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Am venit în ajutorul statutului
precar al personalului medical
din România printr-o propunere
pe care o consider esenţială şi
care anul trecut a fost inclusă în
propunerea Ministerului Sănătăţii pentru noua lege a salarizării
Prof. Dr. Dorel Săndesc personalului bugetar.
În această lege, nivelele de salarizare sunt în
funcţie de nivelul de studii, cel mai înalt fiind studii
superioare. Noi am propus un nivel superior şi anume, studii superioare de lungă durată şi specializare post universitară obligatorie. Este cazul profesiei
noastre, care are o durată a studiilor universitare de
şase ani şi care implică obligatoriu o specializare
post universitară. În România, ca şi în UE, pentru a
practica medicina trebuie să faci rezidenţiat obligatoriu, ceea ce înseamnă încă trei până la şapte ani:
iată deci că durata pregătirii unui medic este între
nouă şi treisprezece ani, semnificativ mai mare
decât durata studiilor superioare standard, ceea
ce justifică matematic includerea acestei categorii
superioare, nemaivorbind de importanţa socială,
prea mult timp doar declamată dar nu respectată
în România, ca profesie de medic. Dacă nu se va reuşi acest lucru, corpul medical, cel puţin în specialitatea noastră, analizează foarte serios posibilitatea
unor iniţiative proprii, prin care statutul personalului medical superior să se schimbe şi care, în loc de
a ramâne nişte angajaţi cu un statut nedrept şi vag
de funcţionar public, să ne constituim în asociaţii
profesionale, renunţând astfel la statutul de angajaţi ai spitalelor publice.

Cuprins

Interviu

Un medic învaţă tot timpul
Profesorul Dr. Ioan Coman, unul din iluştrii urologi români
în activitate, creator de şcoală de urologie şi laparoscopie,
ne vorbeşte despre cum îşi împarte timpul între studiu si
practica medicală.

„Un medic învață tot timpul. Învață de la alții și îi învață
pe alții. Prin natura profesiei,
medicul este și scriitor. Scrie
pentru pacienți recomandări,
dar scrie și pentru studenți,
rezidenți sau confrați. Scrie
din ceea ce citește, dar rămâne
după el doar ceea ce scrie valoros din propria sa experiență.
În studenție și în rezidențiat ai
mai mult timp și ești obligat să
citești din cărți. Odată devenit
specialist răspunzi pentru actul medical. Ești total și direct
responsabil de decizia medicală pe care o iei și atunci este
firesc să acorzi ca practician
mai mult timp pacienților, dar
între studiu și practica medicală trebuie să rămână toata
viața un echilibru. Dacă rămâi doar cu cunoștințele pe
care le-ai dobândit în timpul
rezidențiatului, în câțiva ani
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ești pierdut pentru profesia de
medic. Azi, a te informa despre o anumită patologie este
incomparabil mai ușor și mai
rapid decât în urmă cu câteva
decenii. Datorită internetului,
orice întrebare pe care o ai își
poate găsi răspunsul în câteva
secunde. Participarea la simpozioane, congrese în țară și peste
hotare îți permite să te raportezi la standardul urologiei la
nivel național și internațional.
Cu asemenea ocazii, afli rapid
unde te situezi și dacă vrei cu
adevărat, sigur vei găsi porțile
deschise pentru a te menține
în actualitate și pentru a onora
demnitatea profesiei de medic
și în folosul direct al pacienților
tăi. Îmi place să operez, operez
mult, atât la stat cât și la privat,
dar la fel de mult îmi place să-i
învăț și pe alții să opereze. Laparoscopia standard și asistată robotic, precum și endourologia
joasă și înaltă, fiind efectuate
sub control video, pot fi în timp
real observate de întreaga echipă din sala de operații. Aceasta permite transferul rapid de
cunoștințe și experiență operatorie rezidenților și colaboratorilor. Progresul tehnologic
și, în primul rând, informatica
ne permite azi să fim în egală

măsură și buni practicieni, dar
și eficienți din punct de vedere
al activității didactice. Organizăm la Cluj-Napoca cursuri
opționale de chirurgie robotică
urologică pentru studenți în
limba română, dar și în limba
engleză, ocazie cu care folosim
simulatoare pentru intervenții
laparoscopice și robotice care
sunt deosebit de apreciate de
studenți și rezidenți. Cu ocazia
cursurilor postuniversitare sau
a conferințelor internaționale
de urologie pe care le organizăm la Cluj-Napoca facem
apel la internet pentru streaming-uri de la Milano la Cluj,
de la Cluj la Milano, din Olanda la Cluj, dar și de la Cluj la
București atunci când suntem
solicitați și aducem spre dezbatere participanților la aceste
manifestări operații și tehnici
de actualitate efectuate de noi
sau de confrații noștri de peste
hotare. Acesta este prezentul,
dar mă întreb în fiecare zi: oare
ce ne aduce viitorul în domeniul learning-ului în urologie?
Nimic din urologia pe care am
învățat-o acum câteva decenii
nu mai seamănă cu ceea ce este
urologia astăzi și mă tot întreb
oare ce rezervă viitorul tinerilor mei colaboratori. M-aș
bucura ca peste câteva decenii,
chiar și privindu-i de undeva
de departe, să mă surprindă
prin ceea ce, cum şi cu ce operează, față de cum i-am învățat
eu. Ar fi minunat…“

Interviu

Prof. Dr. Dorel Săndesc realizări ca secretar de stat
Care sunt principalele
reuşite în mandatul de
secretar de stat?
Este adevărat, principalul
motiv pentru care am acceptat
această provocare, şi anume venirea ca profesionist neîncadrat
politic în Ministerul Sănătăţii cu
o funcţie de conducere, au fost
programele pentru ATI pe care
noi deja reuşiserăm să le implementăm şi care simţeam că sunt
în pericol. Ca un anestezist reanimator ce sunt, am mers la Ministerul Sănătăţii ca să ‘’resuscitez
copilul de suflet’’ reprezentat de
programul numit ‘’acţiune prioritară ATI’’. Acest program pornea
de la o realitate, şi anume că marile urgenţe erau tratate bine doar
în faza prespital, după care, datorită unei slabe finanţări, nu mai
beneficiau de îngrijire adecvată
şi de multe ori singurul rezultat
al unei îngrijiri prespitaliceşti de
urgenţă bună era că pacienţii nu
decedau în stradă, ci în spital. Am
venit cu o propunere la această
sesizare a unei realităţi inacceptabile şi am creat, noi, anesteziştii, acel program numit ‘’acţiune
prioritară’’ arătând costurile reale
ale îngrijirii pacienţilor gravi, iar
pe baza acestor documentări serioase şi după lupte grele, am reuşit
să-l implementăm. La Ministerul
Sănătăţii am dezvoltat acest concept şi, în calitate de Secretar de
Stat, nu am dorit să mă focalizez
strict pe specialitatea mea, ci am
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acordat o egală atenţie şi altor
specialităţi care tratează pacienţi
gravi. Astfel s-au născut mai multe acţiuni prioritare: cea destinată
morţii subite, prin care am finanţat defibrilatoare necesare pentru
salvarea pacienţilor, acţiunea prioritară ‘’trauma’’ prin care finanţăm materialele de osteosinteză
necesare operării acestor pacienţi,
cu fracturi indiferent la ce nivel.
Aceste materiale din titan, foarte scumpe, nu erau disponibile
în spitale. Am făcut un program
pentru hemoragiile digestive,
finanţând materialele specifice:
inele, clipuri cu care să se facă
hemostaza. Un alt program este
cel pentru stenturi la pacienţii cu
icter mecanic, pe care nici spitalul
şi nici pacienţii nu şi le pot permite. Am făcut un program pentru
chirurgie endovasculară periferică, unde se finanţează stenturi
pentru vasele periferice aşa cum
există programul de infarct unde
finanţăm stenturi pentru vasele
inimii, şi am făcut un program
pentru accidentele vasculare cerebrale, finanţând stenturi pentru
vasele cerebrale, precum şi medicaţia specifică necesară în tratamentul acut.
Pornind de la un concept focalizat pe specialitatea mea, am
avut ocazia, în calitatea de Secretar de Stat, să-l extind, acoperind
pe cât se poate toate patologiile
majore. Rezultatele acestor programe se văd: este dovedit că
mortalitatea în spital prin infarct

