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Se lasă toamna

Se lasă toamna peste mine,
Cu-aromele-i de fructe coapte,
Cu dezmierdări de raze line,
Ce par prin miere-a fi filtrate.

Mi-aruncă struguri din podgorii,
În căni de lut îmi toarnă vin,
Iar când mă tulbură fiorii,
Lui Bachus, regele, mă-nclin.

Mă-nvăţă unghi să desenez
Din stol de păsări călătoare,
Și drum cu dor să le pavez
Peste ocean și peste mare.

Gheorghe Ţuculeanu, Dor de infinit, Botoșani, Editura AXA, 2007
Tablou realizat de Luisa Maria Ţuculeanu (Copac de toamnă)
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Hemangiomul  
infantil
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

pediatrie

Ce este hemangiomul infantil?
Hemangioamele infantile sunt cele mai 
frecvent întâlnite tumori benigne vascu-
lare la copilul mic, majoritatea lor fiind 
medical nesemnificative. Hemangiomul 
poate aparea oriunde pe pielea copilului, 
cele mai frecvente localizari fiind însă 
scalpul, faţa, spatele, mâinile şi gâtul. 
Multe hemangioame nu sunt vizibile de la 
naştere, ci încep să fie vizibile în primele 
5-6 săptămâni. 
Spre deosebire de semnele din naştere, 
hemangiomul îşi măreşte dimensiu-
nile şi se modifică în primele luni de 
viaţă ale copilului, apoi pe măsură ce 
copilul creşte, hemangiomul scade în 
dimensiuni.

Care sunt cauzele apariţiei unui 
hemangiom?
Nu se cunoaşte cauza exactă. Uneori, 
hemangioamele pot avea o componentă 
ereditară, dar nu a fost găsită o cauză 
genetică.
Incidenţa este de 10 % până la vârsta 
de 1 an la copiii născuţi la termen şi 
de 22-30% la copiii prematuri cu gre-
utate la naştere mai mică de 1000 g. 
De asemenea, este mai mare la copiii 
proveniţi din mame cu vârstă mai 
înaintată sau cu complicaţii precum 
placenta previa sau preeclampsie. Fe-
tiţele sunt mai frecvent afectate decât 
băieţeii (3:1). 

Cum se manifestă un hemangiom ?
Hemangioamele apar spontan, ca urmare 
a unor modificări din cursul sarcinii sau 
imediat după naștere. La naștere, he-
mangioamele sunt frecvent absente sau, 
în unele cazuri, se poate evidenţia doar o 
zonă de discretă roșeață oriunde pe corpul 
bebelușului. Ulterior, în primele săptămâni 
de viață apare o papulă  roșie, bine deli-
mitată sau violacee (dacă hemangiomul 
este mai profund), nedureroasă pentru 
copil. După apariție, hemangiomul are o 
perioadă de proliferare: crește rapid în 
primele 3 luni, apoi lent până la vârsta de 
un an, dublându-și sau chiar triplându-și 
dimensiunile inițiale. Urmează o perioadă 
de stagnare, care va continua cu etapa de 
micşorare și diminuare a culorii. Aceasta 
este faza de involuție lentă, care cuprinde 
procese ce au loc până la vârsta de 5 - 7 
sau chiar 10 ani.

Unde pot fi localizate hemangioamele 
infantile?
Hemangioamele pot apărea pe suprafața 
pielii sau intern, pe organe. Astfel, ele pot 
fi:
•  hemangioame de suprafață – cu aspect 

plan, superficial;
•  hemangioame cavernoase/tuberoase – 

variante mai profunde în piele sau pe alte 
organe;

• hemangioame mixte.
Cel mai frecvent, hemangioamele apar la 



nivelul pielii capului și gâtului (60 - 80%) – 
pe obraji, nas, pleoape, frunte, tâmple sau 
urechi. Mai rar, pot apărea pe torace, mâini, 
picioare, abdomen, fese, organe genitale 
și, într-o mică măsură, în zone extracuta-
nate – ficat (cel mai frecvent), intestine, 
splină, laringe, pancreas, rinichi, creier, 
coloană vertebrală.

