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De ce ”Frunza”?
De ce o revistă pentru pacienți?
Încercăm să ajungem mai ușor unii la alții, personal medical la pacienți. Să înțelegem că încercările
vieții ne aduc în fața unor situații pentru care ar
trebui să fim mai bine pregătiți, de ambele părți.
Frunza are semnificațiile ei pe care vă las pe
fiecare dintre dumneavoastră să le găsiți. Pentru mine, totul aici este despre comunicare.
Fiindcă tratamentele actuale în cancer sunt
foarte eficace, avem nevoie cu toții de noi
modele de comunicare, care să se adapteze rapid la informațiile care apar continuu
privind tratamentele, prognosticul și efectele tardive ale terapiilor. Pacientul informat
reprezintă un mai bun partener de discuție.
Atât pacienții cât și medicii sunt conștienți de
timpul prețios și limitat pe care îl au la dispoziție
în timpul consultațiilor. Mulți dintre pacienți au
deja o idee despre conceptele fundamentale care
urmează să fie discutate. Astfel, pot interacționa
mai bine cu medicul și schimbul de informații să
fie mai eficient, spre satisfacția ambelor părți.

Dacă ne gândim la cancer ca la o situație în
care pacientul trebuie supravegheat pe perioade îndelungate, este esențial să investim timp
și resurse, astfel încât pacientul să aibă acces
la informația necesară pentru fiecare tip, stadiu de tratament și perioada post tratament.
Planul de supraveghere, procedurile de urmat
în această perioadă fac parte din informația
necesară pacientului, pentru o mai mare încredere în posibilitățile proprii de a merge mai departe în viață, după încheierea tratamentelor.
Vă ascultăm pe toți și sunteți toți bineveniți să contribuiți la viața mai bună a Frunzei.
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INTERVIU

Ani întregi de luptă,
ani plini de viață
”În ciuda controalelor pe
care le-am făcut regulat, la
trei luni, la șase luni, apoi
la un an, în spitalul în care
m-am tratat inițial, boala
evoluase pe tăcute si, miam dat seama de minusul în
evaluările mele curente”

interviu realizat de Dr. Andrea ONISIM

Medic Specialist Oncologie Medicală
Medisprof Cancer Center, Cluj-Napoca

FOTO: Claudia Sava (stânga) alături de
Dr. Alina Mihai - Beacon Hospital, Dublin.
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C

are este raționamentul acestei rubrici?
Probabil convingerea că în spatele fiecărui
pacient diagnosticat cu cancer se află o poveste deosebită, adeseori greu de împărtășit.
Am decis să începem seria de interviuri cu
una dintre pacientele clinicii noastre, Claudia
Sava, în vârstă de 43 de ani, profesor de limba
română la Liceul de Informatică din Cluj-Napoca.
Dr. Andrea Onisim: Cum au evoluat lucrurile
pentru dumneavoastră de la momentul diagnosticului?
Claudia Sava: Primul moment în care m-am lovit de boală și de acest diagnostic a fost în 2009,
când s-a descoprit că am un cancer mamar in
situ. Deși părea o formă relativ ușoară, tratabilă, boala metastazase în ganglionii axilari,
motiv pentru care ei au trebui excizați la momentul respectiv. O extraordinară doamnă
doctor, Angelica Chiorean, a văzut dincolo de
imaginile ecografului și ale mamografului și a
pus rapid diagnosticul corect. Acum, după cei
nouă ani trecuți, pot să văd altfel amintirile
acelea, aș putea spune că anul acela a fost ușor
de surmontat, e drept că aveam și 34 de ani
pe atunci. Au urmat ședințele de chimioterapie, de radioterapie, de hormonoterapie, dar
mi-am revenit frumos și șase ani de zile m-am
aflat într-o pauză minunată, am fost ”cancer
free”, cum se spune. După care, nefericirea a
făcut să am un accident de mașină, un accident simplu, care însă m-a ,,ajutat” să-mi fracturez o coastă și să mă trimită la o radiografie
toracică. În acel moment mi s-au descoperit
metastaze pe plămâni, pe ficat și pe oase. În
ciuda controalelor pe care le-am făcut regulat
la trei luni, la șase luni, apoi la un an, în spitalul în care m-am tratat inițial, boala evoluase
pe tăcute, și mi-am dat seama de minusul în
evaluările mele curente: faptul că în afară de
ecografie și mamografie mamară nu mi se mai
pretindea altceva, imagistic vorbind, nici măcar o radiografie toracică. Îmi amintesc că în
anii 2010-2013, mergeam, cu de la mine putere și îmi scanam întreg corpul și nu s-a văzut
absolut nimic suspect. După aceea, m-am
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relaxat pentru că mă simțeam bine, controalele de
rutină au fost bune, timpul trecea, însă din nefericire,
în urma acestui accident, am repornit lupta cu boala,
de această dată de o sută de ori mai grea decât prima
dată. Metastazele fiind atunci întinse pe mai multe organe, șansele mele erau mult mai mici și posibilitățile
de tratament mai limitate. Acum se împlinesc doi ani
și două luni de când fac neîntrerupt tratament chimioterapic. Din nefericire, anul trecut boala a avansat și a
metastazat și pe creier, astfel că am făcut radioterapie
pe întreaga cutie craniană, iar anul acesta am repetat
în străinătate și o altă variantă de radioterapie, numită
stereotactică. Lucrurile sunt sub control, în sensul în
care boala este stabilă cam de un an de zile, motiv pentru care pot să îmi reiau serviciul, sunt funcțională din
punct de vedere social. Pot face aproape tot ce poate
face o persoană normală, sănătoasă. Există însă niște
stări de oboseală accentuată, de somnolență continuă,
dar pe care m-am obișnuit să le gestionez, astfel încât
să nu modific ritmul obișnuit, firesc, al vieții mele.

dioterapie țintită. Au trecut patru săptămâni de atunci
și nu am stări de rău, nici nu mă aștept să fie mai rău,
mă aștept să fie mai bine, și cred că am făcut un lucru
bun alegând această variantă de tratament. Este o măsură suplimentară, care costă enorm, raportat la nivelul nostru de posibilități materiale, dar care îmi conferă
liniște.