Prof. Dr.
Dorel Săndesc,
Preşedinte
SRATI

a scăzut de aproape 3 ori: dacă,
acum câţiva ani, peste 13% din
pacienţii cu infarct internaţi decedau, procentul a scazut sub 5% în
cele 17 centre incluse în program,
urcându-ne semnificativ de pe ultimul loc pe care eram în Europa,
în ceea ce priveşte mortalitatea.
Ultimul program pe care
l-am demarat şi care se va finaliza
în curând este destinat îngrijirii
marilor arşi, deoarece am constat (prin experienţa tragică din
clubul Colectiv) că, dupa iesirea
de la ATI, secţiile aveau nevoie
de medicamente şi materiale pe
care nu şi le permiteau din bugetele spitalului. Acest program va
asigura o finanţare suplimentară
a pacienţilor arşi după ieşirea din
secţiile ATI.
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Interviu

În scopul îmbunătăţirii
serviciilor din pediatrie
„Tendinţa este de dezvoltarea unor structuri de subspecialitate în secţiile de pediatrie” afirma Prof. Dr. Marin Burlea, Preşedintele Societăţii Române de Pediatrie, membru în boardul European Paediatric Association şi European Academy of Pediatrics, care ne vorbeşte în
exclusivitate depre principalele tendinţe din domeniul pediatriei la nivel european.

Cel puţin două
tendinţe sunt foarte
vizibile în ultimii ani.
Prima este intenţia şi
chiar acţiunea de a implementa subspecialităţile în
pediatrie.
Există o directivă a Academiei Europene de Pediatrie de
construire, în structurile cu paturi, a unor secţii sau compartimente de supra sau subspecialitate, cum ar fi cardiologie,
gastroenterologie, nefrologie,
neurologie, diabet, boli de nutriţie şi metabolism, alergologie,
imunologie, pneumologie, de
asemenea oncologie-hematologie şi bineînţeles ca terapie
intensivă pedriatică, diferită de
ceea ce se cheamă anestezie şi
terapie intensivă, deci partea de
asistenţă de urgenţă în serviciile
de pediatrie. Toate aceste structuri, deja implementate şi în
unele zone din România, după
părerea mea, devin o urgenţă.
Doresc să evidentiez că, crearea de structuri de subspecialitate a început la Iaşi, în spitalul
Sf. Maria acum 25 ani, la ora
actuală existând 12 servicii de
înaltă specialitate, autonome,
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care sunt înglobate în anumite
structuri clinice necesare procesului didactic pentru rezidenţi.
Există echipamentele şi dotările
necesare dar întotdeauna este
loc pentru mai bine.
A doua problemă esenţială este tendinţa şi dorinţa
de a ne ocupa de rezidenţi,
de introducerea lor în circuitul European.
Vă pot spune că anul acesta
în primavară, în Italia, în localitatea Caserta, lânga Napoli,
s-a desfăşurat a doua ediţie a
întâlnirii pediatrilor din Italia
şi România. Prezentarea unor
lucrări de cercetare într-un
mediu european este un câştig
imens care trebuie continuată.
Doresc să remarc importanţa acordată de societatea italiană
acestei manifestări: au fost prezenţi 250 de doctori şi profesori
din toată Italia. La ceremonie a
participat un ministru secretar
de stat de la ministerul apărării, un senator medic (din partea gazdelor) şi subsemnatul în
postura de senator al României
şi în mod cu totul special şi absolut impresionant, fanfara carabinierilor din Italia a învăţat
pentru acest eveniment, imnul
de stat al României, dovadă de

respect şi preţuire pentru şcoala
românească de pediatrie.
Starea de sănătate a familiei este cel mai bine cunoscută
de medicul de familie, care ştie
condiţiile de viaţă, educaţie,
respectarea regulilor de profilaxie şi de alimentaţie ale copiilor. Pediatria în medicina de
familie este absolut importantă
şi în acelaşi timp doresc să fac o
propunere: reînfiinţarea medicinei pediatrice de familie, aşa
cum există în multe ţări, care,
cred eu, ar degreva munca medicului de familie titular, sufocat de birocraţie, raportări, etc.
Deci, pediatrul de familie
este un deziderat în care eu
cred enorm de mult şi evident
că această relaţie a noastră
conduce către perfecţionarea
cunoştinţelor medicale puse
în slujba pacientului, în cazul
acesta copilul, viitorul nostru.