Ce investigații sunt necesare?
Copilul cu leziuni cutanate trebuie exa-
minat de către un specialist neonatolog, 
pediatru, dermatolog sau chirurg pediatru 
în primele săptămâni de viață sau imediat 
după apariția acestora  pe piele, pentru a 
se stabili cu certitudine diagnosticul și a 
se elabora precoce un plan de urmărire și/
sau tratament.
În general, nu este nevoie de investigații 
de laborator pentru diagnosticarea și tra-
tamentul hemangiomului infantil. Totuși, 
sunt cazuri particulare când este necesară 
efectuarea unui RMN pentru a delimita 

localizarea și extensia afectării cutanate și 
extracutanate, precum și pentru diferenți-
erea de o malformație arterio-venoasă/ve-
noasă. Ecografia poate să fie utilă pentru 
a diferenția hemangioamele subcutanate 
(profunde) de alte tipuri de formațiuni (pre-
cum chisturi sau adenopatii), dar uneori nu 
este suficientă pentru a evalua mărimea și 
extensia hemangiomului.

Ce complicații pot determina heman-
gioamele infantile?
Majoritatea hemangioamelor trec prin-
tr-o etapă de creştere şi una de involuţie, 
fără a cauza probleme. Totusi, în 25% 
din cazuri, apar complicaţii în funcţie de 
mărimea, localizarea şi viteza de creş-
tere a hemangiomului. Printre posibilele 
complicaţii:
•  Interferenţa cu funcţia unui organ. Un 

hemangiom aflat în apropierea ochilor, de 
exemplu,  care îşi măreşte rapid dimensi-
unea, poate afecta vederea copilului, cu 
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consecinţe precum pierderea ireversibilă 
a vederii.

•  Ulceraţii. Pielea afectată de hemangi-
om se poate irita, formând cruste. Ul-
ceraţiile pot fi foarte dureroase pentru 
copil, împiedicându-l să se hrănească 
sau să doarmă, cauzând iritabilitate. 
Ulceraţiile pot creste şi riscul de in-
fecţii. Au o probabilitate mai mare de 
a produce ulceraţii hemangioamele 
de la nivelul gurii, nasului, urechii sau 
cele din zona scutecelor.

•  Sângerare. Dacă hemangiomul este 
lovit, poate sângera, acoperindu-se 
apoi cu o crustă. Sângerarea este rapi-
dă, dar doar pentru o scurtă perioadă 
şi poate fi oprită prin pansament com-
presiv timp de 10-15 minute.

Ce tratament este necesar în cazul 
hemangioamelor infantile?
Cele mai multe hemangioame infan-
tile nu necesită tratament, deoarece, 
de obicei, dispar de la sine, necesitând 
doar monitorizare în timpul controale-
lor de rutină.  Pentru hemangioamele 
mici, din zonele acoperite de îmbrăcă-
minte, de exemplu, de cele mai multe 
ori nu sunt indicate tratamente. Cu toa-
te acestea, pentru hemangioamele din 
anumite zone – în special pe faţă – ar 
trebui luat în considerare un tratament 
pentru a preveni creşterea sau pentru a 
accelera involuţia.
Modul în care este tratat,  depinde de 
tipul de hemangiom şi de alte detalii. 
Optiunile de tratament, care pot fi uti-
lizate pe rând sau în combinaţie, includ:
•  Medicamente: betablocantele, glu-

cocorticoizii și mai rar vincristina sau 
imiquimodul topic. Dintre betablo-
cante, în special propranololul a fost 
demonstrat că induce involuția he-
mangiomului infantil şi este unul din-
tre cele mai utilizate medicamente în 
ultima perioadă, cu rezultate specta-
culoase dacă este administrat precoce 

și respectând indicațiile, doza, modul 
de administrare și durata recomanda-
tă de tratament, totul fiind efectuat 
sub strictă monitorizare. 

