare pe o durată de 
trei zile, în același salon cu micuțul tău în sistem 
rooming-in. Cât timp vei sta la Isis, ai garanția 
că toate consumabilele necesare atât ție, cât și 
bebelușului tău, îți sunt asigurate. Rezervele în 
care vă cazăm au grup sanitar propriu, TV, internet 
wirelles, facilitate de apelare a asistentei.

_____________________________________________

** Acest pachet este promoţional şi nu se cumulează cu alte 
reduceri oferite de către Spitalul Privat Isis.

Acest pachet este cel care îți permite să fi flexibilă 
în cel mai important moment din viața familiei 
tale. Este pachetul care vine în completarea 
celui prietenos (include toate facilitatile mai sus 
menționate) cu o gamă mai largă de opțiuni, pentru 
ca tu să te poți bucura de primele clipe în familie, 
împreună cu bebelușul tău și cu proaspătul tătic.
În cazul în care dorești să optezi pentru anestezie 
epidurală la naștere, aceasta este inclusă. 
Principalul avantaj al acestui pachet este că 
facilitează șederea proaspătului tătic alături de 
tine și de bebelușul vostru, pe toată perioada 
de spitalizare a voastră. De asemenea, oferă 
posibilitatea prelungirii acesteia pâna la 7 zile dacă 
există o indicație medicală.

p a c h e t e  s e r v i c i i

 vă oferă pachetul de naștere prietenos și pachetul familial

Vino acum la recepția Spitalului 
Privat Isis pentru a-ți lua cardul 
Benefisis și pentru a beneficia de 

avantajele pe care ți le oferim.
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Str. Mircea cel Bătrân Nr. 102, Constanța
Telefon: 0341 - 463 344 / 0722 - 228 338
o�ce@isis-med.ro  www.isis-med.ro

Pentru grija deosebită acordată copiilor privind 
nașterea, alimentația și dezvoltarea, Spitalul Privat 
ISIS a fost desemnat de UNICEF  
“Spital Prieten al Copilului”

De 3 ani dăruim fericire iar acum a venit 
momentul să îți depășim așteptările. 
Spitalul Privat Isis îți oferă un pachet de 
naștere cu plată în sistem eșalonat. Achiți 
500 de euro, iar diferența în tranșe egale 
pe o perioadă de 5 luni. Vino la Spitalul 
Privat Isis sau contactează-ne și vei primi 
răspuns la toate întrebările.

Isis - Spital Privat
pentru o naștere așa cum ți-o dorești!


