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Hyaluronic acid without distraction
What if you could treat your skin with a unique essence 
containing all that your skin needs to stay hydrated and glowing? 
Pure HA is a highly concentrated liquid skin mask, containing 
1.8% of hyaluronic acid to smooth, moisturize and revitalize your 
skin while boosting its natural hydration.

Usually used in medical and aesthetic practices worldwide, 
you can now treat your skin with the same high quality of 
pharma grade hyaluronic acid at home.

Made by the experts of hyaluronic acid.
www.croma.at / #pureHA
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Rejuvenating 
the skin 

and preventing 
signs of aging

Smoothing 
wrinkles and 

enhancing lips1

Filling deep 
wrinkles and 

restoring volume

Rebuilding and 
remodeling facial 

contours
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www.croma.atThe medical practitioner confi rms having informed the patient of a likely 
risk associated with the use of the medical device in line with its intended use.
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Dermatologia corectivă, Estetica 
medicală, Medicina regenerativă, 
Chirurgia dermatologică, Medicina 
nutrițională, Medicina mișcării și 
sportului dar și alte specialități me-
dicale sunt părți indisolubil legate 
de Medicina Anti-Aging. Fiecare 
din aceste specialități medicale își 
aduce contribuția la realizarea de-
zideratului de a încetini viteza îm-
bătrânirii, de a controla defectele 
metabolice înnăscute sau dobân-

dite prin stilul de viață, de a modela expresia geneticii și 
epigeneticii, de a corecta defectele cutanate generate de 
îmbătrânirea intrinsecă, extrinsecă, traumatică sau induse 
de patologia cutanată și/sau sistemică. 

Speranța de viață a unui organism este egală cu speranța 
de viață a verigii cele mai slabe din componenta organismu-
lui și această verigă trebuie identificată și corectată, pe cât 
posibil mai bine, la nivelul cunoștințelor medicale actuale. 

Corectarea defectelor metabolice, măsurile  de modu-
lare  a modificărilor epigenetice spre a favoriza doar ac-
tivarea genelor benefice stării de sănătate, regenerarea 
tuturor organelor afectate de îmbătrânirea condiționată 
de zestrea genetică a fiecărui individ și/sau de agresiunea 
mediului înconjurător sunt măsuri esențiale dar nu sufici-
ente deoarece, în afară de starea de bine somatic, trebu-
ie avută în vedere și starea de bine psihic, adică cea de a 
doua mare componetă a definirii stării de sănătate.

În modularea stării de bine psihic se întrepătrund factori 
psihici, educaționali, de stres și nu în ultimul rând nivelul 
stării de respect fața de sine. Respectul de sine este esen-
țial dependent de aspectul estetic al pielii și de aici impor-
tanța majoră a dermatologiei corective ce are misiunea de 
a îndrepta defectele cutanate, indiferent de cauza genera-
toare, prin măsuri și tehnici adecvate. 

G-ral Mr(r) Prof. Dr. Nedelcu Ioan
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Oftalmologie

Putem preveni presbiopia?Putem preveni presbiopia?
Mie îmi plac răspunsurile pozitive, însă la întrebarea din titlu răspunsul este unul negativ. 
Presbiopia este o afecțiune care apare după 40 de ani la toți oamenii, ”nimeni nu scapă”. 
Vestea bună este că afecțiunea nu este una gravă și că avem mai multe soluții.

Ce este presbiopia?
Cristalinul este una dintre 

lentilele ochiului, el își schimbă 
forma în funcție de distanța la 
care privim (aproape, în depăr-
tare) pentru a ne oferi o vedere 
clară. Pe măsură ce înaintăm în 
vârstă, mai exact după 40 de ani, 
cristalinul începe să își piardă 
această abilitate de a-și schimba 
forma (își pierde puterea de aco-
modație) și ca rezultat constatăm 
că nu mai vedem bine la aproa-
pe. Simțim nevoia de a depărta 
obiectele pentru a clarifica ima-
ginea. Mai târziu în viață, vom 
constata, de asemenea, că nici la 
distanță nu mai vedem așa bine, 
fapt cauzat tot de presbiopie.

Presbiopia afectează toți oa-
menii într-o măsură mai mică 
sau mai mare, indiferent că au 
purtat sau nu ochelari până la 
acel moment, fiind un fenomen 
natural care ține de îmbătrânire.

Deoarece am menționat vâr-
sta, menționez că în jur de 40 de 
ani este bine să se efectueze o 
consultație oftalmologică amă-
nunțită, care să includă și fund de 
ochi și măsurarea tensiunii intra-
oculare, deoarece după această 
vârstă pot apărea și alte boli ocu-
lare, printre care menționez gla-

ucomul și degenerescența macu-
lară legată de vârstă. În egală 
măsură, vizitele la oftalmolog 
trebuie să devină o rutină (o 

dată la doi an, o dată pe an).
Corecția optică a presbiopiei

Celebrii ochelari de citit, cei 
pe care bunicii noștri îi țineau 
pe vârful nasului, sunt cea mai 
la îndemână soluție. Totuși, dacă 
persoana mai are alte vicii de re-
fracție și este nevoie de corecție 
atât la aproape, cât și la distanță, 
există diverse tipuri de lentile (bi-
focale, progresive) care pot oferi 
o vedere bună la toate distanțele. 

Pentru corecția optică există 
și lentile de contact progresive sau 
multifocale, fiind o soluție din ce 
în ce mai preferată, deoarece nu 
îngustează câmpul vizual și nu 
aduc disconfortul creat de oche-
lari, mai ales la persoanele care 
nu mai au alte vicii de refracție 
(miopie, hipermetropie, astig-
matism) și nu sunt obișnuite cu 
ochelarii. 
Corecția chirurgicală  
a presbiopiei

Cu toate că există atâtea solu-
ții moderne pentru corecția opti-
că, sunt persoane care nu se pot 
obișnui cu lentilele de contact 
sau cu ochelarii. Pentru aceste 
persoane avem la dispoziție și 
două soluții chirurgicale.

PRESBYOND este o inter-
venție minim invazivă, se face 
cu laser și vă scapă de ochelari. 
Intervenția este nedureroasă, se 

face fără internare, iar recupe-
rarea vizuală este rapidă. Prin-
tr-un tratament personalizat, 
PRESBYOND oferă o vedere 
bună fără ochelari, păstrând 
profunzimea câmpului vizual 
și permițând readaptarea pen-
tru vederea la toate distanțele. 
Ochiul principal (dominant) 
este corectat să vadă la distanță 
și intermediar și ochiul secundar 
(nondominant) să vadă la inter-
mediar și aproape. În timp, creie-
rul reușește să compună imagini-
le obținute de la cei doi ochi și să 
ofere o imagine bună. 

Implantul de cristalin arti-
ficial în scop refractiv este o altă 
intervenție chirurgicală în cadrul 
căreia se schimbă cristalinul na-
tural al ochiul care și-a pierdut 
puterea de acomodație cu unul 
artificial multifocal cu care paci-
entul vede bine la toate distanțele.  

Atunci când vederea scade, 
primul pas este consultul oftal-
mologic și un set de investigații. 
În cadrul acestuia oftalmologul 
stabilește diagnosticul, prezintă 
metodele de corecție și o reco-
mandă pe cea potrivită pacien-
tului.  

Mai multe informații des-
pre presbiopie sunt disponibile 
și pe site-ul de informare al cli-
nicii Ama Optimex: 

www.scapadeochelari.ro.

Dr. Andrei Filip

Medic Primar,
Specialist Oftalmolog,
Clinica de oftalmologie 

Ama Optimex

www.amaoptimex.ro
www.scapadeochelari.ro

www.cataracta.ro 
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Bio Active MC,  Bio Active MC,  
produs japonez de excepţie!produs japonez de excepţie!

Notă: Bio Active MC este un 
supliment alimentar și nu înlo-
cuiește tratamentul recomandat 
de medic sau un regim alimen-
tar variat. Rezultatele diferă în 
funcţie de organismul fiecărei 
persoane, dar este întru totul 
natural și ajută la buna funcţio-
nare a organismului. De aseme-
nea, prin bogatul conţinut de 
Beta-D-Glucan, luptă cu celulele 
canceroase. Vă recomandăm să îl 
achiziţionaţi din punctele autori-
zate de pe site-ul nostru, pentru 
a beneficia de sfat autorizat de 
administrare.

 • Deoarece sănătatea este 
mai bună decât toate și 
meriţi să ai parte de ea!

 • Deoarece conţine 100% 
extract din ciuperca Agari-
cus Blazei Murill, denumită 
„Ciuperca lui Dumnezeu”, 

cunoscută pentru acţiunea 
anti-tumorală puternică.
 • Deoarece ciuperca este 
cultivată în mediu natural, 
nu în seră, fără îngrășă-
minte chimice.

 • Deoarece Bio Active MC îţi 

oferă garanţia calităţii japo-
neze, prin mărcile primite 
de la asociaţii de Medicină 
Alternativă și Complemen-
tară 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 și 
meriţi să ai parte de ea!

 • Conţine 120 de elemente 
necesare organismului (mi-
nerale, aminoacizi, oligo-
elemente) și este ușor de 
înghiţit și ușor de asimilat!

De ce Bio Active MC?

Daniela Cismaru InescuDaniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading,  SC Euro Japan Trading,  
Tel/Fax: 0368/ 452 849 Tel/Fax: 0368/ 452 849 
Mobil: 0723.93.30.17Mobil: 0723.93.30.17

E-mail: office@ejtrading.eu •  E-mail: office@ejtrading.eu •  
Web: www.ejtrading.euWeb: www.ejtrading.eu

O pacientă în vârstă de 41 ani, fără alte afecțiuni, a 
observat ca i s-au inflamat doi ganglioni (care erau și 
ușor dureroși) în zona gâtului. Medicul a recomandat 
urmărirea lor și investigarea peste câteva luni. Între 
timp, pacienta a decis să încerce câte 2 pliculețe/zi de 
Bio Active MC Oyama Agaricus, la recomandarea 
farmacistului. După 2 luni de administrare zilnică, a 
observat scăderea dimensiunii ganglionilor, precum 
și faptul că aceștia nu mai dureau. Pacienta a decis să 
continue administrarea de Bio Active MC până la in-
vestigațiile propuse de medic.

Pacientă din județul Arad, 38 ani, tumoră de 8 cm 
pe mediastin, neoperabilă. I s-a recomandat chimio-
terapie, dar organismul doamnei era foarte slăbit. A 
decis să administreze Bio Active MC Oyama Agari-
cus, câte 3 pliculețe/zi (la sfatul specialistului) și, după 
2 luni, investigațiile au arătat că organismul este pre-
gătit să înceapă tratamentul cu chimioterapie. De 
asemenea, stările de rău și cele de oboseală resimțite 
până atunci, au dispărut.

Recomandăm achiziționarea din punctele de 
distribuție menționate pe site-ul nostru (farmacii 

sau magazine naturiste) și verificarea compatibilității 
produsului cu tratamentul dat de medicul curant.



Dermatologie

„Ne adaptăm situației „Ne adaptăm situației 
actuale de pandemie”actuale de pandemie”

Stăm de vorbă cu Dr� Alin Nicolescu, Secretar General al Societății Române de Dermatologie

Cum influențează SARS Cum influențează SARS 
CoV-2 afecțiunile derma-CoV-2 afecțiunile derma-
tologice?tologice?

