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EDITTORIAL

De ce suntem frunta]i
la num/rul de pensionari
pe caz de boal/?
Pensionarea de invaliditate ºi boalã în România a fost pânã în
prezent, mai mult sau mai puþin consideratã o formã mascatã de protecþie socialã, în special în acele zone cu lipsã acutã a locurilor de
muncã. Situaþia s-a acutizat în special în aceºti ultimi ani de crizã ºi
în condiþiile unui sistem de sãnãtate deficitar. Existã însã o serie de
factori de risc ºi împrejurãri obiective care concurã la realizarea acestui record nedorit de pensionaþi pe caz de invaliditate sau boalã, dacã
ne referim numai la aceia care au primit pe drept aceastã încadrare.
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omânia este pe primul loc în UE la morbiditate având cauzã tuberculoza, cancerul ºi bolile cardio-vasculare.
România este pe locul 4 în lume ca numãr de fumãtori.
Populaþia femininã este foarte “încãrcatã” ca incidenþã a
bolilor pensionabile, pentru cã, dupã ce au nãscut ºi crescut un numãr mai mare de copii decât media în UE, cu o duratã a concediului
postnatal înainte de 1990 mult mai micã, în perioada de activitate
au lucrat în munci grele, ca sudor, tâmplar, macaragiu, pentru care
legislaþia le-ar fi protejat în alte þãri europene.
Zonele cu cei mai mulþi bolnavi pensionaþi sunt zonele cele mai
sãrace, cu speranþa de viaþã cea mai micã, acestea constituind
peste 70% din populaþia totalã; de exemplu, zona de N-E a þãrii are o
medie a duratei vieþii cu câþiva ani sub cea din zonele dezvoltate.
Paradoxal este cã foarte mulþi bolnavi nu se pensioneazã, de fapt
lucreazã pentru a-ºi întreþine familiile. Ei sunt acceptaþi de angajatori, mai ales dacã au vechime în acel serviciu.
Cine cere pensionarea de invaliditate? În primul rând bolnavi
care au lucrat chiar ºi dupã ce ar fi avut drept sã se pensioneze pe
caz de boalã, a cãror întreprindere s-a închis. Apoi sunt micii întreprinzãtori, bolnavi care au lucrat cu program flexibil, iar acum din
cauza crizei au intrat în faliment. La nivelul întregii þãri avem circa
3000 de pacienþi cu pensii de invaliditate internaþionale, ale cãror
dosare au intrat în platã dupã 2007. Ultimii sunt pacienþii care au o
afecþiune gravã.
Câþi pensionari sunt în realitate? În total avem 883 135 pensionari de invaliditate la sfârºitul anului 2009. În plus faþã de 2008 sunt
10 633 cazuri. Nu ºtim câþi din aceºtia au decedat sau au trecut la
pensie de limitã de vârstã. Putem spera într-un raport statistic corect
peste 3 ani, dupã introducerea unui program comun de arhivare electronicã.
 C/lin M/rcu]anu
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INTERVIU

Cu ocazia Zilei Mondiale a Rinichiului,
Fresenius NephroCare le ofer/ pacien[ilor
dializa[i teste gratuite de evaluare
a \nc/rc/rii cu ap/ a organismului
1. La 12 martie este sãrbãtoritã în întreaga
lume Ziua Mondialã a Rinichiului. Cum v-aþi pregãtit
pentru a marca aceastã zi?
Cu ocazia acestei zile, Fresenius NephroCare
deschide larg porþile centrului sãu de dializã din Bucureºti, din Strada Jiului nr. 140, ºi oferã, în perioada 15-27 martie, pacienþilor hemodializaþi, dializaþi
peritoneal ºi transplantaþi renal oportunitatea de a
realiza gratuit testul de evaluare a încãrcãrii cu apã
a organismului. Subliniez faptul cã vom primi orice
pacient dializat, indiferent de centrul în care îºi urmeazã tratamentul, întrucât este vorba despre un
test important pentru diagnosticarea stãrii lor de sãnãtate. Totodatã, rezultatele acestui test pot fi foarte utile pentru medicii care îi trateazã în mod uzual.
Toþi cei interesaþi se pot programa ºi pot afla informaþii suplimentare de la Dr. Mihaela Baciu, manager
responsabil de relaþia cu pacienþii (0723.550.123;
mihaela.baciu@fmc-ag.com). În plus, eu ºi colegii
mei doctori vom fi disponibili cu sfaturi medicale pe
toatã perioada campaniei.
2. Ce anume presupune acest test ºi cât de
important este el pentru pacienþii dializaþi?
Testul de evaluare a încãrcãrii cu apã a organismului presupune o tehnologie inovatoare, special
realizatã de Fresenius pentru pacienþii dializaþi, ºi
oferã informaþii valoroase despre statusul hidric al
organismului. Excesul de lichide este o problemã
comunã a pacienþilor dializaþi, din cauza incapacitãþii rinichilor de a elimina toxinele ºi lichidele acumulate în organism. Prin realizarea acestui test,
echipa medicalã poate determina atât cantitatea de
apã intra- ºi extracelularã, cât ºi masa de þesut muscular ºi adipos, stabilind astfel o terapie persona-
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Interviu cu Dr.
Christian Klein,
Medic Primar
Nefrologie la
Fresenius
NephroCare
România "Dr.
Carol Davila"
Bucure]ti

lizatã pentru nevoile pacientului. Hiperhidratarea organismului contribuie la
creºterea tensiunii arteriale, fiind un factor de risc în
dezvoltarea evenimentelor
cardiovasculare ºi principala cauzã de mortalitate
la nivel mondial. De aceea, cu ajutorul informaþiilor
obþinute prin efectuarea acestui test, putem sã stabilim terapii adecvate corectãrii excesului de lichide
ºi sã minimizãm astfel de riscuri.
3. Cât de complicatã este realizarea unui astfel
de test pentru pacienþi?
Pentru pacienþi, testul de evaluare a încãrcãrii
cu apã a organismului este noninvaziv, uºor de realizat ºi rapid, prin montarea unor electrozi la nivelul
membrelor. Mai precis, în aproximativ 2 minute, pacientul primeºte informaþii despre statusul hidric al
organismului sãu. Subliniez faptul cã aceastã tehnologie nu este prezentã decât în centrele Fresenius.
Fresenius NephroCare, pe scurt:
 Echipã medicalã profesionistã
 Produse ºi servicii la cele mai înalte standarde de calitate
 Echipamente de ultimã generaþie
 Certificare TUV SUD ºi Good Dialysis Practice
 Transport în cele mai bune condiþii
 Dializã de vacanþã în þarã ºi în strãinãtate
 Respect pentru pacienþi prin implementarea
unui model organizaþional performant
 Gratuitate totalã pentru pacient
Fresenius NephroCare România este liderul pieþei private de servicii de dializã din România, având
9 centre în toatã þara (Bucureºti, Iaºi, Constanþa,
Oradea, Bacãu, Piteºti, Braºov, ªtei ºi Oneºti).
Fresenius face parte din programul Holiday
Dialysis International, prin care oferã pacienþilor sãi
beneficiul unic de a cãlãtori liber atât în þarã, cât ºi
în strãinãtate, putând totodatã sã-ºi urmeze tratamentul în cele mai bune condiþii, sub standardele
Fresenius.
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Glaucomul
www.amaoptimex.ro
Dr. Andrei FILIP
Medic Specialist
Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e
Medicale
www.drfilip.ro