Interviu

Killerul tăcut care este
până la urmă infecţia
Prof. Dr. Şerban Bubenek – din postura de manager al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare CC Iliescu
ne vorbeşte despre situaţia paradoxală cu care se confruntă
Institutul. Pe de o parte, în cadrul acestuia se realizează premiere medicale şi performanţe de excepţie, şi de altfel unitatea
se doreşte a fi transformată într-un centru de training pentru
Europa de Sud-Est. Pe de altă parte, institutul funcţionează
într-o clădire cu risc seismic ridicat, în pofida tuturor demersurilor pe care le-au făcut ani la rândul. Abia acum, în ceasul
al 12-lea s-a obţinut finanţarea necesară construirii unui nou
spital (aş parafraza, spunând că „a fost nevoie să moară în
ţara vecină şi soră peste 250 de oameni sub dărâmături…
până să se «mişte ceva în bine» şi la noi“).
Domnule profesor, cât de
reprezentativă este această
situaţie pentru sistemul medical autohton?
Din păcate, situaţia cu care
ne confruntăm este una dramatică. Ultima expertiză ne-a arătat
că funcţionăm într-o clădire cu
grad seismic doi, asta înseamnă
că la orice cutremur serios imobilul va avea daune importante şi
eventuale victime umane.
Această expertiză însă nu
spune tot adevărul deoarece, clădirea construită la nivelul anilor
1960, care ar trebui să reziste la
un cutremur mare, este supraîncărcată cu aparatură medicală,
cu paturi şi cu tehnologie la nivel
de an 2015.
Cu regret trebuie să spunem
foarte clar că una din problemele mari cu care se confruntă
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sistemul de sănătate din România, vis-a-vis de infecţiile nosocomiale, este cea a infecţiilor
nosocomiale intraspitaliceşti,
care nu se datorează personalului medical, ci sunt direct imputabile infrastructurii vechi şi
neperformante. În clădirile spitalelor noastre nu poate fi vorba
de aer condiţionat cu flux laminar de o anumită puritate în sălile de operaţie sau în secţiile de
terapie intensivă, de respectarea
unor reguli elementare de proiectare a unor circuite medicale
din secolul XXI.
La Congresal Societatii de
ATI din acest an, unde am avut
invitaţi peste 60 de conferenţiari
străini prestigioşi din aproape
toate ţările Europei, Israel, SUA,
abordând tematici extrem de noi
şi de variate, doresc să menţio-

nez tema legată noua definire a
sepsisului şi care schimbă multe
lucruri în abordarea pacientului
septic cu infecţie gravă. Sunt noi
definiţii, noi abordări, codificări
şi maniere de înţelegere a acestui mecanism, killerul tăcut care

este până la urmă infecţia şi care
omoară pacienţi peste tot în lume.
După anul 1990, în România, s-au construit din fonduri
publice, doar un spital şi un pavilion spitalicesc, spitalul Colţea şi
pavilionul de neurochirurgie de
la Bagdasar-Arseni, ceea ce este
absolut inadmisibil.
Este imperativ ca infrastructura spitalicească în România să
fie îmbunătăţită şi să apară spitale noi. Societatea română nu
va mai accepta multă vreme să
se vorbească perpetuu despre
o reformă care este imposibil a
fi făcută fără fonduri, fără personal medical instruit şi fără o
infrastructură corectă la nivelul
secolului în care trăim. Orice
încercare de reformă pe hârtie
sau prin controale, prin suprareglementare, nu va duce în niciun fel la îmbunătăţirea calităţii
serviciilor medicale.
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Oftalmologie

Oftalmia simpatică (cum poate
afecta un ochi „prost” ochiul bun)
Este o afecţiune deosebit de gravă, care apare la ochiul sănătos dupa ce ochiul congener
(celălalt) a suferit un traumatism perforant (plăgi perforante, înţepături, intervenţii chirurgicale nereuşite, corpi străini endo-oculari etc)

Dr. Monica Pop
medic primar
oftalmologie

O

ftalmia simpatică poate
surveni imediat după
traumatismul perforant al celuilalt ochi
sau mai târziu, după ani şi chiar
zeci de ani. Apare în urma
unui proces inflamator acut al
ochiului traumatizat, afectând
OCHIUL SANATOS. Etiologia este de natură necunoscută,
probabil este vorba de o boală
autoimună, generată de procesul de distrucţie uveală. Când
această afecţiune atacă ochiul
sănătos, evoluţia este similară
ochiului traumatizat, uneori
chiar mai gravă.
Simptome la ochiul bun:
fotofobie, lăcrimare, hiperemie (înroşire), semne iridociliare (inflamare), scăderea
vederii ş.a.
Fără tratament rapid şi
eficient, se produce pierderea
vederii sau chiar şi a globului
ocular ca entitate anatomică.
Înainte de apariţia trata-
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mentului cu corticosteroizi sau
ciclosporine, aceşti pacienţi îşi
pierdeau vederea.
Pentru a se preîntâmpina
apariţia acestei afecţiuni, este
obligatoriu tratamentul corect
al ochiului traumatizat, atât
chirurgical cât şi medical. În
situaţia în care ochiul traumatizat a pierdut simţul de lumină
şi este hipoton, roşu, lăcrimos,
dureros, dacă nu se linişteşte
sub tratament antiinflamator
local şi general, trebuie procedat la evisceraţia acestuia (urmat de protezarea cavităţii).

Prelungirea perioadei de
inflamaţie acută a ochiului traumatizat, care a pierdut vederea, e roşu, moale, lacrimează,
doare, conduce de obicei cu
paşi mari către oftalmia simpatică. Boală foarte gravă şi de
temut.
Dacă oftalmia apare pe
ochiul sănătos în situaţia în
care ochiul traumatizat a păstrat o parte din acuitatea vizuală, se încearcă un tratament
asociat cu cortizon şi imunosupresoare. Cazul este o urgenţă
oftalmologică.

Oftalmologie

Să mă tem de operația de cataractă?
Ce mi se întâmplă după?
Teamă? Nu, categoric NU, trebuie să vă temeți mai mult dacă nu vă operați. De ce? Răspunsul este
simplu: cataracta nu trece de la sine, nu dispare, din contră, treptat vă pierdeți vederea,deoarece
cristalinul se opacifiază din ce în ce mai mult. În plus, cu cât trece mai mult timp, cu atât
pot apărea complicațiile. Vestea bună este că după operație veți vedea bine și vă veți putea
desfășura activitățile cotidiene. Această operație este sigură și presupune riscuri minime, atât
timp cât respectați indicațiile medicului chirurg oftalmolog și faceți operația la momentul potrivit.
Dr. Andrei FILIP

Medic Primar, Specialist
Oftalmolog, Doctor în Ştiinţe
Medicale, Clinica de oftalmologie
Ama Optimex
www.amaoptimex.ro
www.scapadeochelari.ro
www.cataracta.ro

Ce se întâmplă când apare
cataracta?
Cristalinul reprezintă o lentilă a ochiul, numim cataractă
opacifierea cristalinului, adică pierderea transparenței lui.
Treptat, începeți să vedeți în
ceață, poate să vedeți dublu, să
vă deranjeze lumina. Diagnosticul este pus de medicul oftalmolog, în cadrul unui consult.
Apoi, pentru operație se fac
câteva investigații atât oftalmologice, cât și analize de sânge,
analiza secreției conjunctivale,
consult cardiologic și EKG. La
consultul preoperatoriu veți
discuta cu medicul oftalmolog
ce tip de cristalin artificial este
potrivit. În zilele noastre, există cristaline care corectează și
viciile de refracție, dacă aveți.
Acest lucru înseamnă că după
operație aveți posibilitatea să
vedeți bine fără ochelari. Un
aspect important la acest ca-
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pitol este că operația de cataractă trebuie efectuată atunci
când dispare confortul vizual,
contrar a ceea ce se știa pe vremuri că trebuie așteptat până se
”coace”.
Cum e la operație?
Nu trebuie să vă internați,
nu vă facem anestezie generală.
Schimbăm cristalinul natural
cu cel artificial, ales de dinainte. Nu veți simți durere în timpul operației și aceasta va dura
in jur de 7 minute. Tehnica
operatorie este una modernă,
se numește facoemulsificare,
cu ajutorul unui aparat scoatem cristalinul natural, apoi
îl introducem pe cel artificial.
După aceea plecați acasă și ne
vedem la controlul postoperatoriu. Ochiul operat va fi
pansat timp de o zi. Vom face
operația de cataractă în zile diferite la cei doi ochi.
Ce se întâmplă după?
În primul rând, a doua zi
după operație, la primul control, vom scoate pansamentul și
acela va fi momentul în care vă
veți da seama că ați luat cea mai
bună decizie operându-vă. Veți
vedea bine, mai ales dacă ați optat pentru un cristalin artificial