SARS Cov-2 influențează 
în foarte multe moduri bolile 
dermatologie. În primul rând 
discutăm de afecțiunile care 
produc pe de o parte imunosu-
presie, iar pe de altă parte cele 
tratate cu medicație imunosu-
presoare.

Spre exemplu psoriazisul, 
unde avem terapiile imuno-
supresoare, cele biologice sau 
cele convenționale sistemice, 
tip metotrexat, ciclospirină,  
dermatita atopică ce poate fi 
tratată cu ciclosporină, uneori 
metotrexat ș.a.m.d. Ceea ce este 
foarte important de menționat, 
este fapul că trebuie să luam o 
decizie de tratament individual 
pentru fiecare pacient. O boală 

de acest tip, necontrolată, creș-
te riscul unei infecții, deoarece 
scade imunitatea organismu-
lui datorită afecțiunii în sine 
precum și a terapiilor imuno-
supresoare care le controlează 
(terapiile convenționale, cele 
biologice). Decizia de trata-
ment individual se ia în funcție 
de vârstă, severitatea bolii, de 
locul în care se află pacientul, 
dacă este într-o zonă de caranti-

8 saptamanamedicala.ro



nă, sau apropiată de contacți cu 
SARS CoV-2.

În al doilea rând discu-
tăm despre anumite simp-
tome care apar la pacienții 
infectați cu SARS CoV-2, și 
anume erupțiile cutanate ur-
ticariene, de tip deshidroză 
sau circle blanc cu vasculitele 
respective.

Trebuie să ne gândim la 
aceeași problemă pe care o au 
toți pacienții, nu numai cei 
cu afecțiuni dermatologice, și 
anume modul în care se fac 
consultațiile. În situația aceas-
ta, datorită tehnologiei,  se face  
mai mult telemedicină. Pentru 
noi, medicii dermatologi, este 
o mare problemă, deoarece 
în dermatologie, amănuntele 
sunt foarte importante cum ar 
fi nuanțele de culori ale nevilor, 
micile leziuni, modifcările ce 
au loc și pe care pacientul nu 
le recunoaște întotdeauna. S-a 
schimbat modul în care facem 
consultul clasic, modul cum 
facem programările. De exem-
plu, programăm mai devreme 
pacienții cu un risc mai mare, 
înaintea celor cu forme mode-
rate. Între consultații alocăm 
un timp mai mare sterilizării 
și igienizării cabinetului. Pu-
tem spune că acest virus ne-a 
schimbat radical practica me-
dicală. 

Care este implicarea SRD Care este implicarea SRD 
în proiectele naționale şi în proiectele naționale şi 
internaționale?internaționale?

Deși este o perioadă grea, 
deși lucrurile au luat o cu 
totul altă turnură, SRD, prin 

membrii săi, încearcă să se 
adapteze situației actuale.

Astfel, am modificat struc-
tura campaniei de depistare a 
cancerelor cutanate cunoscută 
sub numele de Euromelanoma 
Day, campanie desfășurată la 
nivel internațional.

Consulturile de această 
natură au avut loc la cabinete, 
atunci când pacienții se pre-
zentau pentru diferite afecțiuni 
dermatologice. Am continuat 
distribuirea de flyere, monta-
rea de postere asociate în di-
verse locații.

Vom puncta Ziua Mon-
dială a Psoriazisului printr-o 
conferință de presă online, 
pentru care am pregătit nu-
meroase materiale cu in-
formații folositoare și care 
vor fi diseminate de către 
mass-media.

Am susținut tot pentru 
presă, o acțiune dedicată Der-
matitei atopice, o afecțiune 

din ce în ce mai prezentă, vi-
zibil în atenția noastră, o afec-
țiune care este din ce în ce mai 
greu de diagnosticat, de tratat 
(pot spune că apar și terapii 
biologice), și care impactează 
foarte mult atât viața indivi-
dului cât și societatea, prin 
costurile implicate.

Care este situația registre-Care este situația registre-
lor naționale?lor naționale?

Registrele naționale func-
ționează în continuare. Pot 
spune că Registrul național de 
psoriazis a depășit numărul de 
10.000 de pacienți înscriși. Co-
legii mei au înțeles din ce în ce 
mai bine importanța registre-
lor, atât pentru pacienți cât și 
pentru noi, medicii. Astfel, am 
evitat posibilitatea dublării pa-
cienților (înregistrarea acesto-
ra la mai mulți medici) precum 
și a tratamentelor. De asemeni, 
aceste registre sunt benefice și 
pentru medici, acolo revăzân-
du-se și tratamentele adminis-
trate pacienților, evitând astfel 
cazurile de malpraxis.

Sperăm că și Registrul de 
urticarie și dermatită atopică 
va fi de interes. Credem că 
și acesta se va dezvolta (de-
oarece s-au văzut beneficiile 
celui de psoriazis) mai ales 
că atât urticaria cât și derma-
tita atopică sunt boli cronice 
controlabile pentru care s-au 
dezvoltat la ora actuală tera-
pii biologice.

Doresc să menționez că 
Registrul național de psoria-
zis este unul dintre cele mai 
bune din Europa.
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Când ar trebui verificate Când ar trebui verificate 
alunițele (nevii pigmentari)?alunițele (nevii pigmentari)?

Majoritatea oamenilor au  între 1 și 40 de alunițe, dar unii pot avea chiar și mai mult de atât. Te poți naște 
cu ele (nevi congenitali), se pot dezvolta pe parcurs, iar unele sunt programate să apară la un moment 
dat printr-un determinism genetic (și ca urmare a unei supraproducții de melanină). Este foarte important 
să-ți verifici în mod regulat alunițele, iar în cele ce urmează o să afli tot ceea ce trebuie să știi despre ele.

Ce este o aluniță?
O aluniță sau un nev me-

lanocitar (pigmentar), în ter-
meni medicali este o leziune 
cutanată (o pată mică), ovală sau 
circulară, de culoare maro, dar 
poate fi și neagră sau de aceeași 
culoare ca și pielea ta. Acestea au 
de obicei o formă simetrică, bine 
regulată, cu o culoare uniformă, 
marginea bine conturată și nu 
depășesc 6 mm în diametru.

Când corpul tău trece prin 
modificări hormonale, alunițele 
tale se pot schimba. S-ar putea să 
ai mai multe alunițe pe măsură 
ce ajungi la pubertate, s-ar putea 
să se închidă la culoare atunci 
când ești însărcinată și s-ar putea 
estompa după menopauză. Dacă 
alunițele te supără, ar trebui să 
vorbești cu un medic dermato-
log. Acestea pot fi excizate prin-
tr-o intervenție chirurgicală la 
recomandarea medicului. 

Dacă ai peste 100 de alunițe, 
atunci ai mai multe șanse să dez-
volți melanom (cancer de piele) 

decât cei fără, așa că  ar fi in-
dicat să le verifici în mod 
regulat la un medic derma-
tolog. Dacă pigmentul pielii 
este mai deschis, stai mult la 

soare și ai avut arsuri solare 
frecvente în copilărie, ai un isto-

ric familial de cancer de piele sau 
ai un sistem imunitar slab, atunci 
acest lucru îți poate crește și șan-
sele de a avea melanom.

Evaluarea alunițelor constă 
într-un examen clinic, atunci 
când medicul dermatolog efec-
tuează examinarea acestora ma-
croscopic (adică cu ochiul liber). 
A doua parte a examinării se rea-
lizează cu un dispozitiv denumit 
dermatoscop care mărește leziu-
nea de până la 10x. Medicii der-
matologi recomandă auto-exa-
minarea alunitelor o dată pe lună. 

Există 3 tipuri frecvente de 
cancer cutanat și anume 

Melanomul: atunci când este 
descoperit în stadii incipiente 
acesta nu prezintă probleme, fi-
ind curabil, însă rămâne cea mai 
gravă formă de cancer cutanat. 

Carcinomul bazocelular: 
apare de obicei la persoane în 
vârstă care s-au expus la soare 
timp îndelungat. Nu este o formă 
de cancer invazivă, iar odată ex-
cizat boala este vindecată. 

Carcinomul spinocelular: 
este un tip de cancer de piele 
mai agresiv decât cel bazocelu-
lar și apare de obicei pe părțile 
corpului foto expuse. 
Prevenția este foarte 
importantă

Primul pas pentru a evi-
ta orice leziune cutanată să se 
transforme într-o formă de can-
cer este prevenția. 

Prevenția constă în primul 
rând în fotoprotecție deoarece 
soarele a fost și rămâne cel mai 
mare factor de risc pentru can-
cerul de piele. Folosiți creme cu 
factor de protecție înaltă SPF 30 
sau 50 în orice anotimp, nu nu-
mai vara. Razele ultraviolete care 
afectează cel mai mult pielea sunt 
razele UVA (care sunt asociate 
cu distrugerea AND-ului celular 
și apariția îmbătrânirii prematu-
re a pielii-ridurile) și razele UVB 
(care sunt mai puternice decât 
cele UVA și sunt responsabile de 
cancerul de piele).

Prin urmare, trebuie să ți-
nem cont întotdeauna de fap-
tul că sănătatea este cel mai de 
preț lucru pe care îl avem și să 
nu amânăm niciodată vizitele la 
medicul dermatolog, în cazul în 
care considerăm că ceva nu este 
în regulă.

Dr� Raluca Harnagea, 
medic dermatolog

Dermatologie
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T
oate fototipuri-
le pot fi afectate de hiper-
pigmentare, manifestân-
du-se sub formă de me-

lasmă, lentigo actinic, lentigo se-
nil sau hiperpigmentații post-in-
flamatorii. Hiperpigmentarea 
apare cel mai adesea pe frunte, 
nas, buza superioară și pomeți. 
În unele cazuri aceasta poate fi 
prezentă și în alte zone ale corpu-
lui precum spate, umeri, decolteu 
sau pe dosul palmelor. 

Această afecțiune a pielii 
poate fi combătută prin adop-
tarea unor măsuri preventive 
precum aplicarea zilnică a unui 
produs cu factor de protecție 
solară ridicat. De reținut faptul 
că hiperpigmentarea este un 
proces remediabil: în cazul în 
care aceasta s-a instalat, există 
posibilitatea de a o corecta fie 
cu anumite proceduri derma-
tologice, fie cu ajutorul produ-
selor dermato-cosmetice. 

O gamă de produse spe-
cial concepută în acest sens 
este NEOTONE de la IS-
ISPHARMA, bazată pe ul-
timele progrese științifice și 

dezvoltată împreună cu me-
dicii dermatologi.

 Gama NEOTONE oferă so-
luții pentru toate tipurile de hi-
perpigmentații, pentru toți paci-
enții (inclusiv femeile însărcina-
te) și pentru toate tipurile de pie-
le, asigurând o rutină completă: 
curățare, tratament și prevenție.

Cu ajutorul complexului 
DEPI-ACT ce conține 4 sub-
stanțe active cu acțiune sinergi-
că, NEOTONE este o inovație 

depigmentantă 3 în 1, acționând 
în fiecare etapă a melanogenezei:
 • Înainte – Diacetyl Boldin (Lu-

miskin) menține tirozinaza în 
forma sa inactivă, iar inhibito-
rul sintetic WNT, imită meca-
nismul responsabil de albirea 
zonelor palmoplantare;

 • În timpul – Extractul pur de 
licorice, inhibă activitatea tiro-
zinazei și are acțiune antiinfla-
matoare;

 • După – Niacinamide, inhibă 
transferul melanozomilor că-
tre keratinocite.