A.O.: Cât de necesare credeți că sunt astfel de centre,
care să ofere tehnici moderne de radioterapie la noi
în țară?
C.S.: Aș fi vrut să pot face tratamentul acasă, pentru
că buzunarele mele au fost golite substanțial în momentul Irlanda. Sigur că mi-aș dori să se întâmple la
Cluj, mi-aș dori să se întâmple la noi în țară și cu siguranță urmează, pentru că deja există, fizic, aparate de
ultimă generație, care fac posibile aceste tehnici inovatoare. Faptul că poți să ai o metastază unică și această
terapie să te ajute să o țintească, ,,eliberându-te” de
ea, e minunat. Cu siguranță acesta este viitorul: niște
mașinării, niște roboți, niște giganți, parcă veniți dinA.O.: Povestiți-ne puțin despre experiența din Dublin. tr-o altă sferă, și care, din fericire, dau speranță și reapC.S.: La Dublin am ajuns foarte ușor, deși nu-mi pro- rind lumina din ochii bolnavilor.
pusesem să merg vreodată acolo, în viața asta. Eu mă
ghidez foarte mult după feelingul interior, iar într-o zi A.O.: Ce părere aveți despre accesul la tratamentele
am zis să caut variante, altele decât cele de până acum, oncologice? Credeți că mai există această problemă
ca ,,să mă scap” de metastazele cerebrale. Mă secau, în țara noastră?
nu ca durere, ci ca idee că sunt acolo, deși ele scăzus- C.S.: Aș spune că nu, fiind din Cluj și destul de deseră și din cinci, câte erau, doar una mai era funcțională curcăreață, de felul meu. Când aveam 34 de ani și mi s-a
după radioterapia convențională. Am căutat variante spus că am cancer, știam că îmi trebuie rapid un bilet
de iradiere a acestor metastaze, știam că sunt costis- de trimitere de la medicul de familie, ca să îmi găsesc
itoare, știam de Gamma Knife, de faptul că există la un medic oncolog. Dar acest medic oncolog poate să
București. M-am gândit imediat cui să mă adresez, să mai aibă 100 de pacienți înaintea ta și să te programeze
aflu dacă merită făcute aceste tratamente. L-am rugat peste vreo două luni. Asta este dezastruos, asta este
pe domnul Dr. Adrian Udrea să-mi explice care sunt ceea ce nu își dorește niciun bolnav, dar, din păcate,
beneficiile radioterapiei stereotactice față de Gamma cam așa se întâmplă. Și acum e momentul să salut
Knife. Dumnealui mi-a prezentat și explicat toate vari- apariția tuturor centrelor private oncologice, pentru că
antele pe care le am în România și în străinătate, și am nu se mai poate să încerci să înghesui mii de pacienți în
decis de comun acord să mă îndrept spre Dublin, spre același loc, fără să le oferi condiții, confort, tratament
Beacon Hospital, care e fabulos, seamănă mult cu noul corespunzător. La mine cam așa a fost, am început chiSpital Medisprof. E minunat, pentru că toți sunt super- mioterapia foarte târziu, cumva la limita timpului de
profesioniști, găsești o ordine și disciplină ca în cărți, așteptare; e groaznic când nu știi cum să faci, începi să
curat, elegant, cu muzică pe fundal, ce creează o stare cauți cunoștințe, pile, trăiești un sentiment de panică.
de bine, o atmosferă plăcută, de n-ai zice nicio secundă Aceste aspecte trebuie cu adevărat reglementate, pacă te afli într-un spital. Acolo, împreună cu o doamnă cientul nu trebuie lăsat în picioare, să se sprijine de un
doctor minunată, de origine română, doamna Dr. Ali- zid până intră la doctor sau să nu pui un rând de scaune
na Mihai, care este șefa secției de radioterapie, am în plus. Toate aceste lucruri, într-o instituție spitaliceasrepetat RMN-ul cerebral și mi s-a aplicat această ra- că, țin doar de decență, până la urmă. Altfel, pe lângă
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accesul la radioterapie și tratamentele moderne, cred
că partea genetică ar trebui mai mult căutată. Eu am făcut testarea genelor BRCA1/2 în urmă cu o lună jumate
și în urmă cu șase ani. Din fericire, au fost negative în
ambele cazuri. Consider că, mai ales pentru femeile cu
cancer de sân, este bine să se facă de la bun început
o analiză de genul acesta, pentru a cunoaște riscurile
asociate, poate pentru a fi evaluată mai des, mai substanțial. Trebuie să adaug că, în ciuda accesului relativ facil la terapiile noi, există și medicamente care nu
sunt acoperite de Casa de Asigurări, ceea ce obligă pacientul la procurarea lor din străinătate și la cheltuirea
unor sume considerabile. Este și cazul meu. Oncologii
francezi mi-au prezentat schema lor standard de tratament, ce cuprindea trei medicamente combinate. În
Romania, protocolul acoperea doar două dintre ele,
astfel că am cumpărat Pertuzumab-ul din banii familiei
și ai prietenilor, colegilor. Vorbesc despre 40.000 euro,
într-un singur an!

cinci ani de zile, dacă pacientului nu a avut recidivă,
se poate oarecum considera vindecat. În cazul meu,
trecuseră aproape șapte ani când am redescoperit boala. Cunosc persoane, și chiar o personalitate care mie
îmi este foarte dragă, e vorba de cântăreața și actrița
Olivia Newton-John, căreia i-a revenit cancerul mamar
după 23 de ani, la nivelul coloanei vertebrale, cu niște
dureri insuportabile. Și ea își imaginase că a reușit să
depășească boala. Cred că este un minus al protocoalelor medicale, cred. Trebuie să găsim doctorii care
să se plieze cumva pe nevoile pacientei, să vadă puțin
înainte, să anticipeze. Fiind un cancer cu potențial hormonal, el poate metastaza oriunde, și trebuie să fim
puse în temă că, deși nu sunt simptome, așa cum mi
s-a întâmplat mie, nu înseamnă că boala nu există în
corp și nu se poate întinde. Asta mi-aș dori: ca medicul
acela oncolog curant, indiferent câte minute te vede,
să te consilieze de așa manieră încât, și singură, să îți
dai seama dacă ceva e în neregulă cu tine și să îți anticipeze pașii bolii. Dacă aș fi știut că e obligatoriu de făcut
A.O.: Când ați devenit pacienta Clinicii Medisprof?
o dată pe an o radiografie pulmonară, mi-o făceam pur
C.S.: Dacă fac socoteala, undeva în ianuarie 2017, de și simplu pentru liniștea mea, fără să merg cu bilet de
un an și zece luni sunt pacienta acestei clinici. Îmi oferă trimitere. Nu s-a întâmplat. Îmi reproșez și mie că nu
condiții net superioare față de spitalul în care am fă- m-am informat. Consider că protocolul în sine ar trecut tratament inițial, nici nu suportă comparație din bui schimbat, adică femeia aceea, deși este, să zicem,
punct de vedere al spațiului și al confortului. Recunosc în afara oricărui pericol, trebuie chemată o dată pe an
că am avut senzația acum, când am fost în Irlanda, că și făcute niște investigații imagistice care să evalueze
este același tip de spital, același tip de construcție, to- tot corpul. Mi-aș dori asta, pentru că în felul acesta
tul foarte luminos, cu spații mari și generoase, în care câștigăm timp, câștigăm zile senine și cap luminat, pennu te simți ca într-un spital, te simți ca într-o zonă de tru că boala aduce cu sine o depresie cumplită și, dacă
recreere.
te adâncești în ea, aproape că nu ai șanse de izbândă.
A.O.: Este acesta un aspect atât de important?
C.S.: Este foarte important, mai ales când trebuie să îți
petreci atâtea ore la seriile de chimioterapie. Înainte
de a începe un tratament nou, în noiembrie 2017, eu
făceam chimioterapie ce dura șase - șapte ore. Dar
asta se poate întâmpla și săptămânal, și atunci, să stai
atâtea ore într-un loc în care nu îți place spațiul, atmosfera, în care nu este soare, în care se plânge, este dramatic. Cred că mediul în sine, o atmosferă primitoare
și caldă, un chip senin și un strop de zâmbet, toate fac
foarte bine oricărui pacient, fără doar și poate.

A.O.: Ce alte puncte nevralgice mai puteți menționa
din experiența dumneavoastră?
C.S.: Ce mi-aș dori eu, sincer, de la medicii oncologi din
România, este să fie mai empatici, să explice mai pe îndelete pacienților care sunt pașii pe care îi au de urmat,
care sunt riscurile și, mai apoi, un psiholog oncolog
care să se ocupe de partea emoțională a pacientului
(acesta este un punct nevralgic în România). Cred că un
psiholog ar trebui să discute cu pacientul încă înainte
de debutul tratamentului, pacientul trebuie pregătit
sufletește, pentru că este o boală care pornește dintr-o frustrare, dintr-o durere, tristețe și dintr-o frică
A.O.: Ce credeți că ar fi trebuit să se întâmple altfel interioară enormă. Șocul diagosticului este foarte putde-a lungul acesti perioade?
ernic, de aceea psihologul trebuie, de la bun început,
C.S.: Cred că evaluările, controalele periodice ar fi tre- să evalueze emoțional pacientul, să vadă dacă familia
buit să se desfășoare altfel. Știu că se spune că după îi este aproape, dacă are pe cine se sprijini, și așa mai
Revista Asociației Medisprof
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departe. Nu toți suntem la fel de puternici, sunt unii
care sunt foarte sensibili la absolut orice. Ei bine, din
ceea ce văd eu, aceia nu se pot obișnui sub nicio formă
cu boala, cu destinul, nu pot accepta, și atunci sfârșesc
mai repede socotelile cu lumea. Exact pacienții aceia,
care erau mereu pe punctul de a plânge, de a nu mai
înțelege ce e cu viața lor, care e motivul lor pe acest
pământ, aceia ,,pleacă” mai repede.
A.O.: Ce v-a motivat în toți acești ani pentru a continua lupta cu boala?
C.S.: Cred că motorul continuării luptei este să găsești
un obiectiv, mai apropiat sau mai îndepărtat în timp,
pentru care să merite să lupți, poate chiar un obiectiv
simbolic în capul tău sau pictat și agățat pe un perete,
ceva de care să te ,,legi” pentru următoarea perioadă. În cazul meu, în momentul în care s-a depistat
recidiva bolii, în urmă cu aproape doi ani jumate, mi
s-au dat de trăit câteva luni. Între timp au trecut doi
ani și ceva, iar obiectivul meu principal era să-l văd pe
copilul meu absolvind liceul. Apoi mi-am văzut copilul
intrând la facultate, iar acum, următorul punct pe ordinea de zi este să îmi văd copilul la casa lui. Dar mai
am și un alt țel: să îi văd pe elevii mei de clasa a XII-a că
își termină frumos școala, pentru că pe unii dintre ei îi
dăscălesc din clasa a V-a, și o văd ca pe o responsabilitate majoră în cariera mea didactică. Și apoi, îmi doresc
să mă mai plimb, să văd lumea, să merg la concerte, să
respir aerul din Vama Veche. Îmi doresc foarte multe
lucruri... Tot ce fac îmi propun să se transforme în experiențe esențiale, profunde, de neuitat.
A.O.: Numiți un lucru pe care-l considerați imperios
necesar să fie schimbat cât mai repede pentru pacientul oncologic, în țara noastră?
C.S.: Empatia, umanitatea din om, cred că acolo se
pierde de fapt contactul și comunicarea între oameni. Cred că la ea mai trebuie lucrat în relația medic
- pacient, pacient - familie, pacient - pacient, pacient
- societate. Ideea de înțelegere mai adâncă a dramei
ce trece de la individual la general (familie, societate).
A.O.: Ce ați dori să transmiteți cititorilor revistei
,,Frunza”?
C.S.: Am un mesaj pentru doamne, mai ales: să își asculte corpul, dacă simt ele în interior că ceva nu este în
regulă. Corpul dă informații prețioase. Dacă știi să îl asculți e de bine, dacă nu, îl lași să sufere în continuare. Și
12
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să nu aștepte, să meargă la un control, să nu le fie frică,
pentru că frica va fi de 100 de ori mai mare dacă se
dovedește că boala respectivă există. Dacă te duci măcar la începutul bolii, ai șanse enorme să fii vindecată.

