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Editorial
Încă 900 medici atestaţi la nivel UE.
Vom şti să-i ţinem în ţară?
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În urma derulării unui program de
formare în baza Acordului-Cadru între
Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României, vor fi atestaţi în terapie intensivă
pediatrică un număr de 900 de medici. Astfel, dezvoltat în
conformitate cu standardele europene în domeniu, programul de instruire va permite creşterea nivelului de competenţă a pediatrilor în domeniul Terapiei Intensive Pediatrice şi aceştia vor fi capabili să acorde asistenţă medicală
de calitate copilului aflat în stare critică.
Întrebat dacă aceste programe (pentru că vor urma şi
altele) de perfecţionare medicală şi aliniere la standardele
europeene nu va încuraja de fapt exodul de medici către
vest, Prof. Dr. Dorel Săndesc, preşedintele Societăţii Române de ATI şi iniţiatorul programului de formare a spus:
„Cred că cea mai mare greşeală ar fi să încercăm să oprim
medicii în ţară nepregătindu-i adecvat. Datoria noastră, a
formatorilor, a dascălilor, a societăţii noastre este să asigurăm medicilor o pregătire cât mai bună. Soluţii de retenţie
a personalului medical trebuie să vină din altă parte. Şcoala
românească de ATI are deja o bună consacrare internaţională. Nu întâmplător Societatea Europeană de ATI a avut un
preşedinte medic român şi de asemenea în bordul societăţii mondiale de profil. Referitor la plecarea peste hotare a
medicilor, nu trebuie uitat esenţialul: se cere performanţă,
se cere motivarea medicilor dar se uită două lucruri, că România alocă pentru sănătate cel mai mic procent din PIB
din Europa şi că atât angajatorii cât şi angajaţii au una din
cele mai mici contribuţii la sănătate. Acel procent de 15 %
contribuţii pentru sănătate a fost redus total nejustificat
economic şi social la 10,7%.
Se cere deci performanţi de la un sistem medical cu cea
mai slabă finanţare din UE. Până nu se va rezolva această
problemă, şi trebuie rezolvată urgent, să nu ne aşteptăm
la minuni. Existenţa corupţiei nu justifică slaba finanţare a
sectorului de sănătate! În SUA este un imens scandal legat
de corupţie, este vorba la ei de câteva sute de miliarde dar
nu au recurs la scăderea procentului din PIB alocat sănătăţii
sau a contribuţiilor la fondul de sănătate.

Asigurari medicale

Îngrijirea la domiciliu
a bolnavilor
CNAS precizează că dosarele pentru acordarea de
îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la casele
de asigurări de sănătate de
alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective
în următoarele condiţii:
•• rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinţi, soţ/soţie, copii)
pot depune dosarele fără vreo
împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la
ghişeele caselor de asigurări de
sănătate;
•• tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot depune dosarele
pe baza documentelor care
atestă tutela/curatela, fără să
fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişeele caselor de
asigurări de sănătate;
•• celelalte persoane decât beneficiarii, rudele de gradul I sau
tutorii/curatorii legali pot depune dosarele pe baza unui act
notarial care împuterniceşte
respectiva persoană să efectueze acest demers în numele
beneficiarilor. Menţionăm că
actul notarial poate fi emis
pentru o perioadă lungă de
timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă
depunere de dosar.
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Deoarece unii reprezentanţi ai asiguraţilor au prezentat împuterniciri avocaţiale în
locul actelor notariale, pentru
facilitarea depunerii dosarelor
Ministerul Sănătăţii şi CNAS
au decis să extindă posibilitatea
de reprezentare şi prin acest tip
de împuternicire (Ordinul MS/
CNAS nr. 830/432/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 522
din 12.07.2016)
Totodată, CNAS face toate
eforturile pentru ca asiguraţii să
nu fie afectaţi de recentele modificări legislative. Astfel, s-au dat
dispoziţii ca în cazurile punctuale mai deosebite, dacă asiguratul
care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil şi nu are pe
cine să împuternicească să depună dosarul, acesta poate aduce
situaţia respectivă la cunoştinţa
casei de asigurări de sănătate în
evidenţa căreia se află (telefonic
sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcţionar al casei
respective îl va consilia pentru
soluţionarea situaţiei respective.

La CASMB, unde solicitanţii
de servicii de îngrijiri medicale
la domiliciliu s-au prezentat în
număr mare la începutul acestei
luni, pentru diminuarea aglomeraţiei s-au luat măsuri de suplimentare la maximum a ghişeelor
disponibile.
CNAS a fost nevoită să modifice de la 1 iulie a.c. condiţiile
de depunere a dosarelor pentru
acordarea de îngrijiri medicale
la domiciliu deoarece s-au descoperit numeroase cazuri în care
aprobările au fost solicitate în
numele unor persoane care nu
necesitau asemenea îngrijiri sau
care nici nu aveau cunoştinţă de
faptul că li s-ar fi recomandat
astfel de servicii. În acest moment, mai multe asemenea cazuri sunt în atenţia organelor de
cercetare, ca urmare a sesizărilor
formulate de casele de asigurări
de sănătate.
Biroul de presă al Casei
Naţionale de Asigurări de
Sănătate

Dermatologie

Protecţia solară

şi importanţa ei
Sfaturi medicale pentru
a nu avea probleme
cu pielea atunci când
mergem la plajă

Plaja sau expunerea la soare, în timpul vacanţei sau a concediului, pentru majoritatea dintre noi, poate fi un moment
critic şi nefericit – chiar dacă nu îl percepem aşa. Expunerea la soare, adeseori, este rapidă, brutală, total nepotrivită,
oferind o cantitate mare de radiaţie ultravioletă pe un tegument neantrenat în prealabil.
Dr. Răzvan Bucur,

Medic specialist
dermato-venerologie
Centrul Medical Sanconfind,
Poiana Câmpina

Î

n prezent, de cele mai multe
ori, plaja se soldează cu arsuri solare, care în timp cresc
riscul de cancer cutanat.
Această expunere la soare
trebuie să respecte câteva
reguli:
•• să fie graduală (în prima zi 2

saptamanamedicala.ro

ore, în a doua zi 2 ore şi 30
min şi aşa mai departe),
•• sa fie evitată în perioada orară 11 - 17,
•• sa se facă pe un tegument apărat de un factor de protecţie
solară adecvat fototipului fiecăruia (cu alte cuvinte, o piele
pigmentată în mod natural
poate folosi un SPF 20, dar
una albă – cu puţin pigment
– în mod automat SPF 50+).
Ameliorarea efectelor nedorite (usturime, roşeaţă)
ale expunerii la soare după
o zi lungă de plajă

Senzaţia de usturime este
dată de faptul că pielea a primit mult mai multe radiaţii
ultraviolete decât poate ea să
adapteze. Aşadar, va trebui, fie
să reducem perioada petrecută
la soare a doua zi, fie să schimbăm momentul expunerii (expunerea la soare – plaja – se va
face numai dimineaţa, până la
orele 11 şi dupa-amiaza, după
orele 17). Dacă există şi roşeaţă
la nivel cutanat, atunci a doua
zi chiar putem lua o pauză sau
putem acoperi zona cu eritem
(roşie) cu un obiect vestimentar de preferinţă din bumbac).
Folosirea unor creme cu factor
de fotoprotecţie este absolut
obligatorie (crema trebuie să
aibă un factor minim 30 SPF).
Această cremă trebuie aplicată
cu 20 min înainte de expunerea
la soare, reaplicată la 2 ore şi
mai ales atunci când ieşim din
apă. În cazuri severe – usturimile sunt înlocuite de arsuri şi
durere, trebuie să ne prezentăm
la medicul dermatolog. O cură
scurtă de cortizon sistemic
poate uşura durerea unei arsuri
solare.
Piscina este deasemeni un
factor care poate afecta sănătatea pieii.
Dacă sesizăm apariţia unor
„semne“ sau mâncărimi pe
piele, până ajungem la doctor,
va trebui să acoperim zonele
cu semne sau iritaţii (deoarece
pot fi de la soare), şi putem autoadministra un antihistaminic oral (desloratadină, loratadină, levocetirizină), iar local
putem aplica mixtură mentolată, cremă emolientă sau un
cortizonic slab.
Vizita la medic este obligatorie!

5

Dermatologie

Care sunt riscurile asociate expunerii la soare
şi cum ne putem proteja de efectele nocive ale acestuia?

Odată cu începutul verii, cu toţii ne dorim să petrecem mai mult timp la soare. Dar, soarele nu doar
că favorizează îmbătrânirea pielii dar poate constitui, de asemenea, un factor de risc pentru sănătate.

C

ancerul de piele a devenit
cel mai frecvent tip de cancer la om. O treime din totalitatea acestora sunt cutanate iar 96% dintre acestea sunt
cancere non-melanom.
Sunt două categorii mari de
cancere care apar la nivelul pielii:
melanomul malign și cancerul de
piele non-melanom (carcinonul
bazocelular și carcinomul spinocelular).
Melanomul malign reprezintă
un cancer de piele format din înmulţirea dezorganizată a celulelor
care produc pigment în piele (melanocitele care produc melanina).
Acest tip de cancer are o
evoluție rapidă atât la nivelul pielii cât și sistemică (metastazare).
Din acest motiv este recomandată
urmărirea alunițelor. Semnele pe
care trebuie sa le observăm (ABC-

DE-ul melanomului) sunt: asimetria, marginile neregulate, culoarea, diametrul şi evoluţia.
Keratoza actinică (AK) reprezintă cea mai frecventă leziune
cutanată precanceroasă cu potenţial de transformare în carcinom
spinocelular (SCC), dar şi în carcinom bazocelular (BCC).
Keratozele actinice sunt cauzate de expunerea frecventă și/
sau intensă la radiații UV (datorită
profesiei, a unui hobby sau la solar), pe parcursul mai multor ani și
apar de obicei pe zonele expuse la
soare(faţă, umeri, antebraţ).
De asemenea, keratozele actinice (AK) pot să apară mai frecvent la persoanele cu fototip I sau
II (piele deschisă la culoare), cele
care au antecedente personale de
cancer de piele non-melanom sau
la cele care au un sitem imunitar

Ce măsuri de protecţie sunt recomandate
pentru a ne proteja împotriva radiaţiilor UV?
Purtaţi îmbrăcăminte cu ţesătură densă, inclusiv cămăşi cu mânecă lungă şi pantaloni, ochelari de
soare cu protecţie UV și o pălărie cu boruri largi.
Planificaţi activităţile în aer liber pentru a evita
expunerea la radiaţiile UV între orele10 AM și 4
PM, atunci când radiaţiile UV sunt cele mai puternice.
Cabinele de bronzat cresc riscul de aparitie a
cancerului de piele și ar trebui să fie evitate.
Efectuaţi auto-examinarea pielii şi consultaţi
un medic dermatolog în mod regulat. Solicitaţi un
tratament precoce dacă observaţi în timpul examinării o formaţiune nouă, asimetrică, o schimbare a
culorii sau o creștere a dimensiunii acesteia.
Aplicaţi produse de protecţie solară zi de zi,
pe tot parcursul anului. Aplicarea acestora ar trebui
să se facă dimineaţa înainte de a părăsi casa.

slăbit: beneficiarii unui transplant
de organe sau pacienţii imunodeprimaţi (persoanele care urmează
un tratament pentru bolile autoimune, cum ar fi: lupusul eritematos sistemic, poliartrita reumatoidă şi boala Crohn).
Carcinomul bazocelular este
cea mai comună formă de cancer
la nivel mondial şi poate fi localizat
la nivelul gâtului, urechilor, a pieptului sau a feţei. Acesta nu metastazează (nu afectează alte organe
la distanţă) decât în cazuri foarte
rare.
Principalele cauze ale carcinomului bazocelular sunt: expunerea
excesivă la radiaţiile ultraviolete
precum și predispoziția genetică.
Carcinomul spinocelular este
un alt tip frecvent de cancer de
piele care apare ca urmare a expunerii îndelungate la soare. Spre
deosebire de carcinomul bazocelular, carcinomul spinocelular poate
metastaza în ganglionii limfatici
şi în organele interne. Deşi cancerul spinocelular evoluează lent,
se recomandă consultarea cât mai
rapidă a medicului dermatolog,
astfel crescând șansele de vindecare completă.
Incidența cancerului de piele
s-a dublat în ultimii 10 ani ca urmare a expunerii prelungite la soare și alte surse de radiaţii UV.

Bibliografie:

1.	 www.cancereledepiele.ro/
2.	 www.canceruldepiele.ro/
3.	 www.srd.ro/index.php/informatii-medicale/ghiduri-terapeutice
4.	 www.skincancer.org/ro-RO
5.	 www.nhs.uk/conditions/cancer-of-theskin/pages/introduction.aspx

Lactobalance
Supliment alimentar
Pentru menţinerea florei intestinale
normale pe întreg tractul digestiv
Descriere: Pectinele din citrice participa în procesul de detoxifiere, cuplându-se cu metale grele, pesticide, colesterol şi alţi produşi de metabolism şi ajutând la eliminarea acestora.
Inulina hrăneşte bacteriile „prietenoase” şi contribuie la absorbţia substanţelor minerale (şi a nutrienţilor, în general).
Lactobacillus bulgaricus crează un mediu biochimic nefavorabil creşterii şi dezvoltării bacteriilor patogene.
Lactobacillus gasseri susţine funcţiile biliare şi ajuta la menţinerea capacităţii de autoapărare a organismului.
Lactobacillus casei sprijină creşterea bacteriilor acidofile şi ajuta la degerarea amidonului în intestine.
Lactobacillus rhamnosus susţine funcţionarea normală a sistemelor digestiv şi uro-genital şi ajuta la menţinerea
constantă a nivelului hormonilor de stres.
Streptococcus thermophilus îmbunătăţeşte activitatea speciei Lactobacillus bulgaricus şi ajuta la scindarea lactozei.
Bifidobacterium bifidum susţine sănătatea tractului gastrointestinal, participa la biosinteza unor aminoacizi, a unor
vitamine din grupul B şi a vitaminei K.
Efecte:
•• Contribuie la funcţionarea normală a microflorei intestinale
•• Susţine sănătatea sistemului digestiv
•• Sprijină procesul fiziologic de detoxifiere a organismului
•• Susţine sistemul imunitar
•• Sprijină echilibrul florei intestinale în timpul administrării de antibiotice
Instrucţiuni de utilizare:
Doza recomandată:

Pentru adulţi şi copii de peste 12 ani: câte 1 capsula 1–3 ori/zi
Pentru copii de 2–12 ani: câte 1 capsula 1–2 ori/zi
Capsulele trebuie luate în timpul sau după masă, cu o cantitate suficientă de lichid.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.
A nu se lasă la îndemână şi la vederea copiilor mici. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Contraindicaţii:
Alergie la oricare dintre ingredientele produsului.
Pachetul conţine: 60 de capsule x 425 mg
Ingrediente active

Cânt./cps.

Pectina din citrice

280 mg

Inulina

70 mg

Complex probiotic

4x10 ufc/75 mg
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Importator: SC Proderma Int Srl
Str Cauzasi, nr 33 bis, ap 1, sector 3, Bucuresti
Tel: 0745366906/0748152522
mail: office@proderma-eu.com
www. proderma-eu.com

Ingrediente: pectina din citrice (Citrus sp.), capsula: gelatină, complex probiotic (Lactobacillus bulgaricus, L. gasseri, L. casei, L. rahmnosus, Streptococcus thermophilus şi Bifidobacterium bifidum), inulina,
agent de încărcare: celuloză microcristalină, stabilizator: stearat de
magneziu.

Distribuitor: SC Green Power Distribution SRL
Str. Principală Nr 444, Frumusani, Jud. Calarasi
Tel: 0342 220 185
mail: office@greenpowerdistrib.ro
www.greenpowerdistrib.ro

Prostatileffect
Supliment alimentar
Formula cu vitamine, minerale şi complex vegetal
Descriere: Glicina participa la structura glandei prostatei şi a
ţesutului conjunctiv.
Corylus avellana susţine sistemul glandular şi circulaţia
normală a sângelui şi măreşte rezistenta organismului la unii
factori din mediul intern şi extern.Urtica dioica şi Solidago
virgaureae ajuta la menţinerea echilibrului hormonal şi
îmbunătăţesc tonusul muşchilor implicaţi în procesul urinarii.
Eryngium campestre contribuie la menţinerea echilibrului
electrolitic (apa-sare) şi susţine sănătatea şi funcţionarea normală
a tractului urinar Epilobium parviflorum curata tractul urinar şi
întăreşte ţesuturile prostatei. Zincul contribuie la metabolismul
acido-bazic normal, la menţinerea fertilităţii şi reproducerii normale, la menţinerea concentraţiilor normale de testosteron din sânge, la funcţionarea normală a sistemului imunitar
şi la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Seleniu contribuie la spermatogeneza normală, la funcţionarea
normală a sistemului imunitar şi a glandei tiroide, la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Efecte:
•• Ajuta la menţinerea funcţionării normale a prostatei şi a sistemului reproducător masculin
•• Facilitează eliminarea fiziologică a urinei şi contribuie la curăţarea tractului urinar
•• Ajuta la bună desfăşurare a funcţiilor sexuale
•• Contribuie la menţinerea echilibrului hormonal şi a echilibrului electrolitic în organism
Instrucţiuni de utilizare: 1-2 capsule/zi înainte, în timpul sau după masă, cu o cantitate suficientă de apă.
A nu se lasă la îndemână şi la vederea copiilor mici. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. A se citi prospectul
înainte de utilizare.
Contraindicaţii: Contraindicat copiilor şi femeilor însărcinate sau care alăptează, precum şi persoanelor alergice
la oricare dintre ingredientele produsului.
Pachetul conţine: 40 capsule x 425mg
Glicina
Extract de Alun
Extract de Urzică
Extract de Scaiul-dracului
Extract de Pufuliţa
Extract de Splinuţa
Zinc
Seleniu

100 mg
100 mg
70 mg
60 mg
35 mg
35 mg
7,5 mg
40 mcg

Importator: SC Proderma Int Srl
Str Cauzasi, nr 33 bis, ap 1, sector 3, Bucuresti
Tel: 0745366906/0748152522
mail: office@proderma-eu.com
www. proderma-eu.com

**
**
**
**
**
**
75
73

Ingrediente: glicina, extract din scoarţă de Alun (Corylus avellana),
capsula: gelatină, extract din rădăcini de Urzică (Urtica dioica), extract
din părţi aeriene de Scaiul-dracului (Eryngium campestre), extract din
părţi aeriene de Pufulita-cu-flori-mici (Epilobium parviflorum), extract din părţi aeriene de Splinuţa (Solidago virgaurea), citrat de zinc,
L-selenometionina, agenţi de încărcare: maltodextrina şi celuloză
microcristalină; stabilizatori: stearat de magneziu şi dioxid de siliciu
*Valoare Nutriţională de Referinţă cf. Regulament 1169/2011;
**dozazilnică nu a fost stabilită
Distribuitor: SC Green Power Distribution SRL
Str. Principală Nr 444, Frumusani, Jud. Calarasi
Tel: 0342 220 185
mail: office@greenpowerdistrib.ro
www.greenpowerdistrib.ro
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Urticaria și angioedemul
tratate prin medicina integrată
Tulburările manifestate la nivelul pielii reprezintă o modalitate de exprimare a unor probleme mai profunde. Ce arată pielea este doar ceea
ce apare la suprafață. Ceea ce există în interior, partea din umbră, dar
cea mai importantă pentru vindecare, poate avea o istorie îndelungată,
o intensitate mare sau o afectare a mai multor organe și sisteme.
Cum pot afla ce boli mi-au provocat simptome la nivelul pielii?
Investigarea modificărilor care
pot determina apariția tulburarilor
de la nivelul pielii se poate face cu
ajutorul medicinei integrate ScienceMed, prin efectuarea unui consult
inițial homeopat. În urma acestuia,
medicul specialist stabilește diagnosticul integrat, în planurile mental,
fizic și emoțional al pacientului.
Consultația de medicina integrată ScienceMed poate fi continuată prin testarea de biorezonanță Paul
Schimdt, care evaluează nivelul de
energie al organismului, la nivelul
chakrelor, al meridianelor și al diferitelor organe.
Aceasta este completată de o
primă terapie de armonizare, chiar la
cabinet .Consultul complet se poate
completa, în funcție de situație, și cu
testarea de viruși, bacterii și paraziți,
alături de testări alergologice pe 1000
de alergeni. El se finalizează prin prepararea de tablete impregnate energetic și informațional cu frecvente
proprii ale pacientului .
Dacă aveți o problemă la nivelul
pielii, nu luați medicamente fără
avizul medicului! Ele pot accentua problema!
Problemele care pot apărea la
nivelul pielii exprimă de multe ori
tulburări profunde care se exprimă
mai devreme sau mai târziu la nivelul altor organe și sisteme. Lipsa de
diagnosticare precoce și prescrierea
unor tratamente care inhibă această
reacție a pielii pot duce la agravarea
treptată a acestei probleme. Ca ur-

10

mare, pot apărea afectări din ce în ce
mai profunde și mai complexe, care
pot evolua spre boli cronice.
Diagnosticarea și tratamentul
precoce sunt cele mai importante în
viziunea medicinei integrate de la clinicile ScienceMed.
Simptome de urticarie și de angioedem
Urticaria se caracterizează prin
apariția de pete roșii (papule eritematoase) la nivelul pielii, care nu
persistă mai mult de 24 ore, însoțite
de mâncărimi (prurit). Petele de
urticarie se albesc atunci când sunt
apăsate cu degetul, lucru care arăta
ca vasele de sânge superficiale din
piele sunt dilatate și există o acumulare de lichid la acest nivel(edem).
Angioedemul are aceleași manifestări ca și urticaria, numai ca modificările se produc în straturile mai
profunde ale pielii (dermul profund
și țesutul subcutanat). De aceea, în
angioedem pielea nu se înroșeste,
iar mancărimile sunt mai reduse. În
schimb, la pacienții cu angioedem
pot acuza dureri la nivelul tegumentului sau senzații de arsură.
Urticaria poate afecta orice zonă
a corpului, pe când angioedemul apare la nivelul organelor genitale sau a
extremităților (față, limbă, faringe,
laringe, mâini, picioare).
Tratamente integrate pentru urticarie, angioedem si alte boli de
piele
Inainte ca boala sa se manifeste
in plan organic la nivelul pielii, ea se
manifestă la nivelul planurilor subtile (energetic și celular). De aceea tra-

tamentul acestor dezechilibre constituie primul pas în vindecare.
Tratamentul urticariei și a altor
afecțiuni cutanate prin medicina integrată presupune reglarea tuturor
dezechilibrelor la nivel energetic și
la nivel de funcție celulară. Acest
tratament este personalizat pentru
fiecare pacient în parte, iar eficiența
lui este testata pe loc, cu ajutorul
aparatelor de biorezonanță și de
electrosomatografie .
Pacientul
primește
tablete impregnate informațional, care
acționează asupra dezechilibrelor
energetice . În plus se recomandă terapia florală Bach, care ne ajută să remediem dezechilibrele emoționale, și un
remediu homeopat, care acționează
la nivel fizic , mental și emoțional. De
asemenea, sunt recomandate minim
12 ședințe de echilibrare energetică,
fiecare cu durata de două ore.
Dacă pacientul prezintă un teren
atopic, efectuăm testul de alergeni cu
ajutorul aparatului de biorezonanță.
În urma acestui test, stabilim o schemă de desensibilizare energetică
pentru toate grupele de alergeni la
care pacientul a fost găsit sensibil
(predispus să dezvolte o reacție alergică ). Desensibilizarea energetică se
desfăsoară în cabinetul nostru, cu
ajutorul aparatului de biorezonanță.
În cadrul consultației specialiștii
ScienceMed oferă și sfaturi de nutriție,
deoarece alimentația corectă este
foarte importantă în reglarea dezechilibrelor de la nivelul organismului.
Dr. Mihaela Dascalu
București, Str. Cuza Vodă nr. 132, bl. 1, scara
2, apartament 22, parter, interfon 22, sector 4
Programari la telefon 0723.175.208
Buzău, B-dul Unirii, bl. 8C, parter
Programari la telefon 0735.779.330
Cluj Napoca, Calea Mănăștur nr.105
Programari la telefon: 0740.204.633
Timișoara, Piața Badea Cârțan nr. 1, SAD nr. 1
Programări la telefon: 0728.053.976

Oftalmologie

Dezvoltarea vizuală
în primii ani de viaţă
Este important să ştim ce văd copiii şi cum se dezvoltă
vederea lor în primii ani de viaţă pentru a şti ce să urmărim
şi când trebuie să ne îngrijorăm.
Dr. Adina
Grigorescu,
medic primar
oftalmolog,
Clinica Oftapro

D

eşi din punct de vedere structural ochii sunt
complet formaţi la naştere, capacitatea lor funcţională este slabă din mai multe
motive: ochiul este mic ca lungime, pupila este foarte mică, retina (ţesutul din interiorul ochiului care percepe stimulii vizuali)
nu este maturizată, nervii optici
(canalele de comunicare între
ochi şi creier) şi centrii de integrare a informaţiei vizuale din
creier sunt încă în dezvoltare.
Nou-născutul este sensibil
la lumină, percepe contrastele
şi poate distinge chipuri aflate
foarte aproape de el (bazânduse pe contrast), dar acuitatea lui
vizuală este de 20-30 de ori mai
slabă faţă de cea a adultului.
În primele 2 luni de viaţă lucrurile se schimbă foarte rapid;
astfel, la 2 luni acuitatea vizuală
este de 10-6 ori mai slabă decât a adultului, copiii urmăresc
obiecte în mişcare şi ochii încep
să lucreze în pereche, fiind pa-
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raleli în majoritatea timpului.
La 3 luni ochii sugarilor trebuie să privească în aceeaşi direcţie permanent şi tot acum începe
să se dezvolte vederea în spaţiu.
Copiii percep culorile, dar sunt
mai atraşi de roşu şi galben decât
de albastru.
La 6 luni vederea cromatică
este comparabilă cu cea a adultului, copilul urmăreşte obiecte
aflate la distanţă mai mare, este
capabil să schimbe rapid atenţia

vizuală de la aproape la distanţă şi invers, campul vizual este
mult lărgit.
Vederea copilului la 1 an este
aproximativ 30% din vederea
adultului, iar percepţia tridimensională este mult îmbunătăţită iar
în jurul vârstei de doi ani începe
să se apropie de cea a adultului,
pentru ca în jurul varstei de 3 -4
ani să ajungă să fie comparabilă
cu cea a a adultului. Acesta este
parcursul firesc al unui copil care
nu moşteneşte dioptrii semnificative de la părinţi şi care ulterior
va fi un adult cu vedere normală.
Acuitatea vizuală, capacitatea
de a se acomoda (de a vedea clar
la aproape), convergenţa (capacitatea de a coordona axele vizuale
la aproape), vederea tridimensională continuă să se dezvolte
până la 6 -7 ani. Totodată, defectele refractive pot apărea oricând
şi se pot modifica rapid la copil.
Astfel, judecând după cele
scrise mai sus, orice nealiniere
a axelor vizuale după vârsta de
3 luni este considerată patologică şi trebuie mers la oftalmolog
urgent. De asemenea, trebuie
să respectăm examinările oftalmologice de rutină, pentru că
sunt menite să verifice funcţia
vizuală şi comportamentul vizual conform cu vârsta. Aceste
examinări pot duce la descoperirea şi tratarea sau prevenirea
unor deficite vizuale, altfel mai
greu sau imposibil de recuperat
dacă sunt identificate tardiv.

