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Infec[ii virale ]i gripe
sub media altor ierni!

Conform raportului transmis de c/tre Centrul 
Na[ional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile din

subordinea Ministerului S/n/t/[ii, \n s/pt/m`na
17 -23 ianuarie 2011, num/rul total al infec[iilor 

respiratorii acute raportate a fost de peste 90 000,
\n cre]tere cu 16 % fa[/ de cel \nregistrat \n

s/ptam`na precedent/.

n sãptãmâna 1177  --2233  iiaannuuaarriiee  22001111,,  au fost confirmate 31
cazuri de gripã ºi a mai fost înregistrat un deces la un copil din
judeþul Satu-Mare. 

Medicii epidemiologi declarã cã s-a înregistrat o incidenþã
medie a infectiilor acute respiratorii care a depãºit nivelul bazal, fãrã
însã a fi depãºite valorile maxime aºteptate. 

Ca urmare, se constatã debutul sezonului gripal, activitatea gri-
palã evoluând cu intensitate medie, în focare locale (judeþele Iaºi ºi
Constanþa) ºi cu cazuri sporadice în restul teritoriului. 

De la începutul supravegherii infecþiilor respiratorii ºi a gripelor
(luna octombrie 2010) ºi pânã în prezent au fost detectate 4466 virusu-
ri gripale din care: 

� 36 virusuri gripale tip AH1N1  
� 8 virusuri gripale tip B 
� 2 virusuri gripale tip AH3N2 
Într-un moment în care o cincime din populaþia aptã de muncã

este plecatã în strãinãtate (temporar sau pe perioade nedetermina-
te), ºi în condiþiile în care comunicarea pe net cu aceºtia este deose-
bit de accesibilã, inclusiv cei aflaþi pe meridiane extrem de diferite,
nu putem sã nu remarcãm cu satisfacþie patrioticã din ºtirile primite
de la aceºtia cã, statistic (mica statisticã datã de numeroºi prieteni
care ne scriu), românii rãmaºi în þarã, într-o proporþie îmbucurãtoare,
suportã parcã mai uºor în acest an rãcelile de iarnã ºi sunt mai puþin
vãtãmaþi de viroze. 

Acest lucru se explicã prin efectul de întãrire a rezistenþei popu-
laþiei la microbi, viruºi ºi alþi factori aducãtori de boli, mizerie, foame
ºi frig, a acelei rezistente populaþii supravieþuitoare peste criza ºi re-
cesiunea pe care o traversãm. Probabil selecþia naturalã s-a terminat
ºi roadele le vedem acum, când vigoarea de care dau dovadã cei rã-
maºi o depãºeºte prima datã pe a expaþilor!

��C/lin M/rcu]anu
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ispolept CONSTA se administra pânã de cu-
rând doar în muºchiul fesier, dar studii noi au
demonstrat aceeaºi eficacitate a medica-
mentului în cazul administrãrii lui în braþ (la

nivelul muºchiului deltoid). Noutatea reprezintã un pro-
gres semnificativ pentru pacienþi, medici ºi asistenþi,
oferind o alternativã comodã ºi mai puþin invazivã, ºi,
nu în ultimul rând, reducând stigma bolnavilor ºi ofe-
rindu-le posibilitatea unei vieþi normale.

Substanþa activã este risperidona, care a devenit
unul dintre cele mai prescrise antipsihotice atipice.
Medicamentul, de la Janssen - companie care face
parte din grupul Johnson&Johnson - combinã eficaci-
tatea, buna tolerabiliate ºi siguranþa unui antipsihotic
atipic cu beneficiile unei forme farmaceutice cu ac-
þiune prelungitã. Se administreazã doar o datã la douã
sãptãmâni, astfel încât pacienþii nu trebuie sã se

îngrijoreze de faptul cã trebuie sã-ºi aminteascã sã îºi
ia medicaþia în fiecare zi, aceasta îmbunãtãþind
aderenþa la tratament ºi prevenind recãderile.

Peste douã treimi dintre cadrele medicale consi-
derã cã administrarea în braþ scade jena pacienþilor,
îmbunãteste relaþionarea cu aceºtia, ceea ce duce
implicit la o mai bunã acceptare a tratamentului.

“Introducerea formei cu administrare în muºchiul
deltoid (braþ) a Rispolept CONSTA face ca medicamen-
tul sã devinã mult mai “prietenos”. În reprezentarea
pacientului, medicamentul devine comparabil cu un
banal vaccin, ceea ce este un element în plus de
creºtere a aderenþei la tratament”, precizeazã Prof.
Univ. Dr. Dan Prelipceanu, Director Cercetare – Dez-
voltare la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. dr. Ale-
xandru Obregia. Lipsa aderenþei la tratament reprezin-
tã unul dintre cele mai provocatoare aspecte în schizo-
frenie, în condiþiile în care majoritatea pacienþilor între-
rup tratamentul în primul an ºi ca urmare boala se
agraveazã ºi e necesarã reinternarea.

“Administrarea în deltoid (braþ) aduce o mai mare
uºurinþã în administrare; flexibilitatea opþiunii pacien-
tului privind locul injecþiei în condiþiile unei eficacitãþi
terapeutice echivalente este însoþitã de o posibilã re-
ducere a stigmei asociate cu vechile tratamente.
Aceste aspecte noi se adaugã calitãþilor deja cunos-
cute ale preparatului - riscul mai mic al recãderilor prin
asigurarea unui tratament cu acþiune prelungitã, tra-
dus prin scãderea numãrului de internãri în spital ºi
scãderea costurilor totale de îngrijire a bolii precum ºi
ºansa unei funcþionãri mai bune” spune Dr. Victor Ma-
rinescu, medic primar Psihiatrie, Doctor în ºtiinþe me-
dicale.

Se estimeazã cã 1% din populaþia lumii si 80.000
de români suferã de schizofrenie – o afecþiune cere-
bralã gravã ºi de obicei cronicã ce afecteazã capaci-
tatea persoanei de a gândi clar, de a relaþiona cu
ceilalþi ºi de a diferenþia realitatea de imaginaþie.
Boala apare, de cele mai multe ori, în adolescenþã sau
în jurul vârstei de 20 de ani, deºi simptomele pot sã nu
fie evidente imediat, ºi necesitã tratament pe termen
lung, sau pe durata întregii vieþi cu medicamente
antipsihotice.

R

Alternativ/ de tratament pentru pacien[ii
cu schizofrenie

Pacien[ii cu schizofrenie din România au acum o nou/ variant/ de tratament:
injec[ia la nivelul bra[ului
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HHiippeerrddiiaa, unul dintre primii jucãtori pe piaþa ser-
viciilor medicale private din România, cu o reþea de
16 clinici, a inaugurat, vineri 21 ianuarie, Centrul
de diagnostic imagistic, analize de laborator ºi con-
sultaþii din Timiºoara, relocat într-un sediu ultramo-
dern pe Bulevardul Republicii 21. La aproape 10 ani
de prezenþã în Timiºoara (Hiperdia funcþionând din
2001 în incinta Spitalului Municipal) noua clinicã
dispune de tehnologie medicalã ºi informaticã de
ultimã generaþie, de cabinete utilate la nivel euro-
pean, de un personal de înaltã calificare ºi de o am-
bianþã deosebitã.

Pacienþii Hiperdia Timisoara vor beneficia odatã
cu acest eveniment ddee  cceeaa  mmaaii  ccoommpplleexxãã  ggaammãã  ddee
sseerrvviicciiii  pprreessppiittaalliicceeººttii  ddiinn  jjuuddeeþþ..

Investigaþii complexe de ddiiaaggnnoossttiicc  iimmaaggiissttiicc  de
o vastã aplicabilitate:

� Rezonanþã Magneticã (IRM) – (Pentru acest
tip de servicii Hiperdia vine pânã la 31 martie a.c.
cu ddiissccoouunnttuurrii  ddee  2200%%  )

� Tomografie Computerizatã (CT)
� Osteodensitometrie DXA,
� Radiologie – Rx digitalã,
� Mamografie digitalã,
� Ecografie
Hiperdia dispune de un llaabboorraattoorr  ccoommpplleexx, dotat

cu analizoare computerizate care, poate rezolva ra-
pid cererile de analize medicale.

� Biochimie � Hematologie � Imunologie
� Microbiologie � Parazitologie
În cadrul centrului este disponibilã o largã gamã

de ccoonnssuullttaaþþiiii,,  deservite de echipe medicale de
prestigiu în:

� Cardiologie � Endocrinologie 
� Ginecologie � Medicinã internã 
� Medicinã de familie � Neurologie 
� Neurochirurgie � Oncologie
� Ortopedie � Reumatologie

Din dorinþa de a fi cât mai apropiaþi de pacienþi
ºi de a rãspunde celor mai diverse solicitãri ale
acestora, pentru intervenþii ºi tratamente care nu
necesitã un timp îndelungat de spitalizare, Hiperdia
pune la dispoziþia pacienþilor inclusiv o secþie cu
paturi pentru iinntteerrnnaarree  ddee  zzii  în special pentru on-
cologie.

Fiind gândit sã ofere un complex de servicii pa-
raclinice ºi clinice într-o singurã locaþie, Centrul
medical Hiperdia se aflã atât la îndemâna pa-
cienþilor asiguraþi, în cadrul contractului cu Casele
de Asigurãri de Sãnãtate, cât ºi celor în regim privat
ºi a companiilor care vor sã se asigure de starea de
sanãtate a angajaþilor.

Hiperdia, prin aceastã investiþie importantã în
sãnãtatea timiºoreanã, prin profesionalismul recu-
noscut al medicilor, standardul de calitate certificat
de organisme internaþionale al serviciilor ºi dotãrile
de ultimã orã este pregãtitã de azi sã facã faþã ori-
cãror provocãri ºi necesitãþi medicale atât ale pa-
cienþilor cât ºi ale medicilor colaboratori, obligându-
se sã-ºi respecte misiunea de zi cu zi ºi sloganul
““PPeennttrruu  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  ddee  îînnccrreeddeerree””.

Centrul Medical Hiperdia Timi]oara
B.dul Republicii 21

Tel/fax: 0256.295.186,
0256.295.187, 0256.295.188

E-mail: timisoara@hiperdia.ro
www.hiperdia.ro

Hiperdia inaugureaz/ cea mai modern/
clinic/ de diagnostic imagistic, laborator 

]i consulta[ii din Timi]oara
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Imersia corpului în apã determinã perturbarea
hoemostaziei, care este însoþitã de reacþii reglatorii la
nivelul funcþiilor vitale ºi metabolice. Reacþiile reglatorii
depind de capacitãþile funcþionale ale organismului,
de temperatura apei ºi de nivelul pânã la care se face
imersia.

Apa acþioneazã asupra organismului scufundat
prin presiunea hidrostaticã, care acþioneazã asupra
corpului atâta timp cât acesta este scufundat.

UUnnaa  ddiinn  rreeaaccþþiiiillee  rreeggllaattoorriiii se produce la nivelul
aappaarraattuulluuii  ccaarrddiioovvaassccuullaarr prin creºterea volumului de
sânge circulant cu 0,7 litri (Senati, 1998). Din aceastã
cantitate 1/3 este preluatã de inimã, iar restul de ma-
rile vase de sânge. Volumul sistolic creºte cu 27-30%
în cazul în care imersia este realizatã pânã la nivelul
gâtului, ceea ce înseamnã cã el creºte de la 70ml/bã-
taie la 100 ml/bãtaie. În timp ce volumul sistolic creºte
datoritã imersiei de la nivelul apendicelui xifoid la ni-
velul gâtului, frecveþa cardiacã scade cu 12-15% fiind
dependentã ºi de temperatura apei. La 25°C frec-
venþa cardiacã descreºte cu aproximativ 12-15 bã-
tãi/minut (Evans º.a., 1978). La o temperaturã ter-
moneutrã descreºterea este mai micã de 15%, în timp
ce la temperaturi ridicate creºte semnificativ, determi-
nând ºi creºterea debitului cardiac (Dressendorfer,
1976).

ªi la nniivveell  ppuullmmoonnaarr au loc reacþii reglatorii ca ur-
mare a scufundãrii corpului în apã. Aceste reacþii se
datoreazã pe de o parte cantitãþii mai mari de sânge
circulant, iar pe de altã parte datoritã presiunii hidro-
statice care apasã pe cutia toracicã.

Capacitatea funcþionalã rezidualã se reduce cu
pânã la 54% din valoarea sa datoritã imersiei pânã la

nivelul apendicelui xifoid (Agostoni, 1966) ºi se da-
toreazã reducerii volumului respirator de rezervã, pre-
cum ºi scãderii volumului rezidual cu pânã la 15%
(Nakazawa, 1994).

Imersia corpului pânã la nivelul apendicelui xifoid
va determina descreºterea capacitãþii vitale cu 6%, în
timp ce imersia pânã la gât are ca rezultat descreº-
terea capacitãþii vitale cu 9%. Aproximativ 50-60% din
aceastã reducere a capacitãþii vitale se datoreazã
creºterii volumului de sânge de la nivelul toracelui, în
timp ce 40-50% se datoreazã presiunii hidrostatice
care acþioneazã în sens contrar musculaturii inspira-
torii (30,33). Presiunea pe cutia toracicã o micºoreazã
pe aceast cu aproximativ 10% în timpul scufundãrii.

În timpul iniþierii unei imersii totale cu copilul mic
se poate întâmpla ca acesta sã înghitã o cantitate de
apã datoritã reflexului de deglutiþie.

Din punct de vedere anatomic existã douã cãi de
acces, care sunt reprezentate de nas ºi de gurã.
Aceste douã cãi deservesc douã trasee ºi anume:

� traseul digestiv prin esofag la stomac, pentru
substanþele lichide ºi cele solide,

� traseul respirator prin trahee pentru aerul inspi-
rat ºi cel expirat.

