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Era digitală în care trăim şi globalizarea 
îşi pun amprenta bineînţeles şi asupra ser-
viciilor medicale. 

Sunt deja create diferite instrumente 
electronice care ajută medicul, de exemplu în diagnosticarea 
pacientului, instrumente care furnizează medicului cele mai 
probabile patologii corespunzător semnelor clinice şi paracli-
nice ale bolnavului. La fel, alte aplicaţii, de asemenea dispo-
nibile gratuit pe net, sunt create pentru a semnala eventuale 
incompatibilităţi ale diferitelor medicamente prescrise în ca-
drul unor tratamente complexe.

Specializarea tot mai accentuată a medicilor îi ajută să cu-
noască mai în profunzime o anumită parte a corpului uman 
sau anumite procese bio care se desfăşoară în acesta dar, pe 
de altă parte, medicul specializat poate pierde din vedere an-
samblul, „vede copacul dar nu mai vede toată pădurea”.

De aceea s-au înmulţit reuniunile medicale multidisciplina-
re şi dau ca exemplu Conferinţa Interdiab, la care au partici-
pat diabetologi, nefrologi şi cardiologi, tema constituind-o în 
principal problemele cardiace la bolnavii de diabet. De ase-
menea, este ştiut că la intervenţii chirugicale complexe par-
ticipă o echipă multidisciplinară, compusă din chirurgi de di-
ferite specializări precum şi medici din specialităţi medicale.

O problemă demult semnalată o constituie bolile rare, 
pentru care lipsa cazuisticii şi a cunoştinţelor necesare îi face 
pe medici uneori nici măcar să nu poată pune un diagnostic 
cu acurateţe. De aceea, medicii strâng rândurile şi se crează 
Reţele Europene de Referinţă pentru boli rare, cu sprijinul 
financiar dat de lansarea unor „Call-uri”. Condiţia de eligibili-
tate pentru fiecare boală rară este ca numărul minim de uni-
tăţi medicale fondatoare să fie de minim 10, ele trebuind să 
provină din minim 8 ţări diferite. La aceste reţele pot adera 
orice unităţi medicale interesate. De la noi un număr de 32 
de unităţi au trimis deja cereri de afiliere, preponderent din 
Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Craiova, Oradea. 

Călin Mărcuşanu

Instrumentele  
electronice în medicină
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în viziunea doctoriţei Monica Pop, medic primar oftalmolog, 
managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice Bucureşti

Medicii… 

Î
i dezavuez total pe cei 
care se lasă influenţaţi de 
media, neînţelegând că în 
această ţară numai nega-

tivul se vinde şi privesc astfel 
pe cei care se îngrijesc de să-
nătatea românilor. Sunt, cei 
mai mulţi dintre ei, oameni de 
calitate excepţională, care de 
multe ori fac imposibilul pen-
tru a salva un organ sau o viaţă, 
pentru a aduce o rază de soare 
pacientului şi celor dragi lui şi 
care suferă alături de ei!

Dezavuez, de asemenea, 
medicii incompetenţi sau pe 
cei care condiţionează actul 
medical! Aceştia nu au ce căuta 
în meseria aceasta sfântă! La fel 
cei care le vorbesc nepotrivit 
şi dur celor loviţi de boală, ne-
gândindu-se că nimeni nu vine 
la medic de plăcere şi că boala 
mai modifică psihologia bol-
navului. Un cuvânt frumos, o 
încurajare, un zâmbet, acorda-
rea de atenţie şi sufletului celui 
aflat în suferinţă, toate acestea 
pot face uneori mai mult decât 

un tratament sau chiar consti-
tuie un tratament, alături de cel 
medicamentos!

Dezavuez însă şi pacienţii 
care sunt nepoliticoşi cu corpul 
medical, care nu respecta voit re-
gulile impuse într-un spital în fo-
losul lor, care califică numai prin 
prisma a ceea ce văd în media, 
care nu plătesc asigurări de să-
nătate, care consideră că au nu-
mai drepturi, nu şi obligaţii. Din 
păcate, nu sunt deloc puţini! Dar 
media nu se ocupă şi de compor-
tamentul pacienţilor, decât de cel 
al unor medici care nu fac cinste 

breslei lor. Trebuie agresat grav 
sau chiar ucis un cadru medical 
pentru ca media să-i dea im-
portanţă! Şi nu e drept! De câte 
ori aţi văzut în media informaţii 
medicale greşite despre câte un 
caz, transmise doar de familia 
respectivă? Noi, ca medici, ne 
dăm seama de multe probleme 
medicale spuse greşit la TV.

Aţi văzut ca media să reabi-
liteze imaginea medicului sau a 
spitalului denigrate pe nedrept?! 
Vă spune asta ceva?! Medicul, pe 
lângă o bună pregătire, trebuie 
să fie şi puţin actor. E şi el om ca 
toţi ceilalţi, cu probleme, neca-
zuri, frământări, dar pe care tre-
buie să le “uite” în faţa celui su-
ferind, să-i zâmbească, să-i dea 
curaj! Şi nu-i uşor. Aşadar, dragi 
romani, respectaţi-i şi iubiţi-i pe 
cei care vă îngrijesc sănătatea! 
Cei mai mulţi merită asta din 
plin! Oricum, salvarea sănătăţii 
sau a vieţii nu pot fi plătite cu 
tot aurul din lume! Sănătatea nu 
are preţ! Dar cu respect, iubire şi 
consideraţie, SE POATE!!!

Sunt foarte mândră de colegii mei, în general! Vorbesc de medicii dăruiţi acestei meserii, 
români, bineînţeles, oriunde s-ar afla ei! Cei mai mulţi fac cinste celei mai nobile mese-
rii din lume prin competenţă, dăruire şi sacrificiul timpului şi al vieţii lor, puse în slujba 
sănătăţii celor aflaţi în dificultate fizică sau sufletească, sau ambele! Mă gândesc mai ales 
la medicii rămaşi în România, unii specialişti ale căror nume au traversat de mult graniţele 
ţării. Dar nu numai! Şi medicii specialişti, rezidenţi şi stagiari… toţi cei care, în pofida 
dificultăţilor, au ales să rămână, să-şi ajute şi să-şi salveze semenii!

4

Relaţia medic pacient





Afecțiuni 

 oculare  
congenitale

V
om trece în revistă 
doar câteva dintre cele 
mai frecvente afecțiuni 
oculare congenitale, 

cu scopul de a-i face atenți pe 
părinți la anumite semne şi 
simptome care impun prezen-
tarea de urgență la medicul of-
talmopediatru. 

Obstrucția de  
canal lacrimo-nazal

Reprezintă una dintre cele 
mai comune afecțiuni întâlnite 
în oftalmologia pediatrică, fi-
ind prezentă la aproximativ 6% 
dintre nou-născuți. Copilul are 
ochiul afectat în permanență 
lăcrimos, iar intermitent face 
şi secreții muco-purulente. În 
prima fază, tratamentul constă 
în menținerea unei igiene rigu-
roase, masaj la nivelul sacului 
lacrimal şi in caz se infectare  
picături cu antibiotic. Dacă nu 
se rezolvă prin astfel de măsuri, 

următoarea etapă este cea chi-
rurgicală prin sondaj, o inter-
ventie usoara care se face de 
preferinta si cu rezultate foarte 
bune sub varsta de 1 an.

