
FIN
WATCH

108

MMEEDDIICCAALLÃÃ
sãptãmâna sãptãmâna 

An VI � Nr. 108 � 19 mai - 1 iunie 2010 

EXEMPLAR
GRATUIT

ÎÎnncceeppâânndd  ccuu  lluunnaa  ffeebbrruuaarriiee  22001100,,  vvãã  aaººtteeppttããmm  llaa  nnoouull  nnoossttrruu
sseeddiiuu  ddiinn  BBdd..  MMããrrããººeeººttii  nnrr..  1155,,  sseeccttoorr  44,,  BBuuccuurreeººttii..

Tel: 021 252 52 01
021 252 52 17

wwwwww..ooffttaapprroo..rroo

DIDIS International
Importator

vezi pag. 7





3

EDITTORIAL

Sãptãmâna MEDICALÃ

Angaja[i mul[i, servicii proaste!

orma de încadrare de personal în direcþiile judeþene de
sãnãtate publicã (DJSP) este de un post la 4800 de lo-
cuitori. Probabil cã s-a considerat cã astfel, DJSP-ul poate
sã coordoneze bine serviciile de sãnãtate dintr-un judeþ.

(Ne întrebãm totuºi de ce acest aparat de control al serviciilor de
sãnãtate nu se raporteazã la numãrul de unitãþi sanitare sau
medici?) 

Se pare cã în timp, treptat s-au mai fãcut angajãri în DJSP – uri
care n-au þinut seama de principiul iniþial de dimensionare a schemei
de personal ºi nici de vreun criteriu economic sau de eficienþã. Pen-
tru cã o unitate bugetarã, spre deosebire de o societate economicã,
nu lucreazã pe baze economice, într-un sistem prin care o unitate
dacã are cheltuielile sunt mai mari decât veniturile dã faliment. O
instituþie bugetarã are o bugetare, care în mod normal ar trebui sã fie
cunoscutã ºi respectatã, cu excepþia poate a unor situaþii speciale
(calamitãþi, dezastre, molime, pandemii etc). La noi, regula generali-
zatã în comportamentul ºefilor de instituþii bugetare este de a chel-
tui pe principiul “are balta peºte”, adicã bugetul de stat, eventual re-
curgându-se în caz de depãºire, simplu, la “rectificãri de buget”. 

Funcþie de lipsa de discernãmânt, talentul de gospodar sau res-
pectul faþã de bunul public al ºefului DJSP, fãrã excepþie, normativul
care legifereazã numãrul de personal încadrabil a fost depãºit în
mod flagrant. Nu numãrul de medici sau asistenþi sanitari din spita-
le ºi ambulatorii este mare la noi, acolo stãm cel mai rãu din Europa!
În schimb, birocraþia a crescut la cote incomensurabile! Mãrimea
aparatului birocratic din sãnãtate este de mãrimea unei imense tu-
mori, care a crescut în ultimii 20 de ani nederanjatã de cei care acum
explicã dificultãþile ºi cauzele dezastrului bugetelor insuficiente.

Ministrul Sãnãtãþii propunea reduceri de personal la acele judeþe
cu excedent în comparaþie cu altele. Dar toate au excedent în com-
paraþie cu normativul unic de încadrare. De exemplu, judeþul Sãlaj,
unul din cele mai mici judeþe, cu 242 000 de locuitori ar avea dreptul
la 50 de angajaþi DJSP dar deþine 68, în timp ce judeþul Tulcea, cu
acelaºi gabarit ca populaþie are 88 de salariaþi în aparatul funcþio-
nãresc al DJSP-ului local. Iar acestea sunt judeþe cu unul din cele mai
slabe nivele de servicii medicale! Deci angajaþi mulþi la supraveghere
ºi control, servicii proaste! 

La polul opus, un judeþ mare, Constanþa, cu 722.000 locuitori
are norma de 150 funcþionari DSP dar angajaþi în realitate sunt 183.
Deci angajaþi ºi mai mulþi, servicii tot proaste! 

��C/lin M/rcu]anu
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JURNAL DE SARCIN?

Sãptãmâna MEDICALÃ

L
a acestia se adauga 3 500 de pacienþi cu boa-
la Hodgkin, o parte din aceºtia având indicaþie
de efectuare a unui transplant de  celule stem

hematopoietice pentru a putea supravieþui ºi 3.700
de copii cu talasemie majorã, o boalã de sânge
transmisã ereditar ºi în care singurul tratament cu-
rativ este reprezentat de transplantul de celule stem
hematopoietice de la un donator sãnãtos.

Recoltarea de sânge placentar se  poate realiza
indiferent de particularitãþile naºterii (naºtere pe
cale naturalã, operaþie cezarianã, naºtere în apã,
naºtere prematurã etc.). Procedura de recoltare
este simplã ºi nedureroasã, fãrã risc pentru mamã
sau fãt, fiind efectuatãa de catre  medicul obsetri-
cian care asistã naºterea. Momentul propriu zis în
care are loc prelevarea sângelui placentar este inter-
calat între naºterea copilului ºi respectiv eliminarea
placentei. Dupã încetarea bãtãilor cordonului ombi-
lical are loc secþionarea acestuia la nivelul nou nãs-
cutului, formându-se bontul ombilical. Nou nãscutul
va fi preluat de moaºã ºi i se vor acorda îngrijirile ne-
cesare.

Contraindicaþiile absolute ale recoltãrii: infecþia
maternã cu HIV, sifilis activ ºi infecþie activã cu HVB
ºi HCV (virus hepatitic B si C). Contraindicaþii  relati-
ve: starea de purtãtor sau infecþie inactivã cu HVB,

HCV, rubeolã ºi toxoplasmozã contactate în cursul
sarcinii. În cazul apariþiei unor complicaþii obstetrica-
le în cursul naºterii, medicul obstetrician este cel
care decide dacã este optortunã recoltarea de sân-
ge placentar sau nu, siguranþa mamei ºi a nou nãs-
cutului fiind cea mai importantã.

www.cordcenter.ro

Na]terea sau momentul unic în care po[i
recolta sânge placentar

În Rom`nia se apreciaz/ c/ sunt
1.500 de copii bolnavi de leucemie,
leucemiile acute reprezent`nd 10 %

din cancerele \nt`lnite la aceast/
categorie de v`rst/ ]i fiind principala

cauz/ de deces sub 35 de ani.
Leucemia acut/ limfoblastic/ este

cea mai frecvent/ afec[iune hemato-
logic/ malign/ ap/rut/ \n copil/rie
cca 80-90 % din cazuri apar`nd sub

v`rsta de 10 ani.

DDaaccãã  ddoorriiþþii  ssãã  aaffllaaþþii  mmaaii  mmuullttee  ddeettaalliiii
ddeesspprree  aacceesstt  ssuubbiieecctt  vvãã  iinnvviittããmm  llaa  ssttaanndduull
nnoossttrruu  ddiinn  ccaaddrruull  BBaabbyy  EExxppoo  BBuuccuurreessttii,,  ccaarree  vvaa
aavveeaa  lloocc  llaa  SSaallaa  PPoolliivvaalleennttãã  îînn  ppeerriiooaaddaa  2277--3300
mmaaii..  AAccoolloo  vveeþþii  aavveeaa  ooccaazziiaa  ssãã  ssttaaþþii  ddee  vvoorrbbãã  ccuu
rreepprreezzeennttaannþþiiii  nnooººttrrii  mmeeddiiccaallii  ccaarree  vvãã  vvoorr
rraassppuunnddee  llaa  ttooaattee  îînnttrreebbããrriillee  rreeffeerriittooaarree  llaa
rreeccoollttaarreeaa  ddee  ssâânnggee  ppllaacceennttaarr  ººii  aavvaannttaajjeellee
ddeeppoozziittããrriiii  ddee  cceelluullee  sstteemm..
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JURNAL DE SARCIN?

Medibottle este un mecanism care vine atât în
ajutorul mãmicilor cât ºi a celor mici atunci când
vine vorba de administrarea tratamentelor copiilor.
Acest mecanism este format dintr-o seringã, un su-
port care va susþine serigna ºi nu în cele din urmã
dispozitivul care îi va permite celui mic sã tragã me-
dicamentul dozat.

Datoritã sistemului pe care îl are sticluþa Me-
dibottle mãmicile au de acum posibilitatea de a le
administra atât medicamente, siropuri ºi vitamine,
fãrã ca micuþul lor sã simtã gustul amar al acestora.

Cum fun[ioneaz/ ?
Pe mãsurã ce copilul dumneavoastrã începe sã

bea din sticla Medibottle, cu apãsãri scurte ale pis-
tonului seringii veþi proiecta „mici þãºnituri” de medi-
cament direct în vârful tetinei.

Aceste „mici þãºnituri” (de
aproximativ 5 picãturi de me-
dicament fiecare) sunt înghiþite ºi spãlate imediat,
papilele gustative neavând timp sã perceapã gustul
medicamentului. Asta este ºi motivul pentru care
acest sistem funcþioneazã!

CCLLIINNIICC  BBAABBYYMMEEDD  SS..RR..LL..
wwwwww..bbaabbyymmeedd..rroo

TTeell..::  00774400--005500..998877

Solu[ia tratamentelor
pentru copilul t/u

Cu siguran[/ tuturor m/micilor li s-a
\nt`mplat m/car o dat/ \n via[/ ca

micu[ul lor s/ nu vrea s/ \nghit/
medicamentul, siropul sau vitaminele,

acest lucru gener`nd astfel
adev/rate crize ]i frust/ri 

de ambele p/r[i.
Tocmai pentru ca aceste situa[ii
nepl/cute s/ nu mai existe, v/

prezent/m noul produs intrat pe pia[a
din Rom`nia, cea mai eficient/

solu[ie la aceste probleme, ]i anume
sticlu[a Medibottle.

Ce spun profesioni]tii…
“Te întrebi cum de nu s-a gândit nimeni la

acest sistem pânã acum. Este absolut ingenios! —
Stephanie Sinden, Pharm.D., Clark Health Centre

Pharmacy Ontario, Canada

„Azi am folosit pentru prima datã Medibottle
la un bebeluº de 13 luni care, în ultimele zile scui-
pa aproape orice încercam sã-i dau, inclusiv
medicamentele. Cu ajutorul sticlei Medibottle am
reuºit sã-i administrez mai multe doze de medi-
cament pe care le-a primit în întregime.” – Chil-

dren’s Hospital in Baltimore, MD

„Funcþioneazã minunat! Foarte mulþi pacienþi
refuzau medicamentele datoritã gustului lor dar
asta se întâmpla înainte sã avem Medibottle. Enzi-
mele ficatului au crescut dramatic la un pacient
din cauza admnistrãrii defectuoase a medicaþiei,
ducând în final la hepatitã. La ºase luni dupã ce
am început sã utilizãm Medibottle enzimele fica-
tului erau de 4 ori mai mici faþã de valoarea iniþia-
lã.” – Medic pediatru

Demonstrat clinic: CCEEAA  MMAAII  EEFFIICCEENNTTÃÃ  MMEETTOODDÃÃ!!
utilizatã în spitalele din întreaga lume.
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Celulele stem sunt pietrele de temelie „mugurii”
fiecãrui organ, þesut ºi celulã din corpul uman. Aces-
tea sunt celule nespecializate ºi se regenereazã prin
diviziune celularã, uneori dupã perioade lungi de inac-
tivitate.  Acestea se pot transforma în alte tipuri de ce-
lule, acþionând ca un sistem de reparare al corpului.
Atunci când o celulã stem se divide,
fiecare celulã nouã rezultatã poate
rãmâne celulã stem sau poate deveni un
alt tip de celulã cu o funcþie specializatã,
cum sunt celulele musculare, globulele
roºii din sânge sau celule cerebrale.
Teoretic, celulele stem se pot divide fãrã
limitã, atât timp cât persoana se aflã în
viaþã. Date fiind aceste proprietãþi re-
generative excelente, celulele stem au
potenþialul de a repara sau înlocui þesu-
turile vãtãmate, oferind astfel speranþã
pentru afecþiunile ireversibile cum ar fi
diabetul, scleroza multiplã, Alzheimer,
Parkinson, fracturile complicate ale
oaselor, arsurile sau afecþiunile cardiace.