La intrarea în calea respiratorie existã o adevãratã
barierã. Ea funcþioneazã cu regularitatea, fiind un au-
tomatism, fãrã control voluntar. Ea poate funcþiona
însã ºi cu control voluntar. Aceastã barierã este repre-
zentatã de corzile vocale. Spaþiul format între cele
douã corzi vocale se numeºte glotã.

�� Anca Grecu 
Manager Baby Spa

continuare în numãrul viitor

Imersia la nou-n/scut ]i copilul mic
- studii ]i cercet/ri experimentale -

Adaptarea imediat/ a organismului
la schimbarea mediului \nconjur/tor
se poate produce imediat ce corpul
este introdus \n ap/. Aceste
modific/ri adaptative au loc la
nivelul aparatului cardiovascular,
aparatului respirator, sistemului osos ]i
muscular, aparatului renal ]i la nivelul
glandelor endocrine.
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M
ulþi dintre dumneavoastrã aþi auzit de cineva
apropiat sau cunoscut cã are sau cã s-a operat
de cataractã. De fapt, ce înseamnã cataractã?

Ochiul are în interiorul sãu o lentilã transparentã, de con-
sistenþa unui gel, care se numeºte cristalin. Dupã o
vârstã, aceasta îºi pierde din proprietãþi, se opacifiazã ºi
se întãreºte; astfel scade progresiv acuitatea vizualã. Se
pare cã peste 70% dintre oamenii sãnãtoºi, dupã 60 de
ani vor dezvolta, mai devreme sau mai târziu, cataractã.
Incidenþa cataractei în rândul miopilor este mai mare
decât în rândul hipermetropilor. 

Debutul afecþiunii poate îmbrãca manifestãri cât se
poate de diverse,  semnul cunoscut sub numele de
“bucuria de scurtã duratã”, mai exact pacientul constatã
o îmbunãtãþire a vederii, în special la aproape, fapt care îl
face sã renunþe la purtarea ochelarilor, dar în scurt timp
va constata scãderea semnificativã a vederii. 

Se întâmplã des cã pacientul, nemulþumit de vede-
rea sa, încearcã în zadar schimbarea ochelarilor, consta-
tând cã, în scurt timp dupã schimbarea lor, calitatea ve-
derii continuã sã se deterioreze. 

Se recomandã ca, în momentul în care se constatã
orice modificare a vederii, sã se consulte medicul of-
talmolog.

Existã ºi cazuri de cataractã congenitalã sau secun-
darã altor cauze, dintre care amintesc traumatismele, boli
sistemice (diabet), efecte secundare ale unor tratamente
medicamentoase (cortizon) etc.

Tratamentul este exclusiv chirurgical (operaþie): ast-
fel, chirurgul înlocuieºte cristalinul cataractat (opacifiat) cu
unul artificial. Tehnologia de care dispunem este extrem
de avansatã, operaþia de cataractã dureazã aproximativ 7
minute ºi se face fãrã internare, fiind extrem de puþin
traumatizantã. Recuperarea vederii este de cele mai
multe ori spectaculoasã. 

Operaþia de cataractã cu ultrasunete, facoemulsifi-
care cu implant de cristalin artificial foldabil (pliabil) este
cea mai modernã metodã de tratament, efectuându-se
printr-o incizie (tãieturã) atât de micã încât nu este nevoie
de suturã (cusãturã). Operaþia de cataractã, prin tehnica
cu ultrasunete, are o foarte mare ratã de reuºitã. 

La ora actualã cele mai performante sunt consi-
derate cristalinele artificiale foldabile multifocale, cu aju-
torul cãrora pacientul, dupã operaþie, nu va mai purta
ochelari de distanþã sau de aproape. Pentru cei cu diop-
trii foarte mari, extreme, existã cristaline multifocale per-

sonalizate. Pânã la apariþia acestor cristaline artificiale,
multifocale personalizate, mulþi dintre cei care aveau
dioptrii sferice sau cilindrice mari sau extreme nu se
puteau gândi cã pot scãpa definitiv de ochelari.

Pentru a ne asigura de succesul operaþiei trebuie ca
pacientul sã se prezinte la medicul oftalmolog imediat ce
constatã o scãdere a vederii; medicul are datoria de a sfã-
tui corect pacientul în privinþa momentului operaþiei. În
cazul operaþiei de cataractã cu ultrasunete este deosebit
de important ca operaþia sã se facã la momentul oportun,
respectiv în momentul în care pacientul nu mai are con-
fort vizual. În cazul în care cataracta este foarte avansatã,
creºte riscul de apariþie a complicaþiilor, atât în timpul
operaþiei cât ºi dupã, existând riscul ca operaþia cu ultra-
sunete sã nu se mai poatã efectua în condiþii de sigu-
ranþã. În aceastã situaþie se va efectua operaþie de
cataractã prin metoda extracapsularã, metodã mult mai
traumatizantã (în comparaþie cu facoemulsificarea), cu
incizie (tãieturã) mare, care necesitã suturã cu mai multe
fire (firele se scot la 4-6 sãptãmâni, în sala de operaþii), iar
recuperarea dupã operaþie este mult mai lenta ºi cu rezul-
tate vizuale nu atât de bune ca prin metoda cu ultra-
sunete. În stadii avansate, neoperatã, cataracta poate
produce complicaþii.

Este extrem de important ca pacientul sã respecte
indicaþiile pe care le primeºte de la medicul oftalmolog
înainte ºi dupã operaþie; tratamentul postoperator influ-
enþeazã în mod direct rezultatul vizual final.

Din fericire, în þara noastrã existã clinici de oftalmolo-
gie dotate cu tehnicã de ultimã orã, unde chirurgi cu
bogatã experienþã rezolvã mii de astfel de cazuri în cele
mai bune ºi moderne condiþii.

�� Dr. Andrei FILIP
Medic primar oftalmolog
Doctor în ]tiin[e medicale

www.cataracta.ro

Tratamentul
cataractei

PUNCT DE VEDERE
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acã v-aþi decis sã vã faceþi o operaþie esteticã,
primul pas este o consultaþie de care nu tre-
buie sã vã feriþi, deoarece, de multe ori, so-
luþia la problema dumneavoastrã este mai

simplã ºi mai accesibilã decât pare. În foarte multe
cazuri pacienþii ajung prea târziu la chirurgul estetician
ºi plastician pentru o soluþie corectã, din cauza lipsei
de informare din cadrul sistemului sanitar. 

Pentru a vã familiariza cu ce se poate întâmpla la
o primã consultaþie de chirurgie esteticã, iatã câteva
repere de care nici gând sã vã fie teamã: 

� În primul rând, chirurgul estetician va discuta
cu dv. despre toate evenimentele medicale anterioare
(operaþii, internãri, analize, probleme medicale ce ne-
cesitã un tratament medicamentos etc.). Nu ezitaþi sã
daþi explicaþii exacte ºi sã fiþi sincer cu privire la asta!
Orice detaliu poate influenþa într-un mod sau altul de-
cizia pe care o va lua chirurgul estetician faþã de cea
mai bunã opþiune pentru dv. 

� Este foarte important sã-i dezvãluiþi motivul
pentru care doriþi aceastã operaþie esteticã ºi ce doriþi
sã obþineþi prin aceastã intervenþie. Este posibil ca do-
rinþele dv. sã fie prea mari, iar posibilitãþile particulare
de intervenþie esteticã în acest caz sã nu le corespun-
dã. Înþelegerea acestui aspect din partea chirurgului
va face ca rezultatul sã fie cât mai aproape de do-
rinþele dv. ºi de posibilitãþile intervenþiilor de chirurgie
esteticã. 

� Se va face un examen local ºi general dacã
este cazul. Clinicile cu dotãri de ultimã orã, cum este
ºi Aesthetic Line, au posibilitatea de vã face fotografii
atât pentru arhiva dvs. personalã, dar ºi în scopul mo-

dificãrii lor pe calculator pentru a vedea “virtual” po-
sibilul rezultat final. Aceastã metodã însã nu trebuie
sã o consideraþi drept o garanþie asupra rezultatului,
însã ea va ajuta ºi medicul ºi pe dv. cu privire la re-
zultatul final. 

� Dupã stabilirea diagnosticului, se vor discuta
toate opþiunile de tratament, chirurgical, dar ºi nechi-
rurgical, dacã existã, medicul recomandându-vã cea
mai bunã opþiune pentru dvs. Se vor discuta urmãtoa-
rele aspecte: în ce constã fiecare variantã de trata-
ment, tipul de anestezie, perioada postoperatorie, ris-
curi, complicaþii, analize preoperatorii necesare.

� Dupã stabilirea indicaþiei operatorii, vi se vor da
detalii despre costuri ºi despre modalitãþile de platã;
aceastã discuþie este la fel de importantã pentru a
înþelege exact ce implicã aceastã operaþie din punctul
de vedere al complexitãþii, dar ºi pentru dv. ca bene-
ficiar al rezultatului.

� La sfârºitul consultaþiei veþi primi lista de ana-
lize necesare, individualizatã pentru fiecare pacient,
precum ºi informaþii scrise despre operaþie ºi indica-
þiile pre ºi postoperatorii. În cazul în care vã decideþi
asupra intervenþiei, veþi reveni cu rezultatul analizelor
preoperatorii indicate anterior, ºi se va stabili data ope-
raþiei. 

� Este indicat sã puneþi întrebãri în timpul consul-
taþiei despre tot ce este neclar, pentru a fi perfect infor-
mat asupra tuturor aspectelor legate de tratament.
Medicul trebuie sã ºtie sã explice absolut totul în ter-
meni pe înþelesul pacienþilor ºi sã fie capabil sã rãs-
pundã la toate întrebãrile. Orice ezitare poate sã fie un
semn de nesiguranþã, care ar putea sã vã determine
sã vã puneþi întrebãri despre experienþa lui.

D

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info  tel: 021.211.29.98 

Ce se întâmpl/ la consulta[ia
de chirurgie estetic/?
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Vitaminele joacã un rol indispensabil în buna
funcþionare a organismului, ajutând la realizarea
celor mai multor reacþii enzimatice ºi de oxido-
reducere. Lipsa sau insuficienþa lor poate determi-
na apariþia unor tulburãri specifice legate de anu-

mite funcþiuni ale organismului, ca de exemplu
semne de rahitism (în cazul insuficienþei sau lipsei
vitaminei D) sau de xeroftalmie - uscarea corneei -
ºi tulburãri ale troficitãþii pielii (în cazul vitaminei A).

CCooppiilluull  ccuu  vvâârrssttaa  ccuupprriinnssãã  îînnttrree  11  ººii  44  aannii  are
nevoie de cantitãþi diferite de minerale ºi vita-
mine pentru dezvoltarea armonioasã a oaselor,
a dinþilor ºi a þesutului muscular. Însã la aceste
vârste copiii nu sunt foarte mâncãcioºi, spre
disperarea mãmicilor ºi a bunicilor, ºi, de
aceea, suplimentarea este recomandatã
uneori de pediatru. De mare importanþã în
aceastã fazã de creºtere sunt: calciul, fierul ºi
vitaminele A, C ºi D.

Rolul calciului în sãnãtatea oaselor, a muº-
chilor ºi în coagularea sângelui este binecunos-
cut ºi necontestat. Sursa principalã de calciu
din alimente este constituitã de produsele lac-
tate, însã existã situaþii în care nu se pot con-
suma lactate (intoleranþa la lactoza) sau cazuri
în care absorbþia calciului alimentar este re-
dusã ºi atunci se impune suplimentarea cu
acest mineral.

Dintre minerale, tulburãrile carenþiale pro-
duse de fier sunt cele mai frecvente ºi apar în
special în perioadele de creºtere. Dozarea fie-
rului este foarte importantã, întrucât nici exce-
sul nu este recomandat, fierul fiind cunoscut
ca un hepato-toxic. La copilul mai mare, dieta
trebuie sã conþinã alimente bogate în fier: ficat,
rinichi, inimã, muºchi, gãlbenuº de ou, peºte,
fructe uscate, legume uscate, nuci, verdeþuri
(spanac, urzici, varzã, pãtrunjel). La copilul
mare, doza zilnicã recomandatã de fier este de
12 mg.

La copilul mare, necesarul de vitamina D
poate fi furnizat doar de dietã. Aceasta trebuie
sã fie bogatã în: peºte, ficat, gãlbenuº de ou,
unt, lapte. În plus, copiii trebuie expuºi cu mo-
deraþie ºi protejaþi de soare, pentru a fi favo-
rizatã fotosinteza vitaminelor D. Necesarul
zilnic de vitamina D la copilul mare variazã în-
tre 400 ºi 800 u.i. / zi.

Autor,
Centrul Medical BIO TERRA MED

www.bioterramed.ro

Necesarul de vitamina B pentru copii
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T
ermenul de demenþã se referã la sindromul clinic
de deteriorare intelectualã persistentã ºi destul
de severã pentru a afecta integrarea socialã ºi

activitatea unei persoane. Boala Alzheimer (BA) este
cea mai frecventã formã de demenþã la persoanele în
vârstã ºi reprezintã 50% din totalitatea acestor cazuri,
celelalte forme, demenþa vascularã, fronto-temporalã,
cea legatã de consumul abuziv de alcool, cea cu corpi
Lewy etc. reprezentând cealaltã jumãtate. Pentru þãrile
europene se estimeazã cã, la persoanele în vârstã de
65 de ani, frecvenþa bolii Alzheimer este de circa 5%,
ca sã ajungã la circa 20-25% la cele peste 85 de ani. 