Deşi lăcrimarea apare cel 
mai frecvent în afecțiunea pre-
zentată mai sus, există multiple 
alte cauze de lăcrimare, cea mai 
periculoasă dintre ele (dacă nu 
este descoperită la timp) fiind 
glaucomul congenital. Pe 
lângă lăcrimare, copilul mai 
poate avea unul sau ambii ochi 
mai mari (anormal de mari), 
sensibilitate la lumină şi un as-
pect tulbure, lăptos, al corneei 
(corneea reprezintă prima len-
tilă a ochiului, din fața irisului 
-culoarea ochiului, şi care în 
mod normal este transparen-
tă). Glaucomul congenital re-
prezintă o urgență medicală 
- diagnosticul precoce, trata-

Afecţiunile  oculare congenitale pot afecta fiecare structură 
a globului ocular şi sunt extrem de variate, de la afecțiuni 
uşoare până la foarte grave, care se soldează cu pierderea 
de vedere. Pot apărea izolate sau în cadrul anumitor sin-
droame ce afectează mai multe organe.

Dr. Adina 
Grigorescu,
medic primar  
oftalmolog,  

Clinica Oftapro
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mentul chirurgical imediat şi 
controalele periodice regulate 
stau la baza unui prognostic vi-
zual favorabil.

Cataracta congenitală
Constă în opacifierea crista-

linului (o altă lentilă a ochiului 
care în mod normal este trans-
parentă). Copilul cu cataractă 
poate avea un reflex pupilar 
albicios (în loc de roşiatic). Ca-
taractă congenitală poate apă-
rea doar la unul sau la ambii 
ochi. Atunci când cataracta este 
densă şi în centrul pupilei (al 
axului optic), trebuie operată. 
Tratamentul chirurgical cât mai 
precoce- la cateva saptamani de 
viata (mai ales în cataracta uni-
laterală), urmat de prescrierea 
ochelarilor corespunzători şi 
urmărirea îndeaproape a copi-
lului de către medicul oftalmo-
pediatru, este esențial pentru 
dezvoltarea şi recuperarea ve-
derii la ochiul afectat. 

Dintre afecțiunile pleoape-
lor, voi aminti despre ptoza pal-
pebrală congenitală şi despre 
hemangiomul capilar. Ptoza 
înseamnă o pleoapă mai căzu-
tă, care poate să acopere pupila 
(axul vizual) şi în felul acesta să 
determine scăderea vederii la 
ochiul afectat (ambliopie). Dacă 
ptoza este bilaterală, copilul 
poate adopta o poziție anormală 
a capului, cu bărbia ridicată, în 
încercarea de a vedea mai bine. 
Daca acopera pupila trebuie 
operata cat mai devreme pentru 
ca poate compromite vederea. 
Hemangiomul capilar este o 
formațiune vasculară foarte des 
întâlnită şi care apare de obicei 
sub forma unor pete roşiatice 
pe pleoapă (leziuni superficiale)

care de regula nu necesita trata-
ment.Dar pot fi şi hemangioame 
mai mari sau profunde, care 
determină ptoză (căderea pleoa-
pei) sau induc astigmatism (un 
defect de dioptrii), şi care netra-
tate la timp pot duce la scăderea 
de vedere.

Aşa cum am spus, exis-
tă multiple alte malformații 
congenitale care pot fi situate 
la orice nivel ocular (cornee, 
iris, cristalin, retină, nerv optic 
etc.). Acestea sunt cu atât mai 
periculoase atunci când ob-
struează axul vizual şi împiedi-
că dezvoltarea vederii. 

Aşadar, ori de câte ori 

părinții observă ceva în nere-
gulă la ochii copilului lor (ca 
formă sau ca aspect), trebuie 
să solicite de urgență un con-
sult la un medic oftalmopedi-
atru! Orice semn de acuitate 
vizuală scăzută (copilul de câ-
teva luni nu urmăreşte obiecte 
mari, nu le fixează, sau are un 
joc permanent al ochilor – nis-
tagmus, sau pupila are o culoa-
re anormală, sau ochii nu au o 
poziție normală etc.) – trebuie 
să alarmeze părintele şi să-l 
trimită de urgență la medic. 
Există afecțiuni în care numai 
diagnosticul şi tratamentul cât 
mai precoce pot salva vederea!  

OFTAPRO  
„Excelenţă individuală  

şi în echipă”.

Telefon:  0212525201,  
0212525217, 0318057824,  
0730593534, 0754779765

Adresă:  B-dul Mărăşeşti,  
nr. 15, sector 4, Bucureşti

E-mail: www.oftapro.ro

RevitalVision / NEUROVISION
Singura clinică din România care tratează  

AMBLIOPIA la adult şi adolescent.

Cea mai experimentată  
clinică din România specializată  
în strabism şi oftalmopediatrie

7saptamanamedicala.ro
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S
tudiile efectuate de-a 
lungul timpului pe po-
pulaţiile centenariene 
din diverse zone ale 

globului au scos la iveală câteva 
caracteristici comune ale aces-
tora–alimentaţie moderată 
cantitativ dar variată, cu 
evitarea tutunului şi exce-
sului de alcool, durata co-
respunzătoare a somnului 
(6-8 ore), activitate fizică şi 
sexuală regulată, prezenţa 
unui mediu familial şi social 
suportiv (familie, prieteni), 

O viaţă cât mai lungă
O viaţă cât mai lungă, însoţită de o stare de energie şi 
sănătate optime, reprezintă un vis vechi al umanităţii şi o 
preocupare continuă a ştiinţei care a dus la apariţia unei 
noi ramuri a medicinei – medicina anti-aging. Fiinţele 
umane au ritmuri diferite de îmbătrânire şi de aceea 
savanţii au descris trei moduri diferite de a caracteriza 
vârsta unei persoane. Primul este vârsta cronologică-
cea înscrisă în certificatul de naştere, al doilea este 
reprezentat de vârsta biologică-măsurată prin bioindi-
catori (glicemie, colesterol, nivele hormonale, tensiune 
arterială, acuitate auditivă, capacitate de efort, masă 
musculară, etc) care măsoară cât de bine funcţionează 
sistemele tale fiziologice şi ultimul-vârsta psihologică 
este experienţa subiectivă a fiecăruia dintre noi de-
spre îmbătrânire. Dacă vârsta cronologică nu poate fi 
schimbată, putem îmbunătaţi majoritatea indicatorilor 
vârstei biologice şi psihologice şi astfel putem câştiga 
în sănătate şi vitalitate.

Dr. Nicoleta Mîndrescu
Medic primar diabet, nutriţie, 

boli metabolice, medic sp . 
endocrinolog şi board diplo-

mate în med . anti-aging
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atitudine pozitivă faţă de 
stress, simţ al umorului dez-
voltat, caracter puternic şi 
inteligenţă.