Din 2009 „experimentez” boala aceasta a secolului și secolelor, numită cancer,
și din acest context
(evident nefericit
și dramatic al vieții
mele) încerc să scot și
lucruri pozitive și să îi
ajut pe cât pot pe cei
aflați lângă mine, în
suferință.

Claudia Sava
Pacient Medisprof Cancer Center

NEGAREA, ÎNTRE EVITAREA REALITĂȚII ȘI ADAPTAREA LA
PSIHOLOGIE

C

NEGAREA:

între evitare a realității și adaptare la boală
realizat de David CAPRIȘ

Psiholog
Medisprof Cancer Center, Cluj-Napoca

”

Nu, nu e adevărat!. Nu se poate să mi se întâmple
mie asta! Parcă vorbeam despre altcineva, nu despre mine; asta li se întâmplă altora”. Aceasta este
prima reacție pe care cei mai mulți dintre pacienții cu
care am interacționat de-a lungul timpului au avut-o
la aflarea diagnosticului oncologic. De ce oare? Ce
se întâmplă în mintea omului asfel încât, aflat în fața
evidenței, să aibă convingerea că tot ce îi spun simțurile este neadevărat? Să fie această reacție semn că
omul își pierde mințile? Răspunsul este, categoric, nu.
Ceea ce se întâmplă, în fapt, este că mintea noastră,
la aflarea unei vești nedorite și cu potențialul de a ne
schimba tot cursul vieții în mod dramatic, intră în ceea
ce psihiatrul E. Kubler Ross numește etapa de negare și
izolare. Această etapă este perfect normală și specifică
tuturor oamenilor care trec printr-o experiență negativă puternică (de multe ori aceeași reacție o avem și
când aflăm o veste foarte bună). Mintea noastră are
nevoie de predictibilitate, are nevoie să știe că lucrurile din jurul nostru, viața noastră se întâmplă conform
unui plan asupra căruia avem control. Când pierdem
controlul asupra a ceea ce ni se întâmplă (și un diagnostic oncologic e exemplul perfect de pierdere a siguranței și predictibilității) psihicul nostru trebuie să facă
o serie de ajustări și recalibrări pentru a-și recăpăta
senzația de control și stabilitate. Or, această adaptare
la noua situație necesită, printre altele, și timp. Unii ne
adaptăm mai ușor la schimbări, alții avem nevoie de
ceva vreme până când mintea noastră reușește să se
adapteze la noua realitate. De multe ori aceste adaptări
se fac treptat, pas cu pas. Și aici apare fenomenul negării. Procesez câte puțin și înțeleg câte puțin că lucrurile s-au schimbat, dar încă nu în totalitate. În momentele în care nu reușesc să integrez în înțelegerea mea

14

Frunza

noua schimbare am nevoie să mă întorc la starea în
care lucrurile erau clare și sigure. Asta e negarea. Nu
de puține ori se întâmplă că jonglăm între aceste stări
pentru o vreme. Astfel se explică, spre exemplu, de ce
uneori, după ce a înțeles și acceptat noua situație, un
pacient se poate trezi în următoarea dimineață și să i
se pară că totul a fost doar un vis urât, și ar vrea nici să
nu audă de tratament. Este ca și când înveți să înoți. La
început te îndepărtezi doar puțin și revii la mal, apoi
înoți iar puțin și revii și tot așa până când reușești să fii
sigur pe tine și să te aventurezi până în celălalt capăt
al bazinului.

eea ce este important de știut este că aceste momente de negare ne sunt de folos. Avem nevoie de
ele pentru stabilitate și coerență. De aceea, un specialist
bun (medic, asistent, psiholog) va înțelege că pacienții
nu sunt toți în același punct de procesare a pierderii și
va ține cont, pe cât posibil, de etapa de procesare a pacientului și nu îl va forța să ducă mai mult decât este
în stare. De aceea, cei dragi sau cei care sunt în jurul
bolnavului trebuie să aibă înțelegere și multă răbdare
cu persoana care nu a depășit încă etapa de negare.
Asta nu înseamnă că trebuie să o mintă sau să o încurajeze în negarea realității, ci că trebuie să aibă răbdare
și înțelegere față de ritmul de adaptare al acesteia. De
aceea, d-voastră când vă dați seama că jonglați între
acceptare și negare a realității și bolii, va trebui să acceptați că sunteți pe un drum și să nu vă blamați fără
rost, ci, mai degrabă, să aveți întelegere și compasiune
față de propria persoană. Veți avea mai mari șanse în
acest fel să depășiți cu bine etapa de negare și izolare.
Iar dacă simțiți că această etapă se prelungește de prea
mult timp sau vă împiedică în a vă urma tratamentul
ori recomandările medicului puteți oricând să apelați la
ajutorul unui psiholog. A cere ajutor atunci când ai nevoie e dovadă de înțelepciune, nu de slăbiciune.

FOTO: seria DENIAL, artist: Stevie ISERAL
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PROIECT

ÎMPREUNĂ CREĂM O
C O M U N I TAT E
”Aveţi mai multe emoţii decât noi”

realizat de arh, Iulia UDREA și arh. Mara OPREA

A

şa a început atelierul artistic ‘Creăm împreună
sculptură!’ al iniţiativei 10+ Art Project, desfăşurat
la parterul clinicii Medisprof Cancer Center într-o zi de
luni dimineața. Umorul doamnei a descreţit frunţile,
a relaxat umerii şi a generat o conexiune rapidă între
participanţi şi tinerii membri ai echipei organizatoare.
Timp de o oră ne-am exprimat gânduri şi emoţii scrise
pe plăcuţe din Stiplex recuperat, care au devenit parte din sculptura interactivă a curţii interioare. Acest
atelier a fost o primă intervenţie a proiectul artistic 10+
în încercarea curajoasă de a schimba într-un mod sensibil și creativ ambianţa spaţiilor medicale ale clinicii,
împreună cu vizitatorii care îi trec zilnic pragul.

Clinica devine un centru atrăgător, în care fiecare persoană este valoroasă, creativă, şi implicată; fiecare este
parte din echipa de realizare a proiectului. Contribuţia
pacienţilor, a aparţinătorilor şi a personalului rămâne
vizibilă în clinică, este recunoscută, admirată şi exemplificată, redând sentimentul de împlinire şi satisfacţie
la finalul unei zile grele.
”Dacă pe drum am venit tăcuţi şi trişti, acum parcă
ne-am recăpătat speranţa!” este mesajul de apreciere
primit de la unul dintre participanţii workshop-ului de
sculptură.