Deficitul de memorie este simptomul cardinal în
diagnosticul BA, alãturi de alte tulburãri cognitive ºi ale
personalitãþii, de intensitãþi diferite, simptomatologia
instalându-se treptat, pe parcursul mai multor ani. Cu
toate cã aceastã boalã este încã incurabilã la ora ac-
tualã, un diagnostic precoce este important pentru a
începe cât mai repede un tratament care sã înceti-
neascã  evoluþia bolii.

În faþa unui sindrom demenþial ºi având de dife-
renþiat BA de alte tipuri de demenþe, trebuie eliminate
alte posibile cauze ale acestuia printr-o anamnezã ri-
guroasã (psihiatricã, neurologicã, psihologicã), exame-
ne de laborator specifice ºi examene imagistice. Inves-
tigaþiile neuroimagistice (CT, IRM) permit evidenþierea
unor cauze vasculare ale simptomatologiei clinice. În

boala Alzheimer  investigaþiile tip CT sau IRM nu aratã,
cel mai frecvent, decât o atrofie cortico-subcorticalã di-
fuzã, de o importanþã variabilã.

SScciinnttiiggrraaffiiaa  cceerreebbrraallãã  ––SSPPEECCTT, tehnica imagisticã
funcþionalã, este deosebit de utilã pentru diagnosticul
de BA deoarece modificãri semnificative ale perfuziei
cerebrale apar cu predilecþie în regiunile asociative
posterioare ale cortexului, mai rar în cortexul prefron-
tal. Scintigrafia se efectueazã cu radiofarmaceutice
care difuzeazã prin bariera hematoencefalicã integrã
(Tc99m-HMPAO), fiind o tehnicã simplã ºi puþin ira-
diantã. În faza precoce a bolii, anomaliile de perfuzie
depistate sunt variabile, frecvent asimetrice, uneori
unilaterale, reflectând eterogenitatea lezionalã. Hipo-
perfuzia la nivel temporal posterior se asociazã cu o
valoare predictivã pozitivã semnificativã, pe când obþi-
nerea unei imagini normale a perfuziei cerebrale tem-
poro-posterioare are o valoare predictivã negativã
înaltã. Ulterior, în stadii avansate, apar deficite majore
de perfuzie la nivel parietal ºi frontal.

Diagnosticul ºi manage-
mentul BA se fac printr-o
muncã de echipã ce implicã
colaborarea medicului de fa-
milie cu psihiatrul, psiholo-
gul, radiologul ºi cu medicul
de medicinã nuclearã, fãrã a
uita nevoia de implicare a
familiei ºi a pacientului în-
suºi.

În contextul apariþiei per-
manente a multiple noutãþi
terapeutice, scintigrafia cere-
bralã de perfuzie - SPECT -
poate juca un rol important
nu numai în diagnostic, ci ºi
în monitorizarea eficienþei
terapeutice.

Boala Alzheimer ]i scintigrafia cerebral/
de perfuzie

Dr. Adriana Rimbu
Medic primar Medicin/
Nuclear/
Medic specialist
Radiodiagnostic
Doctor \n ]tiin[e medicale
Pre]edint/ a Societ/[ii Rom`ne
de Medicin/ Nuclear/
0724.201.203; 0763.337.493
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Medicina integratã Sciencemed permite:
� diagnosticarea înainte de declanºarea bolii la

nivelul fizic, oferind mijloacele de prevenire a bolilor;
practic nu ne mai îmbolnãvim

� cea mai precisã diagnosticare-dupã ce boala
s-a declanºat, prin identificarea organelor afectate, a
celulelor bolnave ºi a dezechilibrelor energetice.

Se utilizeazã în cadrul acestei specialitãþi medi-
cale moderne mai multe metode de diagnostic: diag-
nosticul homeopatic, cel electrosomatografic, diagnos-
ticul energetic de biorezonanþã dupã metoda Paul
Schmidt, metoda clinicã obiectivã a medicinei clasice
combinatã cu interpretarea investigaþiilor paraclinice.

HOMEOPATIA
Consultaþia homeopatã are în vedere omul ca în-

treg, nu îI abordeazã cu ajutorul  diverselor  speciali-
zãri. 

La baza homeopatiei existã concepþia conform cã-
reia orice boalã poate fi înþeleasã dacã este cunoscut
trecutul pacientului ºi propriile sale reacþii la mediul în
care trãieºte. Fiinþa umanã nu poate fi scindatã în nivel
fizic ºi o  parte psihicã ºi nu poate fi rupt de contextul
cultural ºi istoric propriu. De aceea se spune cã ho-
meopatia ºi, în general, medicina energeticã, este o
medicinã integratã, globalã, holisticã. Mai bine spus,
este o medicinã a persoanei ºi nu a bolii. 

Homeopatia este o metodã terapeuticã prin care
bolnavului i se administreazã ,,doze’’ foarte mici  dar
potenþate energetic dintr-o substanþã care, adminis-
tratã repetat la o persoanã sãnãtoasã, ar produce
efecte similare cu cele pe care le prezintã bolnavul. 

Remediile homeopate au denumire în limba la-
tinã. Acest lucru are un avantaj deosebit, permiþând ca
recomandarea homeopatã sã fie aceeaºi oriunde în
lume. Homeopaþii folosesc acelaºi limbaj, au o comu-
nicare simplificatã - dar  complexã prin tipul de aborda-
re a pacientului.

Terenul este foarte important în homeopatie ºi re-
prezintã predispoziþia fiecãrei persoane de a dezvolta
anumite tulburãri (alergii, intolerante, etc) ºi de a se
îmbolnãvi în funcþie de particularitãþile genetice, ere-
ditare. Adicã, existã ceva SPECIFIC pentru fiecare pa-

cient, iar tulburãrile pot apãrea sau nu în funcþie de cir-
cumstanþele ºi modul de viaþã personal.

Homeopatia este unicã prin modul în care întelege
aceastã predispoziþie geneticã. Ea are capacitatea de
a trata boli moºtenite din generaþie în generaþie, chiar
acele boli care fac parte din terenul copiilor, boli pe
care ei încã nu le-au manifestat la nivel simptomatic,
dar pentru care au o mare sensibilitate transmisã de
la pãrinþii lor care au avut acele suferinþe. 

Modalitãþile în care se amelioreazã sau se agra-
veazã simptomele sunt foarte importante, aceste lu-
cruri constituind amãnunte semnificative pentru ale-
gerea remediului cel mai potrivit pacientului.  

Homeopatia acþioneazã prin deblocarea forþei vi-
tale, restabilind sãnãtatea mentalã, emoþionalã ºi fizi-
cã ºi, în cele din urmã, conexiunea cu spiritul, pentru
ca sufletul sã se poatã exprima în toatã puterea sa.

ELECTROSOMATOGRAFIA 
INTERSTI{IAL? (EIS)
Este o metoda care face mãsurãtori pentru fiecare

organ al corpului, estimând fiziologia tisularã ºi para-
metrii microcirculaþiei. 

Metoda constã din transmiterea prin corpul uman
a unui curent pe calea unor electrozi aplicaþi pe frunte,
pe palme ºi pe talpi. Acest curent de frecvenþã foarte
micã circulã doar prin lichidele extracelulare, nu poate
traversa membranele celulelor din þesuturi ºi din sân-
ge, deci exprimã mãsurãtori ale lichidului interstiþial.
Metoda mãsoarã parametri fizici, în ultimã instanþã,
conductibilitatea electricã a þesuturilor la nivel de
spaþiu interstiþial (intercelular). 

Pentru aprecierea acestei conductivitãþi interstiþia-
le se foloseºte o scalã a culorilor ºi valori de referinþã
(standard). Exprimarea valorilor sugereazã informaþii
despre valoarea stresului, adicã a modificãrii homeo-
staziei la nivel fizic, emoþional, mental, în diferitele
stadii de rãspuns al organismului: de alarmã, de re-
zistenþã sau de epuizare. EIS  ne aratã cã la nivelul di-
feritelor organe ºi sisteme existã  agresiuni ºi modul în
care organismul reuºeºte sã se adapteze la aceste
agresiuni. 

Cum diagnostic/m
prin Medicina integrat/ Sciencemed

Medicina integratã Sciencemed reuºeºte marea
unificare a metodelor medicale, preluând ce este mai
bun de la cele mai performante: homeopatie, biorezo-
nanþã, electrosomatografie, fitoterapie, gemoterapie,
fãrã a neglija medicina alopatã. În acest fel medicina
integratã Sciencemed poate diagnostica precis bolile

la toate nivelurile: energetic, celular, organic. Fiecare
pacient este unic, de aceea trebuie diagnosticat ºi
tratat individual, ca o personalitate complexã. Medi-
cina integratã Sciencemed alocã în medie 2 ore pen-
tru diagnosticarea cât mai completã ºi exactã fiecãrui
pacient. 
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Mãsurãtorile efectuate informeazã asupra acti-
vitãþii celulare, a echilibrului ionilor, hormonilor, sub-
stanþelor biochimice (glucoza, colesterol, trigliceride
etc.), echilibrului acido-bazic  din þesuturi ºi organe, re-
prezentând un ajutor deosebit în creºterea calitãþii ac-
tului medical. Prin faptul cã apreciazã riscul de îmbol-
nãvire pentru fiecare pacient la nivel de organ, datoritã
faptului cã realizeazã managementul acestui risc,
ajutã la stabilirea necesitãþii altor investigaþii medicale
pentru punerea unui diagnostic complet, la controlul
terapiei ºi creºte complianþa pacientului, acesta înþe-
legând mai uºor obiectivul tratamentului. Câteva situa-
þii în care se poate utiliza cu succes electrosomatogra-
fia sunt: evaluarea eficacitãþii chimioterapiei, aprecie-
rea stãrii organismului dupã producerea unui eveni-
ment cardiovascular, evaluarea efectului fitoterapiei,
micronutriþiei, a chirurgiei ºi a  tratamentelor alopate
(antibiotice, hipotensoare, anticoagulante, diuretice).

EIS este o metodã rapidã, blândã (pacientul nu
simte nicio neplãcere), are rezultate reproductibile,
poate fi repetatã fãrã efecte secundare, chiar în ace-
eaºi zi (nu iradiazã).

BIOREZONAN{A PAUL SCHMIDT
Noi suntem energie care oscileazã. La nivel de mi-

crocosmos, totul este energie în continuã oscilaþie ºi
transformare. Dacã cunoaºtem acest lucru, atunci
este uºor de înþeles procesul de “a repara” la nivel
macroscopic prin administrarea de oscilaþii care apar-
þin nivelului atomic ºi subatomic. 

Modul de a diagnostica ºi de a trata cu oscilaþii stã
la baza metodei de biorezonanþã, adicã a fi pe aceeaºi
lungime de undã. Biorezonanþa endogenã, din inte-
riorul corpului, este reprezentatã de valorile de rezo-
nanþã proprie ale organismului. Biorezonanþa exogenã
implicã administrarea de radiaþii electromagnetice
prin care se regleazã funcþiile perturbate. 

Biorezonanþa Paul Schmidt gãseºte acele organe
ale cãror frecvenþe de oscilaþie sunt perturbate ºi ad-
ministreazã acele frecvente din exterior pentru vin-
decare. Oscilaþiile aplicate din exterior trebuie sã fie
identice cu frecvenþele proprii ale organelor, þesu-

turilor, chakrelor ºi meridianelor energetice, pentru a
le reactiva pe cele “oprite din funcþionare” sau blocate.
Ideea centralã  este aceea de oscilaþii (frecvente)
“iiddeennttiiccee”, pentru cã orice frecvenþã “ffaallssãã”,adicã de o
valoare diferitã, nu va gãsi cu cine sã rezoneze în orga-
nism, deci nu va avea nici un efect (nici de reglare, dar
nici efect advers). Prin urmare, cu ajutorul  biorezonan-
þei Paul Schmidt este stimulatã capacitatea de reglare
proprie a organelor,dar numai a acelora care au un
biocâmp dereglat pe frecvenþele lor de oscilaþie.

Pentru a fi active în scop terapeutic, oscilaþiile apli-
cate  trebuie sã respecte ºi alte criterii pe lângã valorile
frecvenþelor, cum ar fi: o  duratã optimã de acþiune, in-
tensitatea / amplitudinea oscilaþiilor, forma corectã a
undelor aplicate, criteriul final fiind rotaþia caracteris-
ticã a oscilaþiilor care poate stabiliza câmpurile de ro-
taþie stânga / dreapta din organism.

Ce testeaz/ metoda de 
biorezonan[/ Paul Schmidt?
Ea mãsoarã direct starea energeticã a corpului,

polaritatea ºi chakrele, poate testa diferite frecvenþe
rezonanþe, influenþe ale radiaþiilor electromagnetice,
ale zonelor cu perturbãri geopatogene sau ale ali-
mentelor pe care le consumãm, testeazã funcþiile de
bazã ale organismului, sensibilitatea la viruºi, paraziþi
ºi bacterii, la metale grele, echilibrul mineralelor ºi
oligoelementelor, depisteazã meridianele blocate ºi
starea energeticã a punctelor de acupuncturã,
testeazã sensibilitatea ºi toleranþa la 1000 de
alergeni, produselor apifitoterapice, medicamentelor
(dacã se potrivesc organismului sau dacã au efecte
adverse). 

În cadrul acestei metode, persoana care realizea-
zã diagnosticul nu influenþeazã rezultatele determinã-
rilor deoarece nu pãtrunde în circuitul pacient –aparat
de biorezonanþã, nu modificã energia  proprie a orga-
nismului, ci doar o regleazã ºi este o metodã  perfect
reproductibilã. Face o evaluare calitativã, definitã, pre-
cisã, a situaþiei energetice din frecvenþele posibile
selectate.