Nu întâmplător prima ca-
racteristică enumerată se re-
feră la alimentaţie. Intestinul 
este un al doilea creier ce pro-
duce peste 20 de neurotrans-
miţători, inclusiv serotonina şi 
influenţează major dispoziţia, 
apetitul, calitatea somnului, sta-
rea de sănătate în general. Re-
cunoaşterea rolului major al in-
testinului ne ajută să înţelegem 
mai bine importanţa hidratării 
şi a nutriţiei pentru o viaţă mai 
lungă şi mai sănătoasă.

Se discută mult astăzi des-
pre inflamaţie şi rolul ei în îm-
bătrânire-fie că vorbim despre 
bolile neurodegenerative pre-
cum Alzheimer, sau cele articu-
lare-artrozele, cardiace-angina, 
infarctul, osoase-osteoporoza, 
afectarea cutanată-ridurile şi 
pierderea elasticităţii-inflama-
ţia este prezentă peste tot, con-
secinţa ei este creşterea numă-
rului de radicali liberi cu efecte 
devastatoare asupra ţesuturilor. 
Prin dozarea protei-nei C reac-
tive, de exemplu, o putem cuan-

pastele, orezul, cartoful trebuie 
consumate în cantităţi mici şi 
nu zilnic deoarece stimulează 
în exces secreţia de insulină şi 
favorizează apariţia obezităţii, 
diabetului, dislipidemiilor dar 
şi a bolilor cardiovasculare sau 
maligne. Nivelele crescute ale 
glicemiei rezultate prin consu-
mul frecvent al acestor alimen-
te inhibă eliberarea corespun-
zătoare a cortizolului, hormo-
nului de creştere, estradiolului 
şi testosteronului, ducând la o 
îmbătrânire prematură.

Aportul de proteine este 
esenţial pentru o viaţă lungă şi 
sănătoasă. Sursele principale de 
proteine animale recomandate 
în medicina anti-aging sunt peş-
tele, carnea şi ouăle, pe locul 2 
situându-se produsele lactate şi 
branzeturile. Consumul de pro-
teine este esenţial pentru prezer-
varea masei musculare şi com-
baterea sarcopeniei ce apare cu  
înaintarea în vârstă, permite un 
mai bun control al greutăţii, creş-
te nivelul hormonal, aduce un 
aport crescut de fosfor necesar 
sintezei moleculei de ATP-fur-
nizorul principal de energie, re-
comandările fiind de 0,8-1 g /kg 
corp. În ceea ce priveşte laptele şi 
brânzeturile, datorită alergiilor 
frecvente, agravate prin procesul 
de pasteurizare şi intoleranţei la 
lactoză, deseori întâlnite la adult, 
aceste surse de proteine trebuie 
limitate cantitativ.

Cât despre grăsimi, acestea 
sunt necesare unei bune func-
ţionări a organismului întrucât 
intervin în sinteza hormonilor 
steroizi, menţin integritatea şi 
funcţionarea membranelor ce-
lulare, intervin în producţia de 
căldură, menţin pielea şi părul 

tifica şi putem adopta obiceiuri 
alimentare care să scadă acest 
status inflamator nociv prin 
utilizarea vitaminei E, a acizilor 
graşi omega 3, anti-oxidanţilor, 
etc şi a alimentelor bogate în 
aceste componente.

Din studiile efectuate 
pe centenarieni s-a consta-
tat că o trăsătură comună a 
alimentaţiei acestora este 
numărul redus de calorii 
ingerate zilnic faţă de me-
dia populaţiei. În alimentaţia 
obişnuită a centenarienilor intră 
obligatoriu fructele şi legumele, 
câştigul ponderal de-a lungul 
vieţii este mic, iar stresul oxi-
dativ este menţinut la valori 
minime. Variaţia alimentelor 
poate fi, de asemenea o trăsă-
tură importantă a alimentaţiei 
longevivilor precum şi o bună 
hidratare, cu lichide non acide, 
iar folosirea cafelei, ceaiurilor 
sau băuturilor pe bază de cola se 
înscrie la capitolul - moderaţie, 
efect benefic având în vedere 
rolul proinflamator al acestora.

În ceea ce priveşte macro-
nutrienţii-glucide, proteine şi 
lipide, recomandările sunt cla-
re. Trebuie să consumăm ca şi 
glucide sănătoase-fructe, legu-
me (cruciferele sunt esenţiale), 
cereale germinate ce conferă 
energie dar şi protecţie cardi-
ovasculară, cerebrovasculară 
şi anticancer şi fructe oleagi-
noase, acestea din urmă numai 
după ce au stat măcar 12 ore 
în apă-proces necesar inacti-
vării acidului fitic, aflatoxinei 
şi a altor inhibitori enzimatici 
ce neutralizează enzimele di-
gestive din intestin. Pe de altă 
parte glucidele nesănătoase–
dulciurile concentrate, pâinea, 
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sănătoase, asigură funcţionarea 
sistemului nervos la parametri 
optimi. Grăsimile recomandate 
în nutriţia anti-aging sunt cele 
saturate şi nesaturate care nu 
au suferit modificări în proce-
sul de preparare şi nu au efecte 
proinflamatorii. Un exemplu 
de grăsime saturată sănătoasă 
este colesterolul redus, prezent 
în carnea proaspată, preparată 
la temperaturi scăzute, sub 80-
100 grade Celsius, spre deose-
bire de colesterolul oxidat, atât 
de periculos pentru peretele ar-
terial şi care abundă în alimen-
tele vechi, excesiv preparate sau 
pregătite la temperaturi înalte. 
Aproape orice fel de grăsime 

poate deveni toxică atunci când 
e oxidată şi acest lucru se întâm-
plă când procesul de preparare 
include temperaturi înalte (este 
cazul grăsimilor trans). Dintre 
grăsimile polinesaturate care 
nu trebuie să lipsească dintr-
o alimentaţie antiîmbătrânire 
sunt binecunoscuţi acizii graşi 
omega 9 (oleic)-din uleiul de 
măsline, omega 6 (acidul lino-
leic) şi omega 3 (alfa linolenic, 
eicosapentaenoic şi docosahe-
xaenoic). Consumul acestora 
sau suplimentarea lor atenuea-
ză starea de oboseală, depresia, 
îmbunătăţesc memoria, profilul 
lipidic, funcţia cardiovasculară, 
funcţia imună, etc.