Eficacitatea gamei NEOTO-
NE a fost dovedită într-un stu-
diu clinic, publicat în JEADV: 
Neotone Serum + Neotone Ra-
diance SPF50+  vs. 4% Hidro-
chinonă, desfășurat timp de 12 
săptămâni, pe 39 de subiecți cu 
melasmă, în două grupuri para-
lele. Rezultatele au arătat o dimi-
nuare a scorului MASI (Melas-
ma index de severitate) cu 43% 
pentru subiecții care au folosit 

NEOTONE vs. 37% pentru cei 
care au folosit 4% hidrochino-
nă, iar toleranța a fost excelentă 
pentru 100% dintre subiecți.

Gama NEOTONE oferă un 
protocol complet de îngrijire 
pentru hiperpigmentații, ofe-
rind soluții atât pentru corec-
tarea, cât și pentru prevenirea 
apariției acestora. Folosite cu 
regularitate produsele asigură 
o gestionare optimă a petelor 
pigmentare și conferă pielii un 
aspect uniform și radiant.

Ramona Demian
Medic Primar Dermatolog

Spitalul de Urgență 
Constantin Opriș, Baia Mare

Hiperpigmentarea -Hiperpigmentarea -  o nouă o nouă 
abordare dermatologicăabordare dermatologică

Hiperpigmentarea este o tulburare a procesului natural de 
pigmentare a pielii, care duce la acumularea excesivă de 
melanină la suprafața pielii, manifestându-se prin apariția 
petelor maronii de diferite dimensiuni. Supraproducția de 
melanină poate avea multiple cauze precum expunerea la ra-
zele UV și lumină albastră, modificările hormonale, sarcina, 
administrarea anumitor medicamente, înaintarea în vârstă.
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Cum tratez Acneea?Cum tratez Acneea?
Acneea este considerată a fi o suferință a glandelor sebacee care produc sebum în exces. 
Cauzele sunt date de stress, dietă, hormonii personali (pubertate, ovare micropolichistice, 
terapii hormonale, suplimente alimentare de sporire a sintezei de  testosteron, etc.) dar și 
prin predispoziție genetică.

F
ormele clinice de acnee 
sunt diferite ca tip de lezi-
uni primare, intensitate de 
manifestare, extindere 

lezională, afectarea și a altor 
zone decât a feței, prezența 
și intensitatea complica-
țiilor cicatriceale. 

Terapia acneei tre-
buie personalizată în 
raport cu acești factori 
și de comorbiditățile 
existente, și necesită  
cooperarea între derma-
tolog, ultrasonografist, 
endocrinolog și un labora-
tor de analize medicale.

Sunt trei niveluri 
de intensitate 
terapeutică:

Nivelul unu este reprezen-
tat de utilizarea terapiilor loca-
le, unele empirice, altele prin 
utilizarea de diferite creme din 
proprie inițiativă, la sfatul fa-
miliei, sfatul prietenilor sau al 
farmaciștilor.

Nivelul doi este un nivel 
medicamentos, și presu-
pune asocierea de medi-
cații eficiente: vitaminele 
pielii, antibiotice siste-

mice dedicate, echilibrare 
hormonală, dermatocosme-

tice dedicate, dietă și terapie 

din cauza altor patologii aso-
ciate, prin terapie hormonală 
dedicată prescrisă de medicul 
specialist endocrinolog.

Tratamentul
Pentru tratamentul derma-

tocosmetic al acneei, se folosește 
linearul pentru ten gras și acneic 
care conține emulsie demachi-

antă, loțiune tonică, crema de 
zi pentru ten gras și acneic, 

o cremă de gomaj profund 
și un șampon regenera-
tor antiseboreic și antis-
cuamă. Acest linear se 
poate completa cu cre-
mele și gelurile dedica-
te terapiei fazei clinice 
și/sau fazei infraclinice 

a acneei.
Paleta terapiilor in-

strumentale utilizabile 
este foarte largă. Frecvent se 

utilizează dermabraziunea sau 
jet peelul asociate cu dispoziti-
ve LED sau Peelinguri antiac-
neice associate cu dispozitive 
LED. Pentru controlul mai bun 
al cicatricilor se folosesc mi-
croneedlingul și laserul.

Nivelul trei este cel care se 
adresează formelor grave de 
acnee sau/și formelor non res-
pondente la  nivelul precedent 
de tratament. 

Asistent Universitar  
Dr� Mocanu Laura Elena,

medic dermatolog

instrumentală antiacneică și 
anticicatriceală. Deosebit de 
imporatnt, mai ales pentru fete 
și femei, este controlul ovarului 
micropolichistic decelat prin 
ultrasonografie și eventual do-
zări hormonale, prin terapie an-
ticoncepțională sau atunci când 
anticoncepționalele nu sunt do-
rite sau nu pot fi administrate 
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Cancerul de piele-
melanomul

Este în dezvoltare o imu-
noterapie, care prelungește 
speranța de viață a pacienților 
cu melanom, stadiu avansat. 
De fapt, ceea ce grupul științi-
fic încearcă să cerceteze la ora 
actuală ar fi o combinație între 
două imunoterapii. În primul 
rând, celulele T extrase din ce-
lulele tumorale ale pacientului. 
Aceste limfocite infiltratative 
tumorale fac parte din apăra-
rea imună. Acestea sunt ad-
ministrate înapoi pacientului, 
în combinație cu un factor de 
creștere, interleukina-2.

Psoriazisul
La ora actuală, nu există 

tratament curativ pentru pso-
riazis. Sunt în studiu două tra-
tamente biologice, și anume în 
studiu de faza III, care sperăm 
că vor reprezenta o alternativă 
bună în cazul pacienților cu 
psoriazis, dar și cu artrită pso-

riazică. Profilul de siguranță 
s-a dovedit a fi unul bun, 
în cadrul studiilor desfă-
șurate până în momentul 
actual. 

Dermatita atopică
Este necesară dezvoltarea 

unor noi terapii topice, cu mai 
puține efecte adverse. Cheia 
constă în înțelegerea mecanis-
melor imune și inflamatorii. 

Aș dori să mă refer puțin 
și la Boala venoasă cronică. 
Aceasta reprezintă o afec-
țiune foarte răspândită în 
rândul populației adulte. În 
România studiile epidemio-
logice efectuate au arătat că 
incidența bolii în rândul po-
pulației adulte ajunge de la 32 
% până la 45 %. 

Profilaxia
Aceasta este cea mai im-

portantă în boala venoasă cro-
nică. Purtarea ciorapilor elas-
tici este, cu siguranță, benefică. 
Un alt aspect care merită ur-
mărit se referă la menținerea 
pacienților într-un stadiu mai 
puțin avansat, cu repercursi-
uni pe termen lung mai mici. 
Există 6 stadii ale insuficienței 
venoase cronice: de la simplele 
telangiectazii, vene reticulare, 

până la stadii severe ce con-
stau în ulcere venoase active, 
necicatrizate. Țin să precizez, 
că de multe ori ne confruntăm 
cu acele complicații ale ulcera-
țiilor venoase, cel mai frecvent 
cu suprainfecții bacteriene. 
Totodată, observăm și alte stig-
mate ale insuficienței venoase: 
flebedem, dermatită pigmen-
tară și purpurică, eczemă de 
stază, atrofie albă milian sau 
dermo-hipodermite impor-
tante. De asemenea, este util 
diagnosticul diferențial al ul-
cerului venos cu alte tipuri de 
ulcerații, cum ar fi cele arteri-
ale, neurologice, hematologice, 
post-traumatice, infecțioase 
sau chiar tumori cutanate.

 În ceea ce privește terapia, 
în primă fază optăm pentru 
măsuri generale (evitare cli-
nostatism prelungit, scădere 
în greutate, oprire fumat, acti-
vitate fizică) și contenție elasti-
că. În cazurile moderat-severe, 
putem recomanda, după caz, 
tratamente veno-tonice, fle-
botonice, hemoreologice, sau 
antibiotic sistemic, în caz de 
suprainfecție bacteriană. Trata-
mentul chirurgical este indicat 
în formele severe, complicate, 
sau care nu au răspuns la tera-
piile menționate anterior. 

“Reînnoim recomandările terapeutice, pentru ca pacienții “Reînnoim recomandările terapeutice, pentru ca pacienții 
noștri să aibă acces la tratamente de ultimă oră”noștri să aibă acces la tratamente de ultimă oră”

Chiar dacă toate cercetările s-au îndreptat în ultimul an către terapii pentru tratarea COV-
ID-19, s-au dezvoltat tratamente noi și pentru afecțiunile  dermatologice, și anume pentru 
melanom, psoriasis, dermatita atopică, trei patologii importante în zona bolilor de piele. 
Haideți să le luăm pe fiecare în parte.

Prof� Dr� Călin 
Giurcăneanu,

Șef secție Dermatologie, 
Spitalul Clinic 

Elias, București
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Salvestrolii  Salvestrolii  
în sănătatea pieliiîn sănătatea pielii

Pielea, cel mai extins organ al corpului nostru, este expusă interacțiunii 
cu mediul extern, atât în mod direct (radiații UV, leziuni, detergenți, etc), 
cât și indirect prin alimentaţia dezechilibrată, poluarea atmosferică, 
stres, radiații electromagnetice, fumatul, lipsa somnului etc.

E
xpunerea cumulativă și re-
petată la acești factori pro-
voacă stres oxidativ, erupții, 
inflamații, eritem, deterio-

rarea matricei extracelulare, având 
consecințe asupra aspectului pielii 
sau consecințe mai grave asupra 
sănătății acesteia (dezvoltarea 
cancerelor de piele și a melanoa-
melor).

Multe ingrediente din sursă 
vegetală (extracte din plante, fito-
compuși) au demonstrat beneficii 
remarcabile pentru întreținerea as-
pectului pielii, fotoprotecție, întâr-
zierea efectelor îmbătrânirii, având 
și un potențial terapeutic.

Polifenolii de origine vegetală 
sunt menționați în literatura știin-
țifică pentru efectul antioxidant, de 
prevenire a modificărilor induse de 
radiaţiile UV, de reducerea a simp-
tomelor asociate îmbătrânirii, dar 
și pentru profilul lor antitumoral. 

Rezultatele unor studii in vivo 
și in vitro demonstrează efecte pro-
mițătoare ale unor compuși polife-
nolici în cancere de piele non-me-
lanom și melanom, atât prin admi-
nistrare internă, cât și prin utilizare 
topică, acționând pe mai multe căi 
metabolice (apoptoză, autofagie, 
întreruperea ciclului de diviziune 
celulară).

Studiile demonstrează că mul-
ți polifenoli au efecte antiinflama-
torii, antimicotice, antimicrobi-
ene, antioxidante și antitumora-
le(1-4), precum și un profil anti-an-
giogen(5-7), oferind oportunități de 

cercetare a compușilor polifenolici 
în oncodermatologie.
Cremă Lipozomală  
cu salvestroli

Profesorul Dan Burke și Prof. 
Gerrald Potter, din cadrul Univer-
sității Montfort, au găsit un grup 
de fitonutrienți, numiți Salvestroli 
(cu structură polifenolică), care 
au capacitatea de a interacționa 
cu o enzimă CYP1B1 din celulele 
tumorale. Salvestrolii, sunt pro-
duși de plante ca un mecanism 
de apărare împotriva agenților 
patogeni: virusuri, bacterii, fungi 
și împotriva agresiunilor produse 
de radiații UV. Sub acțiunea en-
zimei CYP1B1, salvestrolii sunt 
metabolizați în produși citotoxici 
pentru celula canceroasă, ceea ce 
duce la moartea acesteia.