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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RECUPERARE MEDICAL?

eniscurile intraarticulare sunt douã fibro-
cartilaje ce creeazã o congruenþã perfec-
tã între condilii femurali ºi platoul tibial,
conferã o stabilitate mai mare articulaþiei

genunchiului, permit o mai bunã alunecare a
capetelor osoase articulare ºi realizeazã absorbþia
ºocurilor la acest nivel, dupã cum menþioneazã spe-
cialiºtii. Meniscul lateral are forma unui cerc aproa-
pe complet, iar meniscul medial are forma unei se-
milune. Meniscul lateral este mai rezistent ºi mai
mobil. Leziunile meniscale ale articulaþiei genun-
chiului pot fi singulare sau se pot asocia cu oricare
alt tip de leziune în cadrul unor traumatisme com-
plexe (entorse, luxaþii, fracturi), se aratã în tratatele
de ortopedie-traumatologie. Ruptura de menisc este
cauzatã, de obicei, de o miºcare de torsiune, dese-
ori cu piciorul fixat pe toatã talpa ºi cu genunchiul
flectat parþial, de exemplu, la ridicarea de greutãþi
sau la tenis, fiind de asemenea ºi accidentul tipic al
fotbaliºtilor. Cu vârsta, meniscul se uzeazã ºi poate
fi lezat mai uºor. Simptomatologia rupturii de me-
nisc variazã adeseori. Nu existã terminaþii nervoase
la nivelul meniscului, iar durerea este cauzatã de tu-
mefierea ºi lezarea þesuturilor înconjurãtoare. În ve-
derea stabilirii diagnosticului, medicul specialist va
fi informat asupra modului de apariþie a suferinþei ºi
despre alte leziuni preexistente la nivelul genunchiu-
lui. Medicul va examina ambii genunchi ºi va evalua
tumefierea, gradul de limitare a miºcãrilor, stabilita-
tea articulaþiei ºi modul în care leziunea a afectat
genunchiul. De obicei, se efectueazã radiografii.
Când diagnosticul nu este clar, rezonanþa magne-
ticã nuclearã (RMN) sau artroscopia sunt douã in-
vestigaþii paraclinice utile în stabilirea unui diagnos-
tic de precizie. 

Cel mai eficient tratament este cel operator, de-
oarece nu ne putem baza pe o vindecare spontanã,
iar ruptura de menisc grãbeºte instalarea procesului
degenerativ al genunchiului (gonartroza). Modul de
tratament diferã în funcþie de tipul, localizarea ºi
gradul de extensie al rupturii, vârsta ºi nivelul de
activitate al pacientului ºi perioada de timp care a
trecut de la incident, ne informeazã specialiºtii în or-
topedie-traumatologie. 

Opþiunile terapeutice includ:
� tratamentul nechirurgical, constând în re-

paus, aplicarea de gheaþã local, menþinerea picioru-
lui în poziþie ridicatã ºi terapie fizicalã,

� repararea prin intervenþia chirurgicalã,
� îndepãrtarea chirurgicalã a porþiunii rupte

(meniscectomie parþialã) ori îndepãrtarea chirurgi-
calã a întregului menisc (meniscectomie totalã).

M

�� Literatura de specialitate subliniaz/
faptul c/ articula[ia genunchiului este
cea mai mare articula[ie a corpului
uman. Comparativ cu alte articula[ii
mari, precum ]old sau um/r, este mai
pu[in acoperit/ ]i protejat/ de p/r[i
moi, ceea ce explic/ expunerile
frecvente la ac[iunea factorilor
externi.

Leziunile de menisc ]i atitudinea terapeutic/
recomandat/. Artroscopia genunchiului

Dr. Tache 
Georgiana-Ozana, 
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e 
medicale
0723.626.289
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Ortopezii efectueazã operaþia asupra meniscu-
lui prin artroscopie, o procedurã folositã iniþial pen-
tru examinarea ºi apoi repararea intraarticularã, in-
troducând printr-o incizie, în apropierea articulaþiei,
a unui tub subþire (artroscop) ce conþine o camerã
video ºi luminã. Instrumentele chirurgicale sunt in-
troduse prin altã micã incizie periarticularã. 

Artroscopia este un examen paraclinic, ºi de
asemenea este o intervenþie chirurgicalã miniinva-
zivã, care permite tratarea problemelor articulare
precum îndepãrtarea fragmentelor intraarticulare
(fragmente osoase, depuneri de calciu sau pinteni
osoºi), repararea sau excizia pãrþilor moi ale articu-
laþiei (ligamente, tendoane, cartilagii), ligamento-
plastia, precum ºi excizia cicatricelor sau a sinovia-
lei inflamate. Leziunile articulare complexe vor fi re-
mediate prin combinarea artroscopiei cu intervenþia
chirurgicalã.

Transplantul de menisc este o opþiune nouã de
tratament a rupturii de menisc, în special când
acesta este deja slãbit sau cicatrizat din cauza unei
injurii sau a unui tratament anterior. În timpul proce-
durii respective, o porþiune de cartilaj meniscal de la
un donator este transplantatã în genunchi.

Evoluþia leziunii de menisc netratate chirurgical
poate conduce la atrofie de muºchi cvadriceps, la
genunchi dureros instabil, hidrartroze repetate, leza-
rea cartilajului articular, cu instalarea gonartrozei.
Leziunile mici ale meniscului, localizate la nivelul
porþiunii externe a meniscului, se vindecã de obicei
cu repaus ºi program de recuperare. Leziunile mai
mari, localizate la nivelul porþiu-
nii externe a meniscului, au
ºanse mari de vindecare prin
reparare chirurgicalã. Este indi-
catã prezervarea meniscului
cât se poate de mult, spun spe-
cialiºtii. A fost demonstrat fap-
tul cã, la repararea cu succes a
meniscului, salvarea meniscu-
lui prin reparare reduce gradul
de degenerare a articulaþiei,
apãrutã în timp, comparat cu
meniscectomia parþiala sau to-
talã. În general, cu cât este în-
depãrtat mai puþin þesut menis-
cal cu atât degenerarea este
mai lentã. Unele rupturi de me-
nisc necesitã operaþie chirurgi-
calã.

O mare importanþã o are programul recuperator,
care trebuie atent condus, acesta fiind foarte intens
ºi complex. Când leziunea meniscului este minorã ºi
simptomele dispar, medicul recomandã un set de
exerciþii pentru creºterea mobilitãþii ºi un program
de exerciþii de fortificare a musculaturii. Exerciþiile
pentru afecþiunile meniscului sunt efectuate iniþial
sub supravegherea unui medic sau terapeut. Tera-
peutul se va asigura cã pacientul efectueazã exer-
ciþiile corect ºi farã riscul de apariþie a unei noi in-
jurii.

V/ recomand/m câteva exerci[ii 
destinate tonifierii musculaturii coapsei 

]i cre]terii mobilit/[ii genunchiului:

� încãlzirea articulaþiei prin mersul pe bicicle-
ta medicinalã, apoi exerciþii de întindere ºi ridicare
a piciorului;

� extinderea piciorului din poziþia ºezândã
(poate fi aºezatã o greutate micã pe gleznã);

� în decubit ventral, se executã miºcãri de ri-
dicare a piciorului extins;

� exerciþii în bazin, inclusiv mersul rapid cu
apã la nivelul pieptului, ridicarea fiecãrui picior la
90 de grade cu spatele lipit de un perete al bazi-
nului;

� se pot adãuga exerciþii cu benzi elastice fi-
xate sau se pot mobiliza greutãþi la scripete, cu în-
cãrcare progresivã.
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C
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-
tiv pentru noi. Nu strategiile de marketing trebuie

sã recomande un asemenea produs, ci doar dovezile.
Când avem în faþã situaþii care privesc viaþa ºi moar-
tea, este mai bine sã utilizezi suplimente cu rezultate
documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afir-
maþiile fãcute la adresa produselor pe care le au, cu
materiale obþinute din cercetãri clinice, acceptate ºi
publicate. 

DDAAIIWWAA  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  CCoo,,  LLttdd..,,  TTookkyyoo,,  JJaappoonniiaa,
este o astfel de companie ºi puteþi fi convinºi cã, în ur-
ma studiilor efectuate, BBiioo  BBrraann  //    MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann
a dovedit cã poate stimula, mai puternic ºi mai eficient
decât probabil oricare alt produs, un sistem imunitar
slãbit din cauza stresului, a alimentaþiei nesãnãtoase,
a poluãrii ºi a altor factori care induc aceastã stare. 

Ce este BioBran?
BBiioo  BBrraann  11000000//MMGGNN--33  AArraabbiinnooxxiillaann, supliment nu-

tritiv natural ºi GMO free (nemodificat genetic), este
brevetat de pr. dr. Hiroaki Maeda - director de cercetare
ºi dezvoltare la DDaaiiwwaa  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  CCoo,,  LLttdd,,  ddiinn
TTookkyyoo,, JJaappoonniiaa,- ºi utilizat din 1990 în diverse þãri de
pe glob (SUA, Japonia, Germania, Anglia, Spania, Italia
etc.). Dr.  Mamdooh  Gohoneum, profesor de imunolo-
gie la Drew, Universitatea de Medicinã ºi ªtiinte Me-
dicale din Los Angeles, a realizat o mare parte din cer-
cetarea privind rãspunsul imunologic al organismului
pentru suplimentul BioBran. El afirmã despre BioBran
cã este cel mai puternic imunomodulator cu care a
lucrat în ultimii 20 de ani.

AArraabbiinnooxxyyllaannuull  eessttee  oo  ffiibbrrãã  aaccttiivvãã  ddiieetteettiiccãã,,  eessttee
eexxttrraassãã  ddiinn  ttããrrââþþaa  ddee  oorreezz,,  pprriinn  hhiiddrroolliizzãã  ppaarrþþiiaallãã  eennzzii--
mmaattiiccãã,,  pprroodduuccâânndd  ffrraaccþþiiuunnii  mmoolleeccuullaarree  ppaarrþþiiaall  ssoolluubbiillee
ccaarree  ppoott  ffii  aabbssoorrbbiittee  ddiinn  iinntteessttiinnee  îînnttrr--oo  ccaannttiittaattee  sseemm--
nniiffiiccaattiivvãã  ccaa  mmoodduullaattoorr  lliimmffoocciittaarr. Hidroliza este efectu-
atã cu un extract din ciuperca schiitake, utilizatã în
Japonia la tratamentul cancerului. Cu toate cã en-
zimele ciupercii Shitake sunt utilizate în procesul de fa-
bricare pentru hidrolizã, nnuu  eexxiissttãã  nniicciiuunn  ccoonnþþiinnuutt  ddee
cciiuuppeerrccii  mmããssuurraabbiill  îînn  pprroodduussuull  ffiinnaall,,  aassttffeell  ccãã  aaffeeccþþiiuu--
nniillee  ccuu  iinnttoolleerraannþþãã  llaa  cciiuuppeerrccii  nnuu  aauu  nniicciiuunn  ffeell  rreeaaccþþiiee
nneeggaattiivvãã  llaa  aacceeaassttaa..

Efectul BioBran asupra organismului
Atunci când organismul este slãbit sau într-o stare

de boalã, sistemul imunitar poate deveni suprasolici-
tat, iar activitatea celulelor imune poate deveni anevo-
ioasã. Cercetãrile au dovedit ca BioBran/MGN-3 Arabi-
noxilan poate ajuta în mod considerabil la refacerea
mecanismului natural de distrugere a celulelor tumo-
rale ºi la o creºtere puternicã a sistemului imunitar, ast-
fel:

� creºte sseemmnniiffiiccaattiivv  ººii  rraappiidd  aaccttiivviittaatteeaa limfo-
citelor, cceelluulleelloorr  NNKK (Natural Killer cells, celule care dis-
trug celulele canceroase) cu aproape 300%, dar ºi acti-
vitatea cceelluulleelloorr  BB  ((pprroodduucc  aannttiiccoorrppii))  ccuu  220000%%  ººii  TT  ((ddiiss--
ttrruugg  cceelluulleellee  ccaanncceerrooaassee)) cu 150%, 

� stimuleazã ccrreeººtteerreeaa  pprroodduuccþþiieeii  ddee  cciittookkiinnee
nnaattuurraallee precum IInntteerrffeerroonniiii,,  IInntteerrlleeuukkiinneellee,,  FFaaccttoorriiii  ddee
NNeeccrroozzaarree  aa  TTuummoorriilloorr  ((TTNNFF))  ,

� induce creºterea AAppooppttoozzeeii ºi a calitãþii vieþii
((QQOOLL)). 

Produsul BBiiooBBrraann  11000000,, în cceeii  2200  aannii  ddee  uuttiilliizzaarree
ºi având o serie întreagã de studii care îl susþin
((wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo,,  wwwwww..ddaaiiwwaa--pphhaarrmm..ccoomm,,
wwwwww..jjaaffrraa..ggrr..jjpp..,,  wwwwww..bbiioobbrraann..oorrgg,,
wwwwww..ddhhddeeuurrooppee..sskk..)), ºi-a dovedit avantajele utilizãrii.

Indica[ii:
� Adjuvant în terapia medicamentoasã a cance-

rului, indiferent de stadiu, inclusiv leucemie (cancer de
sân, prostatã, plãmân, colon, stomac, pancreas, rectal,
vezicã etc.);

� Recomandat înainte, în timpul ºi dupã perioada
curelor radio ºi chimioterapice (le îmbunãtãþeºte rezul-
tatele, le reduce efectele negative);

� Hepatita B ºi C (ciroza, cancer hepatic); 
� Diabet (noninsulino dependent);
� Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice);
� Tabagism, etilism, persoane cu deficite imuni-

tare, SIDA, reumatism cronic etc.;
� Persoane care provin din familii cu antecedente

neoplazice.