O alimentaţie optimă, 
care să întârzie sau să atenu-
eze procesul de îmbătrânire 
trebuie să asigure o propor-
ţie optimă şi în micronutri-
enţi (vitamine şi minerale), 
cu atât mai mult cu cât una din 
trei persoane suferă de astfel de 
deficienţe. De asemenea, având 
posibilitatea de a determina 
statusul antioxidant al orga-
nismului, putem recomanda la 
cei deficitari în antioxidanţi-fu-
mători, persoane expuse intens 
stresului, sau care lucrează în 
medii toxice, celor ce suferă de 
boli cronice–diabet, boli cardi-
ovasculare, etc să apeleze la su-
plimentarea acestora folosind 
ca preparate–resveratrolul, co-
enzima Q10, flavonoizi, gluta-
mine, beta carotene,etc

Apa, constituentul major al 
corpului uman nu poate lipsi 
din alimentaţia antiaging-1,5-2 
l de apă sunt esenţiali zilnic 
pentru funcţionarea circulaţi-
ei, a funcţiei excretorii, pentru 
prevenirea obezităţii şi a cance-
rului, pentru elasticitatea pielii 
dar şi pentru funcţia cognitivă. 
Utilizarea filtrelor poate îmbu-
nătăţi calităţile apei atunci când 
se suspectează contaminarea 
acesteia cu nitriţi, metale grele, 
pesticide, poluanţi industriali. 

În concluzie, avem azi, 
într-o mare măsură, posib-
litatea de a alege cum îmbă-
trânim-adoptăm obiceiuri 
benefice şi o alimentaţie op-
timă şi le încorporăm într-un 
stil de viaţă sau ne lăsăm în 
voia „vânturilor, valurilor“, 
dând vina pe paşaportul 
genetic sau pe duşmani in-
vincibili (trecerea timpului, 
stresul, dependenţele)
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Apa este componenta principală a experienţei SPA iar hi-
droterapia e folosită în medicina tradiţională de sute de ani, 
încă din timpul vechilor greci şi romani. Denumirea Vichy 
este dată de la oraşul cu acelaşi nume din Franţa unde există 
cinci izvoare termale ce au inspirat design-ul acestui duş.

D
uşul Vichy este un tip 
special de masaj pe 
bază de apă, o formă 
specială de hidrote-

rapie cu rol neaşteptat de bun 
în relaxarea imediată, îmbună-
tăţirea circulaţiei sanguine şi 
limfatice.

Duşul Vichy este format 
dintr-un set de 5-7 capete de 
duş, mai mici decât cele obiş-
nuite, dispuse longitudinal 
deasupra unei mese de trata-
ment astfel încât se obţine “o 
cascadă de apă caldă”  în timp 
ce pacientul stă culcat. Terape-
utul acoperă zonele intime sau 
pacientul stă în decubit ventral 
cu faţa protejată. Apa curge la 
o presiune şi o temperatură 
stabilite în prealabil de către 
terapeut.

Pentru creşterea eficienţei 
se poate combina cu masajul 
de relaxare executat în timp ce 
curge apa şi la care se adaugă 
uleiuri esentiale sau scrub.

Beneficiile duşului Vichy sunt:

Îmbunătăţirea circulaţiei sanguine 

Îmbunătăţirea circulaţiei limfatice

Exfolierea celulelor moarte

Hidratarea pielii

Prevenirea şi îndepărtarea celulitei

Scăderea durerilor musculare�

Beneficiile hidroterapiei  
- Duşul Vichy

Dr. Fătulescu Simona,
medic specialist BFT 

(Balneo-Fizio-Terapie), 
Centrul Medical Sanconfind, 

Poiana Câmpina

Duşul Vichy cu masaj este 
unul dintre cele mai deosebite şi 
mai căutate metode de relaxare 
rapidă. Poate fi recomandat ca 
simplă formă de hidroterapie sau 
ca parte integrantă din tratamen-
tele corporale după exfoliere, 
masaj cu nămol, diferite tipuri 
de împachetări (cu nămol, geluri 
anticelulitice, geluri hidratante).

Pentru îmbunătăţirea stării 
generale este bine să se facă re-
gulat cel puţin un duş Vichy la 
două săptămâni.

17saptamanamedicala.ro

Reabilitare medicală
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Ce este ulcerul şi ce îl cauzează?
Termenul de boală ulceroasă (ulcer peptic) indică deteriorarea ţesuturilor 
stomacului sau ale duodenului. Ulcerul poate fi situat pe pereţii stomacului 
(caz în care avem de-a face cu ulcer gastric) sau în partea lui inferioară ori 
în porţiunea iniţială a duodenului (ulcer duodenal).

Infecţia cu Helicobacter pylori (H. 
pylori, helicobacterioza) a fost 
identificată încă din 1875 de savanţii 
germani, dar confirmată abia în 1982 

de o echipă de medici australieni şi bri-
tanici ca fiind cauza principală a dezvol-
tării ulcerului gastric şi duodenal. Des-
coperirea H. pylori ca agent cauzator al 
bolii ulceroase a revoluţionat puterea 
de înţelegere a tratamentului medical. 
Terapia anti H. pylori a diminuat foar-
te mult recidivele, iar eradicarea acestei 
bacterii grăbeşte vindecarea şi reduce 
riscul de recurenţă sau hemoragii la pa-
cienţii cu ulcer gastric sau duodenal.

Infecţia cu Helicobacter pylori 
apare, de regulă, în copilărie şi deseori 
rămâne neobservată. Datorită capa-
cităţii sale de a neutraliza aciditatea 
sucului gastric, microbul Helicobacter 
pylori are proprietatea de a supravieţui 
în stomacul omului un timp îndelun-
gat, parazitând în timp mucoasa, pe 
care o distruge treptat. Infecţia pro-
voacă iniţial gastrită şi mici eroziuni pe 
mucoasa stomacului şi a duodenului, 
apoi aceste eroziuni provoacă fie gas-
trită cronică, fie distrugerea profundă 
a pereţilor stomacului, ceea ce numim 
a fi ulcer. Dacă nu este depistată şi tra-
tată corespunzător, helicobacterioza se 
poate dezvolta atât de mult încât să dea 
nu doar gastrită atrofică sau ulcer, ci şi 
să provoace cancer de stomac.

Există însă şi alte cauze ce pot fa-
voriza şi provoca ulcerul gastric. Un loc 
important îl ocupă hiperaciditatea gas-
trică, care poate avea la bază fie o cauză 
genetică, fie un stil de viaţă defectuos 
(stres, fumat, nutriţie inadecvată). Tră-
im într-o eră a consumului exagerat de 
medicamente, până la abuz chiar, şi nu 
este de mirare că o altă cauză a ulcerului 
este adesea abuzul pe termen lung de 
tratament cu antiinflamatoare nestero-
idiene, cum ar fi ibuprofenul şi aspirina.
(http://consumer.healthday.com/ency-
clopedia/digestive-health-14/digestion-
health-news-200/aspirin-ibuprofen-
and-intestinal-disorders-644754.html). 
Apariţia ulcerului pe fondul utilizării 

îndelungate a medicamentelor speci-
ficate mai sus nu este cauzată de iritaţia 
directă a pereţilor stomacului, ci pentru 
că, ajungând în sânge, aceste medica-
mente blochează mecanismele biochi-
mice care protejează mucoasa gastrică 
de acţiunea agresivă a acidului din su-
cul gastric.