laucomul este o boalã a nervului optic, cu cauze
necunoscute, care poate fi însoþitã de tulburãri
de tensiune intraocularã. Este o afecþiune ocularã cronicã, bilateralã, asociatã cu deteriorarea nervului optic. Dacã boala nu este depistatã la timp se poate
ajunge ºi la orbire.
Glaucomul cu tensiune normalã este ºi mai dificil
de diagnosticat ºi de tratat. Glaucomul poate apãrea
la orice vârstã, chiar ºi la copil, dar este mai frecvent
la vârste de peste 40 de ani. Persoanele care au cazuri de glaucom în familie prezintã un risc crescut de
apariþie a bolii.
Glaucomul este o boalã progresivã, care dureazã
toatã viaþa ºi pentru care nu se cunoaºte încã niciun
tratament de vindeca. Dar, cu un tratament corect, vederea poate fi pãstratã de asemenea toatã viaþa. Este
o boalã periculoasã ºi vicleanã deoarece, de cele mai
multe ori, nu prezintã niciun semn bolnavului. Atunci
când persoana în cauzã constatã sau conºtientizeazã
o înrãutãþire a vederii, de cele mai multe ori este prea
târziu, iar medicul nu mai poate remedia situaþia. În
glaucom, pierderea vederii, la orice nivel, produsã
pânã în momentul diagnosticãrii ºi al începerii tratamentului este ireversibilã.
Singurul mod de a descoperi la timp aceastã afecþiune este de a efectua controale periodice la medicul
oftalmolog.
În prezent existã metode moderne pentru a diagnostica din vreme glaucomul. Recomandarea este ca,
dupã vârsta de 40 de ani, fiecare sã meargã la doctorul oftalmolog o datã pe an ºi sã efectueze investigaþii ca: mãsurarea presiunii intraoculare, examinarea
fundului de ochi, examenul câmpului vizual, pahimetrie ºi tomografie de nerv optic. Cu ajutorul acestor investigaþii se poate depista orice formã de glaucom în
stadii foarte incipiente ºi se poate determina gradul de
risc pentru aceastã boalã.
Este important de ºtiut cã majoritatea medicamentelor sunt eficiente pentru reducerea presiunii intraoculare. Cele mai multe medicamente de acest tip
se prezintã sub forma de picãturi pentru ochi. Acestea
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PUNCT DE VEDERE
sunt uºor de administrat ºi sunt compensate de casa
de asigurãri. Dacã aceste picãturi nu pot controla suficient evoluþia bolii, se recurge la tratamentul laser sau
chirurgical.
Trebuie reþinut faptul cã glaucomul se poate agrava fãrã ca pacientul sã-ºi dea seama. Este foarte importantã seriozitatea în respectarea tratamentului ºi a
indicaþiilor medicului. Controalele se vor efectua periodic ºi, în funcþie de caz, când se va mãsura presiunea
intraocularã se va examina fundul de ochi ºi se vor
face investigaþii precum examenul de câmp vizual sau
tomografia de nerv optic.
Pacientul glaucomatos trebuie luat în evidenþã ºi
de medicul de familie. Acesta trebuie sã ºtie când sã
trimitã un pacient de urgenþã la oftalmolog, având în
vedere cã, de exemplu în atacul de glaucom, pe lângã
simptomele oculare (vedere înceþoºatã care poate
scãdea rapid, halouri colorate în jurul surselor de luminã, dureri oculare ºi perioculare) apar ºi simptome
generale care pot domina tabloul (greþuri, vãrsaturi,
adinamie, bradicardie, extremitãþi reci), fãcând astfel
mai greu diagnosticul diferenþial.
În concluzie, glaucomul este o boalã “insidioasã”,
fãrã manifestãri zgomotoase, cu o incidenþã din ce în
ce mai crescutã ºi, dacã nu este tratatã corect, duce
la orbire permanentã ºi ireversibilã. Vizitele periodice
la medicul oftalmolog, investigaþiile complete ºi corecte, tratamentul administrat corect în funcþie de caz
ºi efectuat cu seriozitate de pacient pot preveni efectele nedorite ale acestei boli.
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Strabismul la adult - întreb/ri ]i r/spunsuri
Dr. Daniela CIOPLEAN
Medic Primar Oftalmolog
Pre]edintele Societ/[ii
Rom`ne de Strabologie
]i Oftalmopediatrie
Clinica Oftapro
www.oftapro.ro

tunci când eram rezidentã am învãþat cã strabismul la adult “nu se opereazã pentru cã revine”
ºi cã “paraliziile muºchilor oculari sunt probleme neurologice ºi trebuie tratate de neurolog”.
Întâmplarea a fãcut ca odatã cu ºansa de a studia ºi de a mã antrena în domeniul strabologiei în
strãinãtate sã aflu cã aceste informaþii erau de mult
depãºite ºi derivau dintr-o insuficientã informare în
aceastã delicatã ºi dificilã subspecialitate care se
numeºte strabologie.
Cei 14 ani de experienþã acumulatã în acest domeniu nu numai cã au contrazis aceste idei, dar au
ºi schimbat în bine, din multe puncte de vedere, inclusiv psiho-social, viaþa a nenumãraþi tineri ºi adulþi
marcaþi de strabism.

A

Care sunt originile strabismului la adult?
Existã douã mari categorii: strabismele cu origini în copilãrie ºi strabismele dobândite, rezultate
în urma unor traumatisme, infecþii, afecþiuni vasculare sau tumori cerebrale ori afecþiuni generale (ex.
diabet, boli endocrine etc.).

Care sunt problemele specifice ale strabismului la adult?
Spre deosebire de copil, la care miza tratamentului în strabism este recuperarea sau obþinerea vederii binoculare (adicã a capacitãþii de a vedea normal atât cu fiecare ochi în parte cât ºi binocular, tridimensional), la adult o parte din aceste lucruri nu
sunt posibile din cauza faptului cã formarea vederii
binoculare se terminã în jurul vârstei de 7-8 ani, iar
esenþialã este perioada de pânã la 2 ani. Ea poate
fi recuperatã ºi la adult acolo unde a existat în prealabil, dar nu poate fi obþinutã la cei care nu au avuto niciodatã.

Se opereaz/ strabismul la adult?
Desigur, strabismul la adult poate fi operat cu
rezultate foarte bune.
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Care sunt strabismele adultului care nu
pot fi operate?
Fiecare caz are particularitãþile lui, iar chirurgia
ºi prognosticul sunt individualizate în urma unui
consult minuþios, care va examina toate aspectele
acestuia. Strabismele paralitice se opereazã în general dupã un an de la instalare ºi nu se opereazã
cele cu unghi foarte mic sau cele la care existã o
contraindicaþie majorã de naturã vitalã.

Sunt necesare mai multe interven[ii?
În funcþie de experienþa chirurgului ºi de complexitatea strabismului acesta se poate corecta printr-o intervenþie sau mai multe. Mai mult de 70-80%
se corecteazã printr-o singurã intervenþie. Rata celor
care necesitã mai mult de douã intervenþii este
foarte micã, sub 5%.

Exist/ riscul de a vedea dublu dup/
interven[ie?
Da, existã acest risc, dar procentual este foarte
mic. Aproape toþi pacienþii operaþi de strabism (inclusiv copiii) trec printr-o perioadã de adaptare a creierului la un nou tip de percepþie, în care vederea
dublã poate fi prezentã, dar este tranzitorie în peste
95% din cazuri.
Când este persistentã se poate rezolva cu ajutorul ochelarilor sau, dacã acest lucru nu este posibil, printr-o reintervenþie.

Este adev/rat c/ strabismele “revin”?
Este posibil ca, în timp, în special la pacienþii cu
ochi leneº (ambliopie), ochiul respectiv sã înceapã
sã devieze, dar, de regulã, la intervale mari de timp
ºi nu obligatoriu.

Care sunt rezultatele?
Bune. Nu întotdeauna este posibilã obþinerea
unui aspect perfect normal, dar cu certitudine se
poate obþine cel puþin o situaþie foarte apropiatã de
normal. Sunt dezechilibre vechi, cu bãtaie pe termen lung ºi, din acest motiv, pacientul trebuie sã
înþeleagã exact datele situaþiei lui particulare ºi care
sunt limitele tratamentului chirurgical.

Exist/ nout/[i în tratamentul strabismului
la adult?
Da, chirurgia cu suturi ajustabile ºi tratamentul
cu toxina botulinicã, indicaþia pentru acestea fiind
stabilitã de medicul strabolog în funcþie de particularitãþile cazului.
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"Fratele meu mi-a salvat via[a"
("Sibling Transplant" sau Transplantul alogen fraternar cu celule stem)
"Fiul dumneavoastr/ sufer/ de
leucemie!"
V/ pute[i imagina c`t este de dureros
pentru o mam/ s/ aud/ a]a ceva?
Din p/cate, Wendy Doheney a fost
nevoit/ s/ aud/ acest diagnostic
de dou/ ori \n via[/.
rima datã s-a întâmplat în anul în care, fiul ei
Keegan, împlinea vârsta de numai doi ani. Din
fericire, doctorii au reuºit sã inducã remisia
leucemiei, fapt pentru care întreaga familie a devenit optimistã. Însã, trei ani mai târziu, semne ale
bolii au început sã reaparã.
Instinctele materne ale lui Wendy s-au dovedit a
fi corecte, deoarece boala lui Keegan revenise. Cu
toate acestea, o razã de speranþã exista datoritã
faptului cã soþii Doheney au decis sã recolteze ºi sã
depoziteze sângele placentar la naºterea celui de-al
doilea copil al lor, Keldan. În cazul în care ar exista
compatibilitate imunologicã între fraþi, doctorii ar
putea utiliza celulele stem din sângele placentar, în
vederea tratãrii leucemiei de care suferea Keegan.
Rezultatele analizelor nu s-au lãsat mult timp
aºteptate. La scurt timp, familia Doheney a aflat cã
existã compatibilitate imunologicã între cei doi fraþi.
Prin urmare, doctorii au hotãrât sã efectueze transplantul de celule stem hematopoietice din sângele
placentar recoltat la naºterea fratelui mai mic. Cu
ajutorul transplantului s-a obþinut vindecarea bolii,
Keegan menþinându-se sãnãtos pe toatã durata
celor 10 ani care s-au scurs de la momentul respectiv. În prezent este un atlet de performanþã ºi un
student remarcabil, legãtura dintre cei doi fraþi devenind tot mai strânsã în urma acestei întâmplãri.
Keegan îi este recunoscãtor fratelui sãu: “Fratele meu mai mic mi-a salvat viaþa! Dacã n-ar fi fost
el, eu n-aº fi ajuns pânã aici!”
Transplantul înrudit oferã ºansa ca grefa sã
poatã fi utilizatã de cãtre alte rude de gradul I ale
copilului la a cãrui naºtere s-au prelevat celule
stem (îndeosebi la fraþii având aceeaºi pãrinþi). În
absenþa unei astfel de grefe, efectuarea transplantului trebuie sã fie temporizatã pânã la gãsirea unui
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donator compatibil în familie sau în registrele publice, sau chiar sã nu se poatã efectua, prin neidentificarea unui astfel de donator.