Beneficii:
� Puternic imunomodulator;
� Reduce în mod real efectele negative ale trata-

mentului chimioterapic ºi radioterapic;
� Efect rapid (la câteva zile de la administrare);
� Îmbunãtãþeºte cu adevãrat calitatea vieþii

(QOL);
� Efect antioxidant ºi antiinflamator;
� Uºor de administrat (pudrã solubilã sau ta-

blete);
� Natural ºi GMO free (nemodificat genetic) indi-

cat ºi vegetarienilor; 

CANCERUL a mai pierdut un pas!

Bio Bran/MGN-3 Arabinoxilan, probabil 
cel mai puternic imunomodulator NATURAL

]i GMO free (nemodificat genetic)
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� Fãrã efecte secundare, nontoxic, indicat ºi pen-
tru copii;

� Nu interfereazã negativ cu alte tratamente me-
dicamentoase sau fitoterapice;

� Nu necesitã regim alimentar special;
� Susþinut de studii efectuate ºi publicate în Japo-

nia, SUA ºi Europa;
� Calitate demonstratã în timp, utilizat cu succes

de peste 20 ani la nivel mondial.
� Înregistrat ºi în România

M?RTURII ÎN URMA UTILIZ?RII BIOBRAN

�� Cancer de colon, pulmonar ]i sân
Sunt din Tecuci ºi doresc sã împãrtãºesc celor

care au nevoie, despre binefacerile miraculosului Bio
Bran. În iulie 2010 am fost diagnosticatã cu un cancer
de colon plus metastaze pulmonare ºi la sân. Tumora
din colon mãsura 7,3 cm. Am început imediat trata-
mentul recomandat de medici: radioterapie ºi chimio-
terapie. În acelaºi timp am început sã iau ºi Bio Bran
având confirmarea unui medic oncolog cã pot sã fac
asta. Tratamentul oncologic a durat cinci sãptãmâni,
iar eu am putut sã-l suport uºor. Bio Bran iau în conti-
nuare ºi mã simt bine.Tumora mea din colon a scãzut
cu 3 cm, nu mai sunt propusã pentru operaþie. Mã simt
bine ºi cred ca Bio Bran-ul mã ajutã.

�� Cancer la sân ]i plãmâni
Mã numesc P.E am 61 de ani ºi sunt din Calafat.

Acum ºase ani am fost diagnosticatã cu cancer la sân
gradul 3. Am fost operatã dar dupã cinci ani de la ope-
raþie boala a recidivat. Ma simþeam foarte rãu, nu mai
aveam poftã de mâncare, putere ºi nici poftã de viaþã.
Nu puteam sã fac nici un efort deoarece oboseam
foarte tare.

În urma analizelor ºi tomografului am fost diagnos-
ticatã cu noduli metastazici intercostali, subclaviculari
ºi la plãmâni. Medicul nu le-a dat copiilor prea multe
speranþe, urmând sã rãmân în spital pentru tratamen-
tul cu chimioterapie, dar am cautat ºi soluþii alternative
cu chimioterapia descoperind astfel BIO BRAN 1000

Sunând la numãrul postat pe site am obþinut mai
multe informaþii de la compania Chemomed despre
modul în care acþioneazã BIO BRAN ºi astfel am hotã-
rât sã îl achiziþionãm. Dupã câteva luni de chimiote-
rapie în paralel cu BIO BRAN m-am simþit din ce în ce
mai bine iar rezultatul analizelor mi-a dat ºi mai multe
speranþe. Starea mea începuse sã se îmbunãtãþeascã
putând astfel sã fac scurte plimbãri ºi reuºind chiar sã
ajung la greutatea pe care o aveam de obicei.

Astãzi, la un an de la urmarea tratamentului de
chimioterapie împreunã cu BIO BRAN 1000, rezulta-
tele analizelor au fost uimitoare, nodulii gãsiþi acum un
an au dispãrut complet. Fiind foarte mulþumitã de re-
zultatele acþiunii BIO BRAN-ului m-am decis sã îl iau în
continuare deoarece mã ajutã sã mã simt foarte bine.

�� Cancer ovarian
Mã numesc M.T. sunt din Deva, am 61ani ºi în 9

martie am fãcut trei ani de la operaþie. Cu trei ani
înainte mi s-a pus diagnosticul de neoplasm ovarian
bilateral, apoi puþin mai târziu s-a completat cu stadiul
3. Aceste zile au fost cele mai cumplite zile din viaþa
mea. Deci, am fost operatã, apoi am fãcut chimiote-
rapia cu taxol ºi carbo, medicamente cu multe efecte
secundare.

Încã de la aflarea diagnosticului, copiii mei au cãu-
tat pe internet sã afle totul, sau cât mai multe despre
aceastã boalã. Am avut avantajul ca unul este medic ºi
amândoi ºtiu câteva limbi strãine ºi în plus am vorbit
deschis despre cum sã încerc sã lupt cu boala. Aºa am
aflat de existenþa BIO BRAN 1000 / MGN3-lui, pe care
l-am cumpãrat la început din Canada, apoi din Anglia
ºi acum din România, produs care m-a însoþit de la în-
ceperea chimioterapiei pânã azi. Consider cã în tot
acest timp faptul cã m-am simþit relativ bine, cã mi-am
putut continua activitatea, ca în toþi aceºti ani am avut
un marker în valorile normale s-a datorat în mod
deosebit BIO BRAN-ului…

Accesând wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo veþi putea citi cartea
,,,,BBiiooBBrraann  ººii  lluuppttaa  ppeennttrruu  ccrreeººtteerreeaa  ssiisstteemmuulluuii  iimmuunniittaarr..
IImmuunnoommoodduullaaþþiiaa  ººii  bbeenneeffiicciiiillee  ssaallee  ppeennttrruu  bboollnnaavviiii  ddee
ccaanncceerr”” ºi viziona filmul ,,,,AArraabbiinnooxxiillaann  ((BBiiooBBrraann))  ººii  iimmuu--
nniittaatteeaa  uummaannãã””,, precum ºi alte studii efectuate cu
BioBran. 

Ofertã valabilã pânã la 28 februarie 2011
în limita stocului

PPuutteeþþii  aacchhiizziiþþiioonnaa  BBiiooBBrraann  11000000  ((225500))  
ddiinn  ffaarrmmaacciiii,,  iinncclluussiivv  ddiinn  ffaarrmmaacciiiillee  DDOONNAA  

ssaauu  CCOONNTTAACCTTAAÞÞII  IIMMPPOORRTTAATTOORRUULL!!

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 
Vizitaþi: www.chemomed.ro; www.daiwa-pharm.com;
www.jafra.gr.jp; www.dhdeurope.sk; www.biobran.org
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Activitatea fizic/, „elixirul vie[ii”
În Evul Mediu, elixirul definea o bãuturã cu pro-

prietãþi miraculoase pe care alchimiºtii încercau sã
o prepare în vederea obþinerii vieþii veºnice1. Chiar
dacã nu reuºeºte sã ofere veºnicia, activitatea fizicã
regulatã este importantã pentru persoanele diali-
zate, deoarece prelungeºte ºi menþine starea gene-
ralã de bine a organismului, prin: 

� îmbunãtãþirea digestiei;
� creºterea nivelului de energie;
� îmbunãtãþirea calitãþii somnului;
� reducerea nivelului colesterolului;
� întãrirea musculaturii, reducând riscul de

apariþie a bolilor cardiovasculare (inima este unul
dintre cei mai importanþi muºchi ai organismului);

� fortificarea sistemului imunitar;
� reducerea masei corporale prin reducerea þe-

sutului adipos, un efect foarte important pentru pa-
cienþii cu insuficienþã renalã. 

5 minute magice
Conform unor cercetãtori britanici, 5 minute de

activitate fizicã în aer liber cresc semnificativ încre-

derea în sine ºi îmbunãtãþesc starea de spirit. Nu
conteazã tipul activitãþii practicate (mersul caden-
þat, gimnastica, drumeþiile etc.), important este ca în
fiecare zi sã vã rezervaþi 5 minute pentru miºcare.
Motivul? Activitatea fizicã regulatã stimuleazã sis-
temul nervos ºi conduce la eliberarea de endorfine,
proces care favorizeazã combaterea stresului ºi a
depresiei ºi genereazã o stare de bine. Drept urma-
re, vã veþi simþi mai sãnãtoºi, veþi respira mai uºor ºi
veþi deveni mult mai activi. Într-un cuvânt, veþi fi mai
entuziasmaþi ºi mai plini de viaþã. În plus, pe lângã
beneficiile fizice ºi psihice, existã ºi beneficiile so-
ciale. Plimbãrile prin parc, mersul pe bicicletã, dan-
sul, înotul sunt activitãþi care vã vor oferi oportunita-
tea de a vã mãri cercul de cunoºtinþe ºi prieteni.
Statul în casã, la televizor, nu va mai reprezenta prin-

5 minute de mi]care – un punct bun 
de plecare pentru pacien[ii dializa[i

Multe persoane dializate se simt
obosite, motiv pentru care renun[/ s/
mai fac/ mi]care sau s/ mai prac-
tice sportul preferat, punând mai
mult accent pe odihn/. Chiar dac/
pauza de odihn/ este binevenit/,
tratamentul de dializ/ nu trebuie s/
reprezinte pentru pacien[i un motiv
de a renun[a la mi]care. Dimpotriv/,
este important s/ r/mâne[i activi
deoarece, cu cât face[i mai pu[in/
mi]care, cu atât organismul se va
obi]nui s/ realizeze mai pu[ine 
activit/[i ]i nu va mai putea face fa[/
efortului. Mu]chii vor fi mai sl/bi[i ]i
lipsi[i de tonicitate.
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cipala activitate de petrecere a timpului liber, fiind
înlocuit de momente pline de acþiune alãturi de prie-
teni sau de colegii de la centrul de dializã.

Nu trebuie s/ face[i performan[/
Majoritatea persoanelor asociazã miºcarea re-

gulatã cu exerciþii fizice dificile, care pun la grea în-
cercare limitele fizice ºi care, în loc sã binedispunã,
provoacã dureri musculare ºi articulare. Vã reco-
mand sã ºtergeþi aceastã imagine sau amintire din
minte. Nu trebuie sã faceþi un sport de performanþã
sau sã vã forþaþi capacitãþile fizice, pentru cã veþi re-
nunþa la programul de exerciþii dupã prima sãptã-
mânã. Ba mai mult, trebuie sã evitaþi situaþiile de
epuizare ºi sã alegeþi acea activitate care sã vã facã
plãcere, sã vã pasioneze ºi sã vã menþinã în formã. 

Ca recomandãri, puteþi încerca plimbãrile în aer
liber, chiar ºi pe timp de iarnã, înotul, mersul pe bici-
cletã sau cu barca, dansul, gimnastica de întreþinere
acompaniatã de un ritm muzical antrenant. Chiar ºi
obiceiul de a coborî din autobuz cu o staþie înainte
de destinaþie, pentru a parcurge restul distanþei pe
jos sau mersul la cumpãrãturi, grãdinãritul, jocurile
active cu nepoþelul sau sesiunea de curãþenie vã
pot ajuta sã vã menþineþi organismul în formã.

Iar dacã vremea este potrivnicã (prea frig sau
prea cald), nu vã descurajaþi! Un program scurt de
exerciþii de flexibilitate pentru buna mobilitate a ar-
ticulaþiilor, care sã cuprindã rotiri de glezne, aple-
cãri, ridicãri ºi coborâri de braþe, ridicãri pe vârfuri,

balansãri de mâini ºi picioare, poate fi cu uºurinþã
inclus în rutina zilnicã. Vã veþi consolida astfel mus-
culatura braþelor, spatelui ºi a picioarelor.

În loc de concluzie: hot/râre ]i
convingere 
Chiar dacã doctorul vã recomandã sã faceþi miº-

care, doar dumneavoastrã vã puteþi pune organis-
mul la treabã, antrenându-l în activitãþi fizice. De
aceea trebuie sã fiþi hotãrâþi ºi convinºi cã doriþi sã
începeþi un program de exerciþii fizice regulate. Însã,
TREBUIE sã discutaþi în prealabil cu medicul curant.
Deoarece nefrologul dumneavoastrã vã cunoaºte
cel mai bine starea de sãnãtate ºi tratamentul pe
care-l urmaþi, el este cel mai în mãsurã sã vã reco-
mande acele categorii de activitãþi fizice pe care sã
le realizaþi în afara oricãrui pericol. ªi nu uitaþi: rezul-
tatele bune cer timp, deci hotãrâre ºi convingere! 

1 Conform Dicþionarului explicativ al limbii
române

�� Material realizat de
Dr. Raluca Scutelnicu

Marketing Manager
Fresenius Medical Care Rom`nia
raluca.scutelnicu@fmc-ag.com

tel: +4021/233.42.68
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PSIHIATRIE

TTiimmpp  ddee  aaddoorrmmiirree.. Pe lângã înregistrarea poli-
graficã a nopþilor de somn, testul iterativ de latenþã
a adormirii permite aprecierea unui alt aspect al ci-
clului veghe-somn: nivelul de trezire diurn. Acest test
mãsoarã timpul de adormire în mai multe momente
ale zilei: (orele 10,12,14,16 ºi 18, de exemplu). Tes-
tul a fost pus la punct la Universitatea Stanford de
cãtre J.Carskadon ºi Dement( 1977), care pornesc
de la ideea cã adormim cu atât mai repede cu cât
suntem mai somnolenþi. Subiectul este invitat sã se
culce ºi se mãsoarã timpul care a trecut de la stin-
gerea luminii la prima fazã a stadiului 1 sau a sta-
diului 2, sau pânã la somnul paradoxal. În caz de
adormire, subiectul este trezit dupã unu sau zece
minute. În caz cã nu adoarme, testul este interupt
dupã 15 sau 20 minute. Un subiect care suferã de
narcolepsie sau de apnee hipnica va adormi mai ra-
pid ( în 3-5 minute, în general) decât un martor nor-
mal supus testului. 