Pentru a valorifica potenția-
lul terapeutic al salvestrolilor s-au 
conceput forme de administrare 
internă și externă pentru aplica-
rea directă pe piele. Se utilizează 
un sistem de livrare transdermică 
Fytosomes ™, folosind lipozomi na-
turali, numiți fitosomi. 
Absorbție și 
biodisponibilitate maxime

Prin încorporarea salvestrolilor 
lipofilici în fosfolipide naturale din 
algele Laminariales se obțin com-
puși lipozomali cu stabilitate mare 
și cu afinitate pentru fosfolipidele 
membranelor celulare ale corpului. 

Astfel, fitosomii ce conțin  
Salvestroli® fuzionează cu membra-
na celulelor și accelerează trecerea 

salvestrolilor în piele. Este o formu-
lă optimizată prin care combinații 
de polifenoli naturali pot fi admi-
nistrați în doze eficiente în piele.

Crema LypoSalve™ Adaptive 
Skin Care are la bază tehnologia 
lipozomală FYTOSOME™, fiind o 
suspensie coloidală de salvestroli 
într-o bază de cremă ușoară for-
mată din apă purificată și din ule-
iuri vegetale de migdale dulci și 
nucă de cocos.

Salvestrolii® sunt fitonutri-
enți selectați pentru proprietățile 
lor antiinflamatorii și antifungice 
dovedite, precum și pentru meca-
nismele de interacțiune cu enzima 
CYP1B1, ceea ce duce la dezacti-
varea și distrugerea celulelor anor-
male. În plus, aceștia pot îmbună-
tăți răspunsul la radioterapie. 

Crema Lyposalve hrănește pie-
lea cu nutrienți din surse naturale 
utili în prevenirea și  ameliorarea 
efectelor nocive produse de radi-
ațiile solare și de poluarea sau de 
îmbătrânirea prematură. 
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Legenda apei viiLegenda apei vii

Cum ați descoperit Cum ați descoperit 
miracolele apei vii şi ce pro-miracolele apei vii şi ce pro-
prietăți are ea mai exact? prietăți are ea mai exact? 

Inițial, apa cu conținut scă-
zut de deuterium, generatoare 
de efecte biologice de întârzie-
re a îmbătrânirii umane, a fost 
descoperită atunci când s-au 
studiat obiceiurile populațiilor 
longevive din Iacutia și Abkha-
zia. Aceste două populații, des-
părțite în spațiu de peste 5.000 
km, aveau în comun, ca stil de 
viață și obiceiuri alimentare, 
doar băutul de apă rezultată 
din topirea ghețarilor, apă care 
s-a dovedit că avea un conținut 
redus de deuterium (deuteriu-
mul este un izotop natural al 
hidrogenului, de care se dife-
rențiază prin masa sa atomică 
dublă dar mai ales prin efecte 
biologice deosebite). În studii-
le asupra apei de gheţar, cu un 
conţinut redus în deuterium, 
efectele biologice au fost atât 
de importante încât au fost 
considerate ca reprezentând o 
descoperire de importanţă ca-
pitală, care a justificat declan-
șarea unei competiţii fantastice 
de cercetare, pentru  obţinerea 
în laborator și pe scară indus-

trială a apei cu conţinut cât 
mai scăzut în deuterium.

Una dintre cele mai 
bune tehnologii de scă-
dere a concentraţiei de 

deuterium și implicit  de 
obţinere a uneia dintre cele 

mai bune, poate cea mai bună, 
apă cu conţinut redus de deu-
terium, a fost imaginată de cer-
cetătorii din România. Tehno-
logia românească, brevetată, a 
fost distinsă cu Medalii de Aur 
și Diplome de Aur la cele mai 
prestigioase târguri de inventi-
că din lume.

În urmă cu peste 12 ani, 
domnul Prof. Dr. Ioan Ștefă-
nescu, directorul Institutului 
Național de Criogenie și Se-
parări Izotopice din Râmnicu 
Vâlcea, mi-a oferit câteva sti-
cle cu apă cu conținut redus în 
deuterium, mi-a vorbit despre 
potențialele ei virtuți și mi-a 
sugerat să aplic această apă pe 
pielea pacienților cu probleme 
dermatologice.

O lungă perioadă de timp 
am ezitat să folosesc această 
apă, până în ziua când, o cole-
gă medic, cu o eczemă rebelă a 
feței, generată de farduri, mi-a 
cerut să utilizeze apa cu conți-
nut redus în deuterium pentru 
tratamentul eczemei sale. Spre 
marea mea surpriză, în nu-
mai câteva zile, eczema feței 
s-a remis, deși anterior colega 
încercase numeroase remedii 

considerate adecvate în derma-
tologia academică.

Un alt moment important 
în decizia de a mă apleca asupra 
efectelor apei cu conținut redus 
de deuterium a fost reprezentat 
de relatările unei alte pacien-
te, relatări însoțite de docu-
mentarea fotografică adecvată 
și doveditoare că această apă 
avea un excelent efect antiîm-
bătrânire. Pacienta mea a pus 
într-o vază cu apă echilibrată 
în deuterium, o floare de tran-
dafir și o altă floare de tranda-
fir, de pe aceeași ramură, de 
aceeași vârstă și aspect, într-o 
altă vază ce conținea apă de la 
robinet. A dat cu insecticid în 
casă și a plecat pentru 10 zile în 
vacanță. La întoarcere a consta-
tat că floarea de trandafir pusă 
în apa de la robinet se veștejise 
de mult, în timp ce floarea de 
trandafir pusă în vasul cu apa 
echilibrată în deuterium era vie 
și avea aspect proaspăt.

Mai departe, apa cu conți-
nut redus (echilibrată) în deu-
terium a devenit un principiu 
activ cosmetic de noutate abso-
lută, cu efecte uimitoare în me-
tabolismul pielii, în multipli-
carea regenerativă a celulelor 
stratului superficial al pielii și 
cu un excelent efect hidratant, 
fiind o apă hipotonă, care se 
absoarbe mult mai repede și în 
cantități mai mari în interiorul 
celulelor, prelungindu-le viața.

General Maior (r) Prof� 
Dr� Nedelcu Ioan,

Membru al Academiei 
Americane de Dermatologie
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S
ă încercăm să ne așezăm 
corect în situație, pentru 
a diminua cât mai mult 
prejudiciile pe care sun-

tem nevoiți să le trăim. Pentru a 
reuși acest lucru, este important 
să conștientizăm că fiecare dintre 
noi se confruntă cu două paliere 
de stres, unul determinat de ce 
se întâmplă din cauza pandemiei 
și celălalt care cuprinde stresorii 
fiecăruia dintre noi, specifici pro-
priei existențe. Ca urmare, mana-
gementul tuturor acestor stresori, 
presupune un consum mult mai 
mare decât cel cu care suntem 
obișnuiți. Imaginați-vă o balanță 
cu două talere al căror conținut 
arată cam așa: unul dintre talere 
conține toate resursele personale 
de care dispunem (timp, entu-
ziasm, capacitatea de a rezolva 
probleme, etc.), iar în celălalt ta-
ler se află toți agenții stresori pe 
care trebuie să-i manageriem. 
Din păcate, în ultimul an, ceea 
ce s-a întâmplat este că, pe de-o 
parte, greutatea stresorilor s-a 
mărit (două nivele de stres), iar 
pe de altă parte, pentru majorita-
tea dintre noi, resursele personale 
s-au diminuat, tot din cauza pan-

demiei (interacțiuni puține, 
lipsa vacanțelor, restrângerea 
modalităților de petrecere a 
timpului liber, etc.). În aces-
te condiții, este important să 

realizăm că orice risipă de re-
surse este de dorit a fi eliminată, 

și în același timp, orice economi-
sire este de preferat.

Cum economisim resurse, 
gestionând optim un stresor? 
Analizăm, evaluăm și apoi inter-
venim acolo unde avem posibili-
tatea și optimizăm ceea ce nu pu-
tem modifica. O modalitate prin 
care adesea risipim, este aceea în 
care ne focusăm atenția, energia 
și alte resurse asupra acelor aspec-
te care nu sunt în controlul nostru 
și asupra cărora nu putem inter-
veni: „este ianuarie... of, ce frig 
este și întunecat, of, cât de mult 
mai este până la primăvară, of, ce 
aș vrea să fie vară....”Hai să vedem 
cum ar arăta o abordare mai pu-
țin costisitoare a aceleiași situații: 
“este ianuarie... este întunecat și 
frig, e important să mă îmbrac cu 
haine groase când ies... nu voi ză-
bovi prea mult afară, este întune-
cat și-mi displace, mă voi întoarce 
repede în casa și voi aprinde câ-
teva veioze ca să schimb felul în 
care percep lumina de afară...”

Așadar, în continuare, vă 
propun să nu neglijați nicio sur-
să de resurse, indiferent cât de 
mică vi se pare că ar fi plus-va-
loarea pe care o puteți adăuga. 

Dacă vă place lectura și vă rela-
xează, citiți oricât de puțin, poate 
doar 3 pagini dintr-o carte, dacă 
nu aveți mai mult timp. Dacă 
nu aveți posibilitatea unei pauze 
consistente pentru sport, întin-
deți-vă pe covorul din living și 
profitati de câteva minute libere 
pentru a face câteva exerciții de 
stretching. Nu uitați, oricat de 
puțin este mai mult decât nimic!

Găsiți noi modalități de prio-
ritizare a stresorilor, în funcție de 
alte criterii decât cele pe care le 
utilizați în mod obișnuit și rezer-
vați-vă timp pentru a identifica 
șabloanele de gândire și acțiune 
care vă stresează sau vă blochează 
evoluția. Deseori suntem tributari 
unor moduri de a gândi pe care 
ni le-am însușit în trecut, dar care 
azi nu mai sunt potrivite pentru 
noi. Aceste șabloane cognitive ne 
împing, din păcate, către com-
portamente la fel de nepotrivite 
și/sau inadecvate cu situația actu-
ală de viață, așa că avem nevoie să 
le conștientizăm și să le înlocuim 
cu ceva adaptat prezentului.

Și, pentru că tot am vorbit 
despre prezent, este de maximă 
utilitate în această perioadă să 
rămânem ancorați în prezent și 
să nu consumăm excesiv, uitân-
du-ne înapoi în trecut, plini de 
regrete și frustrări. Cât despre 
viitor, abordarea pas cu pas și in-
vestiția de dimensiuni mici, pare 
a fi cea mai puțin costisitoare.

Cristina Fűlőp

Psiholog clinician 
și psihoterapeut

Cabinet individual 
de Psihologie

0722.509.713

Despre managementul stresuluiDespre managementul stresului
Constat în ultimele săptămâni, atât în cabinet, cât și în conversații din afara cabinetului, că din ce în ce mai 
mulți oameni spun că sunt pe cale să se dezechilibreze, sa își piardă drive-ul și că își doresc doar să se 
termine toată situația pe care o traversăm. Realitatea arată destul de tulbure, acum la un an de la debutul 
pandemiei, mai ales că este încă dificil de estimat cât timp se poate prelungi.
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Medicină alternativă

Rolul plantelor  Rolul plantelor  
în afecțiunile dermatologiceîn afecțiunile dermatologice
Dermatologia este o specialitate medicală foarte importantă, pentru că nu de puține ori 
afecțiunile pielii sunt o reflexie a ceea ce se întâmplă în interiorul corpului. Pe lângă afecțiunile 
de piele, dermatologia se mai ocupă și de păr, unghii, cavitatea bucală și organele genitale.