•  Tratamentele cu laser sunt utile atât 
în faza de creștere a hemangioame-
lor, cât și în cazul unor vase de sânge 
rămase după regresia lor. Laserul 
colorat pulsat este eficient și des uti-
lizat pentru tratarea hemangioamelor 
ulcerate și a celor superficiale subțiri, 
mai ales localizate pe zone cu impact 
psihologic sau ce ar putea duce la 
tulburări funcționale (buze, pleoape, 
urechi, degete etc.). Ședințele se fac 
la 2-4 săptămâni, până la obținerea 
rezultatelor dorite. Sunt și cazuri ce 
nu pot fi rezolvate cu laserul colorat 
pulsat și atunci asociem sau efectuăm 
tratament cu alte tipuri de lasere, pre-
cum laserele Nd:YAG și KTP, fiecare 
dintre ele având beneficiu specific de-
terminat de profunzimea și de calibrul 
vaselor de sânge tratate.

•  Excizia chirurgicală a hemangioame-
lor involuate se adresează în principal 
defectelor cutanate rămase. Riscu-
rile hemoragice sunt mici în această 
situație și intervențiile de mai mică 
amploare. Excizia chirurgicala a he-
mangioamelor în fază de creștere este 
mai riscantă datorită posibilelor hemo-
ragii importante, dar și de lezare a unor 
structuri vitale de la nivelul capului, 
gâtului etc. Aceste intervenții pot fi 
efectuate de echipe specializate (chi-
rurgi plasticieni și pediatri) și pot salva 
vieți, prezerva vederea în unele cazuri 
și preveni posibila desfigurare asociată 
cu dezvoltarea unor hemangioame.

Care este prognosticul în cazul  
hemangioamelor infantile?
Copiii cu hemangioame au un prognos-
tic bun, fie că este vorba de cele care 
dispar de la sine sau de cele tratate 
medicamentos sau chirurgical.
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Respirație dificilă? Dureri musculare? 
Oboseală musculară? Anxietate? 
Depresie? Ai nevoie de programul 

de  reabilitare respiratorie post-COVID 
de la Helios Kinetic!
Programul de reabilitare respiratorie se 
bazează pe trei principii de bază:
Este multidisciplinar - toate programele 
de reabilitare funcționează integrând mai 
multe discipline medicale într-un pro-
gram complex, adaptat fiecărui pacient.
Este individualizat - fiecare pacient are 
un program individualizat în funcție de 
patologie, stare generală.
Combate atât probleme legate de diza-
bilitatea fizică cât și pe cele psihologice, 
emoționale și sociale.
Dispneea reprezintă senzația de sufocare 
sau lipsă de aer. Are caracter subiectiv 
fiind greu de cuantificat, însă există scale 
de evaluare a dispneei, cu ajutorul cărora 
se poate aprecia progresul.
Datorita faptului ca mușchii respiratori au 
un rol esențial în menținerea unei venti-
lații normale și a unor schimburi gazoase 
corespunzatoare, afectarea acestora are 
o multitudine de efecte asupra manifes-
tărilor clinice. Mușchii inspiratori sunt 
corelați cu apariția dispneei, oboselii, 
dezvoltarea insuficienței respiratorii hi-
percapnice, în timp ce mușchii expiratori 
sunt legați de eficiența tusei.
Antrenamentul mușchilor respiratori se 
adresează pacienților cu afecțiuni respira-
torii cronice la care se întâlnește slăbiciu-
nea mușchilor respiratori, hipotrofia sau 

ineficiența acestora. Obiectivele antrena-
mentului mușchilor respiratori sunt vari-
ate și toate au ca scop creșterea eficienței 
ventilației și diminuarea simptomelor.
Beneficiile reabilitării respiratorii 
post- COVID
• reducerea simptomelor;
• creșterea capacității de efort;
• creșterea autonomiei pacientilor cu boli 
respriatorii cronice;
• creșterea calității vieții;
• reducerea numărului de zile de spitali- 
zare;
• ușurează anxietatea si depresia.
Programul de reabiliare respiratorie con-
stă în:
• reeducarea respirației;
• tehnici de drenaj bronșic;
• exerciții pe bicicletă adaptate fiecărui 
pacient în parte;
• antrenament membre superiroare, 
membre inferioare;
• antrenamentul mușchilor respiratori cu 
dispozitive specific;
• psihoterapie.