• La început a fost „zborul”

Atelierul de debut al 10+ ArtProject a avut ca scop
deschiderea celor care lucrează la Medisprof către o
activitate de echipă, desfăşurată în afara sferei personale de confort, care să pună în mişcare întreg mecanismul creativ prin puterea exemplului. Evenimentul
a fost unul de pictură participativă, moderat de artistul Lucian Szekely-Răfan, având la bază personificarea
clădirii. Aceasta a fost imaginată sub forma unei păsări
care trăieşte în apropierea aeroportului. În parcursul
Numărul 10 din denumire reprezintă latura său zilnic, pasărea lasă o sămânţă pe locaţia actualei
matematică, raţională şi cuantificabilă care defineşte clinici. Prin intervenţia comună a apelor freatice şi a
modul de organizare al proiectului, în timp ce simbolul celor meteorice, sămânţa dă naştere, în timp, copac+ semnifică partea sensibilă şi umană, conexiunea în- ului vieţii.
tre persoane prin ambiţie, optimism, dorinţă de conScăldat mereu în lumină şi mângâiat de vânt, pomul
tinuitate şi comuniune.
oferă protecţie, printre crengile sale, pentru cuibul
10+ ArtProject îşi propune să transforme clinica Medis- păsării.
prof, pentru câteva ore, periodic, într-un spaţiu creativ
”În fața noastră se află un colaj din hârtie de dimensişi interactiv dedicat comunităţii.
uni mari, pe care erau schițate elementele clădirii-per10 ateliere cu moduri de exprimare artistică diferită, sonaj [...] și se vedea că anumite părți erau lăsate pencoordonate de tineri talentaţi, decorează gradual zona tru a fi completate. M-a entuziasmat gândul că am să
principală de recepţie, curtea interioară şi cele 8 sa- pot să desenez și să pictez [...] alături de colegi și să
loane de tratament.
contribui la pictura care va ajunge pe perete”, a spus
Proiectul a luat naştere acum 9 luni sub forma unei
idei timide a două arhitecte, atrăgând în timp vizibilitate, empatie şi implicarea unor specialişti din domenii diferite: psihologie şi coaching, artă şi design, marketing şi comunicare. Cu debutul oficial în luna Mai,
printr-un atelier de pictură participativă, acţiunea s-a
definit ca identitate şi viziune, găsindu-şi sensul complet odată cu atelierul de sculptură din luna August.

(*) susținut de ASOCIAȚIA MEDISPROF
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PROIECT
Șerban Udrea.

„La intrare te întâmpină
în fiecare dimineață copacul, o bucată din sufletul celor care am participat la pictarea lui, o
parte a viziunii noastre
asupra vieții: păsări și
cuiburi, fluturi și flori, iarbă și cer, soare și
nori, viață și speranță ”,
a spus Sorina Prodan

Implicarea benevolă a tuturor în atelierele 10+ ArtProject conferă sentimentul de apartenenţă la o comunitate diversă, complexă şi curajoasă. Contribuţia
personală a participanţilor asupra obiectelor artistice aduce cu sine un plus de forţă, de satisfacţie
şi împlinire personală. Energia vitală emanată de
primele lucrări inserate în spaţiile clinicii se va regăsi
în viitoarele ateliere de: string art, caligrafie, modelaj în lut, scenografie sau imaginarea orașului ideal
prin machete. “Vom ajunge să venim aici pentru voi
şi nu pentru tratament “, ne-a spus amuzată una dintre paciente.

În prezent, rezultatul creaţiei colective este pus în
operă în partea superioară a fundalului alb de la recepţie. “La intrare te întâmpină în fiecare dimineață
copacul, o bucată din sufletul celor care am participat la pictarea lui, o parte a viziunii noastre asupra
vieții: păsări și cuiburi, fluturi și flori, iarbă și cer,
soare și nori, viață și speranță.” (S.P.)
Generozitatea şi compasiunea de care au dat dovadă
participanţii sunt molipsitoare. Ceea ce au dăruit ei
şi ce vom oferi noi în continuare e necondiţionat
şi se perpetuează prin toate persoanele care ni se
alătură. Cadrul creat este unul de linişte şi siguranţă, “De după aparatul foto se vede altfel [...] Nu cred că
în care fiecare se îngrijeşte de celălalt.
le-am alinat durerea, nu cred că suferă mai puţin,
dar pentru câteva momente le-am luat gândul de la
• Al doilea atelier 10+
problemele prin care trec, şi le-am dat şansa să pună
Dacă primul atelier de creaţie a fost unul de expri- “pe hartie”, să arate şi să exprime [...] în timp ce stau
mare figurativă, cel de-al doilea workshop a ex- în aşteptare pentru a primi un nou tratament.” (D.L.)
plorat, în scris, latura umană şi personală a tuturor
celor implicaţi. Oamenii şi-au transcris pe spatele
plăcuţelor albe apăsările şi fricile, iar pe cealaltă
faţă au fost notate dorinţele şi gândurile pozitive.
Printr-un gest simbolic de eliberare, participanţii şiau fixat obiectele pe trunchiul modelat de tânărul
artist Mihai Ionel. Toate emoţiile negative au fost întoarse către sculptură pentru a fi absorbite, lăsând
lumina şi ochii privitorilor să perceapă doar mesajele optimiste.

Obiectul artistic intitulat “Renaştere” face trimitere la imaginea naturală a copacilor la început de
primăvară: lipsiţi de crengi şi frunze, dar ancoraţi
puternic în seva pământului. Artistul descrie propria
creaţie ca “o sculptură interactivă prin care pacienții,
cadrele medicale și toți oamenii frumoși care trec
pragul clinicii, au satisfacția de a scăpa de probleme,
necazuri, supărări pentru câteva momente [...]. Am
realizat că în sufletele oamenilor mai există fericire
chiar dacă trupul le este bolnav.“

Contribuitori parte scrisă:
Oana Tue, Mihai Ionel, Daniel Lăcătuş, Şerban Udrea, Sorina Prodan, Cristina
Roşu, Raluca Farcaş, David Capriş, anonimi.
Echipa 10+ ArtProject:
Iulia Udrea și Mara Oprea (arhitecte);

10+ ArtProject este o iniţiativă creativă, gestionată
de o echipă multidisciplinară, care intervine asupra
spaţiilor din interiorul noului Medisprof Cancer Center. În cele 9 luni de la concepere, proiectul a trecut
prin două ateliere interactive de exprimare artistică cu rezultate vizuale expuse în zona de recepţie
parter şi în curtea interioară. Fiecare workshop
evoluează ascendent, pe +, găsindu-şi finalitatea într-un schimb de emoţii, idei, frământări şi glume. Se
generează o comunitate.

“Numărați : 1, 2, 3, 4, ... 1,
2, 3, 4! Fără emoții! Țineți-o
tot așa, este bine!” (D.A.)

Oana Tue (specialist coaching);
Raluca Farcaş şi David Capriş (psihologi în cadrul Medisprof Cancer Center);
Şerban Udrea (președinte Asociaţia Medisprof)
Cristina Roşu (specialist comunicare);
Robert Gal (designer grafic);
Daniel Lăcătuş (fotograf).

Revista Asociației Medisprof

19

FOTOCOLAJ

FOTO: DANIEL LĂCĂTUȘ
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SCRISOARE
gândesc ce bine ar fi să ne petrecem câteva zile împreună într-o oază de liniște, să învățăm împreună
să ne reorganizăm viața, să fim fericiți, poate găsim
împreună soluțiile cele mai potrivite ca să o luăm
cumva de la capăt și să ne repetăm zilnic că suntem
puternici. Nu avem dreptul să ne mai împovărăm
familiile, trebuie să învățăm să fim independenți,
oare de câte ori am realizat că familiile noastre
suferă mai mult decât noi?
Mulțumesc draga mea familie, fără voi nu aș fi reușit nimic, multumesc foștilor mei colegi de muncă,
mulțumesc d-lui Dr. Horațiu Branda, cel mai bun
spion pentru cancer, mulțumesc d-ul Dr. Dan Eniu,
un suflet și o minte strălucită, mulțumesc d-ul Dr.
Bogdan Petruț, prieten cu toată lumea dar și cu
muzica, mulțumesc d-l Dr. Adrian Ungureanu (n.r.
dr. Andrei Ungureanu), cel mai subtil doctor umorist, mulțumesc d-ul Dr. Adrian Udrea și tuturor din
clinica Medisprof, sunteți cei mai buni.

)
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Așa, după cum vezi d-le Cancer, nu am fost singură,
au fost alături de mine cei mai buni din cei buni, să
nu-ți treacă prin gând să mai ai de-aface cu mine.
După cum îți este numele așa îți este și sufletul,
cancer, de aceea eu îți spun cu bucurie, ADIO, și o
să-i rog pe foarte mulți să te răsplătească cu aceeași monedă.

M

i-ai dat târcoale, așa pe nepusă masă, spunându-mi cu voce tare să-mi fac bagajele și să plec
unde știi tu că e mai bine. Vocea ta a fost așa de puternică încât mi-ai avertizat și familia de planul tău meschin.
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•

P.S Să nu mai aud de tine!!!