CORD BLOOD CENTER RO
este prima companie autorizatã în România
sã ofere servicii de “family banking” de sânge placentar.
În luna iulie 2008 am inaugurat la Cluj prima
bancã de celule stem din România în regim privat, în martie 2009 am lansat prima bancã de
celule stem din Bucureºti. În septembrie 2009,
calitatea serviciilor a fost recunoscutã ºi certificatã prin sistemul de management al calitãþii ISO
9001, fiind singura bancã de sânge placentar din
România care deþine acest certificat.

www.cordcenter.ro
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DISFUNC{IA ERECTIL?

Disfunc[ia erectil/,
barometru al st/rii de s/n/tate



Zilnic suntem bombarda[i
prin intermediul ziarelor,
revistelor ]i internetului de
numeroase reclame care vorbesc
despre poten[/ "tare ca piatra" sau
"erec[ie timp de 4 zile", \ncerc`nd
astfel s/ v`nd/ diferite produse cu
efect miraculos asupra tulbur/rilor,
reale sau imaginare, de erec[ie.
Acest subiect, considerat tabu \n
trecut, este ]i ast/zi evitat de multe
ori \n discu[ia dintre medic ]i pacient.
Pe de alt/ parte, evolu[iile, at`t la
nivel ]tiin[ific c`t ]i \n ceea ce
prive]te gradul de informare al
pacientului, au f/cut ca, \n prezent,
disfunc[ia erectil/ s/ nu mai fie considerat/ o boal/ izolat/, ci s/ fie
privit/ ca un prim semn al unor
afec[iuni ce pot interesa aparatul
cardiovascular, sistemul nervos,
sistemul endocrin, etc.
Disfuncþia erectilã (DE), termenul modern pentru ceea ce în trecut era catalogat drept «impotenþã», reprezintã incapacitatea pacientului de a obþine
ºi menþine erecþia necesarã desfãºurãrii optime a
actului sexual. Existã patru grade de severitate ale
disfuncþiei, de la severã (absenþa completã a erecþiei), pânã la uºoarã (erecþii considerate nesatisfãcãtoare de cãtre pacient, de scurtã duratã ºi rigiditate
redusã).
Cu toate cã au existat numeroase tentative, rãmâne dificil de stabilit o incidenþã exactã a DE în
România întrucât mulþi bãrbaþi sunt reticenþi în a
discuta aceastã problemã cu medicul, sau completeazã în mod subiectiv chestionarele de autoevaluare a funcþiei erectile. Este evident însã cã aceastã
afecþiune este de multe ori ignoratã sau privitã ca o
tulburare psihicã ºi nu ca o expresie a unei stãri patologice. În þara noastrã se estimeazã cã 3% dintre
8

Dr. Cristian Persu
medic specialist
urolog, doctor în ]tiin[e
medicale

tinerii cu vârstã cuprinsã între 15-25 de ani suferã
de aceastã tulburare, în timp ce pentru intervalul de
vârstã 25-45 de ani, procentul este de 7%. Acesta
creºte la 22% în cazul bãrbaþilor cu vârste cuprinse
între 45-55 de ani [1]. Dacã în privinþa tinerilor de
cele mai multe ori DE are un substrat psihogen, cel
mai frecvent factor etiologic fiind stresul, la pacienþii
vârstnici apariþia acestor simptome este, cel mai
frecvent, semnalul debutului unor patologii ce necesitã a fi investigate ºi tratate corespunzãtor.

Disfunc[ia erectil/
Deºi mult timp s-a considerat cã majoritatea
cazurilor de DE sunt de naturã psihologicã, datele
obþinute de-a lungul ultimilor ani au demonstrat o
predominanþã a cauzelor organice, acestea fiind
responsabile pentru 60-90% din totalitatea cazurilor
ce ajung la medic. Principalele cauze ale DE sunt
diabetul zaharat, ateroscleroza, hipertensiunea arterialã, bolile neurologice, dar ºi o varietate de intervenþii chirurgicale.
Îngustarea diametrului vaselor periferice cu reducerea fluxului sangvin cãtre penis este cea mai
frecventã cauzã a DE, întâlnitã în ateromatoza aortoiliacã ºi boala vascularã perifericã în aproximativ
50% din cazuri. Acelaºi mecanism de ocluzie a vaselor sanguine îl întâlnim ºi în diabetul zaharat, cu
menþiunea cã procesul se desfãºoarã de data
aceasta la nivelul vaselor mici (arterele cavernoase)
cât ºi la nivel microvascular, rezultând neuropatia
diabeticã cu alterarea sensibilitãþii la nivel penian.
Trebuie menþionat faptul cã pânã la 75% dintre
pacienþii diabetici suferã de un grad de DE. În concluzie, DE poate fi primul semn clinic în cazul diabetului zaharat ºi bolii vasculare periferice. De aceea sunt necesare investigaþii paraclinice amãnunþite
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înainte de acordarea unui tratament medicamentos
pentru DE.
Hipertensiunea produce la rândul ei leziuni ale
microvascularizaþiei la nivel penian datoritã regimului presional crescut. Mecanismul nu este pe deplin
elucidat, dar se admite cã odatã cu refacerea peretelui vascular are loc ºi o îngroºare a acestuia. În
timp, procesul se repetã ºi în final vasele se îngusteazã, scãzând debitul sanguin necesar erecþiei. În
cazul celor 3 afecþiuni expuse mai sus: boala vascularã perifericã, diabetul zaharat ºi hipertensiunea
arterialã, este foarte important istoricul familial al
bolii, întrucât monitorizarea timpurie a pacienþilor
poate evita instalarea rapidã a complicaþiilor cât ºi
evoluþia grãbitã a bolii de bazã. Unele studii [2] considerã instalarea DE fãrã o cauzã aparentã a fi un
semn de boalã vascularã « silenþioasã » clinic, iar pacientul trebuie avertizat asupra riscului de a dezvolta în viitor o boalã cardiacã sau vascularã.
Sindromul metabolic, o entitate patologicã relativ recentã, ale cãrei implicaþii se întind în sferele
diabetului, afecþiunilor cardiovasculare ºi obezitãþii,
poate avea ca prim semn clinic o scãdere a rigiditãþii
erecþiei, iar tratamentul simptomatic în acest caz,
deºi poate rezolva suferinþa de moment a pacientului, poate fi considerat o eroare terapeuticã.
Bolile endocrine sunt responsabile de mai puþin
de 5% din totalul cazurilor de DE. De menþionat în
aceastã situaþie sunt hiperprolactinemia ºi hipertiroidismul, ambele scãzând nivelele plasmatice de
testosteron, ceea ce duce la diminuarea libidoului ºi
indirect, la tulburãri de dinamicã sexualã.
Dializa, din cadrul insuficienþei renale cronice,
duce la apariþia DE la aproximativ 50% din pacienþi,