Helios Kinetic
Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78A, Bloc New-
ton – lângă LIDL
0332.401.213 / 0771.230.190

terapie

Reabilitarea  
respiratorie post-COVID

Autor: dr. Magdalena Aprică, medic primar Recuperare medicală
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Care este ochiul tău cel mai bun, ochiul 
stâng sau ochiul drept? Poți afla asta 
printr-un test realizat special pentru 

a determina care este ochiul tău dominant. 
Acest lucru va ajuta optometristul și oftalmo-
logul atunci când îți prescrie tipul de lentile de 
care ai nevoie, când urmează să te operezi de 
cataractă sau urmează să faci operația cu la-
ser pentru îndreptarea vederii. De asemenea, 
dacă ai ca hobby darts, tir cu arcul, biliardul 
sau fotografia, faptul că știi care este ochiul 
dominant, îți poate îmbunătăți performanța.

Metoda nr. 1
Una dintre metode implică un obiect care 
se află la depărtare. Poți face acest test și 
afară, doar trebuie să identifici un obiect 
aflat la distanță de tine. După ce ai ales un 
obiect, vei uni degetele arătătoare și degetul 
mare sub forma unui triunghi și vei încerca 
să cuprinzi în câmpul vizual întreg obiectul.
Apoi, vei începe să micșorezi treptat triun-
ghiul făcut cu degetele tale, până când poți 

să cuprinzi doar obiectul în câmpul vizual. 
Acum că triunghiul este axat strict pe obiect, 
începe să închizi pe rând câte un ochi.
Dacă ai închis ochiul stâng și cu ochiul drept 
vezi obiectul încadrat în triunghiul făcut cu 
degetele, atunci înseamnă că ochiul drept 
este cel dominant.
Dacă ai închis ochiul drept și cu ochiul stâng 
vezi obiectul încadrat în triunghiul făcut cu 
degetele, atunci înseamnă că ochiul stâng 
este cel dominant.
Cu ochiul non-dominant, vei observa că 
obiectul nu se mai află în triunghiul făcut de 
tine, ci va fi decalat în altă direcție.

Metoda nr. 2
Altă variantă a acestui test, potrivită mai 
ales pentru persoane care nu pot închide pe 
rând ochii, implică același triunghi făcut cu 
degetele, doar că de data aceasta ambii ochi 
sunt deschiși.
Vei ține mâinile depărtate de ochi, iar treptat 
aduci triunghiul făcut cu degetele înspre ochiul 

oftalmologie

Care este  
ochiul tău dominant?



drept, apoi înspre ochiul stâng. Îți dai seama 
care este ochiul dominant după încadrarea 
obiectului: cu ochiul dominant îl vezi în triunghi, 
iar cu cel non-dominant îl vezi decalat.

Metoda nr. 3
Alt test pe care îl realizează optometriștii 
implică o lupă. Menții ambii ochi deschiși, iar 
doctorul plasează lupa pe rând la ochii tăi. 
Dacă lupa este pusă la ochiul non-dominant, 
vei observa că vederea este clară, deoarece 
îți folosești în cea mai mare parte ochiul do-
minant pentru a vedea clar.
Dacă lupa este pusă la ochiul dominant, vei 
observa că vederea este neclară și în ceață, 
deoarece îți folosești ochiul non-dominant, 
care nu îți oferă o vedere calitativă.

Concluzii
În cele mai multe cazuri, persoanele drepta-
ce au ochiul drept dominant, iar persoanele 

stângace au ochiul stâng dominant. Totuși 
sunt cazuri în care o persoană este drepta-
ce, dar are ochiul stâng dominant sau invers. 
Acest lucru poate fi dificil atunci când joci 
biliard sau faci tir cu arcul, pentru că e mai 
greu să focusezi cum lovești bila sau unde 
trebuie să țintești.
Există cazuri foarte rare în care o persoană 
nu are un ochi dominant, deoarece ambii 
ochi funcționează la fel de bine. Dacă ob-
servi că vederea este neclară cu ambii ochi, 
indicat este să te programezi la un consult 
oftalmologic, pentru a evita alte complicații.

Iași, Str. Anastasie Panu, Nr. 20
www.congruent.cool 
0731 522 221

 www.revistabranche.ro |  | septembrie 2022 | 11



12 | septembrie 2022 |  | www.revistabranche.ro

Psihoterapia este bazată pe o relație in-
terpersonală intenționată, utilizată de 
un psihoterapeut cu formare de spe-

cialitate, cu scopul de a ajuta un pacient/
client cu privire la problemele sale de viață.
Psihoterapia ajută pacientul/clientul să 
înțeleagă care sunt factorii ce îi determină 
stările dificile și îl ajută să accepte punc-
tele slabe, dar și să se folosească de cele 
forte. Dacă oamenii își pot identifica senti-
mentele și modalitatea în care percep via-
ța, le este mai ușor să facă față situațiilor 
dificile, inerente oricăruia dintre noi.
Ne putem referi la psihoterapie ca fiind 
«tratamentul prin vorbire», deoarece se 
bazează pe comunicarea dintre psihotre-
rapeut și pacient/client sau un grup de 
persoane cu probleme similare. Unele 
forme de psihoterapie folosesc și alte 
tipuri de comunicare, inclusiv prin scris, 
opere de artă, povești narative sau muzi-
că. Sesiunile au loc în cadrul unei întâlniri 
structurate dintre terapeut și pacient/
client (sau pacienți/clienți).

Relația terapeutică în psihoterapie, spre 
deosebire de relația dintre pacient și me-
dic, nu este o relație inegală (pacientul 
are o boală, iar medicul are tratamentul). 
În psihoterapie, pacientul / clientul aduce 
atât dificultatea cu care se confruntă, cât 
și resursele necesare rezolvării acesteia. 
Rolul psihoterapeutului este acela de a-l 
ghida pe parcursul terapiei și de a-l face 
conștient de resursele pe care le deține. 
Așadar, în psihoterapie, relația este una de 
cooperare, psihoterapeutul și pacientul/cli-
entul acționând ca o echipă, cel din urmă fi-
ind implicat activ în procesul lui de vindecare.
Psihoterapia teoretică a devenit cunoscu-
tă în secolul 19, prin psihanaliză, dar s-a 
dezvoltat semnificativ de atunci. Există 
acum mai multe tipuri de psihoterapie, 
cum ar fi: integrativă, cognitiv-compor-
tamentală, psihodinamică, existențială, 
narativă, pozitivă etc.

Ce tratează psihoterapia?
    • Depresia

psihologie

Psihoterapia  
și beneficiile ei

Autor: Carmen Teacu,  
Psiholog-psihoterapeut integrativ



    • Anxietatea
    • Tulburarea de stres post-traumatic
    • Stima de sine scăzută
    • Tulburarea de anxietate, fobiile
    • Crizele emoționale
    • Problemele maritale
    • Disputele de familie
    • Tulburarea obsesiv-compulsivă
    • Alcoolismul
    • Dependența
     • Problemele generate de abuzuri în 

copilărie
    • Problemele de comportament
     • Tulburarea bipolară (în asociere cu 

medicamente)
     • Schizofrenie (în asociere cu medica- 

mente)
Un psihoterapeut poate fi un psiholog, un 
terapeut pe probleme de cuplu și fami-
lie, un terapeut ocupațional, un asistent 
social licențiat, un consilier, un asistent 
psihiatric, un preot sau un psihiatru.

Servicii oferite:
     • Consiliere psihologica și dezvoltare 

personală
     • Consiliere de cuplu și familie
     • Psihoterapie copii
     • Consiliere vocațională
    • Terapia pierderii și travaliul de doliu
    • Psihotraumatologie

NOU - Servicii de psihoterapie decon-
tate cu bilet de trimitere!