P.S.S. Dragi pacienți, dacă sunteți de aceeași părere
în a petrece câteva zile împreună, vă rog să veniți
cu propuneri, despre locuri, activități, doar mai
multe idei vor finaliza în ceva frumos, sigur vom fi
ajutați de către d-ul Dr. Adrian Udrea și echipa din
jurul dânsului.

Cu drag,
Mariana Onyejekwe
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Cine te crezi tu să-mi necăjești familia? Eu am muncit
pentru ei ca să fie puternici și fericiți, și da, am fost și
o bună cestina ca să te țin pe tine departe de noi, iar
acum vrei tu să iei tot ce e mai bun de la mine? Știi
foarte bine că nu te-am întrebat de ce eu? Ci mi-am
pregătit în minte planul meu ca să te fac să regreți că ai
venit la mine în casă lovindu-mi familia. Așa că am început cu mult optimism, analize medicale, investigații
imagistice ca să-ți găsesc sălașul, iar apoi prin două operații te-am scos afară din organismul meu. Apoi ca săți șterg urmele am urmat ședințele de chimioterapie.

Nicio clipă nu m-am plâns că mă doare ceva, sau de
ce nu mai am păr, sau de ce nu simt gustul mâncării
și totuși îmi este greață, nu doream să-ți dau ție satisfacție că ești mai puternic decât mine. Și uite așa țiam demonstrat că sunt mai puternică decât tine, și eu
doar te-am învins cu mintea pentru că organismul era
de multe ori prea slăbit ca să se ia la trântă cu tine.
Dar, în fiecare moment gândul îmi este tot la tine (nu
din iubire) ci ca să-ți tai pofta de a mai veni la mine.
Am început să elimin tot ce este toxic în jurul meu, dar
să știi că și lupta aceasta este foarte grea, te simți nedreptățit și umilit, cum să explici comisiei care te evaluează pentru incapacitate de muncă cât tu nu mai ești
cel dinaintea luptei cu d-ul Cancer, ci te simți doar o
“frunză”. Sistemul în care trăim este atât de obtuz și
foarte greu de schimbat în mai bine.
Haideți, dragi pacienți să fim mai mulți împreună, mă

Revista Asociației Medisprof

25

ARTICOL SPONSORIZAT

FARMACIILE NAPOFARM

Suntem un grup de farmacii comunitare din Cluj și printre valorile noastre se numără: profesionalismul,
respectul și implicarea cu scopul creșterii calității vieții pacienților noștri. În fiecare dintre farmaciile noastre
veți întâlni personal farmaceutic de specialitate: farmaciști cu experiență dispuși să vă îndrume în alegerea
personalizată a soluțiilor terapeutice de care aveți nevoie
•

Medisprof în viziunea noastră

•

În fiecare zi redescoperim posibilitatea de a ne implica activ în
procesul terapeutic al pacienților oncologici, oferindu-le asistență
farmaceutică de specialitate. Experiența ne-a arătat că profesia
noastră înseamnă mai mult decât simpla eliberare a medicației
necesare și consilierea specifică. Am învățat cât de importantă
este ascultarea activă și răspunsul empatic în comunicarea cu
pacientul oncologic, dar și cu aparținătorii acestuia. În cadrul
clinicii Medisprof, farmacistul are posibilitatea de a colabora cu
medicii specialiști oncologi, contribuind astfel la creșterea calității
serviciilor oferite pacienților prin realizarea unui act medical complex.
Medisprof este spațiul în care se redefinește BUCURIA DE A TRĂI,
în care actul medical restituie dorința de a exista pentru cei dragi.
Astfel, timpul devine un prezent al efortului permanent în care
oameni cu pregătire profesională exemplară își oferă sprijinul și
zâmbetul celor care au aflat că aici se prețuiește VIAȚA!
„Pot fi minuni, ca tine nu-i niciuna” (Mihai Eminescu)
„Ce bine că ești, ce mirare că sunt!...”
„Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp” (Nichita Stănescu)

Rolul farmaciștilor noștri

- oferă servicii farmaceutice personalizate adresate pacienților
oncologici
- colaborează cu întreaga echipă medicală de specialitate în
scopul eficientizării terapiei dumneavoastră
- eliberează medicația necesară chimioterapiei pe baza prescripțiilor medicale de specialitate, în sistemul de asigurări
de sănătate (CNAS) și recomandă produse medicamentoase,
suplimente alimentare, produse tehnico-medicale adecvate
fiecărui tratament
- realizează consilierea pacienților și aparținătorilor în mod profesionist, oferind informații necesare pentru o utilizare sigură,
corectă și eficace a medicamentului în terapia tumorilor maligne
(mod de administrare, reacții adverse, interacțiuni posibile, precauții), în scopul creșterii aderenței la tratament
- eliberează medicamente stupefiante pe baza prescripțiilor speciale și oferă consilierea adecvată.
•

Farmaciștii noștri:

Farm. Alexandra Salum
(13 ani experiență)

Farm. Spec. Oana Chelba
(13 ani de experiență)

Farm. Mihaela Măgurean
(18 ani experiență)

Farm. Claudia Jisa
(10 ani experiență)

Farm. Mara-Teodora Hebean
(licențiată în 2017)

„Profesia noastră ne permite să ne redescoperim pe
noi înșine, să ne implicăm
cu profesionalism în
actul farmaceutic și să fim
mereu alături de pacienți”

„Nimic nu se compară cu
satisfacția profesională
resimțită atunci când
contribui la vindecarea
pacientului oncologic”

„Activitatea noastră de
farmaciști în cadrul Medisprof ne motivează zi de zi
să depășim orice barieră și
să ne dedicăm pacienților
noștri.”

„Apreciez oportunitatea de
a mă dezvolta profesional
într-un centru medical
de excepție. Consider că
pacientul cu cancer are
nevoie de toată atenția
noastră.”

„Cel mai emoționant moment
a fost cel în care un pacient
mi-a mulțumit pentru un simplu zâmbet. Atunci am simțit
că fiecare clipă poate fi valorizată prin ceea ce suntem.”

•

Știați că...?

- primul dicționar al plantelor medicinale a fost descoperit în Babilon?
- arta farmacologiei (= știința care studiază medicamentul) este de proveniență arabă?
- prima farmacie atestată documentar, pe teritoriul României, s-a deschis la Sibiu în 1494?
- în secolul al XIX-lea, un remediu foarte căutat era praful de mumie (Mumia vera)?
- prima femeie farmacist din România a fost Paulina Cruceanu (1865-1921)?
26
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PROFESIONAL

FORMAREA MEDICALĂ
CONTINUĂ

E

ste bine cunoscut faptul că profesia de medic presupune o pregătire
continuă și asiduă care începe inițial în băncile facultății și durează ulterior până la sfârșitul carierei. Indiferent de specialitate, dat fiind cumulul
de informații care apar necontenit, este imperativ ca orice medic să fie la
curent cu noutățile, pentru a se asigura că practica pe care o aplică este
conformă ultimelor ghiduri.
Educația medicală în orice specialitate începe în perioada rezidențiatului,
când se pun bazele solide ale unei formări continue. Pe lângă informațiile
clasice care asigură înțelegerea unor elemente esențiale fără de care nu
se poate ulterior “construi”, deja din primii ani suntem nevoiți să învățăm
cum să fim la curent cu ultimele informații, având în vedere ritmul în care
se dezvoltă oncologia. Viteza la care apar noutățile ne permite ca anumite
tratamente care erau considerate standard în urmă cu câțiva ani să fie
înlocuite de medicamente noi care și-au dovedit superioritatea pe baza
ultimelor studii.
Dezvoltarea profesională a oricărui medic se realizează prin două modalități: una constă în autoeducare, ce presupune a dedica timp pentru a
citi ceea ce se studiază în prezent, fie că este vorba de unele rezultate
care sunt în așteptare, fie că ne referim deja la monoterapii sau combinații de tratamente care și-au dovedit eficacitatea. Acest lucru este posibil
prin abonare la reviste sau site-uri de specialitate acreditate. Cea de-a
doua modalitate o reprezintă evenimentele medicale care se desfășoară
regulat, cum sunt congresele, conferințele sau mesele rotunde. Acestea
au scopul de a prezenta rezultatele ultimelor studii, astfel încât toți medicii
dintr-o specialitate să aibă acces la informație. De asemenea, punctele
EMC acreditate de Colegiul Medicilor au rolul de a asigura o certificare a
formării medicale continue.
În ceea ce privește oncologia, avem posibilitatea participării la Congresul
Național organizat de SRROM al cărui scop este de a reuni medicii din
specialitățile de oncologie și radioterapie în vederea unei sistematizări a
tuturor noutăților apărute în decursul unui an. În cadrul acestuia se organizează inclusiv sesiuni de prezentări dedicate rezidenților, aceștia având
posibilitatea de a expune rezultatele unor studii efectuate de ei sau prin
intermediul unei echipe , stimulându-se prin aceasta cercetarea, precum
și gândirea critică și obiectivă încă din perioada formării în specialitate.
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oți medicii au posibilitatea și e de dorit să devină
membri ESMO (European Society for Medical Oncology), respectiv ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology), acestea având scopul de a reuni
și de a facilita comunicarea și transmiterea informațiilor
între țările europene membre. Congresele anuale organizate de aceste societăți permit
prezentarea ultimelor studii și accesul rapid la nouăți, precum și
colaborarea medicilor din diverse țări, faciliând astfel
progresul. E de menționat și faptul că încă din perioada
rezidențiatului, tinerii medici au posibilitatea de a se
abona la revista societății și au șansa de a participa la
Preceptorships. Acestea sunt evenimente cu tematici
diferite, respectiv localizări tumorale variate, participanții având șansa de a prezenta cazuri mai deosebite
care ulterior sunt dezbătute de către colegi, permițând
astfel îmbogățirea experienței fiecăruia.