Sindromul Zollinger - Ellison 
(gastrinomul) este, de asemenea, o 
boală rară care determina organismul 
să producă acid gastric în exces ce 
poate duce la îmbolnăvirea de ulcer.

Dacă dorim să prevenim ulcerul 
este important să avem în vedere o se-
rie de factori de risc care favorizează 
apariţia acestei afecţiuni printre care se 
numără: fumatul, consumul excesiv de 
alcool, consumul de medicamente cu 
steroizi (cei folosiţi în tratamentul de 
astm), hipercalcemia, antecedente în fa-
milie şi chiar depăşirea vârstei de 50 ani.
Simptome

Dacă avem senzaţii de arsură sau 
de măcinare în partea superioară sau în 
partea stânga a abdomenului, dureri ab-
dominale acute la câteva ore după masă 
sau chiar în timpul somnului, atunci pu-
tem suspecta că acestea sunt dureri de 
stomac, ce fac parte din simptomatolo-
gia ulcerului. Alte simptome frecvente 
sunt greaţa, voma, senzaţia de saţietate 
precoce, balonarea şi disconfortul în 
partea superioară a abdomenului după 
servirea mesei. Uneori, durerea cauzată 
de ulcer este surdă şi irizată şi putem 
crede că este în zona spatelui.

Există tendinţa de a nu lua primele 
semne ale bolii în serios şi de a le cata-
loga că pe simple dureri de stomac, însă 
în lipsa unei diagnosticări corecte şi a 
unor măsuri ferme şi scheme de trata-
ment, în timp afecţiunea se va agrava. 
Ulcerul se va extinde şi vor interveni 
simptome foarte grave precum senzaţia 
permanentă şi acută de arsură, vărsătu-
rile cu sânge, scaunul de culoarea maro 
închis şi cu sânge, paloarea, slăbiciunea, 
leşinul şi scăderea bruscă şi inexplica-
bilă în greutate. Acestea simptome pot 
fi semne ale complicaţiilor extrem de 

periculoase, precum hemoragia sau 
ulcerul perforat şi este necesar consul-
tul medical de urgenţă. Dacă boala este 
depistată în timp util, chiar şi după apa-
riţia acestor simptome foarte grave, ea 
poate fi încă tratată şi vindecată. Medi-
cul specialist construieşte schema trata-
mentului ulcerului, individual, pentru 
fiecare pacient, în funcţie de cauza bolii 
şi de starea pacientului.
Terapiile ScienceMed

Cercetările de ultimă oră au 
evidențiat că prima dată apare deze-
chilibrul energetic, care duce apoi la 
dezechilibru celular, pentru ca abia la 
final problemele să se reflecte la nivel 
organic şi, practic, să se declanşeze 
boala. Prin urmare, infecția nu s-ar 
putea produce dacă la nivel energetic 
ar exista un echilibru. Medicina cuan-
tică, parte a Medicinei integrate, detec-
tează dezechilibrul la nivel energetic, 
iar electrosomatografia interstițială pe 
cel la nivel celular, astfel încât putem 
interveni eficient pentrurestabilirea 
echilibrului şi recăpătarea stării de să-
nătate chiar înainte de declanşarea bolii 
în plan fizic. Remediile homeopate, ge-
moterapia, fitoterapia şi terapia florală 
Bach, administrate într-un tratament 
complet şi personalizat pentru fiecare 
pacient în parte, pot reface dezechili-
brele de la nivelul energetic sau celular 
înainte ca ele să se propage la nivel fizic.

Primul lucru pe care medicina in-
tegrată îl face este creşterea capacității 
organismului de protecție şi vindecare 
şi refacerea forței vitale a organismului. 
Practic, putem preveni îmbolnăvirea 
prin acțiune la nivel energetic, mental, 
emoțional şi fizic. În cazul în care ați 
aşteptat, totuşi, prea mult pentru a pu-
tea preveni, iar boala e deja instalată, 
metodele de tratament ale Medicinei 
Integrate ScienceMed acționează refă-
când matricea informațională a orga-
nismului, stimulând formarea natura-
lă de celule stem şi stimulând procese-
le de refacere ale structurilor celulare 
îmbătrânite şi/sau bolnave.
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Studiu de caz
Domn, 75 ani, cancer al limfei.

A făcut chimioterapie însă la 
primele doze s-a simţit foarte 
rău, astfel încât tratamentul a 
trebuit să fie întrerupt. Fami-
lia a decis să îi administreze 
câte 2, apoi 3 pliculeţe de 
Bio Active MC/zi şi, după 14 
zile, analizele au confirmat că 
poate reîncepe chimioterapia. 
Tratamentul chimioterapic a 
fost suportat de organism, pa-
cientul a reuşit să mănânce, să 

se odihnească şi să nu piardă 
în greutate pe parcursul şedin-
ţelor. 

În acest moment a terminat 
chimioterapia şi continuă să ia 
2 pliculeţe de Bio Active MC/
zi, pentru înca 30 zile. 

În scopul prevenţiei rea-
pariţiei cancerului, specialiştii 
români şi japonezi recomandă 
persoanelor care au trecut prin 
aceste probleme de sănătate, 
să facă 2 cure x 30 zile/an cu 2 
pliculeţe Bio Active MC /zi. 

Bio-Active MC,  
produs japonez de excepţie!

Notă: Bio Active MC 
este un supliment 

alimentar şi nu înlocu-
ieşte tratamentul reco-
mandat de medic sau 

un regim alimentar va-
riat. Rezultatele diferă 
în funcţie de organis-

mul fiecărei persoane, 
dar este întru totul 

natural şi ajută la buna 
funcţionare a organis-
mului. De asemenea, 
prin bogatul conţinut 

de Beta-D-Glucan, lup-
tă cu celulele cance-

roase. Vă recomandăm 
să îl achiziţionaţi din 
punctele autorizate 
de pe site-ul nostru, 

pentru a beneficia de 
sfat autorizat de admi-

nistrare.

 •Deoarece sănătatea este mai 
bună decât toate şi meriţi să 
ai parte de ea!
 •Deoarece conţine 100% 
extract din ciuperca Agari-
cus Blazei Murill, denumită 
„Ciuperca lui Dumnezeu”, 
cunoscută pentru acţiunea 
anti-tumorală puternică.
 •Deoarece ciuperca este cul-
tivată în mediu natural, nu 
în seră, fără îngrăşăminte 
chimice.
 • Deoarece Bio Active 
MC îţi oferă garanţia calităţii 
japoneze, prin mărcile primi-
te de la asociaţii de Medicină 

Alternativă şi Complementa-
ră din Japonia.
 •Deoarece îl achiziţionezi 
din farmacie sau plafar, cu 
indicaţii de administrare per-
sonalizate.
 •Deoarece vezi minime îmbu-
nătăţiri ale stării de sănătate 
în 10-12 ZILE!
 •Deoarece sănătatea este mai 
bună decat toate şi meriţi să 
ai parte de ea!
 •Conţine 120 de elemente ne-
cesare organismului (minera-
le, aminoacizi, oligoelemen-
te) şi este uşor de înghiţit şi 
uşor de asimilat!