Helios Kinetic
Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78A, Bloc New-
ton – lângă LIDL
0332.401.213 / 0771.230.190
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Cum pot preveni părinţii  
tulburările de pronunţie?

Autor: Iren IONIȚĂ, psihoterapeut și consilier educațional

psihoterapie

Tulburările de pronunție sau de articu-
lație sunt cele mai frecvente tulburări 
de limbaj și comunicare. Cea mai 

întalnită formă de tulburare de pronunție 
la copii este dislalia, în care apar omisiuni 
sau înlocuiri ale sunetelor, chiar deformări 
în vorbire, dând un aspect “peltic” sau în 
cazuri grave putând merge până la vorbire 
greu inteligibilă. 
La copiii cu tulburări/întârzieri în dezvoltarea 
limbajului, logopedul foloseşte tehnicile 
de bază ale logopediei şi exerciţii specifice 
pentru corectarea diverselor problem. La 
cei cu alte afectiuni neurologice, abordarea 
presupune parcurgerea anumitor etape, în 
funcţie de abilităţile copilului şi de gradul de 
afectare. 
Mediul familial poate constitui un factor 
declanșator în apariţia deficienţelor de 
pronunţie. Însă, chiar şi atunci când cauza 
tulburării de pronunţie este alta, mediul 
familial şi modul în care familia se rapor-
tează la copilul cu tulburări de pronunţie 

constituie o condiţie agravantă a tulburării, 
atunci când sunt necunoscute sau ignorate 
câteva aspecte, care ţin de specificul tulbu-
rării şi de psihologia copilului. 
Din această perspectivă, este esenţial ca 
părinţii  să cunoască şi să respecte câteva 
reguli, pentru a preveni instalarea sau 
agravarea deficienţelor şi a ajuta copilul în 
procesul corectării:

 Încurajarea gânguritului, acesta fiind 
prima formă de comunicare la copilul mic;

 Dialogul părinților cu copilul, stimu-
lează interesul copilului spre comunicare. 
Până la vârsta de 2-3 ani deși copilul nu se 
poate exprima, el înțelege, are dezvoltat 
limbajul receptiv și mai puțin cel expresiv.

 Vorbirea adultului trebuie să fie clară și 
calmă, expresivă și ritmată pentru a ajuta 
copilul să înțeleagă corect.

 Mimica facială a adultului și formarea 
deprinderii copilului de a privi în ochi interlo-
cutorul, dezvoltă stimularea vizuală și învă-
țarea pronunției corecte prin imitație.



 Stimularea vorbirii în propoziții după 
vârsta de 2 ani, mai întâi propoziții simple 
urmând treptat și cele complexe.

 Cititul poveștilor începe de la cărți cu 
imagini viu colorate și continuă cu povesti 
ușoare și scurte sau poezii.

 Învățarea de cântece și poezii scurte 
ajută la stimularea memoriei.

 Antrenarea copilului în activități zilnice 
care să presupună formarea legăturii dintre 
obiect și cuvânt.
În situația în care copilul și familia nu pot 
depăși anumite praguri și au nevoie de sprijin 
de specialitate este important să se inter-
vină timpuriu pentru a nu afecta dezvoltarea 
globală a copilului.

Colaborarea terapeutilor cu parinții este 
benefică pentru copil deoarece familia este 
resursă pentru copil, iar aplicarea principi-
ilor terapeutice acasă aduce continuitate 
programului de recuperare.

Ne ocupăm, la PAPILLON CLINIQUE, de 
educarea şi reeducarea limbajului. Rolul 
nostru este acela de a restaura şi stabi-
liza limbajul, prin aplicarea diferenţiată a 
tehnicilor specifice. Programează acum o 
evaluare logopedică pentru copilul tău, la 
telefon 0722 297 527.