B
olile de piele 
afectează atât sănătatea 
generală cât și esteticul 
pacientului, apar um-

flături, iritații, pigmentarea sau 
depigmentarea pielii, toate aces-
tea având un impact puternic 
asupra psihicului persoanei în 
cauză, fapt ce va declanșa o stare 
de stres, iar de aici pot apărea și 
alte dezechilibre în organism. De 
aceea este important să abordăm 
holistic sănătatea: minte, trup și 
suflet pentru a ne ajuta propriul 
organism să lupte cu pericolele 
la care este supus și de a-și găsi 
echilibrul. O modalitate de a ne 
oferi o abordare holisitică a să-
nătății este să utilizăm constant 
medicina naturistă implicit pro-
filactic, puterea plantelor fiind 
recunoscută în medicina alter-
nativă de mii de ani.
Cele mai des întâlnite afec-
țiuni dermatologice sunt 
următoarele: 

Urticaria este o afecțiune 
cutanată care se instalează brusc 
sub forma unei erupții formate 

din papule, mici umflături 
ale tegumentului, roșiatice 
și cu varful albicios însoți-
te de mâncărimi și senza-
ție de arsură. Această afec-

țiune este inconfortabilă și 
dificil de suportat. Urticaria 

poate să apară atât la copii, cât 
și la adulți. Factorii declanșatori 
pot fi medicamentele, alimente-
le, înțepăturile de insecte, infec-
țiile (mai ales în cazul urticariei 
acute). În urticaria cronică însă, 
de cele mai multe ori, cauza su-
biacentă rămâne neidentificată.

Dermatita atopică și ec-
zemele sunt boli cronice ale 
pielii, care se manifestă prin 
zone cu piele uscată ce prezintă 
mâncărimi intense, pot apărea 
umflături și roșeață dacă paci-
entul se scarpină intens în lo-
cul respectiv. Dermatita atopi-
că, cronică, a început să fie din 
ce în ce mai des întâlnită din 
cauza utilizării excesive de sub-
stanțe cosmetice, parfumuri 
iritante și detergenți care intră 
în contact direct cu pielea, ast-
fel, deși pielea are propria bari-
eră de protecție semnificativă, 
în timp aceasta cedează lăsând 
să pătrundă în substraturile 
pielii diverse ciperci și bacterii. 

Rozaceea este o afecțiune 
dermatologică caracterizată 
printr-o roșeață permanentă a 
tenului. Aceasta apare mai des 
la femei. Pe măsură ce progre-
sează boala, pigmentul roșiatic 
evidențiază vasele foarte mici 
de sânge, care devin vizibile în 
special în zona pomeților.

Psoriazisul este o boală 
cronică, inflamatorie, sistemică, 
cu afectare cutanată, dar care 
are de multe ori cauze și ma-
nifestări sistemice. Psoriazisul 
este caracterizat de apariția pe 
piele a unor pete roșiatice, pro-
eminente, bine definite, acope-
rite de scuame albe însoțite de 
mâncărimi. Acestă afecțiune 
se poate localiza într-o singură 
parte a corpului sau poate apă-
rea în mai multe locuri. Zonele 
pe care apar, de obicei, leziunile 
sunt coatele, genunchii, scalpul 
și regiunea lombară a spatelui. 
Deși încadrat în categoria bo-
lilor de piele, psoriazisul debu-
tează, de fapt, în interiorul cor-
pului, fiind o boală a sistemului 
imunitar care determină pielea 
să se regenereze mai rapid decât 
în mod normal. Nu se cunoaște 
care este cauza exactă a acestei 
probleme imune.

Farmacist
Andreea Iorgu,
Product Manager
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Medicină alternativă

Psoriazisul a fost asociat 
cu stresul, obezitatea, fumatul, 
consumul de alcool, amigdalita 
streptococică, infectiile virale, 
precum și medicamentele. Apa-
riția psoriazisului are o compo-
nentă genetică puternică, iar altă 
predispoziție o au persoanele 
care suferă de stres, depresie, 
anxietate, cele care fac frecvent 
infecții respiratorii (polipi, sinu-
zită), persoanele obeze, alcooli-
cii, pacienții cu HIV dar și per-
soanele care urmează anumite 
tratamente medicamentoase.

Se poate observa că, de mul-
te ori, afecțiunile dermatologice 
se manifestă în strânsă legătură 
cu stresul și starea psihoemoți-
onală a pacientului. Stresul slă-
bește sistemul imunitar și astfel 
organismul nu mai face față să 
combată cauzele ce determină 
tulburările dermatologie. 

Specialiștii Ayurmed vă pun 
la dispoziție o gamă largă de 
suplimente alimentare care să 
vă ajute în echilibrarea stărilor 
emoționale, stresului și implicit 
sistemului imunitar, deci, în cele 
din urmă, o profilaxie holistică 
și o viață liniștită. În ceea ce pri-
vește direct bunăstarea derma-
tologică vă recomandăm supli-

 MARGUSA® - Fitocompus 
din plante medicinale ayurve-
dice, cunoscut pentru capa-
citatea de a susţine procesele 
naturale de eliminare a toxi-
nelor din organsim, acumu-
late la nivelul organelor (ficat, 
splină, pancreas etc.). Acțiunea 
antiinflamatoare, antivirală și 

Beneficii obținute la utilizarea  
suplimentului alimentar MARGUSA

®

Detoxifică natural organismul prin eliminarea  
toxinelor din sânge și limfă;

Îmbunătățește sănătatea și aspectul pielii 

Reduce inflamația, are un puternic rol antiinflamator;

Susține buna funcționare a sistemului gastrointestinal, 
îmbunătățind digestia și normalizând tranzitul intestinal;

Susține sănătatea și imunitatea întregului organism�

antibacteriană determină men-
ținerea sănătății organismului, 
în situațiile de risc și supraso-
licitare fizică și psihică. Contri-
buie la echilibrarea sistemului 
imunitar, menținând capacita-
tea naturală de autoapărare a 
organismului.

Ajută la îmbunătățirea cir-
culaţiei sanguine și la amelio-
rarea problemelor dermatolo-
gice, prin detoxifierea sângelui.

MARGUSA® are ca și com-
ponente principale plantele 
Azadirachta indica (Neem) 
și Glycyrrhiza glabra (Lemn 
dulce), ambele recunocute din 
timpuri vechi pentru proprie-
tățile lor medicinale.

Neem-ul este o plantă bo-
gată în substanțe bioactive care 
susțin imunitatea și sistemul 
antioxidant al organismului. 
Este antibacterian, antifungic 
și puternic antiinflamator fiind 
eficient în afecțiuni ale pielii 
precum acneea, eczemele, ur-
ticaria, arsurile, psoriazisul etc. 

MARGUSA® se poate utili-
za ca adjuvant împreună cu alte 
produse sau în monoterapie, 
dar și profilactic de 2 ori pe an 
(primăvara și toamna). Se utili-
zează în cure de 30-60 de zile, 
apoi se poate relua cura ori de 
câte ori este necesar. 

Ayurmed - O Viață Fără Griji!

STAR INTERNATIONAL MED
www.ayurmed.ro

natural@star-ayurveda.ro
0722 750 111
021 313 94 81

mentul alimentar MARGUSA® 
- Protector și purificator natu-
ral al organismului.
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Chirurgie plastică

„Succesele chirurgicale reconstructive „Succesele chirurgicale reconstructive 
contribuie la desăvârșirea contribuie la desăvârșirea 

profesională a oricăruia dintre noi”profesională a oricăruia dintre noi”

Despre ultimele noutăți în chirurgia plastică și reconstructivă ne vorbește Dr� Carmen 
Giuglea, Medic primar Chirurgie plastică, Estetică și Microchirurgie reconstructivă, Șef Lucrări 
UMF Carol Davila-București, Doctor în științe medicale, Ex-președintă a SRCE

A
șa cum știe toată 
lumea, în domeniul 
chirurgiei estetice 
mereu apar produse 

noi, care de cele mai multe ori 
nu sunt decât variațiuni pe 
aceeași temă ale altor produse 
de pe piață, puțin modificate 
și redenumite. Din păcate, 
nimeni nu a descoperit încă 
„elixirul tinereții”, iar în că-
utarea lui piața este plină de 
speranță și oferte. Dar fiecare 
medic își face propriile alegeri, 
devenind conservator cu un 
produs cu care și-a făcut o 
experiență și cu care are rezul-
tate predictibile, sau încercând 
mereu alt produs în speranța 
că va gasi unul și mai bun. 

Un domeniu relativ 
nou și în extindere 
este medicina 
regenerativă, 
care are la 
baza folosi-
rea țesutului 
adipos sau a 
PRP în înti-
nerirea feței 
și care oferă tot 
mai multă încre-
dere prin rezultatele 
obținute, asociate sau nu 
cu terapia laser. De asemenea, 

folosirea firelor pentru obține-
rea unui efect de lifting facial 
are rezultate inconstante, dar 
de multe ori satisfăcătoare 
pentru pacientele care doresc 

un efect imediat.
Chirurgia 

plastică și re-
constructivă, 
prin gravita-
tea și com-
plexitatea 
cazurilor 
pe care ți le 

scoate în cale 
practica de zi 

cu zi, reprezin-
tă partea cea mai 

provocatoare și mai plină 
de satisfacții profesionale. O 

replantare de membru, o aco-
perire a unui defect postexcizie 
oncologică printr-o modalitate 
microchirurgicală, sau recon-
strucția unui sân după mastec-
tomie oncologică, oferă satis-
facții profesionale de neegalat 
pentru orice chirurg plastician. 
Și eu am avut, și încă am parte 
de ele, și pot confirma că aces-
te succese chirurgicale contri-
buie la desăvârșirea profesio-
nală a oricăruia dintre noi. 

De asemenea, importante 
sunt și demersurile inițiate 
pentru apărarea intereselor spe-
cialității de chirurgie plastică, 
având în vedere că în ultimii 
ani au început să facă injectări 
în scop de întinerire și/sau în-
frumusețare orice medic cu un 
mic curs de acest tip. Nu multă 
lume știe din păcate că aceste 
injectări, conform curriculei, 
nu ar trebui să fie efectuate 
decât de medici cu specialitatea 
de chirurgie plastică sau der-
matologie. De aceea, societățile 
profesionale de profil au făcut 
demersuri legate de reglemen-
tarea acestor probeme, în inte-
resul siguranței pacienților în 
primul rând, iar eu personal am 
susținut și susțin aceste demer-
suri ca reprezentantă a SRCE.
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 Având în vedere amploarea  Având în vedere amploarea 
efectelor și a răspândirii infecţiei efectelor și a răspândirii infecţiei 
cu virusul SARS-COV-2, care sunt cu virusul SARS-COV-2, care sunt 
recomandările dumneavoastră recomandările dumneavoastră 
privind efectuarea operațiilor privind efectuarea operațiilor 
estetice în condiţii de siguranţă estetice în condiţii de siguranţă 
și eficienţă atât pentru pacienţi, și eficienţă atât pentru pacienţi, 
cât și pentru personalul medical? cât și pentru personalul medical? 
Menționez pentru cititori că Menționez pentru cititori că 
aveți preocupări și activitate aveți preocupări și activitate 
deosebită în  Septorinoplastie, deosebită în  Septorinoplastie, 
considerată o intervenție considerată o intervenție 
generatoare de aerosoli cu risc generatoare de aerosoli cu risc 
mare de contaminare Covid-19 .mare de contaminare Covid-19 .