ceea ce a apărut recent pe baza unor surse precise.
Tot ca parte a formării medicale continue o constituie și stagiile efectuate în străinătate, fie în perioada rezidențiatului, fie ulterior, în calitate de medic
specialist. Indiferent dacă vorbim despre câteva luni
sau câțiva ani, a acumula experiență în centre oncologice avizate permite o viziune mai modernă care
ulterior poate fi aplicată în țara de origine. Având o experiență personală pe acest plan, pot afirma că există
beneficii legate de modul de integrare al informațiilor
și dorința de a putea contribui la modernizarea modalității de abordare a pacientului oncologic.

În concluzie, profesia de medic reprezintă o muncă
permanentă care nu se încheie în momentul în care
părăsim clinica. Formarea este neîntrerupă, atât la
nivel intelectual cât și practic, când ne aflăm în fața
Dacă la nivel european există aceste două societăți bolnavului. Scopul final este oferirea celui mai corect
menționate anterior, la nivel american vorbim despre și mai modern tratament care se dovedește a fi benefic
ASCO (America Society for Clinica Oncology), respec- în prezent. Peste câteva luni viziunea se poate schimtiv ASTRO (American Society for Radiation Oncology). ba, iar noi trebuie să avem armele pregătite pentru a
Congresele anuale reunesc medici și cercetători din lupta în fiecare moment al carierei noastre.
toată lumea care își expun rezultatele studiilor și care
pot schimba paradigmele existente până în acel moment.
Scopul final este progresul, demonstrarea beneficiilor
privind rata de răspuns global, supraviețuirea fără progresie a bolii și supraviețuirea globală. La nivel național
avem șansa de a beneficia de toate aceste informații
prin evenimentele organizate de către societățile
implicate.

Dr. Sabau Adina

Medic Specialist Oncologie Medicală
Medisprof Cancer Center, Cluj-Napoca

Asociția Medisprof se ocupă de acest aspect pe baza
unei experiențe care se desfășoară de mai mulți ani
și care permite expunerea noutaților de către speakeri avizați, mulți dintre aceștia fiind invitați străini
renumiți. Conferința “Best of ASCO” și “Best of ASTRO”
s-a desfășurat anul acesta în perioada 22-23 iunie,
participanții având șansa de a se pune la curent cu tot
Revista Asociației Medisprof
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S

emințele verzui ale dovleacului sunt o sursă uimitoare de fier, magneziu, zinc și triptofan (aminoacid);
triptofanul ajută la stimularea bunei dispoziții prin producția de serotonină, unul dintre cei patru ”hormoni ai fericirii”. Vitaminele și mineralele din semințele de dovleac sunt bune pentru sănătatea inimii, reduc nivelul
de zahăr din sânge și, în cadrul unei diete sănătoase, contribuie la reducerea riscului de apariție a anumitor
forme de cancer. Acestea se pot rumeni la cuptor și se pot introduce fie la masa de gustare, fie se presară în
iaurtul de la micul dejun sau peste salata de la masa de prânz.
FELII COAPTE DE DOVLEAC
C U D R E SS I N G D E AVOC A DO
ȘI CORIANDRU

TOAMNA , SEZONUL DOVLE ACULUI!
•

C e b en e f i c ii a du c e c o nsumul d e d ov l ea c?

•

Cum îl putem integra în alimentația de zi cu zi?

D

ovleacul reprezintă o sursă excelentă de nutrienți
care sunt esențiali pentru reducerea riscului de
apariție a cancerului și pentru controlul efectelor
secundare induse de tratament.
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Pentru feliile coapte de dovleac:
• 1 dovleac de mărime medie
• 1 lingură de mărime medie de ulei de
măsline
• ½ linguriță scoțișoară măcinată
• ½ linguriță pudră de chilli
• ½ linguriță pudră de usturoi
• Sare și piper - aprox. ¼ - ½ linguriță ambele

cer prin reducerea daunelor cauzate de radicalii liberi,
care sunt substanțe chimice reactive. Încă un motiv să
ne bucurăm de recolta de dovleac din acest an.

După cum aminteam și în prima parte a articolului,
Acesta poate fi gătit la cuptor, se poate zdrobi sub dovleacul se poate consuma copt, la cuptor, presărat
formă de piure sau supă cremă, care pot fi consumate cu scorțișoară și praf de cardamom. Este potrivit ca
reci sau calde. Reprezintă o sursă bogată de antiox- desert și nu numai, se poate servi atât rece cât și cald.
idanți care ajută la reducerea inflamației induse de
diferitele tipuri de tratament. O cană (aproximativ 130 O altă modalitate inedită de a pregăti dovleacul este
g) de dovleac gătit, furnizează peste 200% din doza supa cremă. Aceasta se poate servi cu lapte bătut sau
zilnică recomandată de vitamina A, 20% din doza zil- iaurt, suc de rodie și crutoane sau se poate asezona
nică recomandată de vitamina C și mai mult potasiu după gustul fiecăruia. Dovleacul se poate păstra și la
decât o banană.
congelator pentru a putea beneficia de savoarea lui și
în alte perioade ale anului. Pentru congelare, dovleaDovleacul reprezintă și o sursă bogată de fibre, având 3 cul se coace în cuptor iar după ce s-a copt, miezul se
g de fibre/porție (o porție = 130g). Fibrele aduc benefi- transformă într-o pastă omogenă
cii sănătății deoarece susțin tranzitul intestinal sănătos care se poate depozita în congeși induc senzația de sațietate, care ajută la reducerea lator, în punguțe de plastic.
consumului alimentar excesiv și ajută la controlul
greutății corporale. Simplul fapt că reușim să menținem sau să obținem o greutate corporală sănătoasă,
prin nutriție și sport, reduce șansa de a dezvolta
anumite tipuri de cancer.
Pigmenții portocalii din dovleac, cunoscuți sub denumirea de carotenoizi, acționează ca și antioxidanți
puternici și ajută la prevenirea anumitor tipuri de can-

6 PORȚII

Pentru dressingul de avocado și coriandru:
• ½ avocado mediu
• 1 cană de frunze și tulpini de coriandru
• 1 cățel mic de usturoi
• ¼ cană de smântână sau iaurt grecesc
• ½ cană de apă
• 1 lingură de suc proaspăt stors de lămâie/
lime

Instrucțiuni:
1. Se încălzește cuptorul la 400F;
2. Se taie cu grijă partea de sus a dovleacului. Apoi, se
taie dovleacul în sferturi și se scot semințele și pulpa
interioară cu o lingură de metal;
3. Se taie fiecare bucată de dovleac în felii groase de
aprox. 3 cm. Se așeză feliile pe tava tapetată cu hârtie
de copt și se adaugă uleiul astfel încât toate feliile de
dovleac să fie acoperite cu ulei. Se presară condimentele peste feliile de dovleac și se pune tava în cuptor
pentru aproximativ 30-40 de minute, întorcând feliile
de pe o parte pe cealaltă, la jumătatea timpului de coacere;
4. Opțional: se separă semințele de pulpa interioară a

dovleacului, se clăteșc și se uscă pe un prosop de hârtie
și se rumenesc la cuptor. La jumatatea timpului de coacere se amestecă semințele și se adaugă o linguriță de
ulei de măsline și puțină sare;
5. Se scoat feliile de dovleac din cuptor și se lasă la racit
timp de 5 minute;
6. În timp ce dovleacul e la cuptor, se prepară dressingul. Se adaugă ingredientele într-un blender sau într-un robot de bucătărie și se amestecă până când se
obține o pastă moale;
7. Se servesc feliile de dovleac cu dressingul de avocado și coriandru.
Revista Asociației Medisprof
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Brioșe cu dovleac și ghimbir confiat
Ingrediente