Echipa PAPILLON CLINIQUE 
vă așteaptă la o evaluare clinică!
Pentru programări 
telefon 0722 297 527, de luni până 
vineri, între orele 08:00-18:00.
Bacău 0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Dinții noștri sunt organe vii
Pentru experții în medicină psihosoma-
tică, dinții reflectă modul în care trăim 
stresul zilnic, dar în același timp ei sunt 
purtătorii vitalității noastre. 
Dinții tăi, în număr de 32, sunt cristale 
de hidroxiapatită ce înregistrează per-
manent informații din mediul tău intern, 
reprezentat de gânduri, emoții, percepți-
ile tale asupra realității. Fac acest lucru 
încă din viața intrauterină, din perioada 
de formare a mugurilor dentari, când 
preiau stările mamei și le transformă în 

structură vie, formată din smalț, dentină, 
cement. Continuă apoi, pe tot parcursul 
vieții, să înregistreze fidel tot ceea ce 
emite psiho-mentalul nostru.
Această viziune a dinților, de a reflecta 
modul în care sunt înregistrate informații 
din mediul nostru intern, reprezentat de 
gânduri, emoții, percepții asupra realității, 
este aprofundată de Dr. Cristina Obreja în 
cartea sa „32 de cristale – Înțelepciu-
nea ascunsă a dinților tăi”, una dintre 
cele mai complexe cărți de sănătate den-
tară holistică.

stomatologie

 Știai că dinţii tăi reflectă  
toate trăirile tale?  



O abordare holistică a dinților
Dr. Cristina Obreja oferă o carte diferită 
și complementară în care vom putea 
înțelege „limbajul” dinților, dar și rela-
ția dintre dinți și subconștientul nostru. 
La fel ca restul corpului nostru, dinții 
ne traduc starea de spirit. Cum să fac 
managementul corect al stresului din 
viața mea? Cum să mă hrănesc pentru 
ca a vea o dantură sănătoasă? Cum 
pot avea grijă cu adevărat de dinții 
mei? La acestea și la multe alte între-
bari găsești răspunsul în cartea sa.

Vrei să afli povestea pe care o spun 
dinții tăi? 
Cartea „32 de cristale – înțelepciunea 
ascunsă a dinților tăi” este disponibilă 
pe site-ul oficial al Dr. Cristina Obre-
ja, www.drcristinaobreja.ro. În plus, 
pentru o perioadă limitată de timp, la 
achiziționarea cărții vei primii GRATUIT 

cursul „Secretele parodontozei”, de 
același autor.
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Prime Kapital va livra anul viitor  
peste 20.000 mp de birouri  

Clasa A, în cadrul Silk District 

imobiliare

Prime Kapital, dezvoltator, investitor 
și operator real estate integrat, a 
demarat lucrările pentru Faza 1 de 

Birouri Clasa A, cu certificare BREEAM 
Outstanding, parte a proiectului de rege-
nerare urbană Silk District, din Iași. 
Astfel, Prime Kapital va livra, în 2023, în 
prima fază a construcției, 20.745 metri 
pătrați de birouri Clasa A. În prezent pe 
piața din Iași mai există doar două clădiri 
de birouri Clasa A, a căror suprafață to-
tală ajunge la 24.500 metri pătrați, piața 
fiind dominată de clădiri Clasele B sau C. 
Dezvoltat de Prime Kapital ca prima 
dezvoltare „mixed-use” din Iași a com-
paniei, Silk District este situat pe Calea 
Chișinăului, la doar 15 minute de mers 
pe jos de centrele universitare. Dispu-
nând de o suprafață totală de 104.395 
de metri pătrați de spațiu de birouri 
clasificate Clasa A, componenta office 
a proiectului Silk District oferă o suită 
completă de facilități, infrastructură de 

ultimă oră și acces facil la centrul ora-
șului. Întregul proiect va avea cinci faze 
pentru componenta office și cinci faze 
pentru componenta rezidențială. 
Astfel, cu o fază de birouri și două faze 
rezidențiale aflate în construcție, Silk 
District va schimba complet orizontul 
orașului și va marca o nouă eră pentru 
vechea platformă industrială. Com-
ponenta office a Silk District acoperă 
fiecare criteriu al unei clădiri Clasa A, 
dar ceea ce face proiectul cu adevă-
rat remarcabil sunt atenția la detalii, 
soluțiile de parcare dedicate pentru 
chiriași, accesul direct la transportul 
public, infrastructura excelentă, dar și 
integrarea cu componenta rezidenția-
lă a proiectului. 
Componenta office a proiectului „mi-
xed-use” aduce pe piață cinci clădiri de 
birouri Clasa A, certificate BREEAM 
OUTSTANDING. Construcția clădirilor 
de birouri se va face în cinci faze, lucrările 



pentru Faza I, a cărei finalizare este es-
timată pentru septembrie 2023, fiind în 
plină desfășurare. 
Totodată, Prime Kapital a demarat lu-
crările și pentru drumul de acces care 
va traversa proiectul, reamenajarea 
accesului principal, în continuarea Bu-
levardului Tudor Vladimirescu, instala-
rea de semafoare pentru fluidizarea 
traficului, precum și devierea și îngro-
parea conductelor de termoficare. 
La finalul dezvoltării, Silk District va fi un 
cartier dinamic, ce va revitaliza o fostă 
platformă industrială, transformând-o în-
tr-un cartier modern, verde și sustenabil, 
conceput după principiul „cartierului de 
15 minute”, adică să ai totul aproape de 
tine și să te poți bucura de mai mult timp 
liber fără să renunți la stilul tău de viață.

Ce înseamnă Clasa A?
Clădirile de birouri se împart în câteva 
categorii bine-definite, în funcție de anu-
mite criterii precum finisajele clădirii, 
locația/accesibilitatea, împărțirea spa-
țiului pe fiecare etaj, terasele și spațiile 
verzi, facilitățile oferite chiriașilor, sau 
nivelul chiriei. Aceste clasificări au în 
vedere standardele BOMA (Building Ow-
ners and Manager Association,  asociație 
internațională care reunește proprietari 
și dezvoltatori de clădiri de birouri).
Clădirile de birouri Clasa A vin la pachet 
cu finisaje de top și îmbunătățiri de ul-
timă generație pentru chiriași. Printre 
facilitățile oferite de birourile din Silk 
District enumerăm 40.500 metri pătrați 
de spații verzi și de relaxare „car-free”, 
10.080 metri pătrați dedicați zonelor 
de shopping, restaurante, relaxare sau 
sport, flexibilitate în compartimentare, 
lift special pentru mărfuri, dar și lifturi 
de persoane cu perioadă de așteptare 
mai mică de 30 secunde, recepție cen-
trală cu zonă de așteptare, precum și 
multiple alte facilități care să susțină 
un mediu de lucru sănătos și productiv. 

Mai mult, clădirile de birouri din Silk 
District au fost gândite să fie eficiente 
energetic, acestea fiind proiectate după 
standardele BREEAM Outstanding, cel 
mai înalt calificativ care poate fi acordat 
unei clădiri în urma evaluării parametri-
lor de sustenabilitate.

Despre Prime Kapital
Lansat în 2016 de o echipă cu un istoric 
solid de investiții și proiecte real estate li-
vrate, Prime Kapital a devenit rapid unul 
dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari 
din România. Împreună cu MAS PLC, în 
cadrul unui parteneriat de tip joint-ventu-
re, Prime Kapital investește preponderent 
în active de retail, proiecte rezidențiale 
atent selectate și, în funcție de oportuni-
tăți, în alte segmente imobiliare. Pe piața 
rezidențială, cei doi parteneri au în dife-
rite faze de dezvoltare zece proiecte 
în cele mai importante orașe ale țării, în 
cadrul cărora vor fi livrate peste 14.000 
de locuințe, pe fondul unor investiții de 
peste 1,19 miliarde de euro. 
Prime Kapital beneficiază de o echipă 
solidă ce îmbină competențe multi-dis-
ciplinare și acoperă întregul lanț valoric 
specific dezvoltărilor imobiliare, de la 
achiziția, designul și construcția proiec-
telor, la închirierea, vânzarea și admi-
nistrarea proprietăților.  

Pentru mai multe detalii, accesați: www.
silkdistrict.ro și www.primekapital.com
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