multifocal care vă corectează și
eventualele dioptrii. Ulterior,
trebuie să veniți la controale
regulate, pentru a ne asigura că
sunteți bine. În prima lună, trebuie să urmați un tratament cu
picături, să purtați ochelari de
soare, să vă feriți de zonele cu
praf, fum, să nu vă intre apă sau
alte alte impurități în ochi. Este
o măsură de precauție pentru
a evita infecțiile, de aceea vă
recomand să acordați atenție
acestor aspecte. Aproximativ
6-8 săptămâni trebuie să aveți
grijă să nu vă loviți la ochi, să
nu faceți eforturi fizice intense
și timp de 3-4 luni nu veți avea
voie să vă frecați la ochi.
După ce trece această perioadă cu câteva restricții, veți uita
că ați avut probleme cu vederea.
După cum ați citit în aceste câteva rânduri, totul este simplu.
Dacă vă interesează să citiți mai
multe despre această afecțiune
vă invit și pe www.cataracta.ro.

www.cataracta.ro
www.scapadeochelari.ro
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Oftalmologie

Vederea dublă
(diplopia) la adult
Diplopia sau vederea dublă apare în momentul în care se pierde paralelismul dintre
cei doi ochi. Ea poate fi în plan orizontal, vertical sau în ambele direcţii. Diplopia
necesită prezentarea la medicul oftalmolog, evaluare de urgenţă şi tratament promt.
Dr. Raluca Niţescu
medic specialist
oftalmolog
Clinica Oftalmologică
Oftapro, Bucureşti

De ce apare
diplopia la adult?
Există multe boli generale
sau locale ce pot afecta nervii,
vasele sau muşchii extraoculari
(cei care mişcă globul ocular).
Diabetul Zaharat, Glicemia
necontrolată pot duce în timp
la îngustarea vaselor de sânge
foarte mici. Pe acest fond rezultă pareze parţiale sau totale ale nervilor ce controlează
muşchii extraoculari. Se pot
asocia şi alţi factori de risc cum
ar fi Hipertensiunea Arterială
şi Dislipidemia (creşterea grăsimilor în sânge).
Anumite boli autoimmune pot determina de asemenea
apariţia diplopiei: Boala Graves, Miastenia Gravis sau Scleroza Multiplă (demielinizantă).
Accidentele
vasculare
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cerebrale(AVC), Anevrismele
cerebrale sau Tumorile cerebrale sunt alţi factori cauzali.
Prezenţa la nivelul orbitelor a unor leziuni ce modifică
anatomia locală poate duce la
apariţia vederii duble.
Orice accident cranio-cerebral se poate complica cu diplopie.

intoxicaţiilor cu anumite substanţe. Activităţile prelungite
cu solicitarea vederii de aproape, de exemplu utilizarea telefonului mobil/tabletei în mod
excesiv pot duce la diplopie.

Există diplopie
temporară?

Sunt anumite forme de
strabism în copilarie ce se pot
decompensa la vârsta adultă.
Un astfel de caz este Exoforia
cu unghi mare, Exotropia Intermitenta (Strabism divergent,
ce apare doar în anumite mo-

Vederea dublă care apare
doar în anumite momente poate rezulta în urma consumului
excesiv de alcool sau în urma

Am avut strabism în
copilarie, pot avea
diplopie la vârsta adultă?

Oftalmologie
mente) sau Pareza Congenitală
a Muşchiului Oblic Superior.

Există vedere dublă
când privim doar
cu un singur ochi?
În vederea monoculară,
imaginea poate fi distorsionată,
aceasta nefiind o diplopie reală.
Cea mai frecventă cauză este
Astigmatismul. Prezenţa unor
“dioptrii” necorectate poate
duce la distorsionarea imaginii. Alte cauze pot fi afectiunile
de la nivelul corneei (Keratoconus, cicatrici corneene), al
cristalinului (Cataracta, luxaţia cristalinului) sau retiniene
(degenerescenţa maculară).

Pot avea diplopie
după o intervenţie
chirurgicală oculară?
În urma unei intervenţii
chirurgicale oculare realizate
în anestezie locală (para/retrobulbară), de exemplu pentru
Cataractă, poate rezulta vedere
dublă postoperator dacă accidental pătrunde anestezic în
muşchii extraoculari. Aceştia
se inflamează iniţial şi apoi devin restrictivi.
Alte intervenţii la nivelul
conjunctivei (suprafaţa oculară), de exemplu excizia unui
Pterigion, se pot manifesta
postoperator cu diplopie dacă
în urma intervenţiei rezultă
cicatrici restrictive ce limitează
mişcările oculare.

Cum diagnosticăm
diplopia ?
Prezenţa diplopiei impune

saptamanamedicala.ro

urgent un consult oftalmologic
complet. Se poate asocia diplopia şi cu alte semne şi simptome, de exemplu: ptoza palpebrală, exoftalmia (un ochi mai
proeminent), lăcrimatul, hiperemia conjunctivală, torticolisul (poziţia înclinată a capului).
Sunt indicate teste complementare, analize de sânge şi investigaţii imagistice CT/RMN
cerebral.

Cum se tratează
vederea dublă?
Tratamentul corect al diplopiei presupune întâi identi-

ficarea cauzei. Prima indicaţie
terapeutică se adresează problemelor generale care au dus
la aparitia diplopiei. De cele
mai multe ori, în urma aducerii
la parametri normali a Glicemiei, HTA, Dislipidemiei, diplopia dispare treptat.
O soluţie temporară de tratament poate fi acoperirea unui
ochi sau purtarea unui ochelar
special (prisme Fresnel) pentru
anularea imaginii duble.
Dacă după 6 luni de la
apariţia diplopiei aceasta persistă, ea poate fi tratată de oftalmolog printr-o intervenţie
chirurgicală.

OFTAPRO

Cea mai experimentată
clinică din România specializată
în strabism și oftalmopediatrie

„Excelenţă individuală
şi în echipă”.

RevitalVision / NEUROVISION

Singura clinică din România care tratează
AMBLIOPIA la adult şi adolescent.