În cazul intubației și a inter-
vențiilor generatoare de aerosoli, 
personalul de anestezie trebuie să 
poarte echipamentul recoman-
dat și aprobat în aceste cazuri – 
halat impermeabil, capelină cu 
protecție peste gât și umeri/com-
binezon, mască FFP2, vizieră/
ochelari de protecție în timpul 
intubării pacientului.

Intervențiile chirurgicale la 
față (incluzând sau nu cavitatea 
orală sau nazală) pot produce 
aerosoli, crescând riscul de in-
fecție. Toată echipa medicală 
trebuie să folosească, cel puțin,  
o mască completă de cap, care 
acoperă și gâtul. Rinoplastia  este 
considerată de către autoritățile 
din sănătate una dintre proce-
durile care generează aerosoli 
(AGP), așadar sunt recomandate 
precauții suplimentare.

Rinoplastia se va efectua 
doar în anestezie generală  și cu 

respectarea tuturor măsurilor de 
protecție-măști FFP2 sau FFP3,  
ochelari etanș/vizieră, capelină 
până peste gât și halat imperme-
abil sau combinezon plus halat 
steril, 2 perechi de mănuși sterile 

pentru toată echipa operatorie. 
Prima pereche de mănuși este 
utilă pentru protecția personală 
la dezechipare. Dezechiparea se 
va face în ordinea gradului de 
contaminare și cu dezinfectare 
mănuși sau mâini după îndepăr-
tarea fiecărui articol din echipa-
ment.  Nu uitați că aerosolii sunt 
prezenți în încăpere timp de 3 
ore de la intervenție.

În timpul anesteziei sau in-
tubației, dar și în timpul detu-
bării, doar medicul anestezist și 
asistenta de anestezie trebuie să 
fie prezenți în sala de operații, 
valabil și pentru alte proceduri 
cu risc mare de aerosolizare.

Toate echipamentele de 

unică folosință trebuie înde-
părtate calm, cu grijă, în ordi-
nea contaminării și depozitate 
în saci  speciali.

De ce rinoplastia este considerată De ce rinoplastia este considerată 
una dintre cele mai dificile una dintre cele mai dificile 
intervenții de Chirurgie Estetică?intervenții de Chirurgie Estetică?

Recomandările pentru efec-
tuarea unei rinoplastii vin, de 
cele mai multe ori, odată cu cele 
pentru deviația de sept. Peste 
80% din populație prezintă de-
viație de sept, dar majoritatea 
nu sesizează acest aspect. Dacă 
pacientul prezintă dificultăți 
respiratorii, este foarte proba-
bil să sufere și de hipertrofie de 
cornete nazale. Pacientul tipic 
care solicită intervenția de sep-
torinoplastie are vârsta între 18-
30 de ani și dorește remedierea 
problemelor estetice, dar și a ce-
lor funcționale respiratorii. 

Din acest motiv este foar-
te important ca chirurgul care 
efectuează rinoplastii să fie spe-
cializat în acest sens. Doar prin 
septorinoplastie deschisă poți 
obține un rezultat estetic natu-
ral cu respirație normală naza-
lă. Mai mult decât atât, acum 
aplicăm intervenția de rino-
plastie deschisă dar cu maximă 
prezervare a circulației nazale 
astfel încât să obținem rezultat 
natural și cu recuperare rapi-
dă. Ei bine, toate acestea se pot 
obține doar de către un chirug 
rinoplast dedicat, deoarece rata 
de reintervenție în cazul rino-
plastiilor este  mare – 15%. 

„O intervenție generatoare de aerosoli, cum este  „O intervenție generatoare de aerosoli, cum este  
rinoplastia, are risc mare de contaminare Covid-19”rinoplastia, are risc mare de contaminare Covid-19”

Interviu realizat cu Dr� Argentina Vidrașcu, Președinte 
Societății Române de Chirurgie Estetică
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Rolul alimentației  Rolul alimentației  
în acneeîn acnee

Acneea vulgară este una dintre cele mai frecvente patologii cutanate ce afectează 
frecvent adolescenții din întreaga lume. Boala se caracterizează prin următorul tablou 
clinic: seboree, comedoane, pustule, papule localizate la nivelul zonelor bogate în glan-
de sebacee. Patogeneza acestei afecțiuni este foarte complexă, putând fi generată de 
multipli factori ca producerea de sebum, eliberarea mediatorilor inflamatori în piele, 
hiperkeratoza și colonizarea cu Propionibacterium acnes. Mai mult, factorii care contri-
buie la formarea acneei includ, de asemenea, predispoziții genetice, anomalii hormo-
nale (androgenii joacă rolul cheie), tulburări imunologice, factori psihologici, de mediu 
și chiar iatrogeni. Se crede că dieta poate juca un rol în patogeneza acneei vulgare și 
unele produse pot avea un efect asupra evoluției acestei dermatoze.

P
rimele studii privind 
rolul alimentației în 
acnee au fost efectuate 
începând cu anul 1940. 

Cu toate acestea, până astăzi nu 
au existat dovezi concludente 
care să sublinieze că laptele și 

produsele lactate au efecte 
comedogene. Cauza pro-
babilă a posibilelor efecte 
comedogene ale lapte-
lui și derivatelor sale este 

conținutul de hormoni 
produși de vaci în tim-
pul gestației. Se crede că 
elementul constitutiv al 
laptelui care stimulează 
cel mai mult unitatea pi-
losebacee este factorul de 
creștere asemănător insu-

linei 1 (IGF-1), a cărui con-
centrație, în sânge, variază 
în funcție de severitatea 
acneei. Nivelurile IGF-1 
cresc în timpul pubertății 

sub influența hormonului 
de creștere și se corelează cu 
evoluția clinică a acneei. Re-
ceptorii pentru IGF-1 sunt 
localizați în keratinocitele din 
epiderm și sunt receptori unici 
transmembranari care sunt 
responsabili pentru activitatea 
tirozin kinazei. La pacienții cu 

acnee, s-a observat o corelație 
între concentrațiile de IGF-1, 
numărul leziunilor acneice și 
secreția de sebum. IGF stimu-
lează glandele suprarenale și 
gonade, sinteza androgenului, 
proliferarea sebocitelor și li-
pogeneza. Cele mai mari con-
centrații de IGF-1 se găsesc la 
femeile cu acnee, iar numărul 
leziunilor acneice se corelea-
ză cu nivelurile plasmatice de 
IGF-1. Nivelurile plasmatice 
ridicate de IGF-1, cauzate de 
consumul de lapte, stimulează 
proliferarea sebocitelor, rezul-
tând dezvoltarea și progresia 
leziunilor acneice. 

Acneea este influențată nu 
numai de hormoni, ci și de re-
lația biochimică dintre aceștia 
și unitatea pilosebacee. Astfel, 
adăugarea de hormoni exogeni 
derivați din dietă în grupul de 
hormoni endogeni poate avea 
un impact semnificativ. Lapte-
le disponibil în magazine este 

Dr� Carmen Drăghici
Spitalul Universitar  
de Urgență Elias

Prof� Dr� Călin 
Giurcăneanu,

Șef secție Dermatologie, 
Spitalul Clinic 

Elias, București

Dr� Florica Șandru 
Spitalul Universitar  
de Urgență Elias
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nu numai bogat în progesteron 
derivat din placentă, ci și în 
alți precursori ai dihidrotes-
tosteronului (DHT), cum ar 
fi 5α-Preganedionă și 5α-An-
drostanedionă. Acești compuși 
sunt ușor modificați enzimatic 
în DHT iar enzimele necesare 
pentru acest proces sunt dispo-
nibile în unitatea pilosebacee. 
In vivo, testosteronul endogen 
este transformat în DHT, care 
stimulează unitatea piloseba-
cee. Se crede că precursorii 
testosteronului contribuie la 
comedogenitatea laptelui.

Multe studii au arătat că 
laptele degresat este mai come-
dogen decât laptele integral. Se 
crede că în timpul producției 
de lapte degresat există modi-
ficări ale bioactivității molecu-
lelor biologic active, cum ar fi 
glucocorticoizii. Există, de 
asemenea, posibilitatea ca 
echilibrul hormonal al 
laptelui degresat să fie 
afectat. Drept urmare, 
consumul de lapte de-
gresat poate provoca o 
comedogeneză crescută. 
Mai mult decât atât, pentru 
a menține consistența adec-
vată a produselor din lapte 
degresat, producătorii îi adau-
gă proteine din zer, al căror rol 
în comedogeneză nu este, de 
asemenea, neglijabil. De ase-
menea, laptele degresat conți-
ne mai puțini estrogeni decât 
laptele integral. Estrogenul este 
un hormon care poate reduce 
acneea.

Ciocolata a fost întotdeauna 
considerată ca un factor care 
poate contribui la exacerbarea 
acneei. Dermatologii observă 
adesea că pacienții au leziuni 

acneiforme noi la câteva zile 
după ingestia de produse care 
conțin ciocolată. Într-un studiu 
realizat pe elevi greci cu vârste 
cuprinse între 13 și 18 ani, 66% 
dintre respondenți au mențio-
nat ciocolata ca factor de agra-
vare a acneei.   Studiile privind 
efectul ciocolatei asupra stării 
pielii sunt controversate și din 
cauza ingredientelor suplimen-

exacerba leziunile acneice. Cio-
colata neagră conține mai mulți 
antioxidanți decât ciocolata cu 
lapte, ceea ce ar duce la conclu-
zia că poate avea efecte come-
dogene mult mai mici. 

Raportul dintre acizii grași 
omega-6 și omega-3 care re-
zultă din dietă este unul dintre 
factorii care modulează proce-
sul inflamator. Un aport ridicat 
de acizi grași omega-3 poate 
inhiba producerea de citokine 
proinflamatorii care pot avea 
un efect terapeutic asupra ac-
neei vulgare. 

Se crede că alimentele bo-
gate caloric și indicele glicemic 
al întregii diete pot participa 
la patogeneza acneei vulgare. 
Dieta bazată pe produse cu un 
indice glicemic ridicat duce la 
hiperinsulinemie. Nivelurile 
crescute de insulină stimulează 

secreția de hormoni andro-
geni și determină o produc-
ție crescută de sebum, care 
joacă un rol fundamental în 
patogeneza acneei vulgare. 