Tulburãrile de somn fac parte din existenþa fie-
cãruia. Cu toate acestea, o vastã anchetã America-
nã a arãtat cã 35% din subiecþii suferinzi de insom-
nie ºi examinaþi într-un centru de tratare a tulburã-
rilor de somn prezintã o formã oarecare  de patolo-

gie psihiatricã aflatã în mod aparent la originea tul-
burãrii.Într-o cercetare a unui eºantion din populaþia
oraºului Los Angeles, 32% din subiecþii interogaþi se
plângeau de o tulburare a somnului în momentul an-
chetei. Alte cercetãri dau cifre ºi mai ridicate. 

Dificultatea acestor anchete epidemiologice
provine de la subiectivitatea datelor raportate de su-
biecþii interogaþi. În cazul unei înregistrãri a somnu-
lui, pacienþii nu percep bine momentul adormirii ºi
durata totalã a somnului. 

Subiecþii în vârstã se plâng ºi mai mult de tul-
burãri de somn. Persoanele în vârstã de peste 65 de
ani ar fi responsabile de peste 50% din consumul de
hipnotice. 

Tulbur/ri ale somnului
Despre insomnie

Dr. Emilia {in[
Medic primar 
psihiatru
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Tulbur/ri ale fazei ini[iale ]i ale
men[inerii somnului

Aceastã categorie regrupeazã majoritatea in-
somniilor observate în clinica curentã. Insomniile
pot fi clasificate dupã durata lor ( acute sau cornice),
dupã cum sunt sau nu asociate cu consumul de al-
cool, droguri sau medicamente, dupã prezenþa sau
absenþa unei tulburãri psihiatrice sau somatice. 

IInnssoommnniiee  ppssiihhooffiizziioollooggiiccãã.. Existã o formã tranzi-
torie. Convenþional, aceastã insomnie dureazã mai
puþin de 3 sãptãmâni. Ea înceteazã, în general, o
datã cu dispariþia factorului de stres care este res-
ponsabil de tulburare.Trebuie eliminaþi factorii etio-
logici psihiatrici (ca psihoza maniaco-depresivã) sau
somatic (ca hipertiroidie). Nu este necesarã explora-
rea în laborator a acestei insomnii. Acestui tip de pa-
cienþi le sunt prescrise cel mai adesea hipnotice se-
dative cum sunt benzodiazepinele. 

Unii autori insistã asupra prudenþei necesare în
tratarea acestui tip de insomnie, deconsiliind pre-
scripþii de hipnotice pe o perioadã mai mare de 3
luni; explorarea prealabilã a unui sforãit care ar pu-
tea sã corespundã unui sindrom de apnee hipnica
riscã sã se agraveze prin benzodiazepine. 

Existã ºi o formã persistentã. Plângerile sunt
aceleaºi ca la forma tranzitorie, dar ele devin cro-
nice. Profilul psihologic al acestui tip de insomnie
este cel mai adesea patologic. 

Un rol important în aceastã insomnie pare sã
joace o condiþionare negativã: pacienþii dorm mai
bine în afara mediului lor obiºnuit ºi, în mod parado-
xal, adorm în cadrul nou pentru ei al laboratorului
hipnic. Uneori tensiunea care stânjeneºte adormi-
rea provine de la eforturile psihice excesive pe care
le fac în fiecare searã ca sã adoarmã. 

Important este sã cãutãm o patologie psihia-
tricã asociatã în aceste insomnii persistente, pre-
cum ºi un abuz de stimulente, cum sunt cafeina sau
consumul excesiv de alcool. Uneori subiecþii care se
plâng de somnolenþã excesivã,nu reuºesc sã adoar-
mã, ca în cazul apneelor hipnice. Tulburãri de ritm
circadian (decalaje de fazã: întârziere sau devansa-
re a momentului adormirii) pot  fi luate drept o in-
somnie persistentã, dar se deosebesc de aceasta
printr-o bunã calitate a somnului odatã ce subiectul
a adormit. 

O înregistrare poligraficã a somnului poate fi
utilã în acest tip de insomnie. Tratamentele hipno-
tice trebuie sã intervinã numai dupã instituirea unei
bune igiene a somnului. Un tratament antidepresor
va reuºi sã reducã o insomnie care nu este decât un
simptom al unei depresii subiacente.
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C
ercetãrile medicale au arãtat cã UUlleeiiuull  ddiinn
ffiiccaatt  ddee  ccoodd  ccuummuulleeaazzãã  bbeenneeffiicciiiillee  vviittaammiinneeii  DD,,
ddee  ffiixxaarree  aa  ccaallcciiuulluuii  ººii  aavvaannttaajjeellee  aacciizziilloorr  ggrraaººii

OOmmeeggaa--33  din uleiul de peºte (prin prelucrare tehno-
logicã modernã adecvatã s-a obþinut un ulei uºor de
înghiþit, cu gust bun, natural, pur ºi eficient).

Pentru copii, în special, ajutã la dezvoltarea cog-
nitivã, stabilizarea dispoziþiei, a atenþiei, îmbunãtã-
þirea memoriei ºi a capacitãþii de învãþare, ameliora-
rea ADHD etc., OOmmeeggaa--33  ffiiiinndd  uunnuull  ddiinn  pprriinncciippaalliiii
ccoonnssttiittuueennþþii  aaii  ccrreeiieerruulluuii; se poate administra de la
vârste de sub 1 an, înlocuind cu succes produsul re-
gular dat ca supliment de vitamina D. 

Alte caracteristici:
� contribuie la creºterea sãnãtoasã a dinþilor, a

oaselor ºi la dezvoltarea ocularã;
� ajutã la menþinerea densitãþii osoase, la

adulþi;
� sporeºte imunitatea ºi rreezziisstteennþþaa  llaa  eeffoorrtt  ººii  llaa

ffrriigg;
� protejeazã inima la efort, scade nivelul coles-

terolului;
� sporeºte vitalitatea, susþinând  miºcarea ºi

performanþa;
� diminueazã stresul fizic (oboseala) ºi mental.
Motivul pentru care ne plac atât de mult grãsi-

mile (lipidele) este acela cã ele menþin aromele în
mâncare ºi fac mâncarea mai gustoasã. 

Grãsimile sunt esenþiale în dietã deoarece vita-
minele  A, D, E ºi K sunt solubile doar în grãsime, iar
aportul acestor vitamine este legat de cel al grã-
similor. 

UUnn  ggrraamm  ddee  ggrrããssiimmee  aarree  99  ccaalloorriiii - de peste 2 ori
mai mult decât carbohidraþii ºi proteinele, care au
doar 4 calorii pe gram, ºi ppooaattee  ffii  uunn  ssuupplliimmeenntt  pprree--
þþiiooss  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  ccaarree  lluuccrreeaazzãã  aaffaarrãã,,  îînn  ssppaaþþiiii
ddeesscchhiissee,,  nneeîînnccããllzziittee.. În SUA, ghidul public pentru
alimentaþie sãnãtoasã recomandã ca doar 30% din
caloriile „înghiþite“ sã vinã din grãsime.

O dietã care include foarte multe grãsimi este
nocivã pentru sãnãtate ºi mãreºte riscul de cancer
sau boli de inimã. Dar o dietã care include foarte pu-
þine grãsimi este ºi mai nocivã atunci când aceste
grãsimi sunt rele pentru organism.

Cât de important este sã ºtim sã alegem mâncã-
rurile sãnãtoase, tot atât de important este ºi sã
avem în vedere modul în care au fost ele preparate..
Mâncãrurile prãjite conþin o cantitate foarte mare
de grãsimi saturate.

Studiile aratã cã persoanele care locuiesc în þãri
cu tradiþie în consum de alimente cu conþinut scãzut
în grãsimi au o ratã mai micã a apariþiei obezitãþii, a
cancerului ºi a altor maladii.

S-a dovedit statistic o legãturã directã între con-
sumul de peºte ºi longevitate, þãrile cu populaþii lon-
gevive având o alimentaþie bazatã pe cantitãþi în-
semnate ºi zilnice de peºte. 

În condiþiile diversificãrii alimentaþiei, consumul
de peºte a scãzut ºi ar trebui compensat cu supli-
mente din ulei de peºte de bunã calitate, cu conþi-
nut mare de acizi graºi Omega-3, din materie primã
necontaminatã.

Nu trebuie sã încercaþi sã eliminaþi grãsimea cu
totul! Aceasta este o componentã vitalã pentru buna

Vigoare ]i rezisten[/ la frig ]i stres
cu Uleiul de pe]te pur islandez

Pe vremea copil/riei p/rin[ilor ]i a
bunicilor, untura de pe]te // uleiul de
pe]te constituia aproape unica surs/
de vitamina D ]i A pentru a preveni
rahitismul, dar ]i pentru a asigura 
o dezvoltare viguroas/ a \ntregului
organism. 
M/micile responsabile ]i cu posibilit/[i
(nu era la \ndem`na oricui, ci doar
pentru cei informa[i ]i cu 

disponibilitate) le administrau cu
sfin[enie copiilor, zilnic, "untura de
pe]te", pentru a sc/pa de spectrul
acestei boli \ngrozitoare - rahitismul.
Deseori, oameni cu o v`rst/ 
venerabil/, care se bucur/ de o
s/n/tate stabil/ de-a lungul \ntregii
vie[i, \]i amintesc c/ au 
consumat ulei de pe]te 
\n copil/rie.
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desfãºurare a activitãþii celulelor ºi ajutã la absorb-
þia anumitor vitamine ºi a altor nutrienþi. 

În general, se consumã prea multe grãsimi „rele”
ºi prea puþine grãsimi „bune”. Cele nesaturate -
OOmmeeggaa--33  ssuunntt  ddiinn  ccaatteeggoorriiaa  ggrrããssiimmiilloorr  bbuunnee..  Un
raport de 1:1 între Omega-3 ºi Omega-6 este ideal
pentru metabolismul uman.

Uleiurile de peºte bogate în Omega-3 sunt esen-
þiale pentru buna funcþionare a organismului, sunt
necesare corpului la orice vârstã ºi ajutã la obþi-
nerea ºi menþinerea unei bune stãri de sãnãtate. 

Polipatologia cãreia i se adreseazã uleiul de
peºte este extinsã la nivelul întregului corp, dar, în
special, la nivel vascular, cardiac, neurologic, osos,
fiind încã multe aspecte în curs de cercetare.

Calitatea ºi puritatea sunt cuvintele-cheie atunci
când vine vorba despre UUlleeiiuull  ddee  ppeeººttee  ppuurr  iissllaannddeezz.

Gustul sãu bun se datoreazã materiei prime
proaspete, din zona arcticã, nepoluatã, prelucratã
cu tehnologii de ultimã orã, astfel pãstrându-se
calitãþile peºtelui proaspãt. Datoritã calitãþii sale
excepþionale, se poate administra ºi copiilor foarte
mici, de cca 1 an, chiar dupã diversificarea hranei.
Gustul bun ºi administrarea uºoarã a lichidului, cu
linguriþa, îl face accesibil atât copiilor cât ºi persoa-
nelor cu sensibilitãþi la înghiþire ºi persoanelor
vârstnice.

Uleiul de peºte ar putea fi secretul unei vieþi mai
lungi ºi sãnãtoase, spun cercetãtorii, acesta având
un efect direct asupra prelungirii vieþii celulelor.

S-a descoperit cã nivelul mare de acizi graºi
Omega 3 încetineºte degenerarea celulelor ºi pre-
vine mutaþiile ADN-ului. Pe lângã aceste beneficii,
uleiul de peºte reduce ºi colesterolul din sânge,
prevenind cheagurile ºi normalizând ritmul inimii,
protejând-o la efort. 

Aºadar, longevitatea începe din pruncie,
bazându-se pe o sãnãtate durabilã, clãditã încã din
perioada prenatalã ºi menþinerea organismului în
stare bunã de sãnãtate ºi vitalitate,  de-a lungul
întregii vieþii. 

- De ce luaþi ulei de peºte zilnic?, au fost între-
baþi islandezi veniþi în vizitã în România.

- Pentru cã îmi face bine la inimã ºi încheieturi,
parcã îmi limpezeºte mintea, pentru cã ajutã la
buna circulaþie a sângelui ºi îmi dã energie. Nu am
nevoie de cafea ºi þigãri toatã ziua.

Când m-am operat, medicul chirurg m-a întrebat
dacã iau ulei de peºte, deoarece secþiunea prin
vene arãta foarte bine pentru vârsta mea ºi rana
s-a vindecat foarte bine.

- Ce se întâmplã dacã nu iei Omega-3?
- Nu se întâmplã sã nu iau Omega-3!, a fost rãs-

punsul categoric.

Islandezii care cãlãtoresc au în bagaje cutia cu
capsule de ulei de peºte Omega-3.

- Care este indicaþia principalã pentru care luaþi
ulei de peºte Omega-3?

- Pentru inimã, în special ºi pentru cã mã face sã
nu mã simt niciodatã obositã. ªi nu mã mai dor
încheieturile...

Aproape toþi islandezii, de la preºedinte la
ultimul pescar, iau Omega-3, în fiecare zi. 

Este un obicei cu o tradiþie de zeci de ani, astfel
încât generaþii întregi de nordici au consumat ulei
de peºte din copilãrie pânã la vârste înaintate de
senectute.

În anumite locuri de muncã, mai solicitante, se
distribuie gratis capsule cu ulei de peºte, pentru a
rezista întreaga zi în formã maximã la efort ºi la
condiþii meteo extreme. 

În Islanda, lângã solniþã ºi condimente se
gãseºte o sticlã cu ulei de peºte. Obiceiul nu trebuie
sã ne mire, uleiul de peºte face parte intrinsec din
viaþa islandezilor, aducând uunn  pplluuss  ddee  vviiggooaarree,,  rree--
zziisstteennþþãã  llaa  eeffoorrtt  ffiizziicc,,  llaa  ffrriigg,,  ssttrreess,,  ddeepprreessiiee..

OOFFEERRTTÃÃ  SSPPEECCIIAALLÃÃ  --  LLIIMMIITTAATTÃÃ
· 100 RON/ 3 produse, (la alegere: Omega-3 capsule, Omega-3
lãmâie, Ulei din ficat de cod natural, Ulei din ficat de cod lãmâie,
Ulei din ficat de cod capsule, Ulei din ficat de rechin)*
· 110 RON/ 2x Ulei din ficat de cod pentru copii*

*plata taxelor de livrare nu este inclusã în ofertã.

SSaaggaa  SSããnnããttaattee  SSRRLL,,  BBuuccuurreeººttii
Tel: 0722 810 692; 021 330 3117
www.sagasanatate.ro www.lysi.eu

Omega-3, 
120 capsule,  Lysi -
Ulei pur de peºte 

Ulei din ficat
de cod, 

120 capsule,
Lysi 

Ulei din ficat de
cod natural,

Lysi, 
240 ml 

Ulei din Ficat de
Rechin, 

60 capsule, Lysi 

Omega-3 cu aromã
de lamâie, Lysi, 

240 ml 

Ulei din ficat de
cod cu aromã

de lãmâie, Lysi,
240 ml

Ulei din ficat
de cod pentru
copii, 240 ml
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Fiecare dintre noi se ocupã de
igiena zilnicã a corpului, dar oare câþi
ne gândim cã ºi interiorul organismu-
lui trebuie curãþat, mai ales cã acu-
mularea de toxine este una din
principalele afecþiuni ale secolului
nostru?

Sã vedem cum explicã ayurveda
aceastã acumulare de toxine din or-
ganism: datoritã unei alimentaþii in-
corecte – fie faptul de a consuma
hranã nesãnãtoasã, fie obiceiul de a
mânca în grabã – alimentele nu sunt
complet digerate, iar aceasta dã naº-
tere unor produºi reziduali. Aceºti
produºi, care în ayurveda poartã nu-
mele de “Ama”, sunt transportaþi în
organism, depunându-se fie pe pe-
reþii vaselor sanguine sau pe cei ai
intestinelor, fie erup la suprafaþa pie-
lii sub formã de acnee, sau provoacã
transpiraþie urât mirositoare, gust neplãcut în gurã
în momentul trezirii.

Suplimentul alimentar MMaarrgguussaa vine în ajutorul
celor care doresc sã urmeze o terapie detoxifiantã.
Pentru o intensificare a efectelor, trebuie respectatã
o alimentaþie cât mai sãnãtoasã, bazatã pe legume
ºi fructe, fãrã a neglija consumul optim de lichide
(sucuri naturale, apã de izvor).

Iatã care sunt efectele unei cure cu MMaarrgguussaa:
graþie efectului sãu depurativ, vor fi eliminate toxine-
le din sânge, observându-se astfel o îmbunãtãþire a
circulaþiei. Se va constata ºi o încetinire a ritmului
cardiac la persoanele hipertensive, datoritã fluidizã-
rii sângelui. Deasemenea, pielea va deveni curatã ºi
strãlucitoare, erupþiile cauzate de impuritatea sân-
gelui dispãrând gradat. 

Atunci când acumularea de produºi reziduali
este mare, aceºtia se pot depune pe pereþii intesti-
nelor, sub forma unei pelicule fine care împiedicã
buna asimilare a elementelor nutritive de cãtre orga-
nism. Drept urmare, persoana care suferã de aceastã
problemã se va simþi lipsitã de energie ºi va perce-

pe o greutate difuzã în corp. Cura cu
MMaarrgguussaa înlãturã toate aceste neplã-
ceri, conferind în schimb o sãnãtate
debordantã.

Efectul sãu detoxifiant puternic
are o acþiune eficientã împotriva pa-
raziþilor intestinali, precum ºi a infec-
tãrii cu bacterii, fungi ºi alþi agenþi pa-
togeni. 

Terapia de purificare conferã o
stare de claritate la nivel mental ºi
uºurinþã în gândire, eliminând senza-
þia de înceþoºare a minþii ºi procesa-
re greoaie a informaþiilor. 

Aºadar, dacã doriþi sã obþineþi
toate aceste efecte minunate, nu ezi-
taþi sã urmaþi o curã cu MMaarrgguussaa!

Toate produsele firmei SSTTAARR
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  MMEEDD sunt obþinute
din plante medicinale native din India,
cultivate în condiþii ecologice ºi

prelucrate prin procedee tehnologice netermice, la
standarde internaþionale de calitate (ISO), fiind avizate
de I.B.A.

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: 021.313.94.81

021.303.80.44; 021.311.33.11

Margusa

Produsul "Margusa" \]i trage denumirea de la planta cu acela]i nume, utilizat/
de mii de ani \n medicina ayurveda, \n special gra[ie propriet/[ilor sale

purificatoare. Produsul nostru se adreseaz/ \n special acelora care doresc
s/ realizeze o eliminare a toxinelor din organism.
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E
ste surprinzãtor cã acest compus cu calitãþi
excepþionale a trebuit sã aºtepte atâta timp
pentru a face parte din compoziþia unui prepa-

rat lichid de tip sirop.
Proprietãþile propolisului sunt de neegalat, este

bactericid, antiviral, antimicotic, antiinflamator,
analgezic, reepitelizant, imunostimulator.

Pe scurt, prezenþa lui în sirop amplificã impactul
principiilor active din formula produsului.

Asocierea propolisului cu substanþele fitoterapi-
ce a avut implicaþii importante în dinamica patolo-
giei predominant în afecþiunile respiratorii.

Solicitãrile populaþiei pentru produsele de sinte-
zã chimicã au diminuat remarcabil (mai ales în ceea
ce priveºte antiinflamatoarele de sintezã ºi antibioti-
cele de sintezã) pentru cã produsul natural luat de
pacient ca primã opþiune ºi-a fãcut efectul rapid ºi
eficient.

Siropurile Elidor
înnobilate cu propolis
au fost lansate ca pro-
duse absolut originale pe piaþa
româneascã, ceea ce constituie
o dovadã în plus cã natura poate
oferi în continuare soluþii salvatoare mediului medi-
cal.

IInnddiiccaaþþiiiillee  tteerraappeeuuttiiccee  ppeennttrruu  pprrooppoolliiss  ssuunntt  mmuull--
ttiippllee::

� Tratamentul HTA, ateroscleroza, boli traheo-
bronºice, pneumonii, actinomicoze, boli infecþioase
(erizipel, boalã gripalã).

� Tratamentul ulcerului gastroduodenal, enteri-
te cronice, colite cronice, boli  canceroase, boli he-
patice.

� Tratamentul topic în paradontoze, eczemã,
ulcer varicos, fisuri anale, arsuri termice, solare.

Aceste indicaþii spicuite din oferta naturalã tera-
peuticã reflectã doar o evaluare de primã intenþie.

Siropurile Elidor au devenit un Brand datoritã
tehnicilor inovative folosite la prepararea produse-
lor.

Aceste produse de înaltã clasã au reconfigurat
deschiderea unui nou front în lupta cu afecþiunile
curente.

Faptul cã ºi alte firme cu profil asemãnãtor au
preluat ideea lansatã de Elidor cu ani în urmã
demonstreazã cã logica ºtiinþificã a cercetãtorilor de
la Elidor a fost impecabilã.

Pentru informa[ii suplimentare
pute[i contacta 

Farmacist Mioara Duglea, 
Farmacia Afina: 0744 622 587

www.elidor.ro Telefon: 021.335.95.63

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

Siropurile cu propolis au ap/rut cu circa 10 ani \n urm/
c`nd echipa de cercetare ELIDOR a hot/r`t \n urma
unei analize aprofundate  ad/ugarea unei r/]ini aro-
matice - propolis - la compozi[ia clasic/ a siropurilor.

Natura adiuvat - Elidor - Propolis
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TERAPII COMPLEMENTARE

edicina tibetanã este una dintre cele mai
vechi ºi cunoscute medicini din lume. Se
crede cã originea sa este tot atât de veche
ca însãºi civilizaþia.

Venitã din îndepãrtatul ºi misteriosul Tibet, Cã-
tina tibetanã, cunoscutã sub numele comercial de
goji, este un adevãrat miracol. Fructele sale, supra-
numite ºi “diamantele roºii”, au fost din timpuri strã-
vechi un remediu pentru multiple afecþiuni. 

Tonic general, goji are o compoziþie chimicã
complexã, fiind, practic, un concentrat de energie
prin conþinutul ridicat de vitamine, minerale, oligo-
elemente. Predominã vitamina C, o serie de pig-
menþi carotinoidici, un ulei gras, vitaminele B1 ºi B2
( de care organismul are nevoie pentru a transforma
hrana în energie), vitamina E (care nu a mai fost gã-
sitã în niciun fel de fruct pânã în prezent), acid folic,
acizi graºi esenþiali (necesari pentru funcþionarea
normalã a creierului ºi sistemului nervos), fitosterol,
acid nicotinic, o serie de uleiuri volatile. Prezenþa în
cantitãþi mari a vitaminei C stimuleazã apãrarea or-
ganismului faþã de bolile infecþioase. De aceea, ma-
ceratul de cãtinã este recomandat în prevenirea ºi
tratarea rãcelilor ºi a gripei. Un alt compus al fructe-
lor de cãtinã tibetanã, Beta-sitosterol, un agent anti-
inflamator, ajutã la reducerea nivelului de colesterol
ºi este adjuvant în tratarea afecþiunilor prostatei. Con-
þine germaniu, element ce inhibã dezvoltarea anar-
hicã a celulelor ºi reduce apariþia tumorilor. Betaina,
folositã de ficat pentru a realiza reacþiile de detoxi-
fiere, îmbunãtãþeºte memoria ºi ajutã la dezvoltarea
masei musculare. 

Remediu natural cu numeroase aplicaþii tera-
peutice, cãtina tibetanã este un incomparabil ener-
gizant, ideal pentru fortificarea sistemului imunitar
în acest sezon favorabil rãcelilor ºi gripelor. Pentru
sãnãtatea dumneavoastrã, DDrr..  IIoonnuuþþ  MMoorraarruu  vã
PROpune gama GOJI, sub urmãtoarele forme de pre-
zentare:

Goji (C/tina tibetan/) –
capsule/sirop/fruct vrac/ceai
Susþine apãrarea organismului faþã de agenþii

patogeni; favorizeazã detoxifierea organismului; di-
minueazã inflamaþiile; antioxidant de excepþie; tonic
general. 

Sirop Goji 
Este un veritabil vitaminizant, antioxidant, anti-

tumoral. Pentru a desãvârºi compoziþia este adãu-
gatã miere poliflorã bogatã în vitamine (A, complex
B, vitamina C, K, PP, H) ºi minerale (fier, calciu, fos-
for, magneziu ºi sodiu); este considerat alimentul
ideal pentru toate categoriile de vârstã. Apa Pi favo-
rizeazã detoxifierea ºi încãrcarea cu energie pozitivã
a organismului.

Ceai Goji & Roiboos
Goji ºi Roiboos  - douã plante cu parfum exotic

se întâlnesc pentru a ne oferi un produs de excepþie,
cu  acþiune imunostimulatoare, antioxidantã, anti-
alergicã; tonic general ºi digestiv, remineralizant,
ajutã la reechilibrarea organismului. Acest ceai, prin
compoziþia sa cu adaos de  rooibos, cunoscut ºi sub
denumirea de “ceai roºu african”, are o aromã deo-
sebit de plãcutã.

Produsele prezentate mai sus sunt disponibile
în farmacii ºi plafare.

M

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 !

“Diamantele ro]ii”
din Tibet - GOJI

(C/tina tibetan/)
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CAZURI CLINICE

www.saptamanamedicala.ro 

Caz 1
S.O., în vârstã de 35 ani, suferea, de mai mulþi

ani, de dduurreerrii  ddee  ccaapp  ((hheemmiiccrraanniiee  ddrreeaappttaa)),,  aammeeþþeellii
llaa  mmiiººccaarreeaa  ccaappuulluuii  ssaauu  sscchhiimmbbããrrii  ddee  ppoozziiþþiiee,,  sseenn--
zzaaþþiiee  ddee  ggââtt  uussccaatt  ººii  gguusstt  aammaarr  îînn  gguurrãã,,  iirriittaabbiilliittaattee,,
iinnssoommnniiee,,  uunneeoorrii  vvããrrssããttuurrii  bbiilliiooaassee.. I s-a pus diag-
nostic energetic de Ascensiune Yang-Qi a ficatului,
pacienta urmând tratament prin acupuncturã (10
ºedinte - 3 /sãptãmânã).

Caz 2
M.B., în vârstã de 45 ani (profesie contabil), pre-

zenta sseennzzaaþþiiee  ddee  pplleenniittuuddiinnee  îînn  aabbddoommeenn  ººii  hhiippoo--
ccoonnddrruu  ddrreepptt,,  ggrreeaaþþãã,,  iinnaappeetteennþþãã,,  ssccaauunnee  nneerreegguullaattee
(alternarea constipaþiei cu diaree). Dereglãrile s-au
agravat în urma solicitãrilor nervoase ºi din cauza
alimentaþiei neregulate. Tratamentul urmat a fost

prin reflexoterapie combinatã cu acupuncturã (diag-
nosticul energetic fiind Dizarmonie ficat-splinã).
Simptomele au dispãrut, dar pacientul vine la tra-
tament de întreþinere o datã pe sãptãmânã, din
cauza stresului permanent în care se aflã.