De ce Bio-Active MC?

Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading,  

Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu •  

Web: www.ejtrading.eu

Statistică realizată cu ajutorul feed-back-urilor consumatorilor: 83% dintre pacienţi au văzut îmbună-
tăţiri majore în primele 10 zile de administrare (stări de rău ameliorate, ameliorarea durerilor, coordonate fizice 
îmbunătăţite), 12% au observat o uşoară ameliorare a stării generale, iar 5% nu au reuşit să consume produsul 
deoarece organismul l-a respins pe moment, urmând ca după o pauză de 6 luni să-l reîncerce (acest lucru se 
poate întâmpla pe fondul unor tratamente invazive care fac să nu mai tolerăm anumite alimente, deşi nu avem 
alergie la ele) . Pentru a afla dacă Bio Active MC este potrivit pentru dumneavoastră, în acord cu tratamentul 
primit de la medic, contactaţi distribuitorii autorizaţi, mentionaţi pe site-ul   www.ejtrading.eu sau telefonic .







Instrucţiuni de utilizare: Numai pentru adulţi. 1-2 capsule/zi, cu 2 ore înainte de actul sex-
ual, în timpul sau după masă, cu o cantitate suficientă de apă.Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A nu se lasă la îndemână şi 
la vederea copiilor mici. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.

Contraindicaţii: Contraindicat copiilor şi femeilor însărcinate sau care alăptează, precum 
şi în caz de afecţiuni grave de natură hepatică, renală, cardiacă, neurologica sau psihică. 
Contrindicat persoanelor alergice la produsele apicole sau la oricare alt ingredient al pro-
dusului. INTERZIS SPORTIVILOR!

Pachetul conţine: 40 de capsule x 425mg

Efecte:

 • Susţine activitatea sexuală masculină
 • Contribuie la bună circulaţie a sângelui în zona pelviană
 • Optimizează performanţele sexuale
 • Contribuie la menţinerea echilibrului hormonal
 • Contribuie la menţinerea concentraţiilor normale de testosteron din sânge şi la 

funcţionarea normalăa sistemului imunitar

Supliment alimentar 
Descriere:: Zincul contribuie la: menţinerea 
fertilităţii şi reproducerii normale; menţinerea 
concentraţiilor normale de testosteron din 
sânge; funcţionarea normală a sistemului imu-
nitar; protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ; procesul de diviziune celulară; sin-
teza normală a ADN. Polenul este bogat în fitoestrogeni şi este o sursă naturală de aminoaci-
zi, vitamine, minerale şi antioxidanţi. Panax ginseng (Ginseng) sprijină activitatea normală a 
sistemului nervos şi contribuie la diminuarea unui mare număr de factori nefavorabili. Tribu-
lus terrestris (Colţii-babei) şi Onopordonium acanthium (Scai-magaresc) sprijină activitatea 
sexuală şi funcţiile sistemului reproductiv, ajuta la creşterea libidoului. Astragallus glycyphyllos 
(Unghia-găii) sprijină spermatogeneza normală. Hypericum perforatum (Sunătoarea) şi Valeri-
ana officinalis (Valeriană, Odolean) îmbunătăţesc funcţiile sistemului nervos şi bună dispoziţie, 
creând condiţii adecvate pentru activitatea sexuală. Ginkgo biloba (Ginkgo) şi Zingiber offici-
nalis (Ghimbir) îmbunătăţesc aportul de sânge către organele sexuale şi contribuie la circulaţia 
normală a sângelui în zona pelviană. Viola tricoloris (Trei-fraţi-pătaţi) contribuie la funcţionarea 
normală a activităţii hormonale. Verbena officinalis (Verbina) ajută la desfăşurarea normală a 
funcţiilor sistemului reproductiv feminin şi contribuie la atingerea sensibilităţii sexuale maxime.

EROMAX UNIVERSAL

Distribuitor: SC Green Power Distribution SRL
Str. Principală Nr 444, Frumusani, Jud. Calarasi

Tel: 0342 220 185 
mail: office@greenpowerdistrib.ro

www.greenpowerdistrib.ro

Importator: SC Proderma Int Srl
Str Cauzasi, nr 33 bis, ap 1, sector 3, Bucuresti

Tel: 0745366906/0748152522
mail: office@proderma-eu.com

www. proderma-eu.com



Descriere: Ascorbatul de calciu (Vitamina C 
alcalină), spre deosebire de vitamina C standard, 
prezintă avantaje majore: neutralizează aciditatea 
din fluidele organismului (sânge, plasmă, salivă, 
lichid interstiţial); nu irită stomacul (nici măcar la 
doze mari); menţine nivelul normal al pH-ului (7,5-
7,6). Calciul reţine vitamina C mai mult în celule, am-
plificând astfel durata şi eficienţa acţiunii acesteia.

Efecte:

 • funcţionarea normală a sistemului imunitar 
(Vitamina C, Vitamina A - ca beta-caroten, 
Vitamina B6,Seleniu, Zinc, betaina)

 • funcţionarea normală a sistemului nervos (C, B6)
 • menţinerea sănătăţii psihice (C, B6)
 • funcţia cognitivă normală (Zn)
 • protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (C, Se, Zn, Ginkgo biloba)
 • reducerea oboselii şi extenuării (C, B6)
 • funcţionarea normală a ficatului (betaina)
 • eliminarea produşilor de metabolism din organism (betaina)
 • susţinerea microcirculaţiei sanguine la nivel ceregral şi periferic (Ginkgo biloba)
 • susţinerea funcţiilor cognitive (Ginkgo biloba)

Instrucţiuni de folosire: 1-2 capsule/zi, în timpul sau după masă, cu o cantitate 
suficientă de apă.

Contraindicaţii: Contraindicat copiilor mici şi femeilor însărcinate sau care alăptează, 
precum şi persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului.

Pachetul conţine: 30 de capsule x 425 mg

GINKGO-CO

Supliment alimentar 
Formula cu vitamine, minerale şi complex vegetal

Distribuitor: SC Green Power Distribution SRL
Str. Principală Nr 444, Frumusani, Jud. Calarasi

Tel: 0342 220 185 
mail: office@greenpowerdistrib.ro

www.greenpowerdistrib.ro

Importator: SC Proderma Int Srl
Str Cauzasi, nr 33 bis, ap 1, sector 3, Bucuresti

Tel: 0745366906/0748152522
mail: office@proderma-eu.com

www. proderma-eu.com

Ingrediente: L-ascorbat de calciu, capsula: gelatină, clorhidrat de be-
taina, citrat de zinc, extract hidroalcoolic din frunze de Ginkgo biloba, 
standardizat la 24% ginkgoflavone şi 6% terpene lactonice; complex 
de beta-caroten, clorhidrat de piridoxina, stabilizatori: stearat de 
magneziu şi dioxid de siliciu, agenţi de încărcare: maltodextrina şi 
celuloză microcristalină, selenometionina.