Celulele stem care s-au dovedit a fi
viabile pentru transplant pot fi izolate din
sângele cordonului ombilical recoltat în
momentul naºterii ºi/sau din mãduva
osoasã.

AAvvaannttaajjeellee  cceelluulleelloorr  sstteemm  iizzoollaattee  ddiinn  
ssâânnggeellee  ccoorrddoonnuulluuii  oommbbiilliiccaall
EExxppeerriieennþþãã..  22 de ani de experienþã clinicã.
EEttiiccaa..  În cercetãrile noastre nu implicãm 
embrioni.
PPlluurriippootteennþþaa..  Se pot diversifica în diverse tipuri
de celule ºi þesuturi.
SSiigguurraannþþaa..  Recoltarea imediat dupã naºtere pre-
zintã un risc foarte mic de contaminare viralã.
DDuurraabbiilliittaattee..  Celulele stem au capacitatea de a
rezista stocãrii criogenare perioade lungi de
timp.

DDiissppoonniibbiilliittaattee..  Disponibilitate imediat pentru utilizare, nu este
nevoie sã aºteptaþi pentru tratament.
AAcccceeppttaarree..  Tendinþã mai micã de respingere a transplantului.
DDeezzaavvaannttaajjeellee  cceelluulleelloorr  sstteemm  iizzoollaattee  ddiinn  
ssâânnggeellee  ccoorrddoonnuulluuii  oommbbiilliiccaall
OO  ssiinngguurrãã  ººaannssãã..  Recoltarea se poate face doar la naºterea
copilului.
MMaaii  ggrreeooii..  Dureazã mai mult pânã la prinderea transplantului.
LLiimmiittaarree..  Majoritatea celulelor stem sunt hematopoetice.

AAvvaannttaajjeellee  cceelluulleelloorr  sstteemm  iizzoollaattee  ddiinn  mmaadduuvvaa  oossooaassãã
EExxppeerriieennþþãã..  40 de ani de experienþã clinicã.
MMaaii  mmuullttee  ººaannssee..  O a doua recoltare este posibilã.
FFlleexxiibbiilliittaattee..  Pot fi folosite pentru transplantul pentru aceeaºi
persoanã sau pentru o persoanã diferitã, un beneficiu pentru
întreaga familie.
NNeelliimmiittaarree..  Se gãsesc atât celule stem hematopoetice cât ºi
mezenchimale.

DDeezzvvaannttaajjeellee  cceelluulleelloorr  sstteemm  iizzoollaattee  ddiinn  mmããdduuvvaa  oossooaassãã
CCoonnttaammiinnaarreeaa..  Infecþiile virale ale mãduvei sunt des întâlnite
CCoommpplleexxiittaattee..  Colectarea mãduvei osoase presupune 
intervenþie chirurgicalã ºi poate fi dureroasã.
CCoommppaattiibbiilliittaattee..  Donatorul ºi pacientul trebuie sã aibã 
o potrivire HLA foarte mare.
NNeeppoottrriivviirree..  Risc mare de respingere a transplantului.

Celulele stem

Celulele stem ajut/ corpul 
s/ se vindece \n cazul unei  v/t/m/ri

corporale sau a unei afec[iuni, 
prin producerea de celule noi ]i
s/n/toase care s/ le \nlocuiasc/ 

pe cele afectate.

JURNAL DE SARCIN?



Secretul unei sarcini f/r/ griji:
Aktiv Mami

• Aktiv Mami – o combinaþie unicã de minerale, vitamine ºi substanþe nutritive special
alese pentru sãnãtatea ºi vitalitatea femeilor care doresc sã rãmânã însãrcinate, 
a celor care sunt gravide ºi a mãmicilor în perioada de alãptare.

• Ambalaj conþinând 60 de capsule 

DDppppeellhheerrzz®®  aakkttiivv  AAkkttiivv  MMaammii  ccoonnþþiinnee
12 vitamine, precum ºi 5 substanþe 
minerale ºi oligoelemente, într-o combinaþie 
eficientã cu acizi graºi Omega-3:
• 50 mg acid docosahexaenoic (DHA) de tip

Omega-3
• 400 µg Acid folic
• 100 µg Iod
• 7,5 mg Fier
• 100 mg Calciu
• 2,5 µg Vitamina D3
• 45 mg Magneziu
• 5 mg Zinc
• + Vitamina C, E + Vitamine B

PPoossoollooggiiee::  22  ccaappssuullee//zzii

• Acidul folic este o vitaminã esenþialã, de care are nevoie organismul uman pentru 
formarea celulelor, precum ºi în numeroase procese metabolice. 
Acidul folic ese important pentru închiderea tubului neural ºi formarea organelor
fãtului, asigurând astfel o evoluþie pozitivã a sarcinii.

• Iodul este un element esenþial în formarea hormonilor glandei tiroide, care joacã un
rol important în reglarea metabolismului.

• Acizii graºi Omega-3 s-a dovedit cã sunt foarte importanþi în sarcinã ºi nu au voie sã 
lipseascã din alimentaþia mamei. Ei îmbunãtãþesc vederea ºi contribuie la o dezvol-
tare cognitivã ºi  comportamentalã optimã; de asemenea previn apariþia astmului
bronºic ºi matureazã sistemul imunitar de apãrare contra bolilor

• Fierul, zincul ºi magneziul sunt importante pentru dezvoltarea ºi creºterea oaselor,
pãrului, unghiilor ºi pielii, pentru activitatea optimã a inimii ºi a vaselor sanguine, a
sistemului neurologic ºi muscular.

• Zincul – creºte imunitatea organismului ºi ajutã la protecþia celulelor. Zincul este 
important pentru sãnãtatea celulelor. Joacã un rol decisiv în regenerarea ºi protecþia 
celulelor ºi creºte imunitatea generalã. Lipsa zincului în sarcinã duce la întârzierea
dezvoltãrii intrauterine a copilului.

PPrreeþþ::  5500  lleeii
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11..  CCee  bboollii  ppoott  vviinnddeeccaa  cceelluulleellee  sstteemm  ººii  ppeennttrruu  cciinnee
ssuunntt  ccoommppaattiibbiillee  îînn  aaffaarrãã  ddee  bbeebbeelluuºº??

Existã trei tipuri de terapii în care folosim celule
stem: terapiile standard care la nivel mondial trateazã
peste 70 de boli, în principal boli ale sângelului (leuce-
mii, limfoame), terapii în studiul clinic (pentru diabet
sau sclerozã multiplã), dupã care sunt terapiile experi-
mentale.

Copilul de la care s-au recoltat celule stem are
compatibilitate 100%, fraþii ºi pãrinþii între 25-50%.
Este un grad de compatibilitate imens faþã de situaþia
în care nu s-au recoltat la naºtere ºi încercãm sã gã-
sim un donator compatibil între 200 de mii de oameni.

22..  FFiinnaalliittaatteeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  pprreelluuccrraarreeaa  aa  cceelluu--
lleelloorr  sstteemm  dduuppãã  pprroocceessaarree  ººii  mmoodduull  ddee  ssttooccaarree  îînn
ttiimmpp  ppeerrmmiittee  ccaa  llaa  nneevvooiiee  ssãã  ffiiee  uuttiilliizzaattee  cchhiiaarr  ººii  ddee
ddoouuãã  oorrii??

Dacã vorbim de Stem SURE rãspunsul este da
deoarece Stem SURE foloseºte cea mai nouã tehnicã
de procesare, respectiv stocare a celulelor stem. O
datã fãcutã separarea celularã celulele sunt stocate
într-un recipient bi-compartimentat asimetric (1/5 cu
4/5), compartimentare ce permite utilizarea a câte
unei pãrþi din proba de sânge placentar, oferind astfel
pãrinþilor o dublã ºansã!

33..  PPrriinn  ccee  ssee  ddeeoosseebbeesscc  sseerrvviicciiiillee  ooffeerriittee  ddee  SStteemm

SSUURREE  ffaaþþãã  ddee  aallee  cceelloorrllaallþþii  ccoommppeettiittoorrii??        

Stem SURE este singura companie din România
care opereazã în Europa de Vest ºi anume Danemar-
ca, banca aflându-se în Copenhaga, Danemarca alãtu-
ri de Suedia fiind liderii mondiali la nivelul serviciilor de
sãnãtate, ceea ce spune foarte multe despre calitatea
serviciului medical care este oferit.

Suntem singura companie care oferim rezultatul
porcesãrii sangelui plancentar pãrinþilor în termen me-
diu de 36 ore, aceasta fiind dovada legalã ºi garanþia
absolutã cã proba de sânge a fost procesatã în timpul
optim.

Transportul probei de sânge placentar se face cu
avionul, în cel mai scurt timp posibil de la recoltare. În
ceee ce priveºte solicitarea utilizãrii probelor în regim
de urgenþã probele pot fi livrate în 24 ore oriunde în
lume. 

Stocarea se face în recipiente bi-compartimentate
ceea ce asigurã o dublã ºansã comparativ cu tehnolo-
gia anterioarã care nu îþi dãdea ºansa de a separa
sângele în douã recipiente.

Existã o triplã asigurare în caz de insolvenþã: ast-
fel în situaþia în care Stem SURE s-ar afla în insolvenþã,
obligaþiile contractuale se transferã pe deplin cãtre
StemCare Danemarca, mai departe sunt preluate de
cãtre Genzyme (una dintre cele mai mari Companii din
domeniul biotehnologiei din lume), iar în situaþia în
care Genzyme s-ar afla în faliment toate obligaþiile con-
tractuale ce vizeazã StemCare vor fi preluate de cãtre
un terþ asigurat prin Generali Europe.

44..  CCuumm  aa  ffoosstt  pprriimmiittãã  ddee  ccããttrree  ppaacciieennþþii  iinnttrraarreeaa  ppee

ppiiaaþþãã  llooccaallãã  aa  SStteemm  SSUURREE??

Intrarea pe piaþa localã a fost primitã cu entu-
ziasm în special datoritã faptului cã stocarea ºi prelu-
carea au loc în Danemarca dar ºi datoritã faptului cã
prin contract ne asumãm înmânarea certificatului de
stocare cãtre Pãrinþi, în format original, în maxim 7 zile
lucrãtoare de la naºtere, acest interval cuprinzând ter-
menul mediu de procesare de 36 ore. În România re-
zultatele acestor procesãri se dau în termen mediu de
1- 3 luni. În ceea ce priveºte partea financiarã, produ-
sul Stem SURE este al doilea produs ca preþ pe piaþã,
având, din punctul nostru de vedere, cea mai micã
marjã de adaos.