Supă de dovleac
rapidă
și
ușoară

• ½ cană de ghimbir confiat,
tocat bucăți mari

Uscate:
•
•
•
•
•

3 1/3 căni făină
2 lingurițe praf de copt
1 linguriță scorțișoară măcinată
1 linguriță nucșoară măcinată
½ linguriță ghimbir măcinat

Umede:
•
•
•
•

1 cană ulei de rapiță
4 ouă
2/3 cană apă
2 căni piure de dovleac

Instrucțiuni:

Instrucțiuni:
Ingrediente
• 2 linguri de ulei
• 3 căni piure de dovleac
• ½ cană ceapă mărunțită
• ¼ cană morcov mărunțit
• ¼ cană țelină mărunțită
• ½ linguriță scorțișoară măcinată
• 4 căni de supă de legume sau de pui cu
conținut scăzut de sare
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1. Se încălzește uleiul într-o cratiță mare, la foc mediu.
Se adaugă ceapa, țelina și morcovul și se gătesc până
când se înmoaie;
2. Se adaugă supa de legume sau de pui și se aduce la
punctul de fierbere. Se lasă le fiert timp de 2-3 minute;
3. Se adaugă piureul de dovleac și scorțișoara și se lasă
la fiert pentru încă 10 minute;
4. Se transferă supa de doveac într-un blender și se
amestecă până când se obține un piure;
5. Se adaugă sare și piper după gust;
6. Se servește cald. Se poate garnisi cu cimbru proaspăt
sau rozmarin sau se adaugă smântână pentru un plus
de calorii, dacă se dorește.

1. Preîncălziți cuptorul la 350 de grade;
2. Se amestecă bine ingredientele uscate, într-un
alt bol se amestecă ingredientele umede;
3. Se amestecă și se combină ingredientele
umede cu cele uscate și se adaugă ghimbirul confiat;
4. Se ung formele de brioșe cu puțin ulei peste
care se presară făină;
5. Umpleți ¾ din formele de brioșe cu aluat și coaceți timp de 25 de minute sau până când aluatul
trece testul cu scobitoarea.

Camelia Morovan
Nutriționist - Dietetician
Medisprof Cancer Center, Cluj-Napoca

Revista Asociației Medisprof
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TOTUL PENTRU PACIENȚI

S

unt director general al grupului Medisprof din anul
2003, și în tot acest timp am încercat să promovez
noi tehnologii, profesioniști de calitate și servicii medicale inovative pentru pacienții noștri. Am ales să dezvoltăm un domeniu extrem de delicat, atât ca ritm
extrem de alert de dezvoltare, ca impact emotional
pentru pacient și familie, ca necesitate finaciară de utilizare. Oncologia. În limbaj abrupt - cancerul.
Cancerul nu mai este astăzi o boală care ucide. Cancerul este o boală care se tratează, este o boală cu
tratamente extrem de bine standardizate, costisitoare
dar eficiente, și care necesită testare genetică, prevenție familială, urmărire riguroasă, examinări complementare de înaltă performanță, profesionalism și
calitate.Nu este posibil să oferi servicii medicale de calitate în oncologie la prețuri mici. La Medisprof Cancer
Center (M.C.C.) am construit un model de tratament
pentru cancer.
Pornind de la conceptul de lumină, care să inunde
spațiile și să ajute pacientul în lupta cu boala, continuând cu spațiile interactive de comunicare cu sec-
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retariatul, asistenții medicali și medicii, și încheind cu
frescele cu păsări din sălile de așteptare și ambientul
muzical. Pacienții tratați la Medisprof Cancer Center
citesc, ascultă muzică sau beau un suc răcoritor la
patiseria de la intrare. Spațiile de așteptare sunt generoase, cu un design cald, gândite și construite după
dorințele pacienților, pe care le-am cules din chestionarele aplicate înainte de proiectare. Și ceea ce este cel
mai important, se întâmplă la Medisprof Cancer Center
în spatele ușilor închise, unde pacientul nu vede, dar
unde se construiește profesionalismul actului medical.
Farmacia cu circuit închis are protocoale foarte stricte
de manipulare a produselor recepționate, stocare în
condiții standard de temperatură și luminozitate și
preparare medicație conform protocoalelor elaborate
de Asociația Farmaciștilor Oncologi Europeni, asociație
la care suntem afiliați și cu care colaborăm pentru preluare și implementare de noi proceduri de lucru. Doi din
farmaciștii clinicii sunt membrii formatori ai asociației
mai sus menționate și au rolul de a verifica permanent
menținerea standardelor.

FOTO: DIANA ANDREI

AȘA AM AJUNS LA M.C.C.

M

edicația preparată, transportată cu liftul special
destinat către secție este preluată și administrată
pacienților de către asistenții medicali cu respectarea
standardelor de administrare, utilizând dispozitivele
cele mai sigure, adaptate sensibilității și compatibilității produselor.

de aceleași principii și am urmărit menținerea permanentă a profesionalismului medical. Toate secțiile au în
componența echipei secretare medicale bine instruite
și eficiente, care ușurează activitatea birocratică a echipei medicale.

Urmărirea permanentă pe parcursul administrării,
verificarea stării pacienților prin control cardiac, respirator, verificarea condițiilor de administrare și păstrarea acestora pe tot parcursul tratamentului sunt câteva
din obiectivele clare ale echipei de asistenți medicali.
Asistenții medicali sunt permanent supravegheați și
îndrumați de către directorul de îngrijiri și echipa de
medici, și urmează cursuri de formare pe tot parcursul
anului.

Profesionalismul cu care se lucrează în echipa noastră
a primit recent validare internațională de la Societatea
Americană de Oncologie Medicală, prin acreditarea
QOPI de calitate a serviciilor medicale. Acreditarea
QOPI este un motiv de mândrie pentru noi, pentru că
vine după 3 ani de activitate intensă în acest scop și
pentru că validează ideile noastre despre un tratament
de calitate. Validarea vine și din rezultatele statistice de
supraviețuire la pacienții tratați la noi, din feed backul
lor și din activitatea zilnică.

Echipa medicilor oncologi are în umbra ei permanentă
nutritioniști, psihologi, consilieri genetici, cardiologi,
secretare medicale, iar aceste date medicale referitoare la pacientul în tratament se regăsesc sintetizate
în dosarul medical electronic, în umbra căruia există o
altă echipă de lucru, ce supraveghează permanent asupra păstrării si prelucrării datelor.

Avem și regrete, iar majoritatea sunt legate de faptul
că nu putem mulțumi toți pacienții, că nu avem timp să
ne îndreptăm mai mult spre educație medicală și că nu
putem avea și timp personal în echipă pentru alte activități decât munca. Vrem ca prin existența noastră să
deschidem ochii sistemului spre altă categorie de servicii, îndreptate în totalitate spre pacient și nevoile lui.

Cu tratamentul chimioterapic al pacientului a început
activitatea oncologică a acestei clinici. Acum, odată cu
deschiderea noii locații, am adăugat servicii de radiologie și radioterapie, în 2 secții noi, dotate cu aparatură
de ultimă generație, în cadrul proiectului european
“Laborator de cercetare privind terapia personalizată
în oncologie”. Secția de radiologie are în dotare două
CT-uri, de 16 și 128 Spire, cu angio CT, un echoelastograf și un mamograf cu tomosinteză și stereotaxie.
Secția de radioterapie are în dotare două acceleratoare de particule, un Unique Power și un Truebeam
STX, cel de-al doilea având posibilitatea de a efectua
radioterapie stereotaxică, singura locație unde în prezent se efectuează acest tratament. Aceste noi secții au
rolul de a crea unitatea tratamentului, și de a aduce un
confort pacienților care, în proportie de 82% vin la noi
în clinică din alte localități decât Cluj-Napoca.

Avem în plan dezvoltarea platformei medicale din B-dul
Muncii, pe cei 7900 mp pe care îi deținem, și integrarea în această bază și a unui complex după modelul britanic de Maggie’s, dedicat vieții cotidiene a pacientului
care suferă de cancer, vieții lui sociale și reintegrării
în cotidianul fericit de dinainte de boală. Vrem ca tot
ceea ce facem pentru oamenii bolnavi care vin spre noi
să fie făcut cu suflet.