*Valoare Nutriţională de Referinţă cf. Regulament 1169/2011;**doza 
zilnică nu a fost determinată



Picioarele grele  
- disconfortul verii
Senzaţia de greutate din picioare şi de durere surdă, neplăcută, 
cu sau fără amorţeli, la nivelul degetelor sau a întregului picior, 
devine o obişnuinţă la multe doamne care depăşesc 40 de ani. 
Poate să însoţească prezenţa unor vene varicoase sau poate 
să apară chiar şi la persoane care nu prezintă vizibil probleme 
la nivel venos. Apare mai des la persoane supraponderale, în 
special după una sau două sarcini, care au solicitat întregul 
sistem vascular al persoanei. Căldura poate accentua simp-
tomul, de aceea vara apar mai multe probleme decât iarna, 
dar întâlnim acest tip de tulburări şi în perioadele foarte reci. 
Vremea rece şi umedă afectează îndeosebi persoanele care 
au tulburări reumatice şi/sau vasculare

S
enzaţia de picioare gre-
le apare odată cu o mă-
rire vizibilă de volum a 
gambelor, cu o îngroşa-

re a gleznelor sau genunchilor, 
dar poate apare şi în absenţa 
acestei staze limfatice semni-
ficative. Mai frecvent apare în 
situaţiile în care există o înce-
tinire a circulaţiei, atât venoa-
se cât şi limfatice a membrelor 
inferioare, în multiple situaţii: 
afectări ale ficatului, tulburări 
metabolice (creşterea coleste-
rolului sau trigliceridelor din 
sânge), hiperglicemie sau dia-

bet, creştere în greutate, ocupa-
ţii sendentare. 

Cel mai bun tratament al 
acestei probleme este… pre-
venţia. O viaţă activă, cu miş-
care şi mers pe jos în aer liber 
este importantă. Ajustarea die-
tei la tipul de activitate şi supra-
vegherea greutăţii corporale, 
mai ales în partea a doua a vie-
ţii, reprezintă condiţia esenţia-
lă pentru menţinerea unei stări 
generale de bine.

Gemoterapicele pot fi de 
ajutor pentru tratamentul 
simptomelor odată apărute.

Principalul gemoterapic de 
utilizat este Extractul din mu-
guri de Castan comestibil, 2 ml 
în apă, de 2-3 ori pe zi, timp de 
3-6 luni. Castanul comestibil 
este recomandat în edemele 
membrelor inferioare de na-
tură limfatică, în special când 

încetinirea circulaţiei se dato-
rează hipervâscozităţii sângelui 
şi insuficienţei venoase.

O asociere eficientă în staza 
limfatică a membrelor inferi-
oare, însoţită de dureri şi sen-
zaţie de „picioare grele“ este 
cea cu Extractul din muguri de 
Scoruş,  2 ml în apă, seara, timp 
de 3-4 luni.

Dacă senzaţia de „picioare 
grele“ este însoţită de prezenţa 
unor vene varicoase, dilatate, 
mărite de volum, care accentu-
ează simptomele dureroase, la 
combinaţia de mai sus se poate 
adăuga şi Extractul din muguri 
de Castan sălbatic, 2 ml în apă, 
o dată pe zi, la prânz. Acest ex-
tract are acţiune de tonifiere a 
pereţilor venoşi, fiind indicat 
în special în congestii venoase, 
mai ales la nivelul membrelor 
inferioare şi în stări de stază he-
moroidală. Este indicat la per-
soane supraponderale, la care 
apar şi alte tulburări la nivelul 
circulaţiei venoase în general.

Dacă senzaţia de „picioare 
grele“ apare în timpul terapiei 
estro-progestative, adică la ad-
ministrarea pilulei contraceptive 
sau în timpul tratamentului cu 
hormoni, pentru diferite tipuri 
de dezechilibre, atunci combi-
naţia de ales este: Extract din 
muguri de Castan comestibil 
dimineaţa, Extract din scoarţă 
de Lămâi la prânz şi Extract din 
muguri de Scoruş seara, zilnic, 
timp de 2-3 luni (sau în paralel 
cu tratamenul estro-progestativ).

Puteţi apela şi la prepa-
ratul gemoterapic complex 
Polygemma 6 – varice, hemoro-
izi, eficient, aşa cum se observă 
şi din denumire, atât în cazul 
varicelor, cât şi al hemoroizilor.

Dr. Sorina Soescu
Vicepreşedinte 

Asociaţia Română 
de Gemoterapie şi 

Homeopatie
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Vara, cu abundența de fructe şi legume, este anotimpul cel 
mai potrivit pentru o detoxifiere completă a organismului.

Purificarea organismului  
în sezonul cald cu remedii ayurvedice

A
limentația prepon-
derent vegetală, pe 
bază de legume şi 
fructe, mişcarea, 

starea de bine specifică 
sezonului estival sunt în 
avantajul celor care vor 
sa elimine toxinele din 
organism.

În primul rând este 
indicat şi necesar să facem 
cât mai multă mişcare în 
aer liber: plimbări prin 
parcuri şi păduri, pe jos 
sau cu bicicleta, reprize de jogging, 
etc, toate acestea ajutându-ne să ne 
punem în mişcare muşchii şi sân-
gele. Permite, de asemenea, o mai 
bună oxigenare a plămânilor şi o 
intensificare a proceselor de ardere 
a impurităților acumulate în exces 
de corp.

Apoi, pentru îndepărtarea aces-
tor impurități este important să ne 
hidratăm cat mai bine urmărind să 
consumăm zilnic minim 2 litri de apă 
plată sau de izvor, ori macerate din 
plante cu virtuți purificatoare.

Pentru purificarea corpului 
şi în special a sângelui pu-
tem folosi remedii pe baza 
de plante medicinale cum 
ar fi suplimentul alimen-
tar ayurvedic MARGU-
SA, 100% natural, marca 
AYURMED. Acest supli-
ment contine două dintre 
cele mai cunoscute plante 
medicinale pentru efectele 
lor purificatoare şi antioxi-
dante: Melia azadirachta și 
Glycyrrhiza glabra. Aceas-

tă combinație asigură pro-
dusului un puternic efect 
detoxifiant asupra ficatului, 
efect depurativ şi antiin-
flamator asupra sângelui, 
curăță tenul de diferite 
erupții şi ameliorează efi-
cient durerile articulare. 
MARGUSA tonifică şi 
energizează organismul şi 
contribuie la stimularea 
sistemului imunitar. Acest 
supliment se administrea-

ză atât copiilor, cât 
şi adulților în doze de 1-2 
comprimate de 2-3 ori pe 
zi înainte cu 30 de minute 
de masă, contribuind la o 
mai bună purificare a sân-
gelui, a ficatului şi a pielii, 
cu efect antiinflamator, 
imunostimulator şi rege-
nerator.

Tot în vederea purifi-
cării corpului este impor-
tant să combatem tulbu-
rările tranzitului intesti-
nal, în special constipația. 