În plus Stem SURE este Partener exclusiv al
MedLife dezvoltând colaborãri ºi cu alte clinici sau
companii locale din diverse judeþe ale þãrii. 

Ca ºi planuri viitoare se are în vedere dezvoltarea
de noi produse în domeniul biotehnologiei, urmând sã
lansãm pe piaþa din România un produs bazat pe tran-
splant autolog pentru tratamentul artrozei.

Stem SURE
Siguran[/, Calitate,

Rapiditate

MBA Dr. Bogdan Iv/nescu
Pre]edinte Stem SURE

JURNAL DE SARCIN?
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Perioada copilãriei este una
deosebit de frumoasã, dar care
pune la încercare rãbdarea ori-
cãrui pãrinte, prin toate afecþiu-
nile dobândite de cei mici în
aceastã perioadã.

Pentru a-i ajuta pe cei mici
sã aibã o copilãrie frumoasã ºi
pe pãrinþi sã doarmã liniºtiþi,
existã acum siropul HAPPY KID,
un produs 100% natural, obþinut
din plante indiene.

Dintre plantele ce intrã în
compoziþia suplimentului ali-
mentar HAPPY KID, amintim ur-
mãtoarele:

� Extractul de Emblica ri-
bes: decoctul din frunze tinere
este recomandat în amigdalite, afte ºi ulceraþii ale ca-
vitãþii bucale. Fructele se folosesc pentu efectele
carminative, tonic-stomahice, antihelmintice, în spe-
cial în teniaze.

� Extractul de Glycyrrhiza glabra (lemn dulce).
Acidul glycirizic accelereazã vindecarea ulcerului gas-
tric; de asemenea au fost confirmate efecte secre-
tolitice ºi expectorante.

� Extractul de Mentha piperita (menta) se fo-
loseºte în afecþiunile intestinale, balonãri, în diaree,
greaþã, vomã, diskinezii biliare. Are acþiune antispas-
ticã asupra musculaturii netede a tractului digestiv,
colereticã ºi carminativã, colagogã, antibacterianã,
secretoliticã ºi rãcoritoare. S-a constatat ºi reducerea
tonusului sfincterului esofagian. Acþioneazã în spas-
mele colonului ºi în sindromul colonului iritabil, în gu-
turai, în catarul cãilor respiratorii superioare ºi inflama-
þiile cavitãþii bucale.

� Extractul de Carum carvi: utilizãrile terapeutice,
foarte vechi, în uzul intern se referã la tratarea colicilor
intestinale, a enterocolitelor, bronºitelor, stimulent în
anorexie, ca diuretic, în afecþiunile renale. Principalele
acþiuni biologice se referã la acþiunea antihistaminicã,
antisepticã, antimicrobianã, aperitivã, carminativã,
diureticã, emenagogã, expectorantã, spamoliticã,
tonic stomahicã, vermifugã.

� Extractul de Citrus medica. Lãmâia a reprezen-
tat mult timp un remediu împotriva infecþiilor, de la rã-
cealã ºi gripã la malarie ºi febrã tifoidã. Este antisep-
tic, antimicrobian(pe stafilococ), carminativ, astrin-
gent, cicatrizant, diuretic, depurativ, sedativ.

� Extractul de Aegle marmelos. S-a demonstrat
acþiunea hipoglicemiantã a extractelor hidroalcoolice
obþinute din frunze ºi rãdãcini, acþiune antiviralã, anti-
helminticã. Produsele fitoterapeutice sunt indicate în

diaree, febrã intermitentã, afecþiuni cardiace ºi pulmo-
nare.

� Extractul de Adhatoda vasica. Substanþa activã
principalã, vasicina, un alcaloid, este cunoscutã în me-
dicina tradiþionalã datoritã proprietãþilor puternic
expectorante ºi antiseptice. Principala acþiune este
cea de fluidificare a secreþiilor bronºice, antispasticã,
antibacterianã, bronhodilatatoare. Toate pãrþile plantei
sunt utilizate într-o gamã largã de afecþiuni: guturai,
tuse convulsivã, bronºitã cronicã ºi astm bronºic. Ac-
þioneazã ca expectorant ºi sedativ, antispastic ºi anti-
helmintic. Sucul cecular se recomandã în diaree ºi di-
zenterie.   

� Extractul de Bacopa monieri se utilizeazã în nu-
meroase afecþiuni ca febrifug, tonic cardiac, sedativ.
Este indicat ºi în tulburãri de memorie la copii ºi adulþi,
în anxietate, în depresii, dificultãþi de vorbire, în enu-
rezisul nocturn, dupã operaþii neurochirurgicale, recu-
perarea parezelor ºi paralizii.

� Extractul de Thymus vulgaris (cimbrul de grã-
dinã) are acþiune antiinfecþioasã majorã, antisepticã,
antifungicã, antibacterianã, antiviralã, cicatrizantã, an-
tioxidantã, tonicã, antiparazitarã, cicatrizantã, revul-
sivã.

� Extractul de Ellettaria cardamomum are acþiuni
biologice antibacteriene, antiseptice, tonice, stimu-
lente.

Datoritã tuturor acestor efecte, suplimentul ali-
mentar HAPPY KID este recomandat pentru dezvol-
tarea armonioasã a copilului, stimularea apetitului,
creºterea imunitãþii, lipsa poftei de mîncare a copilu-
lui, întârziere în creºterea ºi dezvoltarea armonioasã a
copilului, infecþii frecvente, colici abdominale.

MMoodd  ddee  aaddmmiinniissttrraarree::
CCooppiiii  îînnttrree  66--1122  lluunnii::  oo  lliinngguurriiþþãã  ppee  zzii,,  mmiinniimm  3300  ddee  zziillee
CCooppiiii  îînnttrree  11--44  aannii::  11--22  lliinngguurriiþþee  ppee  zzii,,  mmiinniimm  3300  ddee  zziillee
CCooppiiii  îînnttrree  44--1122  aannii::  22--33  lliinngguurriiþþee  ppee  zzii,,  mmiinniimm  3300  ddee
zziillee

PPRROODDUUSSEELLEE  SSEE  GGÃÃSSEESSCC  ÎÎNN  TTOOAATTEE  FFAARRMMAACCIIIILLEE  ªªII
UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE  PPLLAAFFAARR  DDIINN  BBUUCCUURREEªªTTII  ªªII  DDIINN  ÞÞAARRÃÃ

SSAAUU  ÎÎNN  MMAAGGAAZZIINNUULL  PPRROOPPRRIIUU  DDIINN  BBDD..  CCAARROOLL  II    NNRR..  4466
((VVIISS--AA--VVIISS  DDEE  BBIISSEERRIICCAA  AARRMMEENNEEAASSCCÃÃ))

Star International Med
www.ayurmed.ro

natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.3139481

021.3038044; 031.1024366

Happy Kid

JURNAL DE SARCIN?
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Vitamina D ]i Omega-3, metoda
tradi[ional/ de combatere a
rahitismului ]i stimulare cognitiv/
Rahitismul este o boalã a copilãriei ºi a ado-

lescenþei. Copiii nãscuþi prematur sunt primii pre-
dispuºi la rahitism, dar ºi cei ai cãror mame nu au
beneficiat de o alimentaþie potrivitã sau au o serie
de afecþiuni care îngreuneazã absorbþia intestinalã
ºi asimilarea vitaminei D (”vitamina antirahiticã”) ºi
a calciului, chiar ºi în cazul în care aportul alimentar
este satisfãcãtor.

Prevenirea rahitismului
Pentru a preveni instalarea rahitismului este ne-

cesar ca, de la începutul ultimului trimestru de sar-
cinã, sã i se administreze mamei zilnic un supliment
de vitaminã D ºi de calciu. Fãtul le va prelua de la
mamã ºi-ºi va realiza rezervele necesare.  Dupã
naºtere, indiferent de modul de alãptare, la sân sau
cu lapte praf, se impune asigurarea unor suplimente
de vitamina D ºi de calciu. În primii doi ani, nece-
sarul zilnic este considerat a fi în jur de 500-800
U.I., iar apoi, pânã la cel puþin la cinci ani, trebuie
asigurat suplimentul necesar de vitamina D.

Un studiu pe cca 1000 de persoane a arãtat cã
este mai important un aport  suplimentar de vi-
tamina D decât exagerarea consumului de produse
cu calciu.

Uleiul de pe]te, o excelent/ surs/ de
vitamina D ]i o solu[ie optim/ pentru
combaterea rahitismului
Uleiul din ficat de cod este o sursã idealã de

vitamina D ºi vitamina A, precum ºi de acizi graºi
Omega-3, care cumuleazã avantajele vitaminei D
pentru fixarea calciului ºi al Omega-3 pentru dez-
voltarea funcþiei cognitive  (sporirea atenþiei, redu-
cerea agitaþiei, stabilizarea dispoziþiei, chiar ame-
liorarea ADHD ºi a unor  tulburãri de comportament
ale copiilor), ceea ce îl face un remediu simplu, na-
tural ºi eficient în rahitism, dar ºi în osteoporozã ºi
la refacerea osului dupã fracturi.

La copiii care au con-
sumat constant ulei de
peºte s-a observat o îm-
bunãtãþire a funcþiei cog-
nitive, chiar ºi ameliora-
rea ADHD, dar ºi asigu-
rarea creºterii normale a
dinþilor (uºureazã erupþia
dinþilor ºi reduce riscul de
apariþie a cariilor) ºi a
oaselor, o bunã dezvolta-
re ocularã, favorizând o
dezvoltare armonioasã,
viguroasã a corpului. Este
deja un lucru dovedit - co-
piii care iau suplimente
cu ulei din ficat de cod
sunt mai inteligenþi ºi nu
mai sunt afectaþi de ra-
hitism!

20% dintre copiii mici
din þara noastrã suferã de rahitism, iar studii din
Marea Britanie aratã cã 50% din populaþia adultã
prezintã iarna deficienþe de vitamina D. E o ade-
vãratã „epidemie“ de rahitism! Statele europene ar
trebui sã adopte politici sociale adecvate care sã
promoveze o alimentaþie corectã, un mod de viaþã
mai activã pentru copii ºi asigurarea suplimentelor
necesare, aºa cum odinioarã se administra ulei de
peºte în ºcoli.

Uleiul de peºte pur islandez, UUlleeiiuull  ddiinn  ffiiccaatt  ddee
ccoodd  ppeennttrruu  ccooppiiii  îîmmbbooggããþþiitt  ccuu  OOmmeeggaa--33  ººii  vviittaammiinnaa
DD, Uleiul din ficat de cod natural, Uleiul din ficat de
cod cu aromã de lãmâie  sau Uleiul din ficat de cod
capsule sunt uºor de administrat, au gust plãcut,
sunt pure ºi eficiente, fiind recomandate atât co-
piilor, cât ºi adulþilor ºi seniorilor.

www.sagasantate.ro
Tel. 0722.810.692

Uleiul din ficat de cod ]i vitamina D 

Uleiul din ficat de cod - o excelent/ solu[ie natural/ 
pentru combaterea pericolului rahitismului



14

JURNAL DE SARCIN?

Nr. 108 � 19 mai - 1 iunie 2010

Manifestãrile clinice diferã în funcþie de vârsta
de sarcinã. La începutul sarcinii, apendicita are sem-
nele clasice, cu durere în fosa iliacã dreapta, hiper-
estezie cutanatã, greaþã, vãrsãturi, febrã, leucocito-
zã. Diagnosticul diferenþial se face cu disgravidie,
chist ovar dreapta torsionat, pielonefritã.

În trimestrul III de sarcinã, durerea este localiza-
tã paraombilical sau epigastric, prin ascensionarea
apendicelui datoritã creºterii în volum a uterului gra-
videi, iar vãrsãturile apar ocazional.

Prezenþa sarcinii determinã dificultãþi în stabili-
rea diagnosticului datoritã faptului cã anorexia,
greaþa, voma ºi leucocitoza sunt prezente în mod
obiºnuit în sarcinã.

Tratamentul apendicitei acute este chirurgical
indiferent de vârsta sarcinii. Chiar dacã eroarea de
diagnostic duce la extirparea unui apendice normal,
acest fapt este preferabil amânãrii intervenþiei chi-
rurgicale, cu riscul de apariþie a peritonitei generali-
zate.

Dr. Gianina Munteanu
Medic de familie

Apendicita \n sarcin/

SSEERRVVIICCIIIILLEE    DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  MMUUNNCCIIII  SSUUNNTT  PPRRIINN  LLEEGGEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  TTOOAATTEE  CCAATTEEGGOORRIIIILLEE  DDEE

SSAALLAARRIIAAÞÞII,,  IINNDDIIFFEERREENNTT  DDEE  FFOORRMMAA  DDEE  PPRROOPPRRIIEETTAATTEE  AA  FFIIRRMMEEII  SSAAUU  AA  IINNSSTTIITTUUÞÞIIEEII  AANNGGAAJJAATTOOAARREE..

Centrul Medical ALEXIS vã poate diminua stress-ul legat de rezolvarea obligaþiilor legale în ceea ce

priveºte medicina muncii prin:

Bd. Magheru Nr. 12-14; Et.1, Ap.1,  Sector 1, Bucureºti (Între Cinema Patria ºi Hotel Ambasador)
Tel. / Fax: (021) 310.04.77 /(021) 310.04.58; Mobil: 0752.190.150     

e-mail:alexismedical@rdsmail.ro; office@alexis-medical.ro; Web: www.alexis-medical.ro

� Contracte de colaborare extrem de flexibile 
� Cele mai bune tarife pentru serviciile prestate
� Examene medicale efectuate (ºi) la sediul firmei
Dumneavoastrã
� Echipã medicalã tânãrã, dinamicã, înalt calificatã
profesional

� Discount ºi gratuitãþi pentru toþi angajaþii, 
indiferent de numãr (primiþi o ofertã personalizata
completând cererea de oferta de pe site-ul nostru ! )
� Sediu ultracentral
� Portofoliu important de clienþi

Apendicita nu apare foarte frecvent \n cursul
sarcinii dar diagnosticul trebuie stabilit c`t mai

precoce, deoarece tergiversarea acestuia
duce la apari[ia complica[iilor: abces apen-
dicular, plastron apendicular ]i peritonit/ cu

prognostic prost maternofetal.
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S
emnul bun este când  vederea nu este afec-
tatã, dar  acest  lucru poate fi doar la începutul
unei boli care poate evolua nedorit. Dacã vede-

rea este scãzutã, urgenþa poate fi mare ºi, implicit,
necesitatea prezentãrii la consultul oftalmologic.

În acest sezon, infecþiile  oculare de tip  conjunc-
tivitã acutã pot genera ochi roºu, mono- sau bilate-
ral, simultan la cei doi ochi sau cu o diferenþã de
timp. Secreþia, lipirea matinalã a  genelor, jena ocu-
larã sunt factori care îl deranjeazã  pe bolnav. Dacã
vederea nu i-a scãzut, cum este de obicei regula,
infecþia nu este neapãrat riscantã, deºi aspectul îl
sperie atât  pe el cât  ºi  pe cei din jur. 

Cauza bolii este, de obicei, infecþia bacterianã,
produsã prin contagiune sezonierã sau, eventual, de
un corp strãin cornean sau conjunctival. Boala du-
reazã, de regulã, 10-14 zile. Fiind contagioasã, se
impun reguli stricte: evitarea colectivitãþilor, prosop
ºi pernã separatã, spãlarea frecventã a mâinilor. Nu
se va aplica pansament niciodatã. Tratamentul se
face cu picãturi cu antibiotice, minimum 7 zile.

Conjunctivita poate avea aspectul descris mai
sus, însã cu mai puþinã secreþie, ºi atunci cauza bolii
poate fi viralã. Foarte contagioasã, aceasta poate fi
însoþitoare a unei stãri gripale sau poate apãrea
dupã ea. Situaþia este mult mai dramaticã dacã este
însoþitã de afectarea corneei, boala fiind denumitã
acum keratoconjunctivitã. Scãderea vederii, fotofo-
bia (jena la luminã) sunt factorii care ne fac sã ne
gândim la acest diagnostic. Poate apãrea în sezonul
rece, de la început sau dupã o conjunctivitã bacte-
rianã. Tratamentul  de început dureazã 7-10 zile, dar
evoluþia bolii este diferitã, în sensul cã revenirea ve-
derii poate dura sãptãmâni sau luni. Dupã trecerea
fazei acute, tratamentul poate continua cu picãturi
cu derivaþi cortizonici ºi lacrimi artificiale, sãptã-
mâni sau, rar, chiar luni. Ochelarii de soare  uºu-
reazã  deranjul produs de luminã (soare, zapadã).

Referitor la ochelarii de soare, în cazul nepur-
tãrii lor la munte, la înãlþimi mari, unde razele ultra-
violete sunt puternice, poate fi afectatã vederea prin
lezarea corneei sau retinei. Suferinþa duce pacientul
la oftalmolog.

Expunerea la frig, curent, aer condiþionat, co-
existente cu boli sau stãri preexistente, poate duce
la inflamaþii severe ale ochiului, denumite irite sau
iridociclite. De obicei unilaterale, dau durere, scã-
derea vederii, fotofobie. Este o urgenþã oftalmolo-
gicã ºi tratamentul  este mult mai complex, local ºi
general. Examenele medicale complementare sunt
necesare pentru evidenþierea cauzelor.

La vârstnici, hemoragia conjunctivalã (zona
roºie pe albul ochiului), poate alerta pacientul, dar
afecþiunea este nepericuloasã ºi nu necesitã
tratament. De cele mai multe ori, cauza nu este
ocularã.

Ochiul ro]u Dr. Andrei FILIP
Medic Specialist
Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e
Medicale
www.amaoptimex.ro

Da, de cele mai multe ori 
trebuie s/ ne sperie! }i, de 
obicei, ne sperie. Ideea c/ 
"ne-a tras curentul" trebuie
repede dat/ la o parte.
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Pregãtirea operaþiei presupune mai multe
etape: 

1. Adunarea de informaþii de cãtre pacient - con-
sultaþie; 

2. Gãsirea unui chirurg plastician cu care sã se
stabileascã o relaþie RECIPROCÃ de încredere; 

3. Analizele preoperatorii; 
4. Pregãtirea ºi evaluarea psihologicã; 
5. Pregãtirea perioadei postoperatorii, apropo

de recuperare, vindecare, loc de muncã, familie.
În momentul în care operaþia s-a programat, toþi

factorii de stres de orice naturã trebuie limitaþi ºi re-
duºi cât mai mult cu putinþã - întregul organism sã
se concentreze pe vindecare ºi sã nu fie distras de
la acest scop!

Dacã ºtiþi cã nu aveþi timp pentru vindecare,
pansamente, sau pentru a putea respecta toate in-
dicaþiile chirurgului plastician care vã opereazã, ori
cã nu puteþi face faþã la întrebãrile celor din jur sau
la lipsa de susþinere a familiei, atunci e mai bine sã
amânaþi acest moment pânã când veþi fi suficient
de pregãtit psihic.

Toate simptomele ºi nemulþumirile au un aspect
psihosomatic, dar proporþia  elementelor “psihic” ºi
“somatic” ale unei tulburãri este puternic variabilã.
Chirurgia esteticã este întotdeauna o formã de chi-
rurgie psihologicã. Pe de o parte, poate elibera pa-
cientul de suferinþã ºi de stresul unei anomalii fa-
ciale sau al unei diformitãþi percepute ca stigmat. În
acest mod, operaþia poate contribui la un sentiment
nou de mulþumire de sine, fãcând pacientul fericit.
Pe de altã parte, chiar ºi o rinoplastie reuºitã, care
face pacientul mult mai atractiv fizic, nu poate re-
zolva problema sa realã. Poate fi, de exemplu, faptul
cã pacientul proiecteazã problemele de interacþiune
socialã într-o problemã organicã.  Aceºti pacienþi se
aºteaptã ca, rezolvând o problemã esteticã, sã re-
zolve ºi conflictele care, cred ei, cã sunt cauzate de
condiþia fizicã. Rezultatul acestui fapt poate fi nere-
cunoaºterea reuºitei operaþiei, pentru cã nu au fost
rezolvate celelalte probleme.

Despre principalele avertismente ºi posibilele
contraindicaþii care apar în cazul septorinoplastiei
estetice puteþi citi în ediþia urmãtoare.

Rinoplastia - aspecte importante
de re[inut! (partea I)

Rinoplastia este o interven[ie chirurgical/ care trebuie
atent programat/ din toate punctele de vedere

(desigur, excep[ie f/c`nd situa[iile de urgen[/ cauzate
de un traumatism sau accident cu risc vital).

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info  tel: 021.211.29.98 
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D
eºi nu existã un tratament curativ pentru os-
teoartritã, tratamentul poate fi util pentru
ameliorarea simptomelor. Cu cât pacientul cu-

noaºte boala ºi înþelege ce trebuie sã facã pentru a-
ºi ameliora durerea ºi a rãmâne activ cu atât se vor
reduce disconfortul resimþit de pacient ºi invalidita-
tea. De asemenea, poate fi prevenitã ºi deteriorarea
suplimentarã a articulaþiei. 

Obiectivele tratamentului sunt urmãtoarele: re-
ducerea simptomelor, menþinerea funcþiei articula-
re, minimizarea invaliditãþii ºi limitarea modificãrilor
structurale. Tratamentul are la bazã severitatea simp-
tomelor (de la moderate la severe), gradul în care
simptomele afecteazã activitãþile obiºnuite, succe-
sul sau eºecul tratamentelor anterioare, precum ºi
gradul de deteriorare a articulaþiei.

Tratamentul iniþial se stabileºte în momentul în
care medicul pune diagnosticul de osteoartritã.
Schema de tratament iniþial poate include: medica-
mente precum gelurile, unguentele administrate
topic sau antiinflamatoare nonsteroidiene, glucoza-
mina, efectuarea exerciþiilor fizice pentru menþine-
rea mobilitãþii articulare, scãderea în greutate la pa-
cienþii obezi, modificarea activitãþilor zilnice în sco-
pul reducerii stresului suplimentar la nivel ar-
ticular, hidrotermoterapia, cum ar fi comprese
calde sau pungi cu gheaþã aplicate local.