în special din cauza neuropatiei uremice, deºi aspectele psihologice ale suferinþei nu pot fi ignorate.
Tulburãrile neurologice sunt rãspunzãtoare de
aproximativ 19% din DE de naturã organicã. Cauzele
principale sunt cele intracerebrale (boala Parkinson,
accidentele vasculare cerebrale, encefalita, epilepsia având ca punct de plecare lobul temporal), leziuni ale coloanei vertebrale lombare, precum ºi neuropatia din alcoolism, în urma intervenþiilor neurochirurgicale sau a chirurgiei pelvine radicale
(frecvent în cancerul de prostatã, cancerul de rect).
Un alt factor important este medicaþia pentru diferite afecþiuni, printre efectele adverse ale acesteia
putându-se regãsi ºi DE, cele mai frecvente medicamente care dau tulburãri de dinamicã sexualã fiind
cele care afecteazã sistemul nervos vegetativ (ex :
antidepresive triciclice) ºi pe cel cardiovascular
(beta blocante, blocante ale canalelor de calciu).
Este deci evident cã atitudinea modernã în faþa
pacientului cu DE trebuie sã constea în evaluarea în
ansamblu, cu o dozã de scepticism asupra etiologiei, chiar ºi în cazurile aparent evidente. O evaluare
incompletã ºi un tratament strict simptomatic pot
trece cu vederea o boalã de fond, cu evoluþie
silenþioasã în aceastã etapã dar care va ridica probleme serioase în viitor.
 Dr. Cristian Persu – medic specialist
urolog, doctor în ]tiin[e medicale
 Dr. }tefan Cristian Gutue – medic
rezident urolog

Referinþe:
1. Lue TF, Basson R, Rosen
R, et al: Sexual Medicine:
Sexual Dysfunctions in Men
and Women. Paris, Health
Publications 2004.
2. Jackson G, Rosen RC,
Kloner RA, and Kostis JB. The
second Princeton consensus
on sexual dysfunction and cardiac risk: new guidelines for
sexual medicine. J Sex Med
2006;3:28–36.
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Riscurile interven[iei chirurgicale
de augmentare mamar/



În opera[ia de m/rire a s`nilor
exist/ riscuri ]i complica[ii la fel
ca la oricare alt tip de opera[ie.
Interven[ia chirurgical/ pentru
implantul mamar prezint/ acelea]i
riscuri asociate cu anestezia ca
]i o alt/ interven[ie chirurgical/.
Dintre riscurile cel mai des întâlnite, enumerãm:
1. Dezumflarea (implanturile cu ser fiziologic):
întâlnim proteze care s-au dezumflat în primele luni
dupã ce au fost implantate sau proteze care s-au
dezumflat dupã câþiva ani. Implantul se poate sparge în urma unui ºoc puternic sau se poate sparge în
timp, iar atunci conþinutul protezei se resoarbe.
Oricum, când proteza începe sã se dezumfle, totul
se întâmplã foarte repede, iar recomandarea noastrã este ca implantul sã fie înlocuit. Deoarece serul
fiziologic este prezent în organism, soluþia salinã
care se va scurge din protezã va fi absorbitã în câteva ore.
2. Ruptura (implanturile cu gel siliconic): implantul se poate sparge din cauza unui ºoc puternic accidente cu ºoc puternic - sau se poate sparge în
timp, iar atunci conþinutul protezei începe sã curgã.
În timp ce protezele cu gel siliconic se pot sparge
fãrã sã producã dureri, totuºi unele paciente au reclamat senzaþii de arsurã sau schimbarea profilului
protezei. În astfel de situaþii trebuie sã consultaþi
imediat medicul. Dacã ruptura este produsã, de obicei siliconul rãmâne în capsula formatã dupã intro-

ducerea protezei, dar, în anumite cazuri, existã posibilitatea ca aceasta sã aibã un mic orificiu ºi atunci
siliconul poate migra în corp, spre glanda mamarã,
muºchi sau spre þesutul gras din jurul sânului, peretele abdominal sau braþe. Din fericire, aceste cazuri
nu sunt frecvente.
3. Împrãºtierea gelului: este bine cunoscut faptul cã unele particule de silicon se pot împrãºtia ºi
prin cãmaºa protezei. Unele dintre aceste minuscule particule pot rãmâne în capsula formatã de protezã, iar altele pot migra în corp.
Poate apãrea cancerul la sâni dacã existã
implant? Nu existã date ºtiinþifice sau statistice care
sã arate cã existã o incidenþã mai mare a apariþiei
cancerului la femeile care au implanturi de sân.
Existã însã, în unele cazuri, un impediment la detectarea prin mamografie a existenþei cancerului la
sâni din cauza implantului.
Contractura capsularã: þesutul cicatricial sau
capsula care, în mod normal, se formeazã în jurul
implantului (capsula periproteticã) poate forþa sau
strânge implantul. Aceasta se numeºte contracturã
capsularã. De la câteva luni la câþiva ani, un mic procentaj din numãrul pacientelor pot observa schimbãri de formã ale implantului, duritate sau dureri ale
sânului din cauza contracturii capsulare. Este cert
cã, odatã cu apariþia noilor tipuri de implant (cu înveliº texturat), incidenþa apariþiei contracþiei capsulare a scãzut în mod serios.
Trebuie sã fie evitate astfel de complicaþii, discutând de la început cu medicul despre eventualele
probleme care pot apãrea. Doar o bunã informare ºi
o conduitã postoperatorie corespunzãtoare pot elimina aceste riscuri.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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Excesul ponderal afecteaz/ grav
coloana vertebral/



Excesul de greutate poate
s/ aib/ un impact d/un/tor
asupra coloanei vertebrale ]i, mai
ales, asupra articula[iilor. Spre deosebire de mu]chi, care protejeaz/
articula[iile, greutatea \n plus exercit/
o presiune ]i mai mare pe care
articula[iile trebuie s/ o sus[in/.
Acest fapt afecteaz/ mai ales
spatele ]i ]oldurile.
Când putem spune c/ cineva este
supraponderal?
WHO (World Health Organization) – OMS (Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii) a fãcut o serie de
mãsurãtori exacte pe baza a diferite studii: creºterea
greutãþii corporale ºi stratul de grãsime se pot afla
calculând indicele de masã corporalã. În funcþie de
rezultate putem afla în ce categorie de aflãm. Formula de calcul este urmãtoarea: greutatea în kilograme se împarte la înãlþime (calculatã la pãtrat).
De exemplu, la o greutate de 55 kg ºi o înãlþime de
1,70, indicele de masã corporalã se calculeazã în
felul urmãtor: se calculeazã pãtratul înãlþimii: 1,70 x
1,70 = 2,89; numãrul de kilograme se împarte la
rezultatul obþinut, 55 : 2,89 = 19,03, acest rezultat
reprezentând indicele masei corporale.
Dacã numãrul final este sub 25 înseamnã cã
persoana respectivã are o greutate normalã, dacã
este peste 25 are
exces ponderal, iar
când vorbim de un
indice mai mare de
30 înseamnã cã suferã de obezitate.
Corpul unei femei
sãnãtoase nu ar trebui sã conþinã mai
mult de 30% (ºi nu
mai puþin de 20%)
grãsime, iar în corpul
unui bãrbat sãnãtos
grãsimea trebuie sã
reprezinte 15-20%.
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Impactul greut/[ii corporale asupra
spatelui
Din cauza volumului crescut de þesut adipos,
corpul nu numai cã se deformeazã, dar se reduce ºi
flexibilitatea scheletului ºi capacitatea de miºcare.
Oamenii cu exces de greutate, în special bãrbaþii, depoziteazã cea mai mare parte din grãsime la
nivelul abdomenului. De aceea, muºchii lor abdominali îºi pierd din rezistenþã ºi nu mai susþin la fel de
bine coloana. Coloana vertebralã, la rândul ei, devine mai vulnerabilã fãrã susþinerea muºchilor. Muºchii abdominali susþin coloana atunci când depunem un efort fizic, de exemplu atunci când ridicãm
ºi transportãm un obiect mai greu. Când muºchii
abdominali sunt încordaþi, presiunea din zona abdominalã creºte, iar spatele preia ºi el din aceastã
presiune.

Efectele negative generate de excesul
în greutate:
 Kilogramele în plus suprasolicitã toate articulaþiile care sprijinã greutatea corpului, inclusiv pe
cele ale coloanei vertebrale, ceea ce va duce la accentuarea curburilor ei (lordoza) ºi la accelerarea
uzurii articulare. A fi supraponderal înseamnã a nu
avea o condiþie fizicã bunã, iar lipsa condiþiei fizice
predispune la apariþia durerii de spate.
 Apariþia timpurie a osteoartrozei.
 Alunecarea discurilor intervertebrale, care nu
mai preiau la fel de bine ºocurile, ele funcþionând ca
amortizoare pentru coloana vertebralã.
 Discurile intervertebrale se subþiazã, iar proeminenþele osoase comprimã terminaþiile nervoase
care pãrãsesc canalul medular, provocând dureri ºi
senzaþii cum sunt înþepãturile, furnicãturile sau
amorþeala.
 Întrucât coloana vertebralã este foarte solicitatã ºi muºchii abdominali nu reuºesc sã o mai susþinã, creºte riscul apariþiei unor probleme acute la
nivelul coloanei.
Astfel de probleme pot fi evitate efectuând exerciþii fizice adecvate în mod regulat.
 Autor: Dr. Adam Silvia
Medic Primar Medicin/ de Familie
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Domenii de aplica[ie a ergonomiei
Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e
medicale
0723.626.289

Ergonomia fiind ºtiinþa construirii unui loc de muncã, echipament ºi spaþiu de lucru,este necesar un design ergonomic corect pentru prevenirea îmbolnãvirilor
sau rãnirilor de pe urma efortului repetitiv, care poate
dezvolta în timp o suferinþã: infirmitate, incapacitate
ori dizabilitate pe termen lung.
Utilizatorii calculatorului pot sã-ºi îmbunãtãþeascã
ergonomia personalã prin însuºirea unor principii de
bazã:
Ergonomia poziþiei în aºezat. Cel mai bun mod de
a reduce presiunea în zona spatelui este statul în picioare. Dar sunt momente când trebuie sã te aºezi, iar
greutatea celei mai mari pãrþi a corpului este transferatã pe scaun - pe spãtar ºi mânere; aceste locuri
denotã un model bun de scaun. Dacã zonele corecte
nu sunt sprijinite, statul pe scaun toatã ziua poate sã
conducã la presiune la nivelul spatelui, cauzând dureri.
Zona lombarã (ultimele 5 vertebre) trebuie sprijinitã pentru a scãdea presiunea asupra discului intervertebral. Este foarte important ca scaunul sã aibã un
plan de sprijin, precum ºezutul scaunului, care sã se
încline uºor în spate ºi cu sprijin lombar pentru a preveni presiuni excesive asupra zonei inferioare a spatelui. Pentru minimizarea presiunii asupra acestei
zone este bine ca spãtarul sã fie înclinat la 120
de grade (unghiul dintre spãtar ºi planul de
sprijin/ºezutul scaunului), iar sprijinul lombar
sã fie de 5 cm, ieºind din planul de
sprijin/ºezut, la nivelul spãtarului, pe o înãlþime
de 5 cm faþã de planul de sprijin, la nivel lombar inferior. Dezavantajul este cã persoana trebuie sã stea pe spate, departe de activitatea
sa, care în general implicã aplecare în faþã spre
un birou sau masã. O soluþie ar fi scaunul
corect de îngenuncheat, care creeazã un unghi
deschis al corpului prin scãderea tendinþei
trunchiului de a micºora unghiul cu bazinul,
þinând astfel spatele drept. Poziþia corectã a
coloanei vertebrale permite o activitate fãrã
suferinþã, timp îndelungat. Beneficiul poziþiei
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este faptul cã, prin aplecarea spre înainte, unghiul corpului rãmâne la 90 de grade sau mai mult.
O idee greºitã este cã toatã greutatea se lasã pe
genunchi, iar persoanele cu probleme ale genunchilor
nu pot folosi scaunul de îngenuncheat, ceea ce a dus
la proiectarea unor scaune de îngenuncheat cu pernuþe auxiliare pentru genunchi. Acest design însã distruge scopul scaunului. La un scaun de îngenuncheat
corespunzãtor, o parte din greutate se aflã în zona tibiei, nu pe genunchi, iar funcþia primarã a sprijinitoarelor de tibie (sau de genunchi) este sã opreascã eventuala cãdere în faþã a persoanei.
O altã metodã de a opri corpul sã cadã în faþã este
folosirea unui scaun-ºa. Acest tip de ºezut este întâlnit
la scaune înalte, care încearcã sã copieze poziþia de
cãlãrit sau poziþia în ºa a unui cãlãreþ.
Existã deci o preocupare constantã a specialiºtilor
pentru ergonomie, mai mult de 20 de subgrupe tehnice din cadrul Societãþii de Ergonomie ºi Factori
Umani indicând în SUA o paletã largã de aplicaþii. Ingineria aplicatã factorilor umani este implementatã în
domenii ca aerospaþiu, prevenirea procesului de îmbãtrânire, îngrijirile de sãnãtate, IT, designul produselor,
transport, antrenament sportiv, mediul nuclear ºi virtual ºi altele.
În domeniul medical ergonomia fizicã este importantã în special pentru cei diagnosticaþi cu boala artrozicã (cronicã ºi acutã) sau sindromul de carpian-tunel.
O problemã de sãnãtate neimportantã sau imperceptibilã pentru cei neafectaþi de aceste boli poate fi
foarte dureroasã sau poate duce la neputinþa folosirii
unui obiect la cei afectaþi. Multe produse concepute
ergonomic sunt folosite sau recomandate pentru a
trata sau preveni astfel de probleme ºi pentru a trata
durerile cronice aflate în legãturã cu suprasolicitarea.
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Nevralgia de trigemen
Durerea este un simptom complex si
cu multe aspecte.
Nevralgia de trigemen este o
afec[iune chinuitoare, observat/ \n
principal la persoane \n v`rst/ de
peste 50 de ani. Sub v`rsta de
30-40 de ani este \nt`lnit/ cu totul
excep[ional. Femeile sunt mai des
afectate dec`t b/rba[ii, raportul fiind
de 2:1 sau 3:2 femei fa[/ de b/rba[i.
ste o stare clinicã dramaticã, în care simptomul de debut ºi dominant este durerea, de o
violenþã ºi o intensitate ieºite din comun. Este
o durere de tip „ºoc electric” cu debut rapid ºi de
scurtã duratã, fiind declanºatã de stimularea mecanicã (vorbit, mestecat, atingere, vânt rece) a anumitor zone de la nivel facial. Pacienþii refuzã sã se
mai bãrbiereascã sau sã se spele în zona care stimuleazã durerea. De asemenea, în încercarea de a
uºura simptomele, pacienþii suportã extracþii dentare multiple.
Un fapt curios, încã neexplicat, este predispoziþia pentru ramura a doua a nervului trigemen, pe
partea dreaptã, care urmeazã traseul tâmplã, ochi,
faþã, pânã la baza nasului. Durerea poate fi însoþitã
de contracturi ale musculaturii mimicii, lacrimare,
salivaþie, înroºirea pielii pe partea respectivã. Se
poate confunda cu migrena sau cu diverse afecþiuni
dentare.

E

20

Dr. Anca
Gostian-Culda
Medic primar ATI,
competen[/ în
Terapia Durerii
021 319 34 30

Criza poate dura de la câteva secunde la câteva
minute. Pot exista chiar ºi 20 de pusee dureroase pe
zi. Perioadele dureroase pot persista sãptãmâni sau
luni, urmate de perioade de acalmie de luni sau ani.
Nevralgia de trigemen esenþialã este, de fapt, o
descãrcare brutalã la nivel neuronal, mecanism asemãnãtor epilepsiei, de aici rezultând ºi rãspunsul favorabil la medicaþia anticonvulsivantã (carbamazepina, gabapentin, pregabalin etc).
În plus, se pot asocia antidepresive, modificând
pragul de percepþie dureroasã. Pentru substanþele
antidepresante, s-a postulat faptul cã reducerea depresiei este per se analgeticã. Date recente sugereazã însã cã efectele analgetice ale acestora
sunt independente de efectele antidepresoare propriu-zise.
În terapia durerii din nevralgia de trigemen se
pot utiliza o serie de metode nefarmacologice, rolul
acestora fiind de consolidare a terapiei medicamentoase.
Dintre acestea, mai folosite sunt fizioterapia,
TENS, psihoterapia, acupunctura.
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Reduce 100% natural colesterolul!

ATHERO STOP, O combina[ie 100%
natural/ ]i unic/ de fitosteroli, extrem
de eficient/ \mpotriva colesterolului
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutritiv pentru noi. În astfel de situaþii este mai bine
sã utilizezi suplimente nutritive cu rezultate documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile
fãcute la adresa produselor pe care le au
(www.chemomed.ro).
AtheroStop este un astfel de supliment nutritiv
100% natural produs în Japonia, ce conþine o combinaþie unicã de fitosteroli (beta-sitosterol, campesterol,
stigmasterol, brassicasterol) ºi este probabil cel mai
eficient supliment nutritiv natural ce reduce absorbþia
colesterolului în sânge, esenþial în optimizarea nivelu-

C

lui colesterolului din organism ºi eliminarea colesterolului depus pe vasele de sânge.
În absenþa fitosterolilor, colesterolul este absorbit
din celulele superioare ale intestinului subþire ºi transferat în sânge prin intermediul acizilor biliari.
În prezenþa fitosterolilor aceastã absorbþie este
inhibatã. Fitosterolii se lipesc aºa de tare de acizii biliari (interferã cu solubilizarea structurii micelare a
colesterolului în intestine) astfel încât colesterolul nu
mai poate fi absorbit decât parþial. Colesterolul neabsorbit este excretat (eliminat).
AtheroStop asigurã în mod natural reducerea
nivelului colesterolului total prin creºterea HDL,
scãderea LDL ºi nivelului trigliceridelor.
Studiile realizate la nivel internaþional, au dovedit
cã produsul natural AtheroStop, prin conþinutul sãu
unic de fitosteroli, este extrem de eficient ºi recomandat pentru:
 Reducerea absorbþiei colesterolului în sânge,
 Optimizarea nivelului colesterolului din sânge
 Prevenirea ºi eliminarea depunerilor de colesterol
 Reducerea riscul apariþiei osteoporozei, cancerului
de sân, colon sau prostatã
 Susþinerea sãnãtãþii aparatului cardiovascular
Aceastã combinaþie optimã de fitosteroli în alimentaþie este calitativ la fel de importantã în
scãderea nivelului colesterolului precum reducerea
consumului de grãsimi ºi oferã o alternativã realã, naturalã, în reglarea colesterolului din organism.

Achiziþionând un pachet de tratament optim
de 4 cutii ATHERO STOP,
veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 30 martie 2010 –
în limita stocului.
Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro
22

Nr. 103  10 - 23 martie 2010

FARMACOLOGIE

Aten[ie... vine prim/vara!
Odat/ cu venirea cocorilor, unii
oameni se pl`ng de sc/derea for[ei
organismului, fizic/ ]i intelectual/.
Aceasta este perioada \n care
corpul omenesc \ncepe s/
produc/ mai mult/ energie.
Trecerea brusc/ de la o temperatur/ rece la una cald/ poate
produce a]a-zisa "astenie de
prim/var/", printr-o suprasolicitare endocrin/, \n special a
tiroidei, a glandei suprarenale
]i a glandelor sexuale.

Toate acestea pot fi prevenite at`t
printr-o alimenta[ie echilibrat/
c`t ]i cu o medica[ie moderat/.

În aceastã perioadã avem nevoie în special de vitaminele A, C ºi E.
Vitamina A are un rol deosebit în creºtere, în formarea oaselor ºi pentru rezistenþa organismului la infecþii. Pentru a ne asigura doza zilnicã de vitamina A, de pe masa
noastrã nu trebuie sã lipseascã ficatul, uleiul de peºte, morcovii, cartofii, gãlbenuºul
de ou, roºiile, spanacul, ardeiul, varza, sfecla roºie.
Pentru prevenirea infecþiilor ºi anemiilor
avem nevoie de 400 mg vitamina C/zi. Cele
mai bune surse de vitamina C sunt citricele
(portocale, lãmâi, mandarine), dar ºi kiwi,
merele, coacãzele, mãceºele, pãtrunjelul,
varza roºie, broccoli. Fructele ºi legumele trebuie consumate în stare crudã, pentru a-ºi
pãstra toate vitaminele.
Persoanele care consumã alcool, fumeazã, femeile însãrcinate, bolnavii cronici
au nevoie de suplimente de vitamina E. În
asemenea cazuri sunt necesare suplimente
nutritive, alimentele bogate în vitamina E
nemaifiind suficiente. Cele mai bune surse
de vitamina E sunt uleiurile vegetale (de
floarea-soarelui, palmier, rapiþã), alunele,
migdalele.
Centrul medical Bio Terra Med
www.bioterramed.ro
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CANCERUL a mai pierdut un pas!

ehnicile moderne de rafinare a produselor alimentare îndepãrteazã, de cele mai multe ori,
fibrele ºi celelalte componente nedigerabile,
care sunt considerate cã slãbesc calitãþile gustative,
rezultând materii prime alimentare, care au fost asociate cu creºterea ratei îmbolnãvirilor în cazuri de
hiperlipidimie, diabet, cancer de colon ºi afecþiuni
cardiace ischemice, toate afecþiuni care pun mari
probleme de tratament.
Dupã o profundã analizã a fibrelor dietetice, s-a
demonstrat cã ingerarea acestora este strâns legatã
de o stare bunã de sãnãtate, fibrele ajutând la
menþinerea homeostazei ºi jucând un rol terapeutic.
Dr. Ghoneum M. din Departamentul de Imunologie al
Universitãþii DREW din Los Angeles a avut ideea de a
reduce greutatea molecularã a Arabinoxilanului,
extras din tãrâþa de orez prin hidrolizã parþialã enzimaticã, operaþie ce a dus la fracþiuni moleculare
parþial solubile care pot fi absorbite din intestin într-o
cantitate semnificativã ca imuno-modulator limfocitar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din ciuperca schiitake (Lentium M), utilizatã în Japonia în tratamentul cancerului.
Imunoterapia este foarte importantã în tratamentul
cancerului. S-a efectuat un studiu amplu la Clinica SanoJaponia, pe 205 pacienþi cu cancer progresiv aflaþi în
stadiile avansate III – IV, cu leziuni neoperabile sau
metastaze rãmase dupã intervenþia chirurgicalã.
Leziunea primarã a fost localizatã la plãmâni (31
pacienþi), ficat (18), uter (7), sâni (33), prostatã (4), rect
(28), stomac (34), noduli limfatici (11) ºi altele (29).
Tuturor pacienþilor li s-a mãsurat activitatea celulelor NK,
index patologic pentru cancerul progresiv, parametru al
mãsurãrii imunitãþii. S-a observat o dublare a activitãþii
limfocitelor NK (natural killer-ce distrug celulule can-

T

ceroase) dupã o sãptãmânã de administrare a 3g
MGN-3 Arabinoxilan/zi ºi o triplare dupã numai 2 luni.
Alte studii demonstreazã o creºtere a activitãþii
limfocitelor B ºi T cu 200% , respectiv, cu 150%, în
timp ce nivelele de interferon ºi TNF (factor de
necrozã tumoralã) cresc semnificativ, fãcând din
MGN-3 Arabinoxilan probabil cel mai puternic
imunostimulator 100% natural (GMO free).
INDICAÞII TERAPEUTICE:
 Adjuvant în terapia cancerului, indiferent de stadiu
(efect antitumoral)
 Recomandat în curele de radio/chimioterapie (le
îmbunãtãþeste efectele, le reduce efectele negative)
 Hepatite B ºi C, cirozã
 Reumatism cronic
 Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice)
 Diabet noninsulino-dependent
 Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare.

Achiziþionând un pachet de
tratament standard de 4 cutii
Bio Bran 1000, veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 30 martie 2010 –
în limita stocului.
Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

ªansa unui nou început!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro
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Ciuperca lui Dumnezeu
Oyama Agaricus Bio-Active MC, un supliment
produs din "Ciuperca lui Dumnezeu", a redat
speran[a bolnavilor de cancer, de diabet.
rimele studii s-au efectuat în mari spitale din Japonia, unde suplimentul 100% natural s-a folosit
ca adjuvant în terapia unor forme grave de cancer, dupã finalizarea tratamentului clasic, rezultatele
fiind spectaculoase.
În emisiunea TV Supravieþuitorii, realizatã de Irina
Reisler, au fost urmãrite cazurile unor pacienþi care au
dorit sã foloseascã suplimentul ca adjuvant în
tratamentele clasice. O echipã de medici le-au testat
sãptãmânal starea de sãnãtate, urmãrindu-le evoluþia
fiecãrui organ cu ajutorul biorezonanþei. Analizele de
sânge periodice au indicat îmbunãtãþirea vizibilã a
stãrii lor de sãnãtate, în timpul ºi dupã administrarea
suplimentului.
Un caz remarcabil este al pacientei D.E., 45 de
ani, diagnosticatã cu tumoare cerebralã. Formaþiunea,
situatã pe centrul corpului calos, ca un fluture, între
cei doi lobi, avea dimensiunea de 7 cm. Medicii de la
Spitalul „Dr. Bagdasar Arsenie“ au decis, în urma
RMN-ului, cã nu pot interveni decât dacã tumoarea se
va reduce la 3 cm, diagnosticul fiind „tumorã malignã
inoperabilã“. Pacienta a fost transferatã la Spitalul
Fundeni la Oncologie, a urmat tratamentul chimioterapic ºi radiologic, dar ºi cu suplimentul Bio-Active MC
5 pliculeþe/zi. În 3 luni de terapii combinate, tumora a
scãzut de la 7 la 3 cm, urmând sã fie operatã.
Un alt caz remarcabil este al pacientei I.P., 62 de
ani, care suferã de cirozã hepaticã lichidã, cu un nodul
de 12 cm pe ficat, aºa cum aratã analizele din iulie
anul trecut. Tratamentul sãu cuprindea medicamente
cu efecte secundare, ca greaþa, oboseala. A luat în
paralel ºi câte 3 pliculeþe/zi de Oyama Agaricus Bio Active MC, iar investigaþiile din septembrie 2009 indicau
scãderea nodulului (8 cm), parametrii analizelor de
sânge normali (greaþa ºi oboseala nu s-au mai resimþit). În decembrie s-au efectuat noi investigaþii, ce relevã scãderea cu încã 1 cm a dimensiunilor nodulului,
iar în prezent pacienta continuã administrarea suplimentului.
Suplimentul ajutã ºi la ameliorarea ºi chiar eliminarea efectelor negative ale citostaticelor ºi radioterapiei. Bolnavii de cancer care folosesc Bio-Active MC

P
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ca tratament complementar adjuvant spun cã depãºesc mai uºor cea mai grea fazã a tratamentului clasic: chimioterapia.
Un studiu de caz în acest sens este al pacientei
E.I., în vârstã de 41 de ani, participantã la emisiunea
amintitã. Bolnavã de cancer la sân, a luat suplimentul
Bio-Active Oyama Agaricus, dupã operaþiile de mastectomie unilateralã totalã ºi histerectomie totalã, fiind
investigatã ºi supravegheatã de medici ºi înainte ºi în
timpul terapiei. Dupã 7 zile de tratament cu 4 pliculeþe/zi, sãnãtatea i s-a îmbunãtãþit considerabil, conform studiilor comparative fãcute pe baza investigaþiilor cu biorezonanþã.
T.S. are 66 de ani ºi grave probleme de sãnãtate.
Rinichiul stâng este atrofiat ºi aproape cã nu mai funcþioneazã. Medicii nu i-au dat nicio ºansã de vindecare
cu ajutorul tratamentului clasic.
Înainte de a începe administrarea suplimentului,
T.S. ºi-a fãcut ecografie ºi analize ale sângelui. Dupã
10 zile de tratament cu 6 pliculeþe/zi a repetat investigaþiile. Schimbarea a fost uimitoare atât pentru pacient cât ºi pentru medicii care îl îngrijesc de mulþi ani!
Dupã 10 zile de tratament cu Bio Active MC, rinichiul
atrofiat s-a mãrit cu 1 centimetru, reluându-ºi funcþiile
normale. În plus, analizele de sânge sunt vizibil îmbunãtãþite: transaminazele, colesterolul ºi glicemia au
ajuns la valori normale.
Specialiºtii care au urmãrit aceste cazuri prezentate mai sus spun cã Bio Active MC este un supliment nutritiv care îmbunãtãþeºte starea întregului
organism, având capacitatea de a detecta ºi remedia
rapid funcþiile deficitare. Folosit ca adjuvant în afecþiunile grave, suplimentul din Agaricus Blazei Murill
(Ciuperca lui Dumnezeu) a fãcut minuni pentru
milioane de oameni din întreaga lume.
Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading
Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu
Web: www.ejtrading.eu
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Termografia clinic/ - metod/
de diagnostic func[ional
continuare din edi[ia anterioar/
Existã criterii clare de diagnostic termografic pentru diagnosticatea unor afecþiuni ale
Aparatului digestiv: afecþiuni ale esofagului, afecþiuni ale stomacului ºi duodenului, afecþiuni ale cãilor
biliare ºi vezicii biliare, afecþiuni ale ficatului, afecþiuni
ale pancreasului, afecþiuni ale intestinului.
Aparatului cardiovascular: distonii neurovegetative, tulburãri ale circulaþiei periferice (arteriale ºi venoase), hipertensiunea arterialã, boala ischemicã cardiacã,
Sistemului endocrin: Termografia este extrem de
utilã în diagnosticul precoce al afecþiunilor glandei tiroide, diabet zaharat.
Sistemului genital feminin: afecþiuni ale ovarelor ºi
uterului. Termografia este extrem de utilã în diagnosticul precoce ºi diagnosticul diferenþial al patologiei
glandei mamare.
Sistemului genital masculin: patologia prostatei ºi
a testiculelor.
Sistemului reno-urinar: litiaza renalã, procese inflamatorii ale cãilor urinare superioare ºi inferioare,
cistite.
Sistemului nervos central ºi periferic: astenie cerebralã, sindromul de obosealã cronicã, ateroscleroza
cerebralã, hipertensiunea intracranianã, afecþiuni ale
nervilor periferici.
Aparatului locomotor: spondiloza vertebralã, hernii de disc, tulburãri ale staticii coloanei vertebrale,
afecþiuni ale articulaþiilor etc.
De asemenea termografia poate fi utilizatã cu succes în ortopedie, chirurgie, dermatologie ºi cosmeticã,
stomatologie.
Astfel termografia poate fi utilizatã în urmãtoarele
domenii ale medicinii clinice:
 Diagnosticul primar al afecþiunilor care au la
bazã mecanismul inflamator în tulburarea funcþiei
unor organe ºi þesuturi.
 Diagnosticul diferenþial al afecþiunilor cu caracter inflamator faþã de cele degenerative.
 Diagnosticul diferenþial al sindromului dureros.
 Monitorizarea tratamentului.
 Diagnosticul unor
stãri de urgenþã.
 Diagnosticul unor
afecþiuni ºi stãri patologice ascunse ºi nemanifestate clinic.
 Screening diagnostic.
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În principiu examenul termografic nu necesitã o
pregãtire specialã din partea pacientului. Totuºi existã
situaþii când examenul temografic este dificil de realizat sau nu poate fi efectuat în general.
Pentru realizarea unei termograme calitative
pacientul trebuie sã tinã cont de urmãtoarele precauþii:
 Evitarea consumului de alcool sau droguri cu 3
zile înainte de examinare.
 Evitarea, dacã este posibil, a consumului de
medicamente vasoactive, psihotrope (tranchilizante,
antidepresive, neuroleptice), hormoni.
 Abþinerea de la masã cu 2 ore înainte de examinare.
 Evitarea cu 24 ore înainte de examinare a procedurilor fizioterapeutice, masajului, masajului energetic, reflexoterapiei.
 Evitarea utilizãrii cu 24 ore înainte de examinare a produselor cosmetice (creme, deodorante,
parfumuri etc)
 Evitarea expunerii îndelungate la soare sau alte
surse de raze infraroºii sau ultraviolete înainte de examenul termografic.
 Stãrile febrile cu t mai mare de 37,5 denatureazã imaginea termograficã obiectivã.
 Pentru examenul termografic al glandei
mamare perioada optimã este a 10-15 zi de la începutul ciclului menstrual.
 Þesutul adipos excesiv ºi obezitatea sunt cele
mai mari obstacole în efectuarea unei imagini termografice obiective. Dacã pe un segment al corpului grosimea pliului pielii este mai mare de 4 cm imaginea
termograficã nu va fi informativã.
 La examenul termografic pacientul trebuie sã
se prezinte fãrã bijuterii asupra sa.
 Dr. Victor {/ran
Medic medicin/ general/
Centrul Medical "HOFIMED"
Tel: 0730087694; 0318088998
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AYURVEDA

Plante medicinale
ayurvedice cu efecte
de protejare a ficatului
emediile ayurvedice, produse exclusiv naturale, îºi instaleazã efectele blând, sensibil, natural, pe timp îndelungat ºi fãrã efecte adverse, nedorite. Din arsenalul terapeutic AYURVEDA,
în acest numãr vor fi prezentate câteva plante medicinale indiene, ce intrã ºi în compoziþia produsului
LIVECOM, un protector ºi regenerator al ficatului.
Acesta este un remediu funcþional care stimuleazã
ºi protejeazã funcþiile ficatului, având ºi un efect tonifiant general asupra organismului prin acþiunea sa
biostimulatoare. Preparatul este un complex de
plante ce conþin substanþe active cu calitãþi stimulatoare pentru funcþiile hepatice, are ca efecte diminuarea fibrozei ºi scãderea încãrcãrii cu grãsimi a ficatului. Administrarea acestui preparat readuce în limite normale ficatul mãrit, având rezultate remarcabile în înlãturarea disfuncþiilor hepatice cauzate de
abuzul de alcool ºi droguri, dupã infecþii virale, precum ºi în cazul urmãrii unor cure îndelungate cu medicamente cu potenþial hepatotoxic.

R

Plante medicinale indiene utile pentru
protec[ia ficatului

 Phyllanthus urinaria - frunzele plantei au un
conþinut ridicat de carbohidraþi, glicozizi amari, eteri
ºi esteri ai acizilor graºi ºi substanþe aromate de
naturã terpenicã, cu acþiune eupepticã, apetisantã,
stomahicã.
 Picrorhioza kurrua este o plantã perenã, din
zonele înalte ale Himalayei. Pulberea din rizomii ºi
rãdãcinile uscate este folositã ca tonic amar, stomahic ºi colagog.
 Piper longum – fructul este folosit drept condiment alimentar cu calitãþi aromatice ºi apetisante.
Conþine un ulei aromat, picant, compus din piperinã,
piplatinã, pellitorinã, care stimuleazã apetitul. Fructul are rol de tonic general, fiind ºi un bun colagog ºi
coleretic.
 Mandur bhasm – conþine sãruri feroase ºi ferice, reprezentând elementul natural necesar sintezei globulelor roºii. În acest fel contribuie la ameliorarea formulei sanguine, tratând anemiile feriprive ºi debilitatea generalã.
 Gummi acacia - este folosit ºi ca emulgator în
multe preparate ºi bãuturi alimentare prezentate
sub formã de geluri. Datoritã proprietãþilor liante,
28

adezive, este folosit drept excipient aglutinant (compactant) la fabricarea comprimatelor neacoperite.
Stimuleazã apetitul, normalizeazã secreþia biliarã ºi
digestivã, activând reacþiile enzimatice care dirijeazã metabolismul protidelor ºi lipidelor.

Recomand/ri pentru utilizarea acestor
plante:

 Conservã funcþiile ºi parenhimul hepatic
agresat de abuzul de medicamente, alcool,
droguri;
 Hepatite infecþioase, hepatite acute
ºi cronice, icter, steatoze hepatice;
 Stopeazã evoluþia cirozelor;
 Susþin funcþiile ficatului în cancer ºi hepatitã;
 Accelereazã regenerarea hepato-biliarã;
 Stimuleazã arderea grãsimilor, prevenind formarea colesterolului LDL, responsabil de accidentele cerebro-vasculare ºi cardiace, reduc acumularea trigliceridelor în celula hepaticã.
Toate produsele firmei STAR INTERNATIONAL
MED sunt obþinute din plante medicinale native din
India, cultivate în condiþii ecologice ºi prelucrate prin
procedee tehnologice netermice, la standarde internaþionale de calitate (GMP), fiind avizate de I.B.A.
PRODUSELE SE GÃSESC ÎN TOATE FARMACIILE ªI
UNITÃÞILE PLAFAR DIN BUCUREªTI ªI DIN ÞARÃ
SAU ÎN MAGAZINUL PROPRIU
DIN BD. CAROL I NR. 46
(VIS-A-VIS DE BISERICA ARMENEASCÃ)
Star International Med
www.ayurmed.ro
natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.3139481
021.3038044; 031.1024366
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Detoxifierea \n st/rile comatoase
Detoxifierea este un concept
concretizat \ntr-un esafodaj teoretic
]i practic. Observa[iile multicentrice
au confirmat c/ printr-o alimenta[ie
haotic/ ]i un stres prelungit se poate
induce formarea de reziduuri care nu
se mai pot elimina \n totalitate.
Aceste reziduuri se acumuleaz/
treptat produc`ndu-se intoxica[ii
grave cu efecte nefavorabile asupra
proceselor fiziologice.

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

Se administreazã 3-6 cpr. /zi pe o perioadã de cel
puþin 14 zile.
 Cleaning-ul periferic este o manevrã simplã
care aduce beneficii mari. În stãrile critice periferia
este închisã. Deschiderea periferiei prin metode clasice – alopate este sortitã eºecului.
Aplicaþiile cutanate de Frecþie Elidor urmate apoi
de Kinetic Gel deschide efectiv periferia ºi inactiveazã mediatorii inflamatori.
Deºeurile metabolice sunt drenate prin fluxul
sanguin spre cãile de eliminare renalã.
Detoxifierea poate reprezenta de multe ori o
ºansã în plus pentru pacientul þintuit pe patul spitalului care este dependent 100% de calitatea nursingului þi a medicaþiei administrate pe perioada tratamentului.

rocedurile de detoxifiere sunt variate adresându-se atât organismului aparent sãnãtos cât ºi
celor cu patologie asociatã.
Pentru pacientul comatos de etiologie traumaticã, neurovascularã sau metabolicã, date fiind fragilitatea fiziologicã ca ºi deficienþele de comunicare
uneori insurmontabile, procedurile de detoxifiere au
fost rareori practicate.
Lipsa de feedback este un motiv suplimentar cel
puþin în fazele iniþiale ce privesc abordul rezervat al
pacientului comatos.
Prezenþa unor rezerve biologice semnificative
poate încuraja detoxifierea.
Pentru informa[ii suplimentare
Pacientul comatos este prizonierul propriei patopute[i contacta
logii ºi a modului de abordare alopat.
Farmacist
Mioara Duglea,
Investigaþiile de laborator ºi clinice trebuie sã exFarmacia Afina: 0744 622 587
cludã insuficienþele de organ care pot reprezenta o
contraindicaþie în ceea ce priveºte detoxifierea.
Administrarea de detoxifiante se
realizeazã astfel:
 Ursomax ºi Depurex acþioneazã
în sfera renalã, digestivã, imunologicã
cu rezultate excelente se administreazã
3-6 cpr. /zi timp de 30 zile.
 Cãrbunele Medicinal Elidor este
un detoxifiant digestiv care absoarbe ca
un burete secreþiile patologice ca ºi germenii patogeni împreunã cu toxinele de
origine endo ºi exogenã. Se administreazã 3-6 cpr. /zi pe o perioadã de cel
puþin 14 zile.
 Purofort detoxifiant eficient cu cawww.elidor.ro; Tel: 021.335.95.63
pacitate paraziticidã în 95% din cazuri.
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Pachetul „R/ceal/ ]i Grip/”
Dr. Ionu[ Moraru
chimbãrile bruºte de temperaturã cresc frecvenþa de apariþie a rãcelilor ºi virozelor. Pachetul „Rãcealã & Gripã”, pentru toate categoriile de vârstã, conþine tot ce este necesar pentru
a reduce riscul de apariþie a virozelor cãilor respiratorii superioare, cât ºi din sfera ORL, dar ºi pentru a
grãbi refacerea în cazul instalãrii acestora. Sunt asociate produse care stimuleazã apãrarea nespecificã
a organismului, cu proprietãþi expectorante, antibacteriene ºi antivirale, ºi care amelioreazã disconfortul asociat stãrilor gripale (dureri musculare, febrã,
frisoane, rinoree, tuse, cefalee
etc.). De asemenea, pachetul
conþine soluþie de lavaj nazal (îndepãrtarea alergenilor ºi mucozitãþilor, precum ºi uºurarea respiraþiei) ºi
frecþie pentru a
alunga febra ºi durerile musculare.
Pachetul Rãcealã & Gripã conþine:
 Ceai Rãcealã & Gripã®;
 Rãcealã & Gripã® forte – cu vitamina C & Zinc;
 Sirop Rãcealã & Gripã® forte;
 Frecþie Rãcealã & Gripã®;
 Propolis C®;
 Nazomer® forte cu nebulizator;
 Sare de baie cu ulei de Eucalipt ®.

S

Rãcealã ºi Gripã Forte cu vitamina C&Zinc 30
capsule - combinaþia de excepþie care previne ºi
reduce disconfortul asociat stãrilor gripale (febrã,
secreþii nazale, iritaþii ale faringelui ºi amigdalelor,
tuse, dureri osteomusculare, cefalee); asigurã un
efect antiseptic la nivelul aparatului respirator. Asocierea principiilor active din plante cu vitamina C ºi
zinc întãreºte apãrarea organismului prin îmbunãtãþirea rãspunsului imun. Consumul acestui produs în
debutul sezonului rece poate diminua apariþia stãrilor gripale.
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Propolis C comprimate masticabile, 20 comprimate - este considerat un foarte bun agent antiseptic, antibiotic, antifungic ºi antiviral; are acþiune
stimulatoare la nivelul sistemului imunitar.
Sirop Rãcealã ºi Gripã Forte, 100 ml - combinaþie unicã alãturând principii naturale „reci” ºi
„calde” pentru a reduce disconfortul asociat stãrilor
gripale ºi afecþiunilor ORL; stimuleazã mecanismele
de apãrare ºi grãbeºte refacerea organismului; consumat periodic pe toatã perioada sezonului rece,
produsul scade frecvenþa de apariþie a afecþiunilor
specifice acestui sezon.
Spray Nazomer Forte, 50 ml - soluþie marinã filtratã microbiologic, cu efecte pozitive
asupra mucoaselor nazale; îndepãrteazã mecanic alergenii, redând
astfel confortul respirator persoanelor
cu sinusuri ºi mucoase afectate de
factori alergici. Datoritã combinaþiei
între apa de mare
ºi extractul de echinaceea creºte imunitatea localã, fluidizeazã mucozitãþile ºi favorizeazã
eliminarea lor.
Sare de baie cu ulei
de eucalipt – Rãcealã & gripã – o baie aromatã cu
sare, extracte de plante ºi ulei volatil de eucalipt,
care diminueazã astenia ºi durerile musculare, refãcând aura energeticã. Veþi respira mai uºor ºi vã
veþi reveni mai uºor, trecând peste starea de disconfort.
Dupã baie puteþi utiliza Frecþia Rãcