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Ortodent este, în acest moment, singura clinică stoma-
tologică din România specializată doar în ortodonţie.
Contrastând cu percepţia de rigiditate a domeniului,
spaţiul generos care găzduieşte cabinetul este unul re-
laxant, decorat plăcut, cu un echipament impresio-
nant. Ideea acestui mediu aparte a plecat de la
experienţa pe care fondatoarea Ortodent a trăit-o în
Mexic, la clinica unde a lucrat. Tratamentele ortodon-
tice se întind pe o perioadă mai mare de timp, de
aceea, pentru succesul tratamentului, este foarte im-
portant ca medicul şi pacientul să relaţioneze într-un

ambient mai puţin
stresant. Pentru co -
pii un astfel de spa-
ţiu este cu atât mai
valoros.
Şi-a dorit şi a reu-
şit, credem noi, să
le ofere pacienţilor
săi o ambianţă vie,
umană, un loc unde
revii cu plăcere, în
care te simţi bine –
nu vii pentru a fi

chinuit de cineva, ci pentru a obţine un rezultat pozi-
tiv şi din punct de vedere psihic, şi din punct de vedere
medical.
În definitiv, oamenii sunt cei care aleg o terapie sau
alta, doctorul doar îi călăuzeşte şi îi asistă pe drumul
uneori mai lung şi mai sinuos al vindecării. Educaţia
este primordială şi aici, ca în oricare alt domeniu al
vieţii, iar un medic bun are puterea de a ne „lumina”
şi de a ne impune o atitudine pozitivă, vindecătoare în
sine.
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La scurt timp după absolvirea Facul-
tăţii de Stomatologie la Timişoara, aţi
urmat, în 1996, o specializare în orto-
donţie în Mexic. Ortodonţia este o
specializare foarte precisă în stomato-
logie şi oarecum exotică în România
anului 1996. Ce v-a motivat să faceţi
această alegere şi de ce Mexicul şi nu
o universitate din Europa sau din Sta-
tele Unite?
A fost o coincidenţă legată într-un fel şi de
familie – părinţii mei au fost antrenori ai
echipei naţionalei de kaiac-canoe a Mexi-
cului. Am vrut să fac ortodonţia aici, însă
în primul an de examen de rezidenţiat nu 
s-a putut. Ulterior, întâmplarea a făcut ca,
în urma unui accident, să plec în concediu
de recuperare în Mexic şi să realizez apoi
acolo ceea ce-mi doream. Am învăţat foarte
repede limba spaniolă, deşi mi-a fost puţin
frică la examene, pentru că sunt diferenţe
între limba vorbită în întâlnirile de zi cu zi
şi cea de nivel academic. Cu toate acestea,
rezultatele au fost foarte bune.

Cât de diferită este şcoala din Mexic
faţă de cea românească?
Ca practică este mult mai dezvoltată, pen-
tru că se pune un accent sporit pe partea
practică. În acelaşi timp, cazuistica este
mult mai variată decât aici şi pot spune că
pacienţii, chiar şi cei de la universitate,
erau mult mai conştiincioşi, iar acest lucru
l-am observat pe parcursul anilor de trata-
ment. Este vorba de educaţie, până la
urmă, cei de acolo căutau rezolvarea unor
probleme care să le ofere un beneficiu func-
ţional. În ceea ce priveşte dezvoltarea şco-
lară, dată fiind, poate, şi apropierea lor de
americani, am constatat că au o experienţă
mult mai largă şi o deschidere mult mai
mare faţă de ceea ce este ortodonţia efec-
tiv. În Europa, în general, lucrurile au evo-
luat un pic mai greu. Nu am ales o
universitate din Europa tocmai din aceste
considerente: americanii au început să
dezvolte mult mai mult ortodonţia fixă, în
timp ce Europa s-a axat mai mult pe orto-
donţie cu aparate mobile, iar pe termen
lung, rezultatele sunt mult mai bune în
primul caz.

Privind retrospectiv, a fost ceva care
v-a motivat să alegeţi stomatologia ca
specialitate, a fost o opţiune de fami-
lie?

Am ales stomatologia încă din clasa a 
VII-a, inspirată de o doctoriţă stomatolog
de la şcoală, blondă, cu ochi albaştri, o per-
soană veselă, prietenoasă cu copiii; eu
eram cea care îi ducea pe colegii mei la ca-
binet. Am vizitat-o după ce am terminat
facultatea şi am avut o mică dezamăgire,
pentru că fusese repartizată într-un sat,
undeva prin Mehedinţi, şi privirea aceea
sclipitoare, care mie mi-a rămas foarte
bine întipărită în minte, era acum tristă.
Una peste alta, viaţa nu i-a surâs foarte
tare. Şi mi-am spus în sinea mea, neîn-
drăznind să-i spun ei, că prefer să nu ajung
să mă plafonez şi să rămân la un nivel pe
care ea ar fi putut să-l depăşească. Vremu-
rile au fost diferite.

Specializarea pe care aţi ales-o este
un serviciu premium în cadrul spec-
trului pe care stomatologia îl aco-
peră?
Ortodonţia este mai nobilă, într-adevăr.
Nu neapărat pentru că se adresează unei
categorii sociale în mod deosebit, ci pentru
că este mai prietenoasă cu pacienţii, mai
plăcută şi nu implică operaţiuni dureroase,
sângeroase sau traumatizante. Însă din
punct de vedere financiar este posibil ca în
momentul de faţă, din cauza nivelului ge-
neral de trai, să nu o poţi adresa chiar
celui mai de jos nivel de venituri; cu toate
acestea, avem şi pacienţi pe care îi ajutăm
chiar dacă nu au posibilităţi financiare –
persoane cu anumite diformităţi faciale,
care se nasc cu probleme, pe care încerc să
le ajut în măsura în care pot. Financiar,
într-adevăr, este un efort din partea pa-
cienţilor.

Din punctul acesta de vedere, pacien-
ţii sunt mai degrabă interesaţi de
acest serviciu din perspectivă estetică
sau medicală?
Tinerii sunt mai mult axaţi pe partea es-
tetică, iar cei trecuţi de 35 de ani caută şi
funcţionalitate; trebuie să recunosc că, în
ceea ce îi priveşte pe copii, părinţii, având
la rândul lor probleme în copilărie, îi aduc
din considerente funcţionale.

Este mai degrabă un punct de atracţie
pentru persoanele care activează în
spaţiul public, sau nu are importanţă?
În showbiz merge un pic mai greu din mo-
tive de look, sunt puţini cei care pot să
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apară pe „sticlă” cu aparate ortodontice. Dar în cazu-
rile mai puţin complicate există o variantă estetică ce
se poate combina foarte bine cu ieşirile în public, pe
scenă, la televizor ş.a.m.d. Am remarcat că persoanele
care caută foarte mult partea ortodontică combinând
funcţionalul cu esteticul lucrează în HR, PR sau au
alte profesii care implică o interacţiune frecventă cu
oamenii ori au funcţii de conducere, pentru că li se
pare că în momentul în care ai şi o anumită prezenţă
dentară, un zâmbet plăcut, reacţia din partea cealaltă
este foarte pozitivă; până la urmă, şi self esteem-ul lor
este foarte bine pus la punct în momentul în care văd
rezultatele. Începuturile sunt un pic mai anevoioase,
există o anumită rezervă legată de reacţia celorlalţi.
Dar lumea este obişnuită, acum 9 ani, când m-am în-
tors eu în ţară, era ceva greu de acceptat la un adult,
acum este deja mult mai uşor.

Ce v-au adus cei 5 ani de practică în Mexic, ca
experienţă profesională, ca experienţă perso-
nală?
Să ne gândim numai la faptul că am avut şansa să 
lucrez într-un cabinet de ortodonţie cu renume şi că
doctorul care a deschis clinica a fost printre fondatorii
ortodonţiei în Mexic. Vorbim de o clinică în care ve-
deam între 80 şi 120 de pacienţi pe zi, între 2 medici
şi 5 asistente. La început era ameţitor, dar toate aces-
tea m-au ajutat să pornesc mult mai uşor aici. În ceea
ce priveşte cazuistica, nu mă mai sperie în momentul
ăsta să văd dinţi în toate părţile. Am avut într-adevăr
o şansă deosebită, iar oamenii cu care am lucrat 
mi-au dat tot ce ştiu acum. Doctori erau tatăl, fiul
acestuia şi eu, şi au fost foarte multe momente în care,
deşi doctorul cel tânăr era mai mare decât mine cu 10
ani, ne aşeza unul lângă altul pentru a discuta un caz
sau altul. Niciodată n-a făcut diferenţa că el e copilul
lui şi eu sunt un outsider. Din contră, fiecăruia, în 
momentul în care i se părea că e corectă atitudinea
medicală a celuilalt, îi spunea «aşa e mai bine». În 
ortodonţie poţi să ajungi pe mai multe căi în acelaşi
loc. Ideea este să faci viaţa pacientului mai uşoară şi
tu să poţi să ajungi mai uşor la rezultate.

Se impune, în anumite situaţii, o anumită cola-
borare şi cu un cabinet stomatologic clasic?
100%. Practic am reuşit să creăm o echipă în care, de
exemplu, implantologul îmi cere mie spaţiul de care
are nevoie pentru a pune un implant şi atunci trebuie
să colaborez, alături de chirurgul maxilo-facial, sto-
matologul generalist, proteticianul sau parodontolo-
gul. Trebuie să ai un om cu care să poţi să comunici
din fiecare specializare şi acesta este, din punctul meu
de vedere, cel mai important aspect. Comunici cu el şi
ajungi la un consens în aşa fel încât avantajul să fie
al pacientului. Dacă nu poţi să comunici, totul este
pierdut.
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Ce particularitate aduce în activitatea dumnea-
voastră lucrul cu copiii?
Copiii sunt mai spontani, şi dacă ştii să vorbeşti cu ei,
este mai uşor de lucrat. Adulţii au anumite tabieturi,
au anumite reţineri legate de anumite intervenţii sau
pur şi simplu de a comunica. Copiii comunică mult mai
bine decât adulţii. Uneori poate contribuie şi faptul că
sunt mult mai relaxaţi, nu contează că scot o prostie
pe gură, te poţi distra; iar dacă se simt în largul lor şi
nu îi condiţionezi în mod exagerat, este foarte uşor să
lucrezi cu ei, atât timp cât nu îi minţi. Dacă i-ai minţit
sau i-ai păcălit, ai pierdut. Adultul este mai îngrădit
ca receptivitate încă, din punctul meu de vedere.

Contează mult, înţeleg, şi relaţia interumană
care se stabileşte cu pacientul.
Cred că în proporţie de 80% depinde de modul cum 
reuşeşti să te legi de pacient din punct de vedere psi-
hologic. Dacă încerci să te pui în pielea lui, îl înţelegi,
nu-i impui nişte lucruri, ci pur şi simplu i le explici,
atunci când le-a înţeles, le va accepta şi-ţi va respecta
indicaţiile şi toată munca pe care o depui. Dacă vrei 
să-i impui ceva, rămâne cu o frică... «dar de ce-mi spui
tu ce să fac? » Alegerea este oricum a pacientului şi este
foarte important ca lumea să înţeleagă asta.

Depinde mult succesul unei astfel de intervenţii
de ceea ce face pacientul?
Depinde foarte mult de pacient, pentru că este impor-
tant să aibă o atitudine pozitivă, să aibă o igienă foarte
bună şi să accepte că sunt momente în care trebuie să
poarte nişte lucruri care nu-i fac o deosebită plăcere.

Practic, succesul unui tratament ţine de medic, de 
pacient, iar la copii ţine şi de părinte. Dacă părintele
este circumspect, neîncrezător în tratament, dacă pri-
veşte negativ faptul că acel copil trebuie să poarte un
aparat, copilul nu-l va accepta şi nu va fi consecvent în
tratament. În relaţia medic-pacient adult, dacă pacien-
tului îi explici şi înţelege tot procesul, lucrurile se vor
derula fără probleme. Apar însă şi situaţii în care, deşi
ei ştiu clar timpul de tratament şi tu nu-l depăşeşti,
obosesc spre final şi, atunci când văd că rezultatele
sunt aproape gata, consideră că ultimele detalii nu mai
sunt importante; dar pentru mine sunt, din punct de
vedere funcţional. Din acest motiv este foarte impor-
tantă comunicarea cu persoanele implicate în trata-
ment. Dacă există reticenţe de la bun început, este mai
bine să caute altă persoană care să îi trateze.

Percepţia generală este că doamnele sunt mai 
interesate de aspectul exterior decât domnii. În
ce măsură se regăseşte asta şi în clientela dum-
neavoastră?
Ca proporţii, da, este adevărat. Femeile, chiar dacă vin
pentru o chestiune funcţională, sunt 100% convinse că
se obţine şi esteticul. Nu tot ce este estetic este func-
ţional, în schimb tot ce este funcţional, dacă ştii să-l
pui în valoare, este şi estetic. Bărbaţii care acceptă 
tratamentul sau caută tratamentul sunt foarte conşti-
incioşi.

Există anumite servicii mai cerute decât altele în
acest moment? Se prefigurează o tendinţă de piaţă
sau o nevoie către ceva anume în perioada asta?
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Se doreşte, în principiu, ca tratamentele ortodontice
sau aparatele ortodontice să se vadă cât mai puţin;
asta nu înseamnă că obţii un rezultat mai bun sau nu
înseamnă neapărat că ţi-e mai uşor. Există aparatele
linguale, de exemplu, care sunt mult mai greu de pur-
tat pentru că adaptarea este mai lentă – limba este cea
care suferă cel mai tare, dar şi vorbirea, însă combina-
ţia între diferitele tehnici poate conduce la o suportare
mai bună a tratamentul; pe de altă parte, o perioadă
de timp se pot purta aparate mobile transparente, care
se pot combina cu aparatele fixe, oferind pacientului o
varietate de opţiuni. Variante sunt, dar să zic că teh-
nologia ne aduce o schimbare radicală în ceea ce este
baza ortodonţiei fixe, nu.

În funcţie de ce criterii aţi ales spaţiul din Petofi
Sandor nr. 4 şi cât de mult influenţează locul în
care se află o  astfel de clinică succesul acestui
business?
Ca locaţie nu ştiu dacă neapărat are o importanţă 
deosebită. Atunci când ţi-ai făcut un brand şi un nume,
oamenii vin după medic, dacă rezultatele sunt cele pe
care le caută ei. Pe de altă parte, nici nu poţi să alegi o
locaţie într-o zonă foarte greu accesibilă. În principiu,
m-a interesat foarte tare ca accesul să fie uşor şi pentru
cei care vin cu maşina, şi pentru cei care vin cu mijloa-
cele de transport în comun; în plus, să fie într-un loc 
liniştit, un aspect care contează, din punctul meu de
vedere. Pe fondul acesta de stres în care trăim perma-
nent, aici este linişte, şi ce m-a determinat până la
urmă să aleg locaţia aceasta a fost lumina; atunci când
am ajuns aici, casa nu era renovată. În sediul vechi
eram la demisol, aveam puţină lumină naturală, or
aceasta îţi dă o anume jovialitate, te bucuri de ea, eşti
mult mai relaxat şi mai pozitiv, ca să zic aşa. Această
lumină care pătrunde prin tavan, în mansardă, creează
sentiment plăcut.

Aţi iniţiat sau aveţi în plan să iniţiaţi şi un soi de
abonamente sau o formulă pentru corporaţii ca
serviciu în pachetul de beneficii?
Cu privire la pachetele speciale pentru ortodonţie,
ideea o avem de ceva timp Eu o văd ca pe o posibilitate
fezabilă şi avem în proiect o idee care s-ar putea să vină
în avantajul tuturor, din punct de vedere stomatologic,
şi anume pachete stomatologice şi asigurări dentare.
Sper să reuşim, deşi o să fie o muncă titanică cu biro-
craţia.

Mai există şi o altă idee cu un orizont de termen
mediu, în afară de acest sistem de asigurări care
pare inovator?
Nu prea sunt astfel de sisteme de asigurări. În Mexic
am lucrat cu acest tip de asigurări şi echipele respec-
tive au deschis nişte clinici ale lor, în aşa fel încât cei
asiguraţi să poată avea toate serviciile în acelaşi loc.
Un alt proiect, pe care l-am început în iunie, se axează
pe educaţie şi informare în şcoli, pentru că, din păcate,
sunt foarte mulţi medici stomatologi care dau indicaţia
că tratamentul ortodontic începe în momentul în care
copiii au toţi dinţii permanenţi în gură. Nu este aşa.

Pe parte ortodontică, de îndreptare a dinţilor, este oa-
recum corect, dar trebuie privită şi partea ortopedică:
în momentul în care dinţii permanenţi au ieşit, creşte-
rea continuă foarte puţin şi nu pot să-i mai ajut în afec-
ţiunile de creştere osoasă. Educaţia este preţioasă,
trebuie să se ştie că este important să se procedeze 
astfel încât să nu se ajungă la chirurgii sau probleme
parodontale grave, implanturi şi reconstrucţii la vârsta
adultă – sunt multe situaţii în care, practic, fără 
chirurgie ortognată nu se poate rezolva cazul. Pe 
adulţi, din păcate, nu-i mai putem face să crească.
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