Pentru acestea putem folosi cu 
succes remediul ayurvedic 

TRIFYLA, marca AYUR-
MED. Acest supliment 
protejează sistemul diges-
tiv, menține echilibrul flo-
rei bacteriene intestinale, 
reglează tranzitul intesti-
nal, ajutând la evacuarea 
intestinului gros şi impli-
cit la eliminarea toxinelor. 
Aceste efecte remarcabile 
se datorează plantelor pre-
zente în compoziția aces-

tui supliment, şi anume fructele de 
Amalaki (Emlica offcinalis), Haritaki 
(Terminalia chebula) și Bibhitaki (Ter-
minalia belerica). Amestecul acestor 
trei fructe are, de asemenea, o puter-
nică acțiune antioxidantă, preventiv 
şi curativ antitumorală, antifebrilă, 
antiinflamatoare, antibacteriană şi 
antivirală. TRIFYLA se poate admi-
nistra cu succes  atât copiilor, cât şi 
adulților în doze de 1-2 comprimate 
de 2-3 ori pe zi, înainte de masă cu 30 
de minute.         

Un alt element important pen-
tru purificare este introducerea în 
alimentația zilnică a cât mai multe 
crudități, reprezentate de fructe, zar-

zavaturi şi verdețuri de sezon, 
legume, toate consumate ca 
atare sau sub formă de su-
curi şi salate. Aceaste cate-
gorii de alimente trebuie, 
să capete o pondere din ce 
în ce mai mare în meniul 
nostru zilnic.

În cazul în care am 
început vara cu câteva 
kilograme în plus care ne 
dezavantajează putem uti-
liza cu succes suplimen-
tul ayurvedic SLEMOL, 

marca AYURMED. Acesta 
temperează pofta de mâncare exa-
gerată şi bulimia nervoasă, împiedi-
că formarea grăsimilor din glucide, 
scade nivelul colesterolului sangvin, 
intensifică procesele de ardere, con-
tribuind la combaterea obezității şi 
complicațiilor ei. SLEMOL se admi-
nistrează 1-2 comprimate de 2-3 ori 
pe zi cu 30 de minute înainte de masă.

Urmărind să aplicați toate aceste 
indicații vă creați condițiile optime 
pentru a avea o VARĂ MINUNATĂ!
Remedii ayurvedice 100% naturale 
pot fi gasite pe www.ayurmed.ro
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Care sunt riscurile asociate expunerii la soare  
şi cum ne putem proteja de efectele nocive ale acestuia?
Odată cu începutul verii, cu toţii ne dorim să petrecem mai mult timp la soare. Dar, soarele nu doar 
că favorizează îmbătrânirea pielii dar poate constitui, de asemenea, un factor de risc pentru sănătate.

C
ancerul de piele a devenit 
cel mai frecvent tip de can-
cer la om. O treime din to-
talitatea acestora sunt cu-

tanate iar 96% dintre acestea sunt 
cancere non-melanom. 

Sunt două categorii mari de 
cancere care apar la nivelul pielii: 
melanomul malign şi cancerul de 
piele non-melanom (carcinonul 
bazocelular şi carcinomul spino-
celular).

Melanomul malign reprezintă 
un cancer de piele format din în-
mulţirea dezorganizată a celulelor 
care produc pigment în piele (me-
lanocitele care produc melanina).

Acest tip de cancer are o 
evoluție rapidă atât la nivelul pie-
lii cât şi sistemică (metastazare). 
Din acest motiv este recomandată 
urmărirea alunițelor. Semnele pe 
care trebuie sa le observăm (ABC-

DE-ul melanomului) sunt: asime-
tria, marginile neregulate, culoa-
rea, diametrul şi evoluţia.

Keratoza actinică (AK) re-
prezintă cea mai frecventă leziune 
cutanată precanceroasă cu poten-
ţial de transformare în carcinom 
spinocelular (SCC), dar şi în carci-
nom bazocelular (BCC).

Keratozele actinice sunt ca-
uzate de expunerea frecventă şi/
sau intensă la radiații UV (datorită 
profesiei, a unui hobby sau la so-
lar), pe parcursul mai multor ani şi 
apar de obicei pe zonele expuse la 
soare(faţă, umeri, antebraţ). 

De asemenea, keratozele acti-
nice (AK) pot să apară mai frec-
vent la persoanele cu fototip I sau 
II (piele deschisă la culoare), cele 
care au antecedente personale de 
cancer  de piele non-melanom sau 
la cele care au un sitem imunitar 

Purtaţi îmbrăcăminte cu ţesătură densă, inclu-
siv cămăşi cu mânecă lungă şi pantaloni, ochelari de 
soare cu protecţie UV şi o pălărie cu boruri largi.

Planificaţi activităţile în aer liber pentru a evita 
expunerea la radiaţiile UV între orele10 AM şi 4 
PM, atunci când radiaţiile UV sunt cele mai puternice.

Cabinele de bronzat cresc riscul de aparitie a 
cancerului de piele şi ar trebui să fie evitate.

Efectuaţi auto-examinarea pielii şi consultaţi 
un medic dermatolog în mod regulat. Solicitaţi un 
tratament precoce dacă observaţi în timpul exami-
nării o formaţiune nouă, asimetrică, o schimbare a 
culorii sau o creştere a dimensiunii acesteia.

Aplicaţi produse de protecţie solară zi de zi, 
pe tot parcursul anului. Aplicarea acestora ar trebui 
să se facă dimineaţa înainte de a părăsi casa.

slăbit: beneficiarii unui transplant 
de organe sau pacienţii imunode-
primaţi (persoanele care urmează 
un tratament pentru bolile autoi-
mune, cum ar fi: lupusul eritema-
tos sistemic, poliartrita reumatoi-
dă şi boala Crohn).

Carcinomul bazocelular este 
cea mai comună formă de cancer 
la nivel mondial şi poate fi localizat 
la nivelul gâtului, urechilor, a piep-
tului sau a feţei. Acesta nu metas-
tazează (nu afectează alte organe 
la distanţă) decât în cazuri foarte 
rare.

Principalele cauze ale carcino-
mului bazocelular sunt: expunerea 
excesivă la radiaţiile ultraviolete 
precum şi predispoziția genetică.

Carcinomul spinocelular este 
un alt tip frecvent de cancer de 
piele care apare ca urmare a ex-
punerii îndelungate la soare. Spre 
deosebire de carcinomul bazocelu-
lar, carcinomul spinocelular poate 
metastaza în ganglionii limfatici 
şi în organele interne. Deşi can-
cerul spinocelular evoluează lent, 
se recomandă consultarea cât mai 
rapidă a medicului dermatolog, 
astfel crescând şansele de vindeca-
re completă.

Incidența cancerului de piele 
s-a dublat în ultimii 10 ani ca ur-
mare a expunerii prelungite la soa-
re şi alte surse de radiaţii UV.
Bibliografie:
1 . www .cancereledepiele .ro/
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3 . www .srd .ro/index .php/informatii-medi-

cale/ghiduri-terapeutice
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Ce măsuri de protecţie sunt recomandate  
pentru a ne proteja împotriva radiaţiilor UV?
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