Hiperinsulinemia afectea-
ză nivelul IGF-1, proliferarea 

keratinocitelor și apoptoza.
În concluzie, impactul di-

etei asupra acneei vulgare este 
încă un subiect foarte contro-
versat, dar nu mai poate fi trecut 
cu vederea. Deși legătura dintre 
aportul de lactate și acnee este 
mai puțin convingătoare decât 
cea dintre o dietă glicemică bo-
gată și acnee, ambele merită lu-
ate în considerare atunci când 
se oferă sfaturi dietetice. Dacă 
pacientul relatează, în timpul 
anamnezei, că un anumit ali-
ment îi induce exacerbarea le-
ziunilor, acesta ar trebui exclus 
sau limitat în consum.

tare. Cu toate acestea, în 2011, 
Jurnalul Academiei Americane 
de Dermatologie a publicat un 
studiu, care a analizat  consu-
mul de ciocolată. Modificări 
semnificative ale severității ac-
neei au apărut în rândul respon-
denților după o singură ingestie 
de ciocolată. Acest lucru a per-
mis autorilor să enunțe ipoteza 
conform căreia ciocolata poate 
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Medicina regenerativă, Medicina regenerativă, 
posibilități și perspectiveposibilități și perspective

Medicina regenerativă are ca obiect crearea și dezvoltarea de organe și țesuturi plecând 
de la celule care au capacitatea să se diferențieze în acele organe și țesuturi. Studii 
adiționale, derivate din aceste cercetări indică posibilități ample pentru terapiile plecate 
de la celulele stem embrionare.

S
unt posibile două di-
recții: fie stimularea și 
direcționarea meca-
nismelor de vindecare 

celulară astfel încât procesul de 
reformare a unui organ/țesut 
să se desfășoare pe pacientul 
afectat, sau există posibilitatea 
culturii de organe/țesuturi, pe 
medii sau gazde de unde, ulte-
rior, să fie trasplantate la paci-
ent. Date recente arată că me-
diatori produși de celule șușă 
introduse în organismul gazdă 
pot interveni în procesele de 
vindecare, regenerare tisulară. 
Interacțiunea cu sistemul imun 
joacă un rol important în aces-
te procese de vindecare induse 
biochimic.

Principalele categorii de 
celule stem utilizate, celulele 
stem adulte (somatic sau ti-
sular specific) și celulele stem 
embrionare au potențial dife-
rit. Astfel celulele embrionare 
au un potențial de diferențiere 
nelimitat în timp ce celulele 

stem adulte au o tendința 
spre dezvolare specifică, 
corelată cu țesutul din 
care provin.  

Mecanismele celulare 
de diferențiere și de repara-

re sunt specific tuturor orga-
nismelor vii, dar drumul până 
la ficatul biologic artificial nu 
este simplu. Se fac eforturi de 
anvergură pentru a depăși eta-
pa actuală în care, între lista de 
pacienți care așteaptă un organ 
și numărul de organe dispo-
nibile pentru transplant există 
o diferență uriașă. La asta se 
mai adaugă și imperfecțiunea 
transplantului de la donator, 
necesitatea terapiilor de supre-
sie imună cu riscurile canceri-
gene și infecțioase adăugate și 
evident, cu costurile uriașe pe 
care le suportă sistemul sani-
tar. Organele de sinteză, odată 
disponibile, ar soluționa și ce-
rerea, ar scădea și costurile și 
ar elimina patologiile asociate 
acum transplantului.

Un articol publicat în apri-
lie 2019 prezintă sinteza în la-
borator de țesut similar țesutu-
lui cerebral plecând de la celule 
stem pluripotente. Pe lângă 
implicațiile extraordinare evi-
dente dar încă greu de atins, pe 

care le deschide acest studiu, 
există și rezultate care pot fi 
utilizate imediat.  Funcționali-
tate similară țesutului cerebral, 
permite ca pe astfel de culturi 
să se poată realiza cercetări uti-
le în neurologie. Modelul creat 
astfel poate fi folosit în simula-
rea efectului medicamentelor 
în infecțiile cu virus Zika, in-
fecții care afectează un milliard 
de oameni.

Cererea de transplante de 
organ este cu mult mai mare 
față de disponibilitatea acestor 
organe de la donator. Sinteza 
de organe în laborator, plecând 
de la celule stem este în acest 
moment ținta principală, și cu 
posibilități reale de a fi atinsă, a 
medicinei regenerative.

Medicina regenerativă apli-
cată în bolile degenerative sau 
autoimmune sau aplicațiile 
ortopedice, oftalmologice, din 
domeniul chirurgiei plastice 
sunt și ele puncte de maxim 
interes și care mobilizează 
colective de cercetare pe ma-
pamond.

Se încearcă, de exemplu, 
sintetizarea facială la indivizii 
care au suferit traume impor-
tante cranio-faciale, în teatrele 
de război sau după accidentări 

Dr� Eduard Ursuleanu,
Medic chirurg
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diverse. Studiile din ortopedie 
promit oase cu rezistență cres-
cută iar transplantul de retină, 
prin injectare de celule stem 
pluripotente de la donor, a fost 
realizat, Osaka, martie 2017.

Acest domeniu este la gra-
nița dintre medicină, genetică, 
biologie moleculară, biotehno-
logie bioinginerie, biofizică și 
biochimie și dincolo de sinteza 
de organe ne așteaptă de fapt 
ceva cu mult mai important. 
Mai important decât să poți 
sintetiza un pancreas, sau un 
plămân sau un cord identic cu 
cel afectat, disfuncțional, trau-
matizat. Manipularea celulelor 
stem deține cheia procesului de 
îmbătrânire și implicit legătura 
dintre îmbătrânire și patologii-
le asociate. 

Practic, nu va mai fi nevoie 
de sinteza de organ sau de țe-
suturi pentru că administrarea 
celulelor potrivite (ca la reti-
nă)  sau a mediatorilor secre-
tați de aceste celule va reface, 
va recompune organul afectat 
in situ, la individul bolnav. 
Deși pare science fiction, sunt 
studii care arată interacțiu-
nea celulelor stem cu mediul, 
cu celulele gazdă din organul 
țintă, cu sistemul imun, fac-

torii epigenetici precum și alti 
factori pe care doar îi bănuim 
acum. Capacitățile regenerati-
ve ale celulelor stem, diminua-
rea acestor capacități la individ 
odată cu trecerea timpului, au 
o legătură clară cu procesele de 
îmbătrânire, cu mecanismele 
de moarte celulară. Capacitatea 
de diferențiere a acestor celule 
scade cu avansarea în vârstă și 
cu complexitatea organismu-
lui studiat, fiind diferită și mai 
slabă la mamifere față de specii 
inferioare. Capacitatea rege-
nerativă a ficatului la om pare 
conservată mult mai bine față 
de capacitatea de regenerare a 
unor organe cu complexitate 
similară. Practic, în afară de 
ficat, piele și măduvă, regene-
rarea organelor la om pare să fi 
platit prețul superiorității spe-
ciei pe scara evoluției.

Există organisme care par 
blocate în faza embrionară, din 
punct de vedere al capacită-
ții de regenerare deși biologic 
sunt adulte, sau specii ai căror 
indivizi conțin, de asemenea la 
vârsta adultă, până la 20% ce-
lule stem, din totalul celulelor. 
Hidra, organism acvatic tubu-
lar, reușește ca într-un interval 
de câteva zile să regenereze doi 

indivizi în urma secționării 
exemplarului studiat în jumă-
tate. Există specii de viermi cu 
un ridicat conținut de celule 
stem disponibile oricând pen-
tru diferențiere. Salamandre-
le pot regenera în câteva zile 
membre sau coada, dar me-
canismul este diferit. Celule 
adulte, diferențiate, parcurg un 
traseu invers fiind convertite în 
celule stem. Aceste celule stem 
migrează la locul traumei și se 
diferențiază local regenerând 
segmentul anatomic amputat.

Biologia regenerativă, sau 
zoologia regenerativă, repre-
zintă o sursă importantă de 
informații care, se speră, pot 
fi extrapolate în medicina re-
generativă umană. Paralelele 
între mecanismele biologice de 
regenerare existente la aceste 
organisme și posibilitatea ac-
tivării acelorași procese la om 
este unul dintre subiectele de 
studiu actuale.

Fără îndoială, medicina re-
generativă va cunoaște o dezvol-
tare explozivă în anii care vin.

Medicina regenerativă poa-
te stopa, ameliora, inversa pro-
cesele biologice și mecanimsele 
care duc la îmbătrânire și boală. 
 (text adaptat)
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„Trebuie să folosim cea mai eficientă „Trebuie să folosim cea mai eficientă 
și mai simplă tehnică în vederea și mai simplă tehnică în vederea 

obținerii rezultatului cel mai bun”obținerii rezultatului cel mai bun”

Interviu realizat cu Prof� Dr� Dan Mircea Enescu, Președinte Asociația Chirurgilor 
Plasticieni din România - A.C.P.R, manager Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 

”Grigore Alexandrescu”, București

Care sunt 
tendințele în 
chirurgia plastică?

Tendințele secolului XXI? 
Să poți gândi mai mult, să re-
ușești să selecționezi din toată 
această tehnologie și tehnici de 
operare ceea ce este mai bine 
pentru pacient. Trebuie să gă-
sim mereu cea mai eficientă și 
mai simplă tehnică în vederea 
obținerii rezultatului cel mai 
bun.

Sunteți chirurg 
plastician la un 
spital de copii� 

Este diferit lucrul 
cu copiii față de 
tratarea adulților, în 
domeniul dvs?

Da, la copii este mult mai 
dificil pentru că ei sunt în creș-
tere și operația trebuie să rezis-
te probei timpului.

Sunt pacienți pe care i-am 
operat la câteva zile de la naște-
re, pe alții la un an. Intervențiile 

se fac progresiv asfel încât, până 
la 18 ani să iasă perfect. Pacien-
tul-copil trebuie urmărit. Sunt o 
mulțime de etape ale vieții prin 
care trece: grădinița, școala, 
unde este greu pentru cei cu mici 
disfuncții sau diferite cicatrici.

Un chirurg de chirurgie 
plastică pentru copii are altă 
tehnică decât unul pentru 

adulți. Elasticitatea este alta la 
copil. Desigur, nu putem face 
minuni. Cele mai importante 
puncte în relația medic-paci-
ent sunt conexiunea și expli-
cația intervenției pacientului și 
aparținătorului: copil-părinți, 
adult. Pacienții trebuie să în-
țeleagă exact cât se poate face, 
trebuie să avem certitudinea 
că au înțeles, să ne asigurăm 
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că viziunea noastră pentru re-
construcție este clară, și poate, 
dacă avem și documentația 
necesară, să le arătăm ce se 
poate face, prin comparație și 
referire la ce se poate realiza în 
alte țări. 

Care sunt cele mai 
noi proceduri în 
domeniul arsurilor? 

Vă spun, ca medic care o 
viață întreagă a tratat arsuri, 
că ”a fi tratat în străinătate de 
arsură”, aproape că nu poate 
fi de înțeles. De ce trebuie să 
trimitem pacienții la alte spita-
le când știu că în această țară 
există posibilități? Faptul că 
noi am tratat și am salvat paci-
enți cu suprafețe uriașe de ar-
suri, de 80%, 90%  în condițiile 
acestea, fără fluxuri laminare și 
fără băi terapeutice, este o per-
formanță asupra căreia noi nu 
ne îndoim.