La construcția celor două noi secții am fost conduși

Vrem ca oricare din echipă să poată să spună dacă va
avea nevoie : „Eu aici vreau să fac tratament, la mine
acasă.” Și vrem ca acest centru să nu își piardă menirea,
ci dorim ca acesta să ramană un centru al renașterii.

Dr. Carolina Udrea
Manager
Medisprof Cancer Center, Cluj-Napoca
Revista Asociației Medisprof
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CASA FILIP, O CASĂ DEPARTE DE CASĂ
„Tocmai mă întorsesem de la medicul de familie de aproximativ o oră, unde vă
pomenesc mereu și mare plăcere am avut să revăd la ProTv omul ce a dat viață unui
proiect nobil. Țopăiam prin casă, fiind la sora mea. Sunt bucuroasă și mândră că v-am
întâlnit, să vorbesc la nesfârșit de acel loc în care am călcat 40 de zile, locul unde miam odihnit trupul 39 de nopți, care datorită condițiilor minunate nu a simțit trauma
radiațiilor. Mi-am revăzut camera, chiar și patul. Pot să spun, să strig să fiu auzită: mă
simt fericită că v-am întâlnit.

A

cest mesaj l-am primit în 13 septembrie 2018, de
la doamna Rodica1 (59 ani, din Suceava) care, cu
câteva săpămâni înainte, a fost una dintre persoanele
cazate în Casa Filip.
Mesajul ei ne-a emoționat și ne-a bucurat în același
timp. Ne-a confirmat că, cel puțin în ce o privește, neam atins scopul: acela de a oferi o casă confortabilă
și primitoare pentru cei care trebuie să înfrunte un
diagnostic și tratament de cancer departe de casă,
fie că sunt persoane bolnave sau aparținători. Un loc
unde, pur și simplu confruntarea cu diagnosticul de
cancer este mai puțin resimțită.
Casa Filip este un spațiu de cazare destinat special celor care au de înfruntat cancerul. Este amplasată pe
strada Odobești, într-o zonă foarte liniștită a orașului,
are șase camere, patru băi, bucătărie, grădină, mașină
de spălat haine și toate utilitățile pe care le are o casă
obișnuită. În schimbul unei donații modice, aici pot fi
găzduite 12 persoane în același timp. Pentru a beneficia de un loc de cazare este nevoie de rezervare din
timp, pentru că cererea este foarte mare.
Deschisă în data de 26 mai 2018 pentru primii oaspeți,
casa a găzduit în cinci luni de activitate peste 110
persoane (bolnavi si aparținători). Oamenii cazați
au venit din toate județe și zonele țării, inclusiv din

Constanța, Suceava, Bacău, Vâlcea, Hunedoara, Arad,
Oradea, Maramureș, Neamț, Bihor, Bistrița, Caraș-Severin, Sibiu, Satu Mare, mulți dintre ei din zone rurale.

“Am gândit locul acesta ca pe o resursă pentru oamenii care vin să înfrunte cancerul într-un
oraș străin, un oraș extrem de scump pentru
posibilitățile celor mai mulți oameni care vin
din afara Clujului. Cred că cel mai mult mi-aș
dori ca cei care ne trec pragul să simtă că nu
sunt singuri și că există oameni cărora le pasă
de suferința lor. Că sunt tratați cu respect, cu
demnitate, cu grijă și li se oferă confort într-o
perioadă a vieții cu mult prea multe necunoscute și întrebări. Prin urmare, Casa Filip este mai
mult decât un simplu loc de cazare. Este un loc
de odihnă, refacere și îndrăznesc să cred că și
de speranță. Mai multe persoane care au stat
la noi în timp ce făceau radioterapie, ne-au
mărturisit că se simt ca în concediu la Casa Filip. Pentru asta existăm! ”
				
Violeta Fărăgău,
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TrueBeam® STX
Radioterapie de înaltă precizie
Sistemul TrueBeam® este un accelerator liniar avansat, complet integrat
pentru radioterapia și radiochirurgia ghidate imagistic și proiectat pentru
a trata țintele cu viteză și precizie îmbunătățite.
TrueBeam® oferă specialiștilor din domeniu instrumente inteligente pentru un spectru
larg de modalități avansate de tratament, inclusiv radioterapie cu intensitate modulată
(IMRT), radioterapie corporală stereotactică (SBRT) și radioterapie de tip RapidArc, o
formă de terapie cu arc volumetric modulat (VMAT).

inițiator și coordonator al proiectului Casa Filip

Casa Filip este un proiect al Fundației Osana din Arad. CIF 10765973.
CONT RO89 RZBR 0000 0600 0632 1736(lei)
*

Începând din noiembrie 2018

Numele nu este real. A fost folosit un nume fictiv pentru protejarea identității.

Noile capabilități ale TrueBeam® oferă radioterapie stereotactică de înaltă precizie cu
HyperArc, vizualizare îmbunătățită a țesuturilor moi prin Tomograﬁe Computerizată de
tip cone-beam iterativ (iCBCT) și îmbunătățiri ale tehnicilor de management al mișcării
intrafracționale (în cadrul efectuării tratamentului zilnic), dând clinicienilor siguranța
livrării tratamentului așa cum a fost planiﬁcat.

OPINIE

ÎNVINGE BOAL A CU SPIRIT LUDIC

boală – nu-i nimic, e ca o răceală. Voi
respecta tratamentul indicat de medic, dar în rest, boala este adversarul
meu în joc și am să câștig, indiferent
de afecțiune.
Putem vedea în toate încercările vieții
o provocare, o lecție. Avem familia
aproape, avem natura minunată în jur,
avem planurile de viitor care trebuie
să ne motiveze și vom câștiga - “spiritul ludic se va altoi direct pe trunchiul
activităților fără de care nicio societate
nu poate fi gândită. Formula trecerii
din regnul necesității în cel al libertății
are, în fond, un iz ludic”.
Așa cum porumbeii, curcanii sau păunii
își expun frumusețea penelor în fața
femelelor pentru a le cuceri, vă rog,
încercați să faceti și dumneavoastră
asta când aveți în față provocari – implicând, bineînțeles și partea spiritual.
Spuneți-vă: sunt mai puternic decât
boala aceasta! Boală, mă voi juca cu
tine și am să câștig!

Î

n fiecare dimineață ne trezim într-un anume fel. Uneori suntem
obosiți încă de când ne deschidem
ochii, de parcă nu am fi dormit mai
mult de 30 de minute. Alteori, suntem agitați fiindcă ne vin în minte
toate lucrurile ce trebuie rezolvate
în ziua aceea, dar se întâmplă să ne
trezim și veseli, cu sau fără un motiv
anume.

După ce am trecut, personal, prin
numeroase bucurii, șocuri și emoții,
îmi permit să vă fac o recomandare:
învățați să spuneți STOP. Uitați-vă
spre cer și apreciați faptul că puteți
să îl vedeți. Amintiți-vă când erați
copii și vedeați în forma norilor
câte un personaj. Uitați-vă la stele și
imaginați-vă în ce lume mare și frumoasă trăim și cât de mici suntem;
uitați-vă la culoarea verde crud a ierToate stările corpului sunt influențate bii, care reușește să își ia resursele
de diverși factori, cum ar cei psihici, din pământ și să crească în fiecare
fizici, stilul de viață și alti factori ex- an. Haideți să apreciem și să zâmbim.
terni. Fiecare dintre noi are propriile
bucurii, griji și supărări, indiferent Să ne refugiem într-un loc neatins de
dacă fața trădează aceste preocupări istorie, locul nostru secret, pe care
sau nu. Multe boli de care ne lovim am învățat de la Huizinga să îl conau cauze necunoscute și ne influ- sider ca spațiul meu de joacă. De
ențează starea psihică de zi cu zi.
când suntem mici vrem să râdem, să
ne jucăm și să ne bucurăm. Avem o
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Vă rog să nu uitați să fiți mereu pozitivi, curajoși și să aveți în suflet sentimentul de mulțumire și împlinire pentru viața aceasta.
FOTO: seria SURVIVAL, artist Jeff CHABOT

realizat de IOANA-INES STUPAR
Innovation Manager
Medisprof Cancer Center, Cluj-Napoca

Ai idei pentru revista noastră?
Crezi că poți contribui cu articole pentru paginile noastre?
Vrei să ne susții în ceea ce facem, dar nu știi cum să faci?
Ți-a plăcut ce ai citit și te-ai gândit să ne scrii câteva cuvinte de
laudă? Sau, dimpotrivă?
Vrei să devi unul dintre
sponsorii noștri?
Pentru oricare dintre cele de
mai sus, ne poți contacta la
adresa redacției:

revistafrunza
@medisprof.com
Revista Asociației Medisprof
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