Caz 3
G.C., în vârstã de 43 ani, prezenta ffiibbrroommaattoozzãã

uutteerriinnãã  eevviiddeennþþiiaattãã  eeccooggrraaffiicc. Dupã consultaþia de
homeopatie i s-a stabilit remediul constituþional Cal-
carea Carbonica, prescriindu-se ºi schema cu gemo-
terapice aferentã. Dupã 4 luni de tratament, nodulii
au scãzut în dimensiuni, acest lucru fiind evidenþiat
printr-o nouã ecografie. Tratamentul continuã, moni-
torizarea fãcându-se în colaborare cu specialistul gi-
necolog.

Caz 4
A.R., în vârstã de 3 ani, cu ddeezzvvoollttaarree  ffiizziiccãã  ddeeffii--

cciittaarrãã,,  ccoonnssttiippaaþþiiee  ccrroonniiccãã  ººii  ssiisstteemm  iimmuunniittaarr  ssccããzzuutt
((iinnffeeccþþiiii  rreessppiirraattoorriiii  ffrreeccvveennttee)), a fost adus la consul-
taþie de homeopatie. În urma consultului i s-a pres-
cris remediul constituþional Silicea în diluþie înaltã,
urmând sã revinã la control dupã trei luni. Dupã
evaluare, s-au stabilit urmãtoarele: tranzitul intesti-
nal s-a normalizat, infecþiile respiratorii au scãzut ca
numãr ºi duratã. Copilul este vioi, cu tonus bun asi-
milarea îmbunãtãþindu-se mult.

Cazurile prezentate sunt culese din baza de date
a Centrului de Sãnãtate Medireflex (medicinã alter-
nativã/complementarã) în speranþa cã vor fi de folos
în alegerea drumului spre sãnãtatea personalã sau
a celor dragi.

�� Centrul de S/n/tate Medireflex
Homeopatie-Acupunctur/

www.medireflex. ro
021.327.20.61

Medicina alternativ/ sau complementar/

Dr. Iuliana Avadanei
M.G. -Homeopatie-
Acupuncturã

Tratamentul \n c`mpul energetic 
al pacientului include multe terapii,
cum ar fi consilierea psihologic/,
acupunctura, masajul, homeopatia,
reflexoterapia, bioenergia, tehnicile
de medita[ie etc. Ingredientul
esen[ial pentru vindecarea 
pacientului r/m`ne implicarea
activ/ a acestuia, cunosc`ndu-se
faptul c/ puterea extraordinar/ a
mentalului ]i voin[a unui bolnav 
pot r/sturna situa[ii considerate 
incurabile, ajung`ndu-se la 
vindecarea definitiv/.
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Clinici medicale

CENTRUL MEDICAL 
MATEI BASARAB

Str. Matei Basarab nr. 45,
sector 3, Bucureºti
Tel: 021 302,94,34

Analize de laborator
Ecografie
Morfologie fetalã
Obstetricã-ginecologie
Pneumologie/
Somnologie
Neurologie
Endocrinologie
Cardiologie/
Medicinã internã
ORL
Dermatologie
Acupuncturã
Stomatologie
Medicina muncii

MATE FIN  MEDICAL

Str. Maior Ion Coravu, nr. 20,
sector 2, Bucureºti
Tel: 021.310.16.52;
021.310.17.52;
0733.611.469
office@matefinmedical.ro
www.matefinmedical.ro

SSCCIINNTTIIGGRRAAFFIIEE  
Scintigrafie tiroidã
Scintigrafie renalã 
Scintigrafie pulmonarã
Scintigrafie osoasã
Scintigrafie cu mibi
Scintigrafie cu hematii
marcate, hemoragii
gastrointestinale, Muga
Scintigrafie glande salvare
Scintigrafie diverticul Meckel
Scintigrafie celebralã

EECCOOGGRRAAFFIIEE

Ecografii uzuale 

Ecografie mamarã, pãrþi moi,

pediatricã, sarcinã,

transvaginal

GRAL MEDICAL

Str. Traian Popovici (fosta

Unitãþii) nr. 79-91, sector 3,

Bucureºti

Tel./Fax: 021/323.00.00 (02)

Mobil: 0724.242.259

www.gralmedical.ro

office@gralmedical.ro

Consultaþii ºi investigaþii de

specialitate

Analize medicale de

laborator

Imagisticã medicalã

(radiologie, CT, RMN,

mamografie)

Radiologie dentarã

Abonamente de sãnãtate

Medicina muncii

Spitalizare de zi (Dializã,

Litotriþie, Tratamentul

Pintenilor Calcaneeni,

Tratamentul Rãnilor

Deschise, Radioterapie ºi

Chimioterapie)

CENTRELE 
MEDICALE PULS 

www.PULSMEDICA.ro
Str. Tunari, nr. 37
tel: 212.40.40
0745.12.99.44
0723.180.968
Str. Teiul Doamnei, nr. 2 
tel: 242.13.76
0745.12.99.55
0723.180.969
Str. Turda, nr. 127
tel: 224.01.87
0741.20.99.65
0723.180.979

Specialitati medicale:
- Alergologie; - Chirurgie
- Cardiologie; 
- Dermatologie
- Endocrinologie
- Gastroenterologie;
- Medicina interna;
- Medicina de familie;
- Medicina muncii;
- Neurologie; - Nefrologie;
- Orl- Audiometrie;
- Oftalmologie
- Obstetrica-Ginecologie 
- Oncologie - Ortopedie
- Pediatrie - Pneumologie
- Psihiatrie - Psihologie
- Reumatologie - Urologie

SOS MEDICAL GRUP
Str. Caragea Ioan Vodã, 
Nr. 1, sector 1, Bucureºti  
Tel: 021 / 212.13.43 
Fax: 021 / 212.14.59  
E-mail: office@sosmedical.ro 
Web: www.sos-medical.net 
Alergologie, 
Cardiologie 
Dermatologie, Diabet ºi
nutriþie, Endocrinologie 

ºi disfuncþii sexuale
Psihoterapie 
Neurologie 
Oftalmologie, Ortopedie 
Urologie, Ginecologie 
Psihiatrie, Psihologie 
Pediatrie -Homeopatie copii
Gedicinã generalã
Medicinã internã
Medicinã de familie 

CENTRUL MEDICAL 
DR TIRON

str. ªtirbei Vodã, nr. 94, sec-
tor 1, Bucureºti
tel 313.50.93; 
fax 313.50.24;
0722.509.810
atticia@mailbox.ro
www.tiron.ro 

Analizã mineralã tisularã
Ortopedie
Posturologie
Ozonoterapie
Osteopatie
Acupuncturã
Medicinã generalã

•computer tomograf •rezonanta magnetics 
•radiologie conventionala •mamografie  

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

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

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
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CLINICA INTRO MED 
Bd. Ferdinand I, nr. 31, et. 1,
sector 2, Bucureºti
Telefon: (021) 252 55 58;
(031) 805 62 95
Fax: (021) 252 55 59
e-mail: office@intromed.ro
Web: www.intromed.ro

•medicinã internã, 
•cardiologie,
•pediatrie, 
•endocrinologie, 
•dermatologie 
(inclusiv laser CO2), 
•obstetricã-ginecologie, 
•fizioterapie
•Ecografie: abdomen, cord,
vase, tiroidã, sân, 
transvaginalã, sarcinã, 
4D, Doppler color

MEDISYSTEM 
CENTRU MEDICAL

Bucuresti
Bd. Timisoara, nr. 17A, 
sector 6
Tel: 021 440.30.91/
440.30.92
Cardiologie, dermatologie,
ecografie, ginecologie, labo-
rator analize medicale, medi-
cina muncii, medicina gener-
ala, medicina interna, neu-
rologie, oftalmologie, ORL.

CENTRUL MEDICAL 
LOTUS MEDICA

Sos. Olteniþei, nr.105, bloc

intec, et.2, sector 4

332.31.41, 332.27.89,

332.63.75, 332.63.75 

contact@lotusmedica.ro

stomatologie

radiologie 

analize de laborator

medicina muncii

balneofizioterapie

cabinete de specialitate

cardiologie

chirurgie

dermatologie-venerologie 

ecografie

gastroenterologie 

medicinã internã 

nefrologie 

neurologie 

obstetricã-ginecologie

oftalmologie 

orl 

psihiatrie 

psihologi

reumatologie 

Investigaþii medicale LIL MED 
CLINICA MEDICALA

Bucuresti, Suzana nr. 7, corp
1, sector 5 
Telefon: (021) 420.60.55
Fax: (021) 420.58.28
www.lilmed.ro
office@lilmed.ro

Laborator de analize 
medicale (hematologie, coag-
ulare, 
imunohematologie, imunolo-
gie, 
biochimie, microbiologie,
parazitologie, 
citologie: examen 
Babes Papanicolau)
Recoltare probe de sange
Recoltare probe de 
microbiologie: 
Exudat faringian, 
Exudat lingual, 
Exudat nazal, Sputa,

Urocultura, 

Sediment urinar,

Coprocultura, 

Examen coproparazitologic

Radiologie – 

imagistica medicala

•Ecografii: 

abdominala, parti moi,

obstretica–ginecologie, 

vasculara doppler

Medicinã de urgenþã

AMBULANÞA SOS
Str. Caragea Ioan Vodã, 
Nr. 1, sector 1, Bucureºti  
021.9761
0722 333 000
0744 323 000
0788 787 000 
office@sosmedical.ro 
Web: www.sos-medical.net

SALVAREA PULS 
tel: 021.9733
0749.973.973
0720.973.973

Urgente
Tratamente
Analize la domiciliu
Transport medicalizat
ECG; Ecografii

CCeennttrruull  ddee  eesstteettiiccãã  ººii  îînnffrruummuusseeþþaarree
Str. Aaron Florian, nr. 4, 

sector 2, Bucureºti

Tel: 021-318.65.70

021-318.65.71

Fax: 021-318.65.77

Web: www.dermalogic.ro

Email: office@dermalogic.ro

•Tratamente faciale•
•Machiaj permanent•

•Lifting facial nonchirurgical•

•Epilare definitivã•
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Chirurgie esteticã

Ginecologie 

GYNECOLAND
Str. Gramont nr. 7 
(Piata Regina Maria - 
Rond Cosbuc), Sector 4,
Bucuresti.
Telefon / Fax: 021 337 29
53;  021 336 43 73
Email: office@gynecoland.ro

Interventii Chirurgicale: oper-
atii genitale, operatii pe san
(senologice)
Consultatii obstretica 
ginecologie

EGO“ 
METACS MEDICAL 

Bucuresti   
Str.Elena Cuza Nr.61, 
Sector 4
Tel: 021 320 05 06/021
330 54 88/021 321 58
54/0748 985 662
www.ego.faithweb.com
e-mail:
cabinet_ego@yahoo.com

tratamentul sterilitatii,
chirurgie ginecologica si

oncoginecologica, chirurgie
laparoscopica si histero-
scopie, asistenta la nastere

Oftalmologie

AMA OPTIMEX
Str. Toamnei, nr. 54, sector 2
Tel: 021-610 36 47;021-211
16 22;0723 889 315;0372
708 708
Fax: 0372 708 733
E-mail: office@amaoptimex.ro
clinica@cataracta.ro 
www.amaoptimex.ro

•Investigatii oftalomologice:
Biometrie, Ecografie,
Tonometrie oculara, Examen
de camp vizual computerizat,
Pahimetrie, Dioptron,
Keratometrie, Determinarea
diametrului pupilar,
Determinarea diametrului
corneean, Topografie
corneeana, Biomicroscopie
Speculara (masurarea
celulelor endoteliale)
•Operatii: de Cataracta, de
Glaucom, de Pterigion, de
Strabism, ale Pleoapelor.
Reducerea dioptriilor 
cu laser - LASEK, PRK
(miopie, hipermetropie, astig-
matism), reducerea dioptriilor
forte 
(miopie, hipermetropie)
•Tratamente Laser
•Tratamentul DMLV
(degenerescenta maculara
legata de varsta)
•Analize necesare pentru
operatie:
Hemoleucograma,Coagulogra
ma, Glicemie, Uree, VSH,
AST, ALT, Bilirubina totala,
HVB, HVC, HIV, Consult cardi-
ologic, EKG,dispozitive de
ajutor vizual pentru slab
vazatori 
•Optica Medicala

Psihiatrie

PSIHOTOP 
CABINET PSIHIATRIC

Bucuresti
Str. Av. Iuliu Tetrat nr. 23,
Sector 1 
Tel./Fax: 230 96 12 
Email: cabinet@psihotop.ro
www.psihotop.ro

•Examinare psihiatrica, 
psihodiagnostic cu indicatii
pentru tratament de 
specialitate 
•Control psihiatric periodic 
•Tratament psiho-relaxant
centrat pe pacient

Recuperare

MEDICAL CARE
CENTRU DE
RECUPERARE 
MEDICALÃ

Intr. Tudor Stefan 
nr.42-44 (Dorobanti),
Sect.1, Bucureºti
Tel.: 233.97.76
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

CEDRU - SAN 
Sos. Stefan Cel Mare, 
nr. 240, bl. 59A, et. 1, 
ap. 4, sector 2
Tel: 021 619 1117, 
021 619 1117
doctor@pirasan.ro
www.pirasan.ro

Recuperare medicalã, 
medicinã fizicã 
ºi balneologie

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. 
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