Cea mai experimentată
clinică din România specializată
în strabism și oftalmopediatrie

OFTAPRO
„Excelenţă individuală
şi în echipă”.

Oftalmologie

ReLEx SMILE, acum putem reduce până la -15
dioptrii combinate miopie și astigmatism miopic
Dacă vă doriți să scăpați de ochelari și aveți dioptrii mari, cu minus, avem și în România
echipamentele necesare pentru a vă ajuta. Când vorbim despre dioptrii mari, ne referim -15
dioptrii combinate miopie și astigmatism miopic, -10 miopie sau -5 astigmatism. Tratamentul
constă în reducerea dioptriilor cu ajutorul laserului, prin modificarea razei de curbură a corneei.
Dr. Miruna
Nicolae
Medic primar
oftalmolog
Doctor în științe
medicale

T

ehnica se numește ReLEx SMILE, este a 3-a
generație de chirurgie
refractivă, cea mai modernă, și se realizează în întregime cu un singur tip de laser,
cel cu femtosecunde. Este o
tehnică minim invazivă, blândă pentru ochi, ce conservă
la maximum țesutul cornean.
Procedura este complet nedureroasă, cu vindecare rapidă
postoperatoriu.
Femtolaserul cu ajutorul
căruia realizăm această tehnică se numește VisuMax cu
platformă Smile și este produs
de către compania germană
Carl Zeiss Meditec. Deoarece folosește nivele scăzute de
energie puls și frecvențe înalte, efectele secundare asupra
ochiului sunt puține, răspunsul
inflamator este minim, iar vindecarea survine foarte repede.
În timpul intervenției Relex Smile, femtolaserul creează
o lenticulă în grosimea corne-

saptamanamedicala.ro

ei și o incizie mică, prin care
extragem ulterior lenticula.
Lenticula are o grosime direct
proporțională cu valoarea dioptriei pe care dorim să o reducem.
Pentru a vă
pregăti de operație,
trebuie să veniți la
clinică, unde vom
face un control oftalmologic și mai
multe investigații,
prin care vom evalua oportunitatea
unei astfel de proceduri în cazul
dumneavoastră. Dacă totul este
în regulă, veți urma un tratament
cu Vitamina C și picături cu antibiotic, cu două zile înainte de
operație. În timpul intervenției se
face o anestezie locală cu picături
și imediat după veți pleca acasă.
Timp de câteva ore puteți avea
senzație de „nisip în ochi”, discretă lăcrimare, vedere încețoșată.
Simptomele se diminuează pe
măsură ce orele trec, iar vederea
devine din ce în ce mai bună.
Câteva săptămâni veți urma un
tratament cu picături, veți purta ochelari de soare și veți evita
anumite zone cu factori care pot
dăuna ochilor. Vindecarea este
rapidă, însă depinde de organismul fiecăruia.

Pentru detalii despre această procedură, vă invit pe website-ul de informare www.
scapadeochelari.ro,
special

creat pentru a vă furniza astfel
de informații. Dacă doriți să
scăpați de ochelari, vă așteptăm
la control. Tehnica Relex Smile
se realizează numai în clinica
de oftalmologie Ama Optimex,
din București. Iar eu, conf. dr.
Mircea Filip și dr. Andrei Filip
suntem singurii medici chirurgi oftalmologi din România
care realizăm această tehnică,
pentru reducerea miopiei și astigmatismului cu dioptrii mari.

www.amaoptimex.ro
www.scapadeochelari.ro
www.cataracta.ro
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Gemoterapia – o soluţie naturală

la problematica medicală specific feminină
Problematica medicală feminină poate beneficia de ajutorul gemoterapiei. Extractele gemoterapice, obținute din părțile tinere ale plantelor, pot însoţi un tratament medicamentos sau pot constitui prime opţiuni la debutul unor afecțiuni sau în situații care nu necesită un consult medical.
Farm. sp.
Carmen Ponoran

Secretar general
Asociația Română
de Gemoterapie și
Homeopatie
www.gemoterapie.ro

E

xistă câteva preparate gemoterapice destinate exclusiv femeilor, dintre care,
principalul gemoterapic
este extractul din mlădiţe de
Zmeur, un adevărat reechilibrant
al organismului feminin, recomandat în dezechilibre hormonale, cu începere de la pubertate
până la menopauză.
S-a dovedit că gemoterapicul
din mlădițe de Zmeur determină reglarea secreţiei hormonale
ovariene acţionând asupra axului
hipofizar – ovarian, printr-un mecanism asemănător steroizilor.
Se recomandă în primul rând
în cazul tulburărilor premenstruale, cu dismenoree (dureri în abdomenul inferior), tensiune mamară,
stări de nervozitate, etc. În aceste
situaţii se va administra de 2 ori
pe zi, înainte cu o săptămână şi în
timpul ciclului menstrual. Dacă ciclul menstrual este foarte abundent
se va opri administrarea în această
perioadă şi se va relua în restul intervalului lunar, până când se con-
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stată ameliorarea simptomelor. În
cazul unei dismenorei puternice,
care nu cedează, administrarea se
va face în continuu, timp de câteva
luni și se asociază gemoterapicului
de Zmeur extractul din muguri
de Călin, administrat de 2 ori pe
zi. Acesta are asupra aparatului genital feminin acţiune antispastică
la nivelul miometrului, iar asupra
sistemului neurovegetativ acţiune
sedativă, calmantă, de inducere a
unei stări de liniştire a minţii. De
asemenea, pentru reducerea stazei
venoase, puteți adăuga la recomandare și extractul din muguri
de Castan sălbatic, cu ameliorarea
funcţiilor circulatorii alterate în zonele de dilataţie vasculară. Această
combinație se găsește în preparatul
gemoterapic complex Polygemma
20 – Premenstrual.
În cadrul sindromului premenstrual, precum şi ca tulburare
la menopauză, pot să apară stări de
insomnie nervoasă, isterie, asociate cu stări de angoasă şi anxietate datorate dezechilibrelor hormonale. În aceste situaţii se poate
asocia la gemoterapicul de Zmeur
extractul din muguri de Salcie, cu
rol calmant şi reechilibrant.
Pentru tulburările de la premenopauză sau postmenopauză,
gemoterapicul recomandat este
tot extractul din mlădițe de Zme-