Telefon: 0212525201,
0212525217, 0318057824,
0730593534, 0754779765
Adresă: B-dul Mărăşeşti,
nr. 15, sector 4, Bucureşti
E-mail: www.oftapro.ro
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Medicină naturistă

Ajutoare naturale pentru
regenerarea, relaxarea,
cicatrizarea pielii și remedierea
circulației periferice

B

alsamul gel Alpi Fresh
”Taina Urşilor” este
unul din miraculoasele
remedii terapeutice
produse într-un mediu natural
din plante medicinale crescute
în medii îngrijite şi curate ,
plantele fiind mixate, amestecate după o tradiţie germană
pentru a veni în întampinarea
nevoilor noastre, ale tuturor.
Balsamul gel Alpi Fresh “Taina Urşilor” este un gel emolient , antiseptic.
Poate fi folosit cu încredere
în tratarea de: Arsuri Clavus
(Bătături) - Cicatrici -Vindecarea Ranilor - Contuzii (Lovituri), Crăpături, Degerături,
Eczeme, - Eczema Atopică,
Coxartroză, Poliartrită reumatoidă - Reumatism abarticular - Reumatism
cardio-articular
- Reumatism degenerativ (Artroze) Spondilită anchilozantă - Spondiloză
cervicală - Celulită
- Regenerarea cartilajelor - Dureri
Articulare/Artralgii - Excrescente Osoase - Tulburări Circulatorii (Circulaţie proastă)
- Mobilitate Articulară - Osteofitoze ("Ciocuri la coloană") .Se
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poate utiliza şi în cazul artitei
. Gelul – minune se aplica în
locuri dureroase şi se masează
uşor până când gelul intră complet în piele. Prezintă toleranţă
locală foarte bună şi permite
utilizarea chiar de către persoane cu pielea foarte sensibilă.
Gelul Alpifresh Gheara
Diavolului are un puternic
efect antiinflamator care ajută
la calmarea şi reducerea inflamaţiilor, calmarea
durerilor musculare
sau reumatismale şi
stimularea circulaţiei.
Se absoarbe şi intră
în acţiune rapid! Un
masaj realizat regulat
cu acest gel Alpifresh
Gheara Diavolului,
reprezintă o modaltitate eficientă de a vă relaxa.
Formula concentrată cu
extract de rădăcină de gheara
dracului, plantă ce creşte în sălbăticia Africii de Sud, unde este
folosită de sute de ani pentru
tratarea unei varietăţi de boli,
de la indigestie şi febră până la
cancer
Gheara diavolului poate
ajută la uşurarea durerii şi, în
unele cazuri, poate îmbunătăţi mobilitatea persoanelor care
suferă de osteoartrită sau de

reumatism degenerativ. Calitaţile antiinflamatorii conferite de
harpagozidă şi fitosteroli sunt
cele care produc acest efect , iar
planta este adesea recomandată
pentru tratarea cazurilor uşoare
de reumatism. Ea este folosită
extern pentru durerile articulare.
Alifia cu Galbenele Alpifresh este un produs natural,
fără adaosuri de conservanţi
sau ingrediente care de care mai
dubioase. Datorită substanţelor hrănitoare, crema stimulează procesul
de dezvoltare celulară
a pielii. Din acest motiv, Alifia cu Gălbenele
Alpifresh este bună şi
sănatoasă pentru pielea
noastră, pentru îngrijirea şi înfrumuseţarea sa.
Alifia cu Gălbenele Alpifresh, fiind foarte grasă, are
rolul de a înmuia pielea şi de
a o hidrata în profunzime. Totuşi, tocmai pentru că este atât
de grasă, se aplică într-un strat
extrem de subţire şi se întinde
foarte bine pentru a intra rapid
în piele şi pentru a-i permite
acesteia să respire.
În sezonul rece, când vântul
şi frigul agresează pielea şi buzele foloseşte cu încredere Alifia
cu Gălbenele Alpifresh.

Medicină naturistă
Aceasta este mult
mai sănatoasă şi mai
hidratantă decât orice
balsam de buze achiziţionat din comerţ, aşa
că nu ezita să iţi cumperi o Alifie Melkfett
cu Gălbenele de la Alpifresh, pe care să o ţii
în permanenţă la tine
şi de care să te foloseşti ori de
câte ori ai nevoie. Nu numai că
va înmuia buzele şi le va hidrata
intens, dar le va oferi şi un luciu
foarte frumos.Alifia cu Gălbenele Alpifresh este incredibil de
bună pentru tratarea coşurilor,
a acneei sau a altor probleme ale
pielii. Aceasta are efect antibacterian, antiseptic şi cicatrizant.
Este, de asemenea, foarte utilă
în cazul arsurilor provocate atât
de razele puternice ale soarelui,
cât şi de cele provocate de foc.
Pielea bolnavă se vindeca mai uşor dacă pe porţiunea
afectată se aplică Alifie cu Galbenele Alpifresh.
Principiul activ al produsului Melkfett cu Extract de Chili și Propolis este asigurat prin
combinarea în mod echilibrat
a unor componente
de propolis (flavone, uleiuri eterice,
ta-ninuri) cu acțiune
antioxidantă, antiseptică și cicatrizantă, cu
extractele naturale de
capsici care asigură
activarea circulației
periferice, ce determină o stare
de relaxare și confort.
Un alt elemet esențial care
se regăsește în componența Cremei Alpifresh Melkfett cu Chili
si Propolis este o fracție specială
obținută din petrol. Plante me-
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dicinale în amestec cu
petrolul, au rolul de a
potența efecte terapeutice deosebite ale acestuia.
Petrolul are proprietăţi antioxidante,
antitoxice, vasodilatatoare,
antireumatice.
Substanțele naturale,
împreună cu petrolul
acționează sinergic și combat
durerile reumatismale, acute
sau cronice, lombosciatică, spondiloză
cervicală, ciocuri sau
monturi osoase, cârcei, dureri musculare,
articulare, de menisc,
degerături, artrită,
artroze,
umflături
și vânătăi.Camforul
natural, ardeiul iute,
au efecte puternice decongestionante, vasostimulante, tonice
și protectoare vasculare. O bună
circulație sanguină ameliorează simptomele și disconfortul
articulațiilor înțepenite.
Crema pentru masaj încălzitor Melkfett cu Extract
de Chili si Propolis este un
produs natural, cu un puternic rol terapeutic,
care ajută nu doar
la calmarea durerilor articulare, ci și la
ameliorarea bolilor
reumatice, redând
mobilitatea articulaţiilor. Datorită formulei complexe și a
substanțelor active, crema
Melkfett cu extract de Chili si
Propolis poate fi utilizată, având
efecte deosebite și în cazul, durerilor musculare, a entorselor,
fracturilor și contuziilor.
Astfel încât Crema emolien-