Osteoartrita necesitã ºi un tratament de
întreþinere, dat fiind faptul cã, în mod normal,
este o boalã lent progresivã, cu evoluþie greu
de anticipat. În unele cazuri, boala se stabi-
lizeazã pentru o perioadã de câþiva ani sau
chiar intrã în perioade de remisiune. În cazul
osteoartritei moderate sau severe simptomele
pot fi tratate câþiva ani, cu ajutorul unui pro-
gram care include: medicamente, cum ar fi
acetaminofen sau capsaicinã aplicate topic,
exerciþiu fizic pentru menþinerea mobilitãþii ar-
ticulare, pierderea în greutate în cazul pacien-
þilor obezi, protejarea articulaþiilor de leziuni

sau traumatisme, utilizarea dispozitivelor ortope-
dice, cum ar fi feºe elastice protectoare, orteze,
atele sau bastoane, schimbarea activitãþilor zilnice
pentru a reduce stresul suplimentar la nivel arti-
cular, terapia la cãldurã ºi la rece, cum ar fi com-
prese calde sau aplicarea de pungi cu gheaþã local,
cearã sau parafinã, fizioterapie sau terapie ocupa-
þionalã. Alte opþiuni de medicamente pentru trata-
mentul osteoartritei sunt suplimentele: glucozamina
ºi condroitina. Glucozamina poate ameliora durerea
la unele persoane cu simptome moderate sau se-
vere. Nu este cunoscut dacã glucozamina înceti-
neºte progresia bolii, deºi unele studii aratã acest
lucru.

În cazul în care durerea ºi disfuncþionalitatea nu
se amelioreazã sau chiar se agraveazã, medicul
poate recomanda instituirea unui tratament cum ar
fi: injecþii cu corticosteroizi, cu acid hialuronic, opio-
ide, fizioterapie. În unele cazuri pot fi necesare înlo-
cuirea sau protezarea articulaþiei sau alte trata-
mente chirurgicale cu scopul de a menþine funcþia
articularã ºi de a preveni instalarea invaliditãþii pro-
gresive, precum: 
� artroscopia,
� osteotomia (la nivelul ºoldului sau genun-

chiului),
� protezarea articulaþiei scapulo-humerale,
� proteza de ºold,
� proteza de genunchi,
� chirurgia degetelor de la mânã sau de la pi-

cioare,
� artrodeza (intervenþie chirurgicalã în care se

practicã alipirea suprafeþelor articulare).

Tratamentul osteoartritelor

Dr. Tache 
Georgiana-Ozana, 
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e 
medicale
0723.626.289
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ATHERO STOP, O combina[ie 100%
natural/ ]i unic/ de fitosteroli, extrem
de eficient/ \mpotriva colesterolului

C
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-
tiv pentru noi. În astfel de situaþii este mai bine

sã utilizezi suplimente nutritive cu rezultate documen-
tate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile
fãcute la adresa produselor pe care le au
(www.chemomed.ro).

AtheroStop este un astfel de supliment  nutritiv
110000%%  nnaattuurraall  pprroodduuss  îînn  JJaappoonniiaa,,  ccee  ccoonnþþiinnee  oo  ccoommbbii--
nnaaþþiiee  uunniiccãã  ddee  ffiittoosstteerroollii ((beta-sitosterol, campesterol,
stigmasterol, brassicasterol) ºi este probabil cel mai
eficient supliment nutritiv natural ce rreedduuccee  aabbssoorrbbþþiiaa
ccoolleesstteerroolluulluuii  îînn  ssâânnggee,,  eesseennþþiiaall  îînn  ooppttiimmiizzaarreeaa  nniivveelluu--

lluuii  ccoolleesstteerroolluulluuii  ddiinn  oorrggaanniissmm  ººii  eelliimmiinnaarreeaa  ccoolleess--
tteerroolluulluuii  ddeeppuuss  ppee  vvaasseellee  ddee  ssâânnggee..

ÎÎnn  aabbsseennþþaa  ffiittoosstteerroolliilloorr,,  ccoolleesstteerroolluull  eessttee  aabbssoorrbbiitt
ddiinn  cceelluulleellee  ssuuppeerriiooaarree  aallee iinntteessttiinnuulluuii  ssuubbþþiirree  ººii  ttrraannss--
ffeerraatt  îînn  ssâânnggee  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  aacciizziilloorr  bbiilliiaarrii..

ÎÎnn  pprreezzeennþþaa  ffiittoosstteerroolliilloorr  aacceeaassttãã  aabbssoorrbbþþiiee  eessttee
iinnhhiibbaattãã.. Fitosterolii se lipesc aºa de tare de acizii bi-
liari (interferã cu solubilizarea structurii micelare a
colesterolului în intestine) astfel încât ccoolleesstteerroolluull  nnuu
mmaaii  ppooaattee  ffii  aabbssoorrbbiitt  ddeeccââtt  ppaarrþþiiaall. Colesterolul neab-
sorbit este excretat (eliminat).

AAtthheerrooSSttoopp  aassiigguurrãã  îînn  mmoodd  nnaattuurraall  rreedduucceerreeaa
nniivveelluulluuii  ccoolleesstteerroolluulluuii  ttoottaall  pprriinn  ccrreeººtteerreeaa  HHDDLL,,
ssccããddeerreeaa  LLDDLL  ººii  nniivveelluulluuii  ttrriigglliicceerriiddeelloorr..

Studiile realizate la nivel internaþional, au dovedit
cã pprroodduussuull  nnaattuurraall  AAtthheerrooSSttoopp,,  pprriinn ccoonnþþiinnuuttuull  ssããuu
uunniicc  ddee ffiittoosstteerroollii, este extrem de eficient ºi recoman-
dat pentru:

� RReedduucceerreeaa  aabbssoorrbbþþiieeii  ccoolleesstteerroolluulluuii  îînn  ssâânnggee,,

� OOppttiimmiizzaarreeaa  nniivveelluulluuii  ccoolleesstteerroolluulluuii  ddiinn  ssâânnggee  

� PPrreevveenniirreeaa  ººii  eelliimmiinnaarreeaa  ddeeppuunneerriilloorr  ddee  ccoolleesstteerrooll

� RReedduucceerreeaa  rriissccuull  aappaarriiþþiieeii  oosstteeooppoorroozzeeii,,  ccaanncceerruulluuii
ddee  ssâânn,,  ccoolloonn  ssaauu  pprroossttaattãã

� SSuussþþiinneerreeaa  ssããnnããttããþþiiii  aappaarraattuulluuii  ccaarrddiioovvaassccuullaarr

Aceastã combinaþie optimã de fitosteroli în ali-
mentaþie este calitativ la fel de importantã în
scãderea nivelului colesterolului precum reducerea
consumului de grãsimi ºi oferã o alternativã realã, na-
turalã, în reglarea colesterolului din organism.

OOffeerrttãã  vvaallaabbiillãã  ppâânnãã  llaa  11  iiuunniiee  22001100 ––  
îînn  lliimmiittaa  ssttooccuulluuii..

Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau  
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

AAcchhiizziiþþiioonnâânndd  uunn  ppaacchheett  ddee  ttrraattaammeenntt  ooppttiimm
ddee  44  ccuuttiiii  AATTHHEERROO  SSTTOOPP,,

vveeþþii  ppllããttii  ddooaarr  33  ccuuttiiii..

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti, 
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710; 
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

Reduce 100% natural colesterolul! 
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Un caz interesant este al ppaacciieenntteeii  DDeenniissee  PP.. în
vârstã de 32 ani, care, de la vârsta de 21 ani, a fost
diagnosticatã alergicã la polen. Dacã la început fã-
cea 2-3 crize pe an, cu trecerea timpului a devenit
alergicã la un numãr mult mai mare de substanþe,
unele identificate, altele necunoscute. Frecvenþa cri-
zelor a devenit foarte mare - practic, lunar fãcea o
crizã majorã, în care se sufoca, în douã cazuri fã-
când chiar edem glotic, fiind necesarã intubarea.
Avea în geantã permanent Claritine ºi un bileþel
adresat medicilor în cazul în care ºi-ar fi pierdut cu-
noºtinþa. S-a prezentat la sediul clinicii Sciencemed
destul de scepticã, afirmând „cã nu mai are încre-
dere cã se va mai vindeca”. S-a realizat o testare cu
fiolele de alergeni ºi s-au gãsit 24 de alergeni diferiþi
care îi declanºau crizele alergice: polen, puf de plop,
praf, aditivi alimentari etc. S-a stabilit un tratament
adaptat pacientei: homeopatic, fitoterapic ºi douã
ºedinþe de desensibilizare pe sãptãmânã. A fost
menþinut ºi tratamentul cu Claritine timp de 2 luni,
dupã care s-a renunþat la acesta, fiind menþinut
doar ca mãsura extremã în cazul declanºãrii unei
crize neprevãzute. Dupã 4 luni, pacienta nu a mai
facut nicio crizã alergicã, dar pentru siguranþã s-a
continuat tratamentul încã 2 luni. Pacienta a decla-
rat cã în ziua când a renunþat la Claritine a fost cea
mai fericitã.

PPaacciieennttuull  DDaanniieell  SS..,, în vârstã de 41 ani, nu ºtia
cã este alergic, dar acuza dese situaþii de înroºire a
ochilor ºi lãcrimare. A fost testat folosindu-se meto-

dele medicinei integrate Sciencemed ºi s-au gãsit
11 substanþe ca factori alergeni, printre care: praf,
aditivi alimentari. I s-a stabilit un tratament adaptat:
homeopatic, fitoterapic ºi douã ºedinþe de desen-
sibilizare pe sãptãmânã. Dupã o lunã au dispãrut
manifestãrile specifice alergiilor, nu mai lacrima ºi
nu i se mai înroºeau ochii. Tratamentul a fost conti-
nuat încã o lunã.

Alergiile ]i medicina integrat/ Sciencemed
Partea II – cazuri clinice

Clinica ScienceMed Bucuresti
Bucuresti, B-dul Constantin

Brancoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,
sector 4 

Tel: 0723.175.208 
e-mail:

sciencemed.bucuresti@yahoo.com

Clinica ScienceMed Buzau 
Buzau, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,

parter
Tel: 0735.779.330 

e-mail:
sciencemed.buzau@yahoo.com

ªtiinþa în armonie cu natura
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Indiferent de mecanismul de producere a vari-
celor este important de conºtientizat faptul cã în or-
tostatism (statul în picioare) aceste varice sunt pline
cu sânge.

Volumul de sânge care existã în mod normal la
nivelul sistemului venos superficial este variabil
fiind influenþat de mai mulþi factori, cum ar fi cãl-
dura, activitatea muscularã susþinutã, etc. În cazul
bolii varicoase întreg sistemul venos superficial este
dilatat per ansamblu ºi înmagazinezã o cantitate de
3 pânã la 8 ori mai mare decât unul normal în ace-
leaºi condiþii. Un calcul matematic simplu demon-
streazã cã dublarea diametrului unei venei determi-
nã creºterea volumului de patru ori. Se înmagazi-
neazã astfel la nivelul venelor varicoase ale mem-
brelor inferioare canitãþi impresionante
(1–2 litri, aproximativ 25–40%) din
volumul total de sânge al organismului.

Variaþia volumului de sânge circulant
la ridicarea în ortostatism obligã inima sã
munceascã mai mult, care astfel prin
creºterea frecvenþei încearcã sã com-
penseze pierderea acestui volum de
sânge, obosind asfel mai repede. Acest
sânge „blocat” în varice pe parcursul zilei
este furat de la toate organele: creier,
inimã, ficat, rinichi, care suferã la rândul

lor. Seara, la trecerea în clinostatism (culcat) acest
sânge care a stagnat la nivelul varicelor pe par-
cursul zilei se reîntoarce brusc în circulaþie deter-
minând dilatarea inimii. Acest flux-reflux al sângelui
determinã modificãri atât la nivelul pereþilor inimii
cât ºi a valvelor.

Ecografia doppler venoasã este examenul de
primã intenþie în boala varicoasã fiind o investigaþie
nedureroasã, neinvazivã, cu cost redus, care poate
fi repetatã ori de câte ori este nevoie, fãrã a avea
riscul de iradiere, cu ajutorul ei putându-se evidenþia
pachete varicoase ascunse în stratul adipos de la
nivelul membrelor inferioare, de cele mai mult ori
pacienþii afectaþi de aceastã boalã având o greutate
mult mai mare decât cea idealã. 

Ecografia doppler efectuatã la aceºti pacienþi
permite depistarea modificãrilor care nu pot fi de-
celate de examenul clinic ºi electrocardiogramã,
permiþând astfel diagnosticarea precoce a unor
afecþiuni ºi posibilitatea începerii cît mai precoce/în
faza incipientã a unui tratament adecvat, care sã
ajute inima în munca/activitatea ei.

Aparatele de ultimã generaþie dotate cu multiple
sonde ecografice ( asa cum exista in dotarea clinicii
Angiomed), permit vizualizarea cu acurateþe atâta a
venelor superficiale ºi profunde cât ºi a inimii,
direcþia fluxurilor de sânge, valvele incompetente ºi
mai ales mãsurarea, înregistrarea ºi stocarea aces-
tor informaþii pentru o comparare rapidã ºi uºoarã la
examinarile ulterioare. Acest lucru permite stabilirea
unui plan de tratament ºi o urmãrire ulterioarã
adecvatã fiecãrui pacient în parte.

Este în interesul dumneavoastrã, sã vã îngrijiþi
de sãnãtatea personalã ºi în definitiv de prelungirea
duratei acesteia.

Boala varicoas/ ]i ecografia Doppler venoas/

Dr. Com]a Florin
Medic specialist chirurgie
vascular/
0721.37.50.90
Clinica Angiomed
Bucure]ti

Prof.univ.dr. Tintoiu Ion, Prof.univ.dr. Brukner Ion-Victor, Prof.univ.dr. Nanea Ioan-Tiberiu, Prof.univ.dr.
Bartos Daniela, Prof.univ.dr. Patrut Mircea, Prof.univ.dr. Sinescu Crina-Julieta, Conf.univ.dr Pacescu
Jana-Marina, Conf.univ.dr. Ursu Ioan-Horea, Dr. Stanescu-Cioranu Rodica, As.univ.dr. Chioncel
Valentin-Puiu, As.univ.dr. Vatasescu Radu-Gabriel, As.univ.dr. Deutsch Alexandru, Dr. Munteanu
Ionut - Bogdan, Dr. Comsa Florin, Dr. Babiceanu Crina, Dr. Pampu Gabriela-Codruta, Dr. Bostan Ion, 
Dr. Vasile Simona, Dr. Iacob Mihai, Dr. Pinte Florina, Dr. Platon Pavel, Dr. Florescu Nicolae, 
Dr. Ciudin Radu-Nicolae

Adresa: Str. Grigore Manolescu nr. 22-24 sector 1 Bucureºti
Tel: 021/223 64 22; 0724 008899 Fax: 021/222 60 86

www.angiografie.ro
e-mail: info@clinica-angiomed.ro

Noi stim ce ai pe inimã

CLINICA

ccoorroonnaarrooggrraaffiiee  --  aarrtteerriiooggrraaffiiee  --  fflleebbooggrraaffiiee  --  aannggiiooppllaassttiiee  ((ccuu
sstteenntt))  --  iimmppllaanntt  ssttiimmuullaattoorr  ccaarrddiiaacc  --  ddeeffiibbrriillaattoorr  ccaarrddiiaacc    --  

aarriittmmoollooggiiee  --  eeccooccaarrddiiooggrraaffiiee  DDoopppplleerr  ccoolloorr  --  eeccooccaarrddiiooggrraaffiiee
vvaassccuullaarrãã  --  eeccooggrraaffiiee  aabbddoommiinnaallaa  --  tteessttaarree  eeffoorrtt  --  
hhoolltteerr  EEKKGG  //  TTAA  --  eexxaammeenn  cclliinniicc  ddee  ssppeecciiaalliittaattee

Sistemul venos al membrelor 
inferioare este format dintr-un sistem
superficial - dispus imediat sub tegu-
ment ]i de unul profund - \nconjurat

de mu]chi ]i dispus profund. 
Boala varicoas/ afecteaz/ sistemul

venos superficial determin`nd
dilata[ii ale acestei re[ele.



25

PSIHIATRIE

Sãptãmâna MEDICALÃ

T
entativele de suicid nu îºi ating scopul  - curma-
rea vieþii - de cele mai multe ori. Tinerii sunt inter-
naþi în spitale, existând mai multe cazuri deghi-

zate în diverse accidente. Sunt cazuri care nu ajung la
spital (vene tãiate superficial, comprimate înghiþite în
cantitate micã etc.)., situaþii în care tânãrul este dus la
spital ºi nu este consultat de psihiatru, subiectul fiind
nediscutat în familiile care se simt vinovate sau ruºi-
nate, chiar dezamãgite.

Fetele au tentative de suicid mai multe, dar la bã-
ieþi acestea sunt mai grave sau violente. Aceste tenta-
tive sunt precedate de idei depresive, perspectivã ca-
tastroficã, dar nu toþi aceºti tineri le pun în practicã.
Trebuie acordatã atenþie pentru o mai bunã comu-
nicare cu tânãrul respectiv, modalitãþile de exprimare
ale acestuia nefiind întotdeauna foarte clare.

Psihiatria a considerat mult timp tentativa de
suicid simptomul unei afecþiuni psihiatrice.

Se constatã un diagnostic de boalã psihicã numai
la un tânãr din patru cu tentative de suicid. Deci, tre-
buie atenþie la comunicarea cu tânãrul în familie ºi,
eventual, identificarea unei afecþiuni psihice care
poate fi factor favorizant.

Tentativa de suicid poate apãrea la un tânãr care
nu prezintã aparent dificultãþi, care, privit dinafarã,
este admirat sau invidiat de ceilalþi, cauzele suicidului
rãmânând adesea necunoscute. Sunt persoane care
manifestã acuze somatice multiple, dispoziþie depre-
sivã sau fluctuantã, conduite de dependenþã (de per-
soane, de substanþe etc.) ºomaj, absenteism, fricã de
eºec.

Riscuri mari apar în contextul familiei. Dezbinarea,
conflictele, alcoolismul, violenþa sau pasiunile creeazã
climat favorabil ideaþiei depresive pânã la suicid.

Familiile care acordã mai multã importanþã ac-
þiunii decât comunicãrii sunt mai expuse la risc. Tânã-

rul respectiv se confruntã cu situaþia în care în familia
sa nu se poate vorbi nici despre iniþiative, nici despre
probleme personale, orice tensiune relaþionalã este
evitatã sau agravatã prin tãcere.

Studii psihiatrice au arãtat cã familia funcþioneazã
ca un sistem, cu reguli care determinã rolurile ºi rela-
þionarea fiecãruia. Scopul este de a menþine stabile
structura ºi dinamica, eficienþa în funcþionare a fa-
miliei. Felul în care rolurile sunt distribuite în interiorul
familiei va avea consecinþe asupra echilibrului psihic
al fiecãrui membru. În anumite familii existã inversãri
de roluri (decesul mamei face ca fiica sã ocupe locul
vacant etc.).

Psihiatria a arãtat cã ºtergerea barierelor dintre
generaþii favorizeazã fluctuaþia limitelor interne ºi
creeazã un risc de dezorganizare psihicã. Anumite re-
laþii de dependenþã îl leagã prea intim pe tânãr de unul
dintre pãrinþi.

Ulterior, scenariul din familie se repetã - depen-
denþa de o altã persoanã, pornitã dintr-o pasiune,
poate altera o relaþie de cuplu ºi se poate finaliza dra-
matic, sexualitatea tânãrului fiind un factor de risc. La
aceastã vârstã, fiinþa iubitã poate fi un dublu al „sine-
lui care te iubeºte“, la care nu poþi renunþa.

Este important de vorbit, de comunicat cu tânãrul
din familie, trebuie sã-l cunoaºtem, sã ne împrietenim,
sã-i creãm acasã un loc unde se poate simþi bine orice
i s-ar întâmpla.

Prevenirea tentativelor de suicid la tineri

Dr. Emilia {in[
Medic primar 
psihiatru

În r`ndul tinerilor cu v`rste \ntre 15 ]i 24 de ani suicidul pare a fi a doua cauz/
important/ de deces \n [/rile dezvoltate, \n prezent.
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T
ehnicile moderne de rafinare a produselor ali-
mentare îndepãrteazã, de cele mai multe ori,
fibrele ºi celelalte componente nedigerabile,

care sunt considerate cã slãbesc calitãþile gustative,
rezultând materii prime alimentare, care au fost aso-
ciate cu creºterea ratei îmbolnãvirilor în cazuri de
hiperlipidimie, diabet, cancer de colon ºi afecþiuni
cardiace ischemice, toate afecþiuni care pun mari
probleme de tratament. 

Dupã o profundã analizã a fibrelor dietetice, s-a
demonstrat cã  ingerarea acestora este strâns legatã
de o stare bunã de sãnãtate, fibrele ajutând la
menþinerea homeostazei ºi jucând un rol terapeutic.
Dr. Ghoneum M. din Departamentul de Imunologie al
Universitãþii DREW din Los Angeles a avut ideea de a
reduce greutatea molecularã a AArraabbiinnooxxiillaannuulluuii,,
eexxttrraass  ddiinn  ttããrrââþþaa  ddee  oorreezz  pprriinn  hhiiddrroolliizzãã  ppaarrþþiiaallãã  eennzzii--
mmaattiiccãã,,  operaþie ce a dus la fracþiuni moleculare
parþial solubile care pot fi absorbite din intestin într-o
cantitate semnificativã ca imuno-modulator limfoci-
tar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din cciiuuppeerr--
ccaa  sscchhiiiittaakkee  ((LLeennttiiuumm  MM)),,  uuttiilliizzaattãã  îînn  JJaappoonniiaa  îînn  ttrraattaa--
mmeennttuull  ccaanncceerruulluuii..

Imunoterapia este foarte importantã în tratamentul
cancerului. S-a efectuat un studiu amplu la Clinica Sano-
Japonia, pe 205 pacienþi cu cancer progresiv aflaþi în
stadiile avansate III – IV, cu leziuni neoperabile sau
metastaze rãmase dupã intervenþia chirurgicalã.
Leziunea primarã a fost localizatã la plãmâni (31
pacienþi), ficat (18), uter (7), sâni (33), prostatã (4), rect
(28), stomac (34), noduli limfatici (11) ºi altele (29).
Tuturor pacienþilor li s-a mãsurat activitatea celulelor NK,
index patologic pentru cancerul progresiv, parametru al
mãsurãrii imunitãþii. S-a observat o dublare a activitãþii
limfocitelor NK (natural killer-ce distrug celulule can-

ceroase) dupã o sãptãmânã de administrare a 3g 
MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann/zi ºi o triplare dupã numai 2 luni. 

Alte studii demonstreazã oo  ccrreeººtteerree  aa  aaccttiivviittããþþiiii
lliimmffoocciitteelloorr  BB  ººii  TT  ccuu  220000%%  ,,  rreessppeeccttiivv,,  ccuu  115500%%,,  îînn
ttiimmpp  ccee  nniivveelleellee  ddee  iinntteerrffeerroonn  ººii  TTNNFF  ((ffaaccttoorr  ddee
nneeccrroozzãã  ttuummoorraallãã))  ccrreesscc  sseemmnniiffiiccaattiivv,,  ffããccâânndd  ddiinn
MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann  pprroobbaabbiill  cceell  mmaaii  ppuutteerrnniicc
iimmuunnoossttiimmuullaattoorr  110000%%  nnaattuurraall  ((GGMMOO  ffrreeee))..

INDICAÞII TERAPEUTICE:
� Adjuvant în terapia cancerului, indiferent de stadiu
(efect antitumoral)
� Recomandat în curele de radio/chimioterapie ((llee
îîmmbbuunnããttããþþeessttee  eeffeecctteellee,,  llee  rreedduuccee  eeffeecctteellee  nneeggaattiivvee))
� Hepatite B ºi C, cirozã
� Reumatism cronic
� Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice)
� Diabet noninsulino-dependent
� Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare.

OOffeerrttãã  vvaallaabbiillãã  ppâânnãã  llaa  11  iiuunniiee  22001100 ––  
îînn  lliimmiittaa  ssttooccuulluuii..

Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau  
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

ªªaannssaa  uunnuuii  nnoouu  îînncceeppuutt!!

AAcchhiizziiþþiioonnâânndd  uunn  ppaacchheett  ddee  
ttrraattaammeenntt  ssttaannddaarrdd  ddee  44  ccuuttiiii  

BBiioo  BBrraann  11000000,,  vveeþþii  ppllããttii  ddooaarr  33  ccuuttiiii..

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti, 
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710; 
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro

CANCERUL a mai pierdut un pas!
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S
indromul dureros lombar are o incidenþã ex-
trem de ridicatã ºi poate fi întâlnit la copii, la
persoane tinere active, dar ºi la vârstnici. Este

suferinþa cel mai des întâlnitã în practica medicalã.
Este cunoscut faptul cã 70-80% din populaþia ma-
turã prezintã cel puþin o datã în viaþã un episod du-
reros lombar, hernia de disc reprezentând numai
1-2% din cifra respectivã. Aproape 90% din durerile
lombare sunt tratate la domiciliu de înºiºi cei sufe-
rinzi ºi doar 10% ajung la medic. 

Durerea lombarã poate fi de origine miofascialã,
de origine discogenã, în urma conflictului radicular,
durere scheleticã în cazul unor boli inflamatorii ºi
neoplazii, dureri provocate de afecþiuni ale organe-
lor interne ºi afecþiuni articulare, tulburãri metabo-
lice ºi endocrine.

Printre factorii predispozanþi pentru durerile
lombare vom menþiona în primul rând suprasolicita-
rea anumitor grupuri musculare în combinaþie cu
sedentarismul, nerespectarea regulilor de igienã a
coloanei vertebrale, stresul cotidian, fumatul, tulbu-
rãrile metabolice, obezitatea etc.

Mecanismele fiziopatologice ale durerii de spate
pot duce rapid la instalarea unui „cerc vicios”, din

care este foarte greu de ieºit în lipsa unor soluþii te-
rapeutice eficiente.

Din aceste considerente „sindromul dureros
lombar” devine o problemã socialã, care duce la: 
� scoaterea individului din viaþa socialã ºi

activitatea profesionalã;
� îngrijiri medicale ºi cheltuieli legate de plata

concediilor medicale îndelungate;
� consum prelungit ºi necontrolat al unor me-

dicamente cu multiple reacþii adverse;
� cronicizarea suferinþei.
În aceste condiþii se impune necesitatea gãsirii

unor soluþii terapeutice simple, eficiente ºi uºor
accesibile pentru tratamentul sindromului dureros
lombar.  

Tratamentul durerilor lombare cu un amestec de
oxigen-ozon (ozonoterapia) poate fi una dintre so-
luþiile benefice pentru cei suferinzi. Afirmaþiile
noastre se bazeazã pe studiile clinice efectuate de
specialiºtii în ozonoterapie, din Germania, Italia, Spa-
nia, Mexic, Cuba, Rusia, dar ºi pe experienþa proprie
a CCeennttrruulluuii  MMeeddiiccaall  „„HHOOFFIIMMEEDD”” ºi a colegilor care
au fost pionierii ozonoterapiei în România.

Centrul medical
"Hofimed" Bucure]ti

}os. Colentina,
nr. 76, bl. 111,
parter, sect. 2

Tel: 021-2407340;
031-8088998

Ozonoterapia în tratamentul
sindromului dureros lombar (I)

Dr. {/ran Victor
Medic Medicin/ general/, apifitoterapie,
acupunctur/, ozonoterapie.
Centrul medical "Hofimed" Bucure]ti

„Recuperarea din orice proces al bolii depinde de
disponibilitatea noastrã de a explora noi cãi,

de a ne privi viaþa ºi sinele”.
David R. Hawkins, M.D., Ph.D. - SUA
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S
ezonul estival este aproape ºi trebuie sã ne gã-
seascã pregãtite. Pentru a preveni necazurile spe-
cifice verii (piele îmbâcsitã, mai multe riduri…) ºi

pentru a etala o siluetã de invidiat vã propunem fru-
museþea naturalã direct acasã!

Cur/[area ]i hidratarea tenului!
MMAASSCCAA  DDEE  FFAAÞÞÃÃ  CCUU  NNÃÃMMOOLL - are în compoziþie

nãmol sapropelic, argilã, extract de morcov, extract de
struguri roºii, extract de ginkgo biloba, suc de aloe

vera, ulei de mãsline extravirgin, miere po-
liflorã ºi parfum, fiind potrivitã pentru toate
tipurilor de ten. Are rol detoxifiant, revigo-
rant, menþinând supleþea ºi frumuseþea te-
nului ºi eliberând porii; hidrateazã ºi hrã-
neºte pielea. 

Micile particule sapropelice ale nãmo-
lului ajutã la descuamarea pielii, au efect
antioxidant, încetinind apariþia ridurilor. Ar-
gila este cunoscutã pentru efica-
citate în tratamentul cosmetic ºi
dermatologic, reducând micile le-
ziuni create la nivelul dermului.
Beta carotenul este o provitaminã
a vitaminei A ce ajutã la menþi-
nerea integritãþii pielii, grãbind

procesele de vindecare a rãnilor ºi reducând
efectul radiaþilor ultraviolete. Extractul de stru-
guri roºii este un veritabil elixir al tinereþii, iar
extractul de ginkgo biloba îmbu-
nãtãþeºte circulaþia la nivelul
dermului, preluând mai efi-
cient cantitãþi mari de pro-
duºi metabolici toxici ºi
aducând nutrienþi. Sucul
proaspãt de aloe vera
are un efect antiseptic,
dezinfectant ºi poate stimula regenerarea celularã.
Uleiul de mãsline extravirgin este un preþios ajutor al
frumuseþii, bogat în vitamina A, fier, 85% acizi graºi
nesaturaþi  ºi acizi graºi saturaþi în proporþie de 15%.
Datoritã efectului hidratant ºi antioxidant oferit de
miere, pielea ta va avea parte de o dulce catifelare. 

Masca se aplicã de douã ori pe sãptãmânã dupã
o prealabilã demachiere. Se lasã sã acþioneze 30 de
minute (pânã la completa uscare) dupã care se înde-
pãrteazã cu apã cãlduþã. 

Dupã îndepãrtarea ei este de preferat a se folosi
SSPPRRAAYY  CCOOEENNZZIIMMAA  QQ1100&&  BBRRUUSSTTUURREE,, ce reda tonusul
ºi strãlucirea pielii; conferã o uºoarã tentã de bronz;

reduce îmbãtrânirea prematurã a pielii, redându-i strã-
lucirea naturalã.

Ai grij/ de siluet/!
Moda verii nu acceptã compromisuri “la cântar”!
BBEEAAUUTTYY  SSLLIIMM este un produs special creat pentru

persoanele care vor sa slãbeascã natural. Conþine
plante cu acþiune tonicã, vitaminizantã ºi minerali-
zantã, diureticã, anticeluliticã. Tãrâþele de grâu ºi pec-
tina de mãr creeazã senzaþia de saþietate, favorizând
formarea bolului alimentar ºi eliminarea toxinelor din
organism. 

CCOOMMPPLLEEXX  HHIIPPOOLLIIPPEEMMIIAANNTT  &&  rreemmooddeellaarree  ccoorrppoo--
rraallãã cu aromã de grapefruit/ portocalã/zmeurã - prin
aplicarea a 2-3 pufuri sub limbã, de 4-5 ori pe zi, cu 30
de minute înaintea meselor, þesutul gras începe sã se
topeascã; se poate slãbi uºor ºi cu un efort moderat!

CCUURRÃÃ  DDEE  SSLLÃÃBBIIRREE  &&  cchhrroomm – formulã nutriþionalã
care conþine minerale ºi plante exotice. Este astfel
conceputã pentru ca, slãbind, remodelarea trupului sã
se facã fãrã afectarea masei musculare. 

Pachetul conþine: Guarana, Ceai verde, Ortho-
siphon, Spirulina ºi Chlorella. De ce aceastã compo-
ziþie? 

Guarana stimuleazã metabolismul celular ºi ar-
derile grãsimilor. De asemenea, determinã eliberarea
catecolaminelor, ceea ce duce la creºterea metabolis-
mului bazal cu efecte stimulatoare asupra organis-
mului.

Orthosiphonul conþine polifenoli cu acþiune diure-
ticã, crescând eliminarea renalã a apei, dar ºi
a reziduurilor metabolice: uree, acid uric ºi
cloruri.

Ceaiul verde, un foarte bun tonic, dar ºi
diuretic ºi hipolipemiant, este ideal în timpul
curelor de slãbire.

Spirulina&Chlorella realizeazã un aport
important de sãruri minerale ºi oligoelemente
deficitare în orice regim de slãbire. 

Toate aceste 5 tipuri de plante, condiþio-
nate sub formã de capsule, sunt

completate de pulberea
de tãrâþe de grâu, care
are rolul de a restabili

echilibrul de fibre vegetale în
dietã, aducând în acelaºi timp o can-

titate micã de energie. Inhibã senzaþia de
foame, au efect laxativ, benefic în cazul

curelor de slãbire. 
Astfel, îþi poþi redefini frumuseþea cu produse na-

turale, dietã, exerciþii fizice ºi echilibru mental!

Pentru mai multe detalii
]i comenzi suna[i la

num/rul 021.351.47.77 ori
accesa[i site-urile noastre:

www.medicalab.ro ]i
www.pronaturashop.ro sau

scrie[i-ne pe adresa
medica@softnet.ro !

Preg/te]te-te
pentru var/

TERAPII COMPLEMENTARE
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D
iscopatia lombarã este o afecþiune a coloanei
vertebrale, manifestatã prin modificãri degene-
rative ale discurilor intervertebrale din regiunea

lombarã.
DDiissccuull  iinntteerrvveerrtteebbrraall este aºezat în spaþiile dintre

corpii vertebrali ºi este format dintr-o porþiune perife-
ricã, alcãtuitã din þesut conjunctiv fibros, numitã inelul
fibros, ºi o porþiune centralã care poartã numele de
nucleu pulpos.

NNuucclleeuull  ppuullppooss este o formaþiune sfericã de na-
turã gelatinoasã, bine fixat de inelul fibros la periferie.
Este foarte bogat în apã, puternic hidrofil ºi exercitã
compresiune asupra formaþiunilor din vecinãtatea ine-
lului fibros ºi a corpilor vertebrali, realizând un sistem
“precomprimat”, care mãreºte rezistenþa ºi elasticita-
tea coloanei ºi absoarbe ºocurile mecanice.

MMiiººccaarreeaa este foarte necesarã pentru nutriþia dis-
cului intervertebral, nucleul pulpos funcþionând ca o
pompã ce regleazã continuu circuitul lichidian ºi ga-
zos, la nivelul discului intervertebral. De aceea, orice
afecþiune care influenþeazã mobilitatea la nivelul dis-
cului pot induce apariþia discopatiei lombare.

Însã, solicitãrile maxime imprimate coloanei lom-
bare prin ridicarea greutãþilor în poziþii incorecte (cu
spatele flexat sau în hiperextensie) sunt cele mai frec-
vente cauze care solicitã la maximum inelul fibros, in-
ducând chiar fisura. În acest caz, pacientul prezintã o
durere violentã care-l imobilizeazã ºi care nu-i mai per-
mite redresarea coloanei sau miºcãri de flexiune, rota-
þie sau extensie. În acest moment, nucleul pulpos,
aflat în stare de tensiune, migreazã pe fisurile inelului
fibros, provocând iritarea filetelor nervoase, marginea
care provoacã simptomatologia.

Dacã, dupã acest episod, se continuã activitatea,
nucleul pulpos mãreºte dimensiunile fisurilor inelului
fibros, putând aluneca mai departe, iritând rãdãcinile
nervilor care ies din mãduva spinãrii. Concomitent cu
durerea, în stadiile urmãtoare apare criza de
lumbago, o contracturã puternicã ºi dure-
roasã a muºchilor paravertebrali lombari,
care imobilizeazã bolnavul, punându-l în im-
posibilitatea efectuãrii miºcãrilor de aple-
care a trunchiului.

Alteori, apar dureri simultane în regiu-
nea lombarã, iradiind de-a lungul membrului
inferior pe faþa posterioarã a coapsei ºi gam-
bei, extinzându-se uneori în direcþia halu-
celui (degetul mare) sau degetului 5 (degetul
mic), conturând un diagnostic de lomboscia-
ticã.

În stadii mai avansate de deteriorare a
discului, nucleul pulpos se poate rupe, iar

fragmentele pot migra fie cãtre cavitatea medularã, fie
în interiorul corpilor vertebrali, apãrând hernia de
disc,care impune tratament neurochirurgical.

Stadiul de fisurare cu integritatea nucleului pulpos
este reversibil, este cunoscut sub denumirea de disco-
patie ºi beneficiazã cu succes de tratament medical
complementar, fitoterapeutic. Acest tratament vizeazã
trei obiective: evitarea ºocurilor mecanice la nivelul
coloanei lombare, combaterea contracturii musculare
ºi calmarea durerii.

Primul obiectiv se realizeazã prin repaus la pat,
trei-patru zile, pe un plan dur, gãsind o poziþie adec-
vatã, care combate formarea a noi curburi la nivelul
coloanei, relaxeazã în acelaºi timp musculatura con-
tractatã ºi scade presiunea asupra discului ºi rãdã-
cinilor nervului sciatic.

Celelalte obiective se pot realiza prin utilizarea
unor produse naturale, extrem de eficiente pentru
calmarea puseului dureros ºi care se adreseazã tutu-
ror vârstelor ºi comorbiditãþilor asociate, deoarece nu
prezintã efecte adverse sistemice sau locale. 

Laboratoarele Elidor propun un abord direct prin
aplicarea topicã de FFRREECCÞÞIIEE  EELLIIDDOORR ºi OORRTTHHOO  GGEELL--
EELLIIDDOORR,  de 3 ori pe zi.

OORRTTHHOO  GGEELLUULL are proprietãþi multiple - decontrac-
turant muscular, antalgic ºi antiinflamator - diminuând
evident nivelul mediatorilor inflamatori, ca ºi gradul de
edem ce însoþeºte discopatia.

Alãturi de acest pivot terapeutic, adãugam unele
produse recomandate tuturor bãrbaþilor ºi femeilor
sub 45 de ani - AAPPII--OOSSTTEEOOMMAARRIINN  ––EELLIIDDOORR (3-6 cp/zi),
iar femeilor de peste 45 de ani, din cauza pierderilor
hormonale, le recomandãm utilizarea de MMEENNOOMMAARRIINN
FFOORRTTEE--EELLIIDDOORR, 3-6 cp/zi, care împiedicã evoluþia
osteoporozei, prin aport de fitohormoni.

De asemenea, considerãm cã tratamentul cu
antioxidanþi UURRSSOOMMAAXX––EELLIIDDOORR, 2 cp x 2/zi,  ºi
CCAARROOFFOORRTT  PPLLUUSS  ––EELLIIDDOORR, 2-4 cp/zi, contribuie
decisiv la ameliorarea stãrii generale. 

EEXX--RREEUUMMAA  PPLLUUSS--EELLIIDDOORR (aspirina vegetalã), 2-4
cp/zi, poate fi de mare ajutor în cazurile
mai grave de discopatie lombarã.

Considerãm kinetoterapia ca fiind un
ajutor preþios în tratamentul acestei afec-
þiuni, ea putându-se realiza atât în stadiile
incipiente cât ºi în stadiile avansate.

Tratamentul chirurgical rãmâne ultima
variantã terapeuticã ºi trebuie instituit în
clinicile neurochirurgicale specializate.

Pentru informa[ii suplimentare
pute[i contacta

Farmacist Mioara Duglea, 
Farmacia Afina: 0744 622 587www.elidor.ro

Tel: 021.335.95.63

Discopatia lombar/

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
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•computer tomograf •rezonanta magnetics 
•radiologie conventionala •mamografie  

• osteodensiometrie DXA •electromiografie 
•neurosonologie •ecografie doppler •ecografie

generala •cardiologie •medicina de familie 
•laborator analize medicale.

Chirurgie esteticã Recuperare

MEDICAL CARE
CENTRU DE
RECUPERARE 
MEDICALÃ

Intr. Tudor Stefan 
nr.42-44 (Dorobanti),
Sect.1, Bucureºti
Tel.: 233.97.27
0723 626 289
www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro
MMeeddiicciinnaa  ffiizziiccãã  
ººii  ddee  rreeccuuppeerraarree  
mmeeddiiccaallãã,,  
LLaasseerrtteerraappiiee,,  
MMaassaajj  tteerraappeeuuttiicc  
ººii  ddee  rreellaaxxaarree,,  
GGiimmnnaassttiiccãã  mmeeddiiccaallaa,,  FFiittnneessss
tteerraappeeuuttiicc
KKiinneettootteerraappiiee

CENTRUL MEDICAL 
RECUMED

Str. Grigore Alexandrescu, 
nr. 33, sect. 1,
Tel: 021 319 34 30
Fax: 021 319 32 34
TTeerraappiiaa  dduurreerriiii
RReeccuuppeerraarree  mmeeddiiccaallãã
RReeuummaattoollooggiiee  
OOrrttooppeeddiiee
MMeeddiicciinnaa  mmuunncciiii

Stomatologii

FINESS DENT
•Cotroceni
Bulevardul Eroilor nr. 16, sec-
tor 5
Telefon / Fax: 
004-021- 410.43.63
004-021- 410.89.73
office.cotroceni@finesse-
dent.ro 
•Rosetti
Bulevardul Hristo Botev nr.7,
sector 3
Telefon: 
004-021-313.47.81
Fax 004-021-311.2086
office.rosetti@finesse-dent.ro 
Consultatie, 
Profilaxie, Albiri,
Estetica Dentara, 

Terapia estetica, 
Fatete, 
Ceramica integrala,
Incrustatii, 
Coroanele metalo-ceramice,
Endodontie, 
Pedodontie, 
Ortodontie, 
Chirurgie, Implantologie,
Paradontologie, 
Anestezie, 
Radiologie, Laborator

NEOCLINIQUE
Str. Rosia Montana, nr. 6, bl.
O7, sc. 2, interfon 56,
Bucuresti
Informatii si programari: 021
430 33 65
021 430 31 99
031 409 12 53
office@centrumedical.ro

Stomatologie NON STOP
Radiologie Dentara
Implantologie
Chirurgie OMF
Ortodontie
Cosmetica dentara
Servicii dentare 
pentru copii

Centrele Medicale
HIPERDIA

ªI PROLIFE

•Str. Ritmului, nr.2, sector 2

Tel./Fax: 021. 250.67.85,

021.250. 73.20

office@pro-life.ro
•Sos. Berceni, nr. 10-12,
sector 4 (Spitalul Bagdasar-
Arseni)
Tel./Fax: 021. 334.37.30,
021. 334.37.31
bucuresti.bagdasar@hiper-
dia.ro

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1, 
Tel./Fax: 021.250.67.85,
021.250.73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Stefan Cel Mare, nr.
19-21, sector 2 
(Spitalul Colentina)
Tel./Fax: 021. 311.73.7l,
021. 311.73.72
bucuresti.colentina@hiper-
dia.ro

Str. Comana nr. 50, sector
1, - Bucureti 
Telefon: 031.711.15.20;
031.711.15.21/
0733.072.909;
0733.072.919 
E-mail:
imagistica@CentrulMedical-
Focus.ro 
Servicii de investigaii imag-
istice: Radiologie digitaliza-
ta, Tomografie computeriza-
ta- CT, Rezonantä magneti-
ca- RM, Mamografie digita-
lizata, Osteodensitometrie,
Echografie

Bd. Ferdinand nr. 141, 
sector 2, Bucureºti 
Telefon: 031.711.15.15/
0733.072.910;
0733.072.920 
E-mail:
programari@CentrulMedical
Focus.ro 
Peste 30 de specialitäti
medicochirurgicale, dotat
cu bloc operator - ATI pen-
tru chirurgie de zi, un cabi-
net oftalmologic avant-
gardist si multe alte puncte
forte. Toate dotä rile adap-
tate standardelor
europene. 

Str. Ciresului nr. 1, sector 2
- Bucureti 
Telefon: 021.326.27.41 
E-mail:
Laborator@focusLab.ro 
Acreditare ISO.Puncte forte:
biologia moleculara, incar-
carea cantitativa pentru
virusul hepatic B si C, HIV si
HPV.

Calea Calarasilor nr. 88, 
sector 3 - Bucureti 
Telefon: 021.321.53.10 
E-maiL:
terapie@CentrulMedical-
Focus.ro 
Servicii de kinetoterapie,
fizioterapie, masaj, refle-
xoterapie i acupunturä,
oferite pentru recuperäri
aLe unor päri aLe corpului
uman afectate de boalã ºi
traumatis me. 
Asiguräm gimnasticä recu-
peratorie pentru copii,
adulþi sportivi. 

wwwwww..CCeennttrruullMMeeddiiccaallFFooccuuss..rroo  