ur. El poate fi asociat cu extract
din mlădițe de Merișor, preparat
gemoterapic cu acțiune antisenescentă, de reglare a tranzitului
intestinal și de îmbunătățire a
absorbției calciului la nivel intestinal. De asemenea, pentru palpitații
și bufeuri, alături de gemoterapicul
din mlădițe de Zmeur, administrați
extractul din mlădițe de Păducel.
Osteoporoza, afecţiune care
se instalează la foarte multe femei,
în special la menopauză, este caracterizată prin reducerea masei
osoase şi apariţia unor grade diferite de fragilitate osoasă care cresc
riscul de fractură. Gemoterapia,
alături de mişcarea fizică uşoară şi
regulată, poate ameliora simptomatologia şi incetini evoluţia bolii. Se administrează: extract din
mlădiţe de Merişor dimineaţa,
la prânz extract din mlădiţe de
Mur şi seara extract din mlădiţe
de Sequoia - timp de 2 luni şi în
continuare: extract din muguri de
Coacăz negru dimineaţa, extract
din muguri de Jneapăn la prânz şi
extract din muguri de Viţă de vie
seara - timp de încă 2 luni. După o
pauză de 1-2 luni aceste scheme de
tratament se pot repeta.
Gemoterapia oferă o paletă
largă de posibilități pentru a rezolva o serie de probleme de sănătate.
Vă invităm să o descoperiți!

Medicină naturistă

Cine are grijă
de microbiota ta?
Probabil nici nu știi ce e microbiota. Nu e nicio problemă, până
acum câțiva ani, denumirea aceasta le era necunoscută
și medicilor. Se vorbea despre „flora intestinală” (înlocuită
acum de termenul „microbiotă”), însă în afara specialiștilor
în domeniu, puțini întelegeau despre ce e vorba și care
este rolul ei în menținerea sănătății.

I

ntestinul uman este un
sistem foarte complex. El
conține de zece ori mai
multe microorganisme decât celulele din corp și de 100
până la 1000 de ori mai multe
gene microbiene decât genele
umane. Flora intestinală sau
microbiota asigură astfel aproximativ 80% din imunitatea
organismului.
Bacteriile considerate benefice pentru sănătate sunt
prezente în intestinul subțire,
colonul ascendent și transvers,
iar bacteriile potențial patogene, în condiții ideale, ar trebui
să se găsească doar în colonul
descendent .
Proporția corectă între
bacteriile benefice și cele patogene este de 85% versus 15%.
Atunci când această proporție
se schimbă, apare disbioza.
Disbioza este un dezechilibru al microbiotei, asociat cu
consecințe nocive pentru gazdă.
Cauzele disbiozei sunt diverse:
alimentația necorespunzătoare, terapia medicamentoasă (în
special cea cu antibiotice), bolile
cronice ale tractului gastrointes-

24

tinal, infecțiile virale sau bacteriene ale tractului digestiv, factorii externi cum ar fi situațiile
stresante, sau călătoriile.
Prin funcții fiziologice și
farmacologice similare celor
din microbiota echilibrată,
probioticele ajută la refacerea
microbiotei în timpul unui
episod de disbioză și ulterior
intărește funcţia barierei intestinale, crescând producţia de
mucus şi scăzând permeabilitatea mucoasei intestinale.

Ce sunt probioticele?
Probioticele sunt microorganisme vii (bacterii și drojdii)
care, atunci când sunt ingerate
în număr suficient, conferă beneficii pentru sănătatea consumatorului. Pentru stimularea
dezvoltarii selective a probioticelor din colon, intervin
prebioticele, acestea ajutând la
adeziunea probioticelor la epiteliul intestinal.
Prebioticele sunt definite ca
produse alimentare nedigerabile (de exemplu fibre alimentare), care favorizează dezvoltarea bacteriilor benefice.

Combinația de probiotice cu
prebiotice formează simbioticele.
Ajungând în intestin, prebioticele creează condiții favorabile pentru înmultirea probioticelor. Aceasta are efecte
benefice asupra organismului,
contribuind la îmbunătătirea
stării de sănătate.
Restabilirea echilibrului microbiotei susține funcționarea
corectă a aparatului digestiv,
ameliorarea tulburărilor digestive cum ar fi diareea, constipația
sau balonarea, refacerea și
creșterea capacității de apărare
a organismului împotriva microorganismelor patogene și stimularea producerii de vitamine,
cum ar fi vitaminele B si K,
Lactoflora este un simbiotic
inovator, de ultimă generație,
datorită formulei sale brevetate, echilibrată și realizată în
conformitate cu noile concepte
în nutriție.
Lactoflora conține o
combinație patentată de
patru tulpini bacteriene, în
număr foarte mare de probiotice, disponibilă în două
variante, una pentru adulți
și una special concepută
pentru copii.
Lactoflora se administrează
doar o singură dată pe zi, de obicei după masa principală a zilei.
Flaconul de Lactoflora este
special conceput, astfel încât să asigure viabilitatea și
concentrația stabilă a probioticelor pe toată durata de
valabilitate a produsului.
www.lactoflora.ro
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Remedii ayurvedice
împotriva alergiilor
lizat de STAR INTERNAȚIONAL
MED.
LIVECOM sirop conține
substanțe bioactive din plante medicinale ayurvedice care susțin
ficatul în procesele de metabolizare, stocare și transformare
a nutrienților. Stimulează
refacerea celulei hepatice lezate și apariția de
noi celule prin favorizarea sintezei de proteine
la nivelul ribozomilor.
Fitonutrienții contribuie la protejarea celulelor
hepatice împotriva stresului oxidativ și a proceselor degenerative. Asigură absorbția eficientă a
nutrienților din tubul digestiv și
susțin ficatul în desfășurarea corectă a proceselor metabolice și la
eliminarea deșeurilor și toxinelor
din organism. LIVECOM sirop
susține procesul de secreție biliară
hepatică și evacuarea normală a

menținerea nivelului normal al lipidelor din sânge. Ajută la refacerea
organismului după suprasolicitare,
oboseală, toxiinfecții alimentare,
terapii cu potențial hepatotoxic și
în convalescență.
Un alt remediu ayurvedic
100% natural, marca AYURMED,
este MARGUSA.
MARGUSA - Purificator natural
al organismului.
Suplimentul alimentar MARGUSA este o asociere de plante
medicinale ayurvedice cunoscute
pentru proprietăţile lor detoxifiante, care susţin procesele naturale de eliminare a toxinelor și
menținerea tonusului general al
organismului în condiții
de suprasolicitare fizică și
psihică. MARGUSA ajută
la îmbunătățirea circulaţiei sanguine, la mobilizarea de la nivelul ficatului
și altor organe a toxinelor
în sânge și eliminarea
lor la nivelul rinichilor prin urină. Susține
funcționarea normală a
sistemului digestiv, protejează mucoasa gastro-intestinală și normalizează tranzitul
intestinal. Fitonutrienții din plante
neutralizează radicalii liberi, asigură protecția celulelor de stresul oxidativ și de procesele degenerative.
Contribuie la echilibrarea sistemului imunitar, menţinând astfel capacitatea de autoapărare a organismului. Detoxifierea organismului
și efectele antiinflamatoare și antibacteriene ale substanțelor bioactive din plante ajută la menținerea
tonicității și sănătății pielii, fiind
un bun adjuvant în acnee, arsuri
sau alte probleme ale pielii. De
asemenea, purificarea sângelui este
importantă și pentru menținerea
sănătății sistemului osteoarticular.

bilei din vezica biliară, contribuind astfel la digestia grăsimilor și la

Farm. Tatiana BĂLAN

Alergia este o reacţie anormală a organismului la una sau mai multe
substanţe, inofensive în general pentru marea majoritate a oamenilor.
Substanţele care provoacă reacţii alergice poartă denumirea de alergeni.

A

lergia este o reacţie anormală a organismului la una
sau mai multe substanţe,
inofensive în general pentru marea majoritate a oamenilor.
Strănut, rinita, mâncărimi,
urticarie, palme umflate, ochi
lăcrimând, respirație dificilă și
șuierătoare, durere în piept... sunt
doar câteva dintre cele mai cunoscute manifestări alergice.
Alergiile pot fi prevenite în
două moduri:
1. prin întărirea sistemului imunitar – sistemul imunitar se dezvoltă de la vârsta de sugar și este
necesară susţinerea lui eficientă
prin alimentație, sport, odihnă
adecvată, stil de viață sănătos;
2. prin contactul dirijat (limitat) cu
antigenul – urmărim ca o persoană cu potențial alergogen să
nu fi expus excesiv la antigene cu
potenţial alergic, mai ales în perioadele de oboseală intelectuală,
psihică, fizică sau de boală.
Medicina traditională indiană,
Ayurveda, oferă soluții naturale,
fără reacții adverse și ușor de administrat în cazul alergiilor.
Studiile clinice au demonstrat
ca cele mai eficiente produse, in
aceste formule sunt:
LIVECOM SIROP si MARGUSA.
LIVECOM Sirop - Protecție și regenerare pentru ficat
LIVECOM sirop este un remediu ayurvedic natural, marca
AYURMED, produs si comercia-
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Dr. Agatha POPA
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Despre valori şi principii
Astăzi m-am gândit să povestim despre scara de valori… Deseori, în discuţiile din cabinet,
întrebarea “care sunt valorile tale?” stârneşte nedumerire şi derută. Adulţi inteligenţi, instruiţi
şi “actualizaţi”, rămân fără cuvinte, recunoscând că nu s-au gândit până acum la asta (?!)
Cristina Fülöp
Cabinet Individual
de Psihologie
Tel. O722.509.713
0748.752.538

D

acă vom conştientiza ce
este valoros pentru noi
şi dacă trăim în concordanţă cu aceste valori,
nu avem nevoie de principii şi nu
ne mai lăsăm poluaţi de prejudecăţi, de “lucruri” pe care le-au
gândit alţii pentru noi, înainte ca
noi să existăm. Gandiţi-vă la orice principiu de viaţă şi veţi vedea
că, în cel mai fericit caz, conţine
deja cel puţin o valoare. Sigur că,
din păcate, există şi principii care
nu se subordonează unei/unor
valori, şi ne pot încurca, negând
adevăruri psihologice, ca de
exemplu: ”ceva ce ai început, trebuie terminat”. Oare, aşa este? Să
presupunem că începem lectura
unei cărţi (despre care am auzit
că este un bestseller) şi constatăm pe măsură ce citim, că nu ne
place. Ce facem? Continuăm s-o
citim sau o lăsăm neterminată,
în favoarea alteia, care ne place?
Avem deja răspunsul în minte, vom citi o alta care ne place
şi care v-a aduce pentru noi o
plus-valoare. Dar când este vorba despre un lucru mai complex
decât lectura unei cărţi? Să pre-
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supunem că ne fixăm un obiectiv
cu un parcurs de câţiva ani până
la finalizare: evoluţia carierei,
casa la care visaţi, modelul de familie ideal, orice. Gândiţi-vă că
fixăm paşii intermediari pentru
atingerea obiectivului respectiv
şi, pe masură ce trece timpul,
“bifăm” traseul propus. Doar că,
în dinamica personală şi a mediului înconjurător, lucrurile se
modifică. Evoluăm permanent şi
e important să ne păstrăm “prezenţa în realitatea proprie” şi să
urmărim optimizarea oportunităţilor. Este posibil să constatăm
că ceva care ne era foarte potrivit
cu ani în urmă nu mai este la fel
de potrivit azi. Stricto sensu, nu
am terminat ce am început. Dar,
cu siguranţă modificarea făcută
obiectivului, ne va aduce progres
şi satisfacţia autodeterminării.
Revenind la scara de valori,
vă propun să reflectăm asupra
a ceea ce este important pentru
noi, valorile-valori, de tipul: adevărul, libertatea, relaţia cu Dumnezeu, iubirea, sănătatea, etc…
Pentru a ne fi mai simplu, iniţial
alcătuim lista de valori şi abia
după aceea le ierarhizăm în interiorul listei. Ceea ce se modifică
este ordinea valorilor (la tinereţe
vom considera, poate, sănătatea,
ca fiind “mai puţin importantă”
decât la vârsta a treia). Când ierarhizaţi, luaţi-vă toată libertatea

de a aşeza scara după cum consideraţi că este ordinea potrivită
pentru dumneavoastră. Important este ca după ierarhizare să
evaluaţi dacă viaţa dumneavoastră se desfăşoară conform
scării de valori. Spre exemplu,
dacă adevărul este o valoare investită cu maximă importanţă,
dar constataţi că mai degrabă
sunteţi inautentic şi/sau deseori
comportamentul dumneavoastră este lipsit de onestitate, căutaţi să identificaţi ce anume vă
împiedică să trăiţi aşa cum este
valoros pentru dumneavoastră.
Deşi poate părea un demers
simplu, vă sugerez să alocaţi
timp, creativitate şi orice altă
resursă de care consideraţi că
aveţi nevoie pentru a vă alcătui
scara de valori. Cel mai important este să fiţi oneşti cu dumnevoastră înşivă.
Vă doresc succes!
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Mecanica fină
a corpului uman
Amprenta de pe limbă
Nu scoate limba dacă vrei
să-ţi ascunzi identitatea. La fel
ca şi în cazul amprentelor digitale, toată lumea are şi o amprentă linguală unică!

Câte oase avem?

Un adult are mai puţine decât un nou născut. Ne începem
viaţa cu 350 oase, dar deoarece
acestea se unesc în timpul creşterii, vom avea doar 206 la vârsta adultă.

cioare are 500.000 glande sudoripare, care produc peste 500
ml transpiraţie zilnic.

Viteza strănutului

Aerul care iese în timpul
strănutului poate avea până la
250 km/h, iată deci un motiv
bun pentru a-ţi acoperi nasul şi

Bacteriile

Fiecare centimetru pătrat
de piele a corpului uman este
populat cu 32 milioane bacterii, însă, din fericire, majoritatea sunt paşnice.

Sursa mirosului corporal

Sursa subsuorilor sau a picioarelor urât mirositoare este
transpiraţia. O pereche de pi-
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Sângele călătoreşte mult
prin corp. În fiecare zi, el strabate 96.000 km prin vasele
sangvine, iar inima pompează
zilnic 7600 kg sânge până la
cele mai fine vase capilare.

Cât de tare sforăi ?

Până la vârsta de 60 ani,
60% dintre femei şi 40% dintre
bărbaţi vor sforăi. Nivelul de
zgomot produs de sforăit poate
varia de la 60 până la 80 decibeli, asta înseamnă că se aude
ca o bormaşină. Zgomotele de
peste 85 decibeli sunt considerate periculoase pentru urechea umană.

Intestine lungi

Intestinul subţire, cu o lungime de aproximativ 7 metri,
este de cca 4 ori mai lung decât
înălţimea persoanei. Dacă nu
ar fi extrem de bine înfăşurat,
nu ar încăpea în cavitatea abdominală…

Distanţa parcursă de
sânge

gura când strănuţi sau pentru a
te feri când te simţi ameninţat.
Uneori strănutul prea puternic poate rupe o coastă. Dacă
se încearcă reținerea strănutului, în creier sau în măduva spinării se poate sparge vreo venă,
fapt care poate avea consecințe
letale. Dacă în timpul strănutului persoana se forțează să își
țină ochii deschiși, aceștia pot
ieși din orbite.

Culoarea părului şi
bogăţia sa
Blondele cu siguranţă au
mai mult par. Culoarea părului depinde de densitatea sa,
iar blondele (naturale) sunt în
vârful listei. În general, capul
uman numără 100.000 foliculi
piloşi, fiecare dintre ei fiind capabil să producă 20 fire de păr
pe durata de viaţă a unei persoane. Blondele au aproxima-
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tiv 146.000 foliculi, brunetele
110.000 foliculi, fetele cu parul
şaten au 100.000 iar roşcatele
numai 86.000 foliculi.

Creşterea unghiilor

Dacă îţi tai unghiile de la
mâini mai des decât cele de la
picioare, e normal. Unghiile
care sunt expuse şi care sunt
folosite cel mai des cresc mai
repede. De asemenea, unghiile cresc mai repede la mâna cu
care scrii şi la degetele mai lungi. În medie, unghiile cresc cu
aproximativ 2,5 mm în fiecare
luna.

Greutatea capului

Nu e de mirare că bebeluşii
nu-şi pot ţine capul în primele
luni de viaţă: capul reprezintă
1/4 din lungimea totala a corpului la naştere şi numai 1/8 la
vârsta adultă.

Nevoia de somn

Omul poate rezista fără
somn destulă vreme, însa 11
zile îi sunt fatale. Dupa 11 zile
de nesomn, va adormi… pe
vecie!

De ce plângem de fericire?

Se pare că râsul şi plânsul
sunt reacţii fiziologice similare:
ambele apar în situaţii emoţionale puternice şi nu se pot opri
atunci când vrem noi. Noi asociem plânsul cu tristeţea însă
lacrimile sunt declanşate de o
varietate de emoţii. Se pare că
atât plânsul cât şi râsul pot uşura un eveniment stresant, contracarând efectele cortizonului
şi ale adrenalinei. Aşadar, poti
să te consideri norocos dacă
râzi până-ţi dau lacrimile.

saptamanamedicala.ro

De ce îţi pocnesc
articulaţiile ?
În interiorul capsulei formate de articulaţii se află un
lubrifiant, numit lichid sinovial, care conţine gaze dizolvate.
Atunci când întinzi articulaţia,
comprimi de fapt fluidul din
interiorul ei, forţând gazele
bogate în azot să plece din lichidul sinovial. Eliberarea „aerului” din capsula articulaţiei
provoacă acel „trosc” pe care
îl auzim. Odată ce gazele sunt
eliberate, articulaţia devine
mai flexibilă. Probabil că ai observat că articulaţia nu va mai
pocni o vreme. Acest lucru se
întâmplă deoarece gazele eliberate se resorb în lichidul sinovial în aproximativ 15-30 minute.
Dacă îti place să-ţi trosneşti articulaţiile degetelor, trebuie să
ştii că acest lucru nu duce la artrită, dar poate duce la scăderea
puterii în acea mână.

De ce ţi-e frig?

Temperatura corporală este
reglată în creier, mai precis în
hipotalamus, care îi semnaleaza corpului să cedeze caldură
pe vreme caldă şi să o capteze
(să tremure pentru a o produce
în muşchi) pe vreme rece. Fierul joacă un rol în acest proces,
aşa că oamenii care suferă de
anemie au adesea senzaţia de
frig. Circulaţia proastă (datorata hipertensiunii sau medicamentelor) pot lăsa extremităţile fără căldură. De asemenea,
hipotiroidia poate încetini metabolismul până în punctul în
care corpul nu mai generează
suficientă căldură. Un studiu
recent a sugerat că ar exista o

predispoziţie genetică în ceea
ce priveşte toleranţa la frig. Ce
poţi face? Manâncă alimente
bogate în fier (măruntaie, fasole, vegetale verzi) şi evită nicotina, care provoacă constricţia
vaselor sangvine.

Ce provoacă furnicăturile?

Numite şi parestezii, furnicăturile şi amorţelile sunt provocate de fluxul sangvin redus
către un nerv presat. Dacă stai
prea mult într-o poziţie ciudată
sau cu picioarele încrucişate,
poţi apăsa pe un nerv îndeajuns
de tare pentru a-i întrerupe comunicarea cu creierul, provocând „adormirea” picioarelor.
Parestezia se simte în general
în extremităţi (mâini, picioare
şi glezne). Simpla modificare a
pozitiei este de ajuns pentru a
restabili comunicarea nervului
cu creierul. Uneori, aceste furnicături pot fi însă semne ale
unor boli serioase, precum diabetul sau lupusul, caz în care
ele nu dispar la modificarea poziţiei corporale.
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