ta Alpifresh Melkfett cu Extract
de Arnică ajuta la vindecă vânătăi și ajută organismul să absoarbă sângele strâns în țesături.
Persoanele pasionate de diverse
sporturi datorită cărora se aleg
cu vânătăi: gimnastică, motociclism, cascadorii kikbox,box,
alpinism,ski, etc folosesc cu
succes Crema emolientă Alpifresh Melkfett cu Extract de Arnică..Se aplică Crema emolienta
Alpifresh Melkfett cu
Extract de Arnică de
cateva ori pe zi pentru a înlătura durerile și inflamațiile, precum și aspectul inestetic al vanataiilor.
Crema emolientă
Alpifresh Melkfett
cu
Extract
de
Arnică,având proprietăți antiinflamatorii este indicat și pentru
luxații ușoare, dar a nu se aplică
pe răni deschise.
Alifia Alpifresh Melkfett
cu Extract de Arnica poate fi
utilizată pentru urmatoarele
afecțiuni:ajută la vindecarea
rănilor și a vânătăilor în timp
mai scurt, ajută la săderea durerilor musculare, reduce efectele
artritei și a inflamațiilor post
operatorii, mai poate fi utilizată
și la durere de ceafă, sindromul
tunelului carpian, eczemă, umflături, înțepături de insecte.
Anro Distribution
Importator şi distribuitor
de produse cosmetice,
parfumerie, produse de toaletă.

www.anrosm.ro,
anro.distribution@yahoo.com

mobil: 0726285810
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Tratamentul dislipidemiilor prin
medicina integrată Sciencemed
Dislipidemia reprezintă o dereglare a metabolismului lipidic, în care se constată
modificări ale nivelurilor de colesterol, de trigliceride sau de fosfolipide .

Î

n cele mai multe cazuri,
pacienții află că suferă de dislipidemie după ce se prezintă la
doctor acuzând simptome precum: fluctuații mari ale tensiunii
arteriale, amețeli, respirație anevoioasă, oboseală la eforturi moderate, sunete în urechi (vâjâit) sau
dureri în piept amplificate la efort.
Simptomele dislipidemiei
Două dintre simptomele dislipidemiei sunt:
•• formarea de depozite adipoase în
zona pleoapelor inferioare .
•• apariția unor pete mici, gălbui,
la nivelul pleoapelor, spre partea
nazală (denumite xantelasme).
Placa de aterom este o
consecință a hipercolesterolemiei,
care duce la apariția problemelor
cardiovasculare. Un alt efect nedorit al colesterolului mărit, deși mai
puțin cunoscut, este atacul cerebral.
Tratamentul dislipidemiei
prin medicina integrată
Sciencemed
Deoarece cauzele care conduc
la apariția dislipidemiilor sunt atât
de numeroase, medicina integrată
Sciencemed propune o abordare
holistică ,ce include investigarea
planurilor subtile la nivelul cărora
se declanșează pentru prima dată
orice afecțiune organică.
În cadrul consultației complete
de medicină integrată, în clinicile Sciencemed sunt diagnosticate toate dezechilibrele energetice
(prin medicina cuantică) și metabolice celulare (prin electrosomatografie interstițială) care au
condus la bolile organice. La noi,
corpul uman este diagnosticat și
tratat ca un întreg. Și asta deoa-
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rece organisumul nostru nu este
altceva decât o sumă algebrică de
aparate și de sisteme, fiecărei celule
corespuzându-i un biocamp electromagnetic care, atunci când este
dizarmonic, conduce la dereglarea
metabolismului celular.
Pentru tratarea dislipidemiilor
și reducerea la normal a valorilor
colesterolului, a trigliceridelor și a
fosfolipidelor, în clinicile Sciencemed se apelează la medicina cuantică, la homeopatie și la tratamente
gemoterapice, fitoterapice și remedii florale bach.
Discuția cu pacientul (anamneza homeopată) are ca scop
stabilirea unui tratament personalizat, a cărui eficiență poate fi
testată pe loc.
Tratamentul completat de
ședințe de echilibrare energetică,
care au rolul de a corecta dezechilibrele informaționale care au
declanșat dislipidemiile și simptomele acestora. Se știe că toate celulele din corpul nostru funcționează
pe baza informației primite de
la nivelul corpului energetic. De
aceea vindecarea presupune resetarea tiparelor informaționale care
stau la baza desfăsurării proceselor
metabolice celulare. Echilibrarea
energetică sporește forța vitală și
stimulează propriile mijloace de
apărare.
Modificarea dietei va aduce o
remediere uimitoare în caz de dislipidemie dobandită.
O dietă în care predomină
fructele și legumele poate ajuta
foarte mult în caz de colesterol
crescut.Uleiul de masline e ideal în
dieta unei persoane care suferă de

hipercolesterolemie.
Iți place ciocolata ? Nici o problemă, dar alege-o pe cea neagră,
fără zahăr sau grăsimi .
Elimină maioneza și dressingurile din comerț! Evită sarea în
exces! Atenție la nuci , alune, caju,
mac, stafide, smochine, curmale,
prune uscate, fasole, mazare uscata
și linte!
Consumă alimente cu fibre,
deoarece ele reduc valorile trigliceridelor ! Înlocuiește produsele
în care abundă zahărul ori faina
albă cu produse integrale, bogate
în fibre. Poți substitui batoanele de
cereale cu sirop de porumb cu un
amestec de fulgi de ovaz integral și
stafide. Sau poți înlocui, la prânz
pastele fainoase, pâine ori cartofii
cu preparatele din orez brun și quinoa. În zilele călduroase, poți consuma o salată de legume răcoritoare cu adaos de cereale și semințe
germinate (floarea–soarelui sau
grâu încolțit).
Evită grăsimile de tip ,,trans”
din prăjeli, fast food, uleiuri refolosite la prăjire sau margarine. Alege
grăsimile mono și polinesaturate
(din nuci, avocado sau uleiurile
de cânepă sau de măsline) și acizii grași omega-3 din semințe de
in, nuci, cereale, spanac, varza de
Bruxelles). Peștele este excelent
daca nu îl prăjești!
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
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MEMO ON - Stimulent
natural al memoriei
Datorită complexității sale, creierul uman ascunde încă foarte multe secrete.
Când creierul funcţionează normal, omul are un sporit grad de conştientizare,
forţă de focalizare şi atenţie. Suplimentul alimentar MEMO ON este un remediu 100% natural, marca AYURMED, produs de STAR INTERNAȚIONAL MED,
creat în conformitate cu principiile medicinii tradiționale indiene – Ayurveda –
pentru a veni în ajutorul celor care trec prin perioade de solicitare intelectuală
intensă sau celor care au deficiențe în asimilarea și memorarea informațiilor.
MEMO ON conţine plante
medicinale ayurvedice care contribuie la funcţionarea normală
a capacităţii de concentrare şi
memorare, susţinând randamentul intelectual. Susţine funcţiile
cerebrale integrative (memorie,
percepţie, concentrare, sistematizare) şi coordonarea fizico- mentală. MEMO ON diminuează
efectele oboselii mentale, epuizării nervoase, stresului, redă încrederea și optimismul. Susține
elevii și studenții la efort psihic și
intelectual intens mai ales în perioada examenelor.
MEMO ON susține persoanele vârstnice la menținerea
capacităților psihice și intelectuale și este util ca adjuvant în terapia
sistemului nervos.
Plantele din compoziția remediului MEMO ON au următoarele proprietăți:
Convolvulus
pluricaulis
(Shankhpushpi) - menţinerea
atenţiei, concentrării, capacităţii
de înțelegere, prelucrare, sistematizare şi reţinere a informaţiilor.
Bacopa monnieri (Brahmi)
- susţine funcţiile cerebrale integrative (memorie, percepţie,
concentrare) şi coordonarea fizi-
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co-mentală.
Emblica officinalis
(Amla)- fructele, datorită fitonutrienților,
au proprietăți antioxidante
puternice,
menținând
funcționarea normală
a organismului, sporind vitalitatea și longevitatea. Vitamina C
din fruct susține sistemul imunitar prin formarea de globule albe
și anticorpi care sunt implicați în
lupta împotriva infecțiilor. Are
rol în menținerea sănătății sistemului nervos, cardiovascular, în
special sistemului venos. Susține
digestia și procesul de detoxifiere,
metabolismul lipidic, procesele
de detoxifiere la nivelul ficatului
și funcționarea normală a tranzitului intestinal. Fitonutrienții
asigură normalizarea acidității și
integritatea mucoasei gastrice.
Ocimum sanctum (Busuioc
indian) – este adaptogen, susține
funcționarea organismului în
condiții de suprasolicitare și stres.
Este neuroprotector, stimulează
circulația sanguină și protejează
creierul de efectul distructiv al

glutamatului. Scade stresul care
poate induce oboseală, apatie, instabilitate emotională. Este protector gastric, eficient în digestia
și absorbția nutrienților din alimente. Uleiul volatil din busuioc
susține eliminarea paraziților intestinali.
Glycyrrhiza glabra (Lemn
dulce) - substanțele bioactive au
efect ușor laxativ și susțin refacerea mucoasei gastro-intestinale.
Glabridinul suprimă procesul de
formare a grăsimilor și susține
enzimele implicate în
metabolizarea grăsimilor la nivelul ficatului.
Susține creșterea nivelului de estrogen și
echilibrul hormonal
feminin la menopauză.
Fitonutrienții
contribuie
și
la
menținerea sănătății
sistemului respirator.
Celastrus paniculatus (Jyotishmati)
- substanțele active din semințe ajută la menținerea echilibrului
neurotransmițătorilor,
cresc
performanțele cognitive, concentrarea și memoria.
Yashad bhasm (Zinc) - zincul
reduce stresul și îmbunătățește
memoria fiind implicat în zona
cerebrală responsabilă de învățare
și memorare, facilitează comunicarea între neuroni. Zincul are
un rol important în menținerea
imunității, sănătății pielii, părului și unghiilor. Scade glicemia și
are rol important în prevenirea
complicațiilor diabetului (deteriorarea microcapilarelor, neuropatie, etc).
www.star-ayurveda.ro

Medicină naturistă

Tratamentul infecțiilor respiratorii
la debut și întărirea imunitară
Odată cu trecerea în anotimpul rece, crește considerabil
frecvența afecțiunilor respiratorii ușoare sau mai grave.

Dr. Matei Cezarina
Medic specialist
Medicină de familie –
București

De câte feluri sunt infecțiile
respiratorii
O infecție respiratorie este
o boală declanșată de un agent
patogen la nivelul tractului
respirator. În funcție de zonele
afectate, acestea se împart în
infecții ale căilor respiratorii superioare (nas, sinusuri, faringe,
laringe) - cel mai des întâlnite și
infecții ale căilor respiratorii inferioare (trahee, bronhii) - mai
rare și mai severe.
De ce ne îmbolnăvim
Căile aeriene sunt expuse la
agenți patogeni: virusuri, bacterii, praf, fum de țigară, fungi.
În mod normal organismul se
apără prin intermediul sitemului imunitar (care captează și
elimină bacteriile, virusurile și
fungii) la nivelul mucoaselor,
cele mai mici particule fiind eliminate prin tuse și expectorație.
Un sistem imunitar slăbit, în
urma unor infecții recente sau
datorită unor tratamente (antibioterapie, chimioterapie, radioterapie, corticoterapie) poate
favoriza instalarea infecțiilor.

26

Ce simptome apar
Simptomele neplăcute ce
vestesc instalarea unei infecții
respiratorii sunt: dureri de cap
sâcâitoare, rinoree foarte abundentă, aproape incontrolabilă
și iritativă, febră, frisoane, dureri de gât la simpla înghițire
a salivei, tuse, strănut, dureri
musculare și articulare și o nevoie aproape imperioasă de a
sta în pat, la căldură.
Primele măsuri care trebuie
luate
În această situație, instituirea unui tratament simptomatic
eficient este absolut necesară.
Pe lângă izolarea la căldură, o
alimentație bogată în vitamina
C, bazată mai mult pe fructe și
legume, lichide călduțe îndulcite cu miere, avem la îndemână
un produs natural cu efect rapid
pe toate simptomele enumerate
anterior. Mărturisesc că recomandarea acestui produs se bazează pe o experiență îndelungată, fiind prescripția pe care o
fac pacienților mei de la primele
simptome care se instalează –
este vorba de Imunorezistan
forte (peste 7 ani) și varianta
pentru copiii mici, Imunorezistan Junior.
Imunorezistan forte, destinat
adulților și copiilor peste 7 ani,
conține suc de Echinaceea purpurea, cu efect imunostimulator,

antiviral și antibacterian, extract
de Eupatorium perfoliatum, o
plantă care reduce durerile musculare şi osteo-articulare, cefaleea asociată cu dureri ale globilor
oculari, extract de Pelargonium
sidoides (sinonim Umckaloabo)
cu acţiune antibacteriană, antivirală, analgezică, care scurtează
durata şi reduce severitatea simptomelor și extract de Ginseng siberian, tonic general, antiastenic,
care ne ajută să ne îndeplinim
activitățile intelectuale chiar și
atunci când suntem răciți.
Cu o formulă asemănătoare, Imunorezistan Junior, produs
recomandat copiilor mai mici,
conține în locul Ginsengului siberian, gemoterapicul din muguri
de Coacăz negru, cu acţiune antialergică și antiinflamatoare și suc
din fructe proaspete de Măceș,
cu un conținut ridicat de vitamina C naturală. La nevoie, dacă
apar și accese de tuse, adăugați
un preparat natural care susține
eliminarea secrețiilor acumulate
la nivelul căilor respiratorii superioare, din gama gemoterapicelor
– Polygemma 3 Tuse.
Folosiți aceste preparate de la
primele semne de boală pentru
a evita trecerea în faze complicate ale bolii, care vor necesita
în mod obligatoriu un consult
medical. În ce privește măsurile
preventive, de întărire imunitară,
vă recomand să apelați la preparatele din gama Imunogrip – cure
de 4-6 săptămâni la trecerea spre
primăvară.

Endocrinologie

Obezitatea - cauze endocrine
Diagnosticul de obezitate se pune atunci când o persoană adultă
are un indice de masă corporală (IMC) peste 30 kg/m2. Acest
indice se obţine împărţind greutatea (măsurată în kilograme) la
pătratul înălţimii (măsurată în metri). Aceeaşi formulă se foloseşte
şi pentru copii, doar că în acest caz, pentru a pune diagnosticul
de obezitate trebuie folosite grafice specifice vârstei şi sexului.
Dr. Cristian Deciu
Medic Specialist
Endocrinologie

D

e cele mai multe ori cauza obezităţii este una
ce ţine de alimentaţie şi
stil de viaţă. Sunt stuaţii
în care obezitatea are o cauză secundară. Dintre bolile endocrine
care se asociază cu obezitate, cele
mai importante sunt hipotiroidia
şi sindromul Cushing.
Hipotiroidia apare atunci
când glanda tiroidă produce o
cantitate scăzută de hormoni tiroidieni. Este o boală frecventă
la populaţie, mai ales în rândul
femeilor. Din păcate diagnosticul
de hipotiroidie nu este unul uşor
de pus din cauza manifestărilor
nespecifice ale bolii. Simptomele
care pot determina medicul să
facă teste pentru a diagnostica
această boală sunt următoarele:
creştere ponderală, constipaţie,
uscăciunea pielii, îngroşarea vocii, oboseala cronică, tulburări de
concentrare, puls scăzut. Creşterea ponderală din hipotiroidie se
produce prin retenţie lichidiană
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(edem) care este mai evidentă
la nivelul pielii şi ţesutului muscular. O persoană care suferă de
hipotiroidie poate să câştige în
greutate până la 6-7 kg faţă de
greutatea pe care o avea înainte de apariţia bolii. Tratamentul
hipotiroidiei se face cu hormoni
care sunt identici din punct de
vedere al efectului cu cei secretaţi
de tiroidă. Doza necesară fiecărui pacient trebuie stabilită doar
de medicul endocrinolog, astfel
încât să nu existe niciun fel de reacţii adverse.
Sindromul Cushing apare
atunci când glandele suprarenale
secretă în exces cortizol. Simptomele principale ale acestui
sindrom sunt următoarele: obezitate, hipertensiune, toleranţă
modificată la glucoză sau diabet, hirsutism (apariţia părului
în zone în care nu este prezent
în mod normal), tulburări de
ciclu menstrual, acnee, labilitate
emoţională, scăderea libidoului.
Obezitatea este elementul principal în sindromul Cushing şi
apare în 90% din cazuri. Dacă în
hipotiroidie creşterea ponderală
nu este una foarte mare, în cazul
sindromului Cushing o persoană
poate să câştige în greutate până
la 20-30 kg faţă de greutatea ini-

ţială. În această boală, ţesutul
adipos se dispune în special în
zona abdomenului, toracelui şi
feţei. Tratamentul sindromului
Cushing este mult mai complex
decât cel al hipotiroidiei şi poate
să implice chirurgie, radioterapie, tratament medicamentos sau
o combinaţie a acestora.
În cazul copiilor atât hipotiroidia cât şi sindromul Cushing
duc la creştere ponderală şi la scăderea vitezei de creştere. Dacă un
copil este supraponderal şi scund,
el trebuie îndrumat cât mai repede la un consult endocrinologic.
Acelaşi lucru le este recomandat
şi adulţilor care au simptome
ca cele descrise în cadrul celor 2
afecţiuni prezentate mai sus.
În cadrul Centrului Medical
Sanconfind pacienţii pot beneficia de consult endocrinologic
de specialitate. Un mare avantaj
pentru pacienţi este acela că au
posibilitatea de a efectua investigaţiile recomandate de medic tot
în cadrul centrului şi pot obţine
mult mai rapid un diagnostic şi
un tratament eficient.

Bio Active MC,
produs japonez de excepţie!
Aşa cum v-am obişnuit, dorim să vă
prezentăm două cazuri noi pentru care
produsul Bio Active MC a dat rezultate.

Cazul 1

Cazul 2

Pacient: Tânără în vârstă de 31 ani, fără naşteri,
depistează acum două
luni un chist pe ovarul
drept, acesta fiind de natură hormonală. A decis
ca, înainte de a face tratamentul dat de medic, să
încerce varianta medicinei
alternative. Prin urmare a
luat Bio Active MC timp
de 60 de zile, câte 2 pliculeţe/zi. La investigaţia
de săptămâna trecută, s-a
observat lipsa chistului,
precum şi normalizarea
celorlalţi parametri (glicemie, colesterol, etc), pe
care îi verifică constant.

Pacient: M.M. din
Braşov, 11 ani, imunitate
scăzută şi răceli severe.
Copilul a urmat o cură
cu 2 pliculeţe/zi timp de
10 zile, două luni consecutive, şi părinţii ne-au
comunicat că în acel
interval nu a răcit deloc,
nu a făcut febră (din a
cărei cauză lipsea des
de la şcoală) iar tonusul
a fost unul foarte bun.
Bio Active MC se poate
administra şi la copii, în
funcţie de greutate: 1
gr/7kg corp.
Vom reveni cu rezultate noi

De ce Bio Active MC?

••Deoarece sănătatea este

mai bună decât toate şi
meriţi să ai parte de ea!
••Deoarece conţine 100%
extract din ciuperca Agaricus Blazei Murill, denumită
„Ciuperca lui Dumnezeu”,

cunoscută pentru acţiunea
anti-tumorală puternică.
••Deoarece ciuperca este
cultivată în mediu natural,
nu în seră, fără îngrăşăminte chimice.
••Deoarece Bio Active MC îţi

Notă: Bio Active MC este un
supliment alimentar şi nu înlocuieşte tratamentul recomandat
de medic sau un regim alimentar variat. Rezultatele diferă în
funcţie de organismul fiecărei
persoane, dar este întru totul
natural şi ajută la buna funcţionare a organismului. De asemenea, prin bogatul conţinut de
Beta-D-Glucan, luptă cu celulele
canceroase. Vă recomandăm să îl
achiziţionaţi din punctele autorizate de pe site-ul nostru, pentru
a beneficia de sfat autorizat de
administrare.

Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading,
Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu •
Web: www.ejtrading.eu

oferă garanţia calităţii japoneze, prin mărcile primite
de la asociaţii de Medicină
Alternativă şi Complementară din Japonia.
••Deoarece îl achiziţionezi
din farmacie sau plafar, cu
indicaţii de administrare
personalizate.
••Deoarece vezi minime

îmbunătăţiri ale stării de
sănătate în 10-12 ZILE!
••Deoarece sănătatea este
mai bună decat toate şi
meriţi să ai parte de ea!
••Conţine 120 de elemente
necesare organismului (minerale, aminoacizi, oligoelemente) şi este uşor de
înghiţit şi uşor de asimilat!