Doresc să vă anunț că peste 
tot în lume, lucrurile se desfă-
șoară din ce în ce mai bazal și 
din ce în ce mai simplu. Noi 
încercăm să le complicăm iar 
ei încearcă să le simplifice. O 
să redau exemplul colegului 
nostru, Dr. Ciprian Isacu, ce 
tratează pacienți în Franța, în-
tr-un mic orășel în care are o 
secție cu 10 paturi, câteva asis-
tente și un doctor. Noi  avem 
10 doctori și 50 de asistente tot 
la 10 paturi și putem să tratăm 
corespunzător. Dr. Ciprian 
Isacu ne-a relatat că tratează 
pacienții cu onestitate, fără 
fluxuri laminare și fără băi te-
rapeutice. Singura diferență 

este că ei au la dispoziție piele 
pentru tratamentul arsurilor 
extensive. După tragedia Co-
lectiv, a venit în țară și ne-a 
spus "Jos pălăria pentru ceea ce 
am văzut, pacienții nu ar fi fost 
tratați mai bine nici în Franța, 
nici în Belgia".

Consider că aceasta este so-
luția, simplitate și eficiență. 

Consider că discuția este 
despre faptul că la noi nu s-a 
înțeles că de arsură se moare 
peste tot, în orice țară, și că, 
cu sau fără baie terapeutică, 
cu sau fără flux laminar, trata-
mentul este important și îl poți 
face în condiții decente.

 Într-o sală de operație do-
tată elementar, sunt convins 
că ne putem desfășura liniștiți 
activitatea, așa cum am făcut 
o viață întreagă. Tragedia “Co-
lectiv”, acea gravă nenorocire 
națională, a fost un moment în 
care orice națiune se confruntă 
cu limitele sale, oriunde te-ai 
duce în această lume. Dacă se 
întâmplă un accident, presa 
transmite, arată cum vin sal-
vări, cum pleacă cu pacienții 
și se spune “s-au dus la spital”, 
după care se termină. 

Când au ajuns la cuvântul 
acesta miraculos “spital”, se 
presupune că acei medici unde 
s-au dus pacienții au făcut tot 
ce au putut ca să îi salveze. La 
pacienții aduși de la Colectiv 
s-a identificat de 4 ori doza 
letală de acid cianhidric, into-
xicație cu monoxid de carbon. 
La incendiu au fost tempe-
raturi de 1500 grade, caz ne-

maiîntâlnit în România, și am 
luptat sa salvăm vieți.

La trei zile după gestiona-
rea acestei tragedii, am vizitat 
câteva spitale împreună cu 
echipa care venise de la Banca 
Mondială. Am fost mirat să văd 
că aceste spitale pe care le știam 
sărace erau dotate cu aparatu-
ră, cu paturi impecabile, unde 
puteau fi internați pacienții.

Este vorba de onoarea pro-
fesiei, de faptul că aceste per-
soane care se numesc “medici” 
și aceste locuri care se numesc 
“spitale”, așa cum sunt ele, sunt 
ale noastre, în ele ne desfă-
șurăm viața profesională de 
mulți ani și în ele obținem per-
formanțe pe care le invidiază 
multe centre medicale de mare 
calitate din lume.

Doresc să vă informez că 
Spitalul Grigore Alexandrescu 
a obținut distincția de “Flag 
of Europe”. Am întrebat de 
unde până unde, un biet spital 
vechi de 130 de ani, să obțină 
o asemenea distincție. Mi-au 
comunicat că distincția  a fost 
acordată urmare a progresului 
nostru rapid și eficient.

În general, țările nu mai 
investesc în construcția de 
spitale noi, eu cred că nici în 
America, după tragedia World 
Trade Center nu s-a mai con-
struit niciun spital, și nici în 
Europa nu am văzut. Ele sunt 
menținute, renovate și reechi-
pate periodic pentru a funcți-
ona în condiții decente, pentru 
a putea asigura actul medical 
într-un mod corespunzător. 
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XC-2415-02XC-2000-Web-01Spin plus Centrifuge 1

PRP - Centrifuge și Eprubete

www.aestheticshop.ro, tel: 0731 059 190, email: contact@aeneas9.ro

Centrifuge:

XC-2000 - 899 lei, TVA inclus

XC-2415 - 1199 lei, TVA inclus

XC-SpinPlus - 1399 lei, TVA inclus

Eprubete PRP - PlasmaLift (cu Gel și ACD - anticoagulant):

7 ml  1 buc - 50 lei

10 buc - 47 lei / buc 

10 ml 1 buc - 62 lei

10 buc - 60 lei / buc 

50 buc - 56 lei / buc 

200 buc - 52 lei / buc 

15 ml 1 buc - 98 lei

10 buc - 93 lei / buc 

epr PRP 7ml - PlasmaLiftepr PRP - 15ml - PlasmaLiftepr PRP - 10ml - PlasmaLift
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twist sketchscrew 1multi fillL-type Cannula (Molding Cog) double-screwcarven bsp-type

Fire Resorbabile: 

PDO:

Mono - 5 lei / fir, TVA inclus

Mono - Canulă - pentru Ochi și Buze - 20 
lei / fir, TVA inclus
Mono - Canulă - Multifir (10 fire) - 50lei / 
10 fire, TVA inclus
Twist (twin sau tornado) - 13 lei / fir, TVA 
inclus

Screw - 10 lei / fir, TVA inclus

Double Screw - 13 lei / fir, TVA inclus

Cavern Screw - 100 lei / fir, TVA inclus

COG Screw -  40 lei / fir, TVA inclus

Double COG - 25 lei / fir TVA inclus

COG pentru Nas - 50 lei / fir, TVA inclus

8D COG - Canulă - 50 lei / fir, TVA inclus

Molded COG (MINT type) - 120 lei / fir, 
TVA inclus
Dual Needle - COG & MINT COG - 200 lei 
/ fir, TVA inclus

PLLA:

Mono - 13 lei / fir, TVA inclus

Twist (twin sau tornado) - 20 lei / fir, TVA 
inclus 

Screw - 16 lei / fir, TVA inclus

Double Screw - 22 lei / fir, TVA inclus 

Double COG - 70 lei / fir, TVA inclus 

8D COG - Canulă - 75 lei / fir, TVA inclus

P(LA/CL):

Mono - 14 lei / fir, TVA inclus

Mono - Canulă - Multifir (10 fire) - 60 lei 
/ fir, TVA inclus 

Screw - 17 lei / fir, TVA inclus

Double Screw - 24 lei / fir, TVA inclus 

COG pentru Nas - 80 lei / fir, TVA inclus

8D COG - Canulă - 80 lei / fir, TVA inclus

Molded COG (MINT type) - 150 lei / fir, 
TVA inclus 
Dual Needle - COG & MINT COG - de la 
250 lei / fir, TVA inclus

Mono c

L-type Cannula For Eyes

FG - NoseDual Needle

Double COG baeifobincdplldng 1

Fire Resorbabile - PDO; PLLA; P(LA/CL)

www.aestheticshop.ro, tel: 0731 059 190, email: contact@aeneas9.ro
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TSK - Steriglide CanulaTSK - Steriglide Canula - Awards needletech 32g 8mm

needletech 32g 4mmNeedleflex - 27G 50mmneedleflex - 25G 38mm

HSW - 1 ml - luer lock
dispoderm-flexible 
-micro-cannula-for-filler-injection

BoNT-needle-TSK-34GBD - Luer Lock - 1mlAc - TSK - utw dermal needles

ac - TSK - Low-Dead-Space-Hub-BoNT - Botox

ac - 33G BoNT

1ml-luer-lock-syringe

1ml bd -need29

03ml-syringe-32g -needle-loveliness

Ace:

De la 18G până la 34G (grosime)

De la 4 mm; 6 mm; 8 mm; 9 mm; 13 mm… la 50 mm (lungime)

Mărci: TSK; Kipic; MesoTech

De la 0.2 lei la 4.5 lei / buc

Pentru: injectat; Mezoterapie; Botox; Acid Hialuronic,…

Canule:

De la 18G până la 30G (grosime)

De la 25 mm; 38 mm; 50 mm;… la 110 mm (lungime)

Mărci: TSK; DispoDerm; Needleflex

De la 14.95 lei la 29.95 lei / buc

Pentru: injectat pt - Acid Hialuronic;…

Seringi:

Luer Lock

De la 0.3 ml; 0.5 ml; 1 ml… 10 ml

Model special pentru Botox cu reglare pentru marca injectată în 
unități.

De la 0.4 lei până la 30 lei / buc

AestheticShop.ro
Ace, Canule și Seringi: TSK; MesoTech; DispoDerm; BD

mesotherapy-kipic-needle-30gx4mmmesotherapy-kipic-needle-27gx4mm
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DermaPen:

cu fir - Carcasă plastic - 188 lei cu TVA inclus

cu fir - Dr. Pen A1 - carcasă aluminiu / plastic - 299 lei cu TVA inclus

Dermal Pen - fără fir - Dr. Pen A6 - carcasă aluminiu - 677 lei cu 
TVA inclus

Hydra Pen - fără fir - H2 - carcasă plastic - cu rezervor substanță 
- 999 lei cu TVA inclus

Ace DermaPen:

12 ace; 36 ace; Nano,... de la 9,99 lei / buc 

mccm-medical-cosmetics-product-
antiaging-flash-ampoules-0-600x600

masks

lip Liner

IMG_9766HIALURONIDAZA-INJECTABLE-20x5ml

HAIR-COC-KTAIL-IN-JEC-TA-BLE-10x5-ml-
0076-M-C-C-M-987654

h2 cdermapen-ultima-a6-7Dermal Pen SC23

Dermal Pen sc 175 b .jpeg

Dermal Pen -  Needle Carteidges

cream

bb-cc-dd

Arcaya 2

ace h2  1

ace griace dermapen albastre

Mezoterapie - Dermapen și Fiole Profesionale - Arcaya & MCCM

Arcaya: 

Fiole Profesionale - 30 modele - de la 4,99 lei / buc

Măști Startere Creme

Lip Liner Serumuri Eye Liner

MCCM: 

Fiole Profesionale Mezoterapie: 35 modele - ex. Hialuronidaza 
5ml 150 UI - 25 lei cu TVA inclus

Cocktail Mezoterapie: 14 modele - ex. Hair 5ml - 24 lei cu TVA inclus

Fiole Topice: 9 modele

Măști

www.aestheticshop.ro, tel: 0731 059 190, email: contact@aeneas9.ro
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Camere Hiperbarice

Cameră Hiperbarică  
- gonflabilă  
- poziţie orizontală  
- de la 45,000 lei cu TVA inclus

Cameră Hiperbarică  
- gonflabilă  
- poziţie orizontală + șezut  
- de la 53,000 lei cu TVA inclus

Cameră Hiperbarică  
- gonflabilă  
- poziţie șezut  
- de la 50,000 lei cu TVA inclus
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Camere Hiperbarice

www.aestheticshop.ro, tel: 0731 059 190, email: contact@aeneas9.ro

Cameră Hiperbarică  
- gonflabilă  
- pentru Scaun cu Rotile  
- de la 73,000 lei cu TVA inclus

Cameră Hiperbarică  
- gonflabilă  
- pentru 4 persoane  
- de la 110,000 lei cu TVA inclus

Cameră Hiperbarică  
- metalică  
- poziţie orizontală  
- de la 110,000 lei cu TVA inclus
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AKNET PRO>SKIN 
SUPLIMENT ALIMENTAR 

Probiotic pentru toate tipurile de acnee 
inclusiv acneea innamatorie.

Normalizează și uniformizează tenul.

Mod de utilizare: 
Cura timp de 3 luni 

câte 1 capsulă/zi.

Conține:  
3 tulpini de fermentații de acid lactic 

– Lactobacillus plantarum  ICIM01
- Lactobacillus reuteri ICIM02

- Lactobacillus rhamnosus ICIM03
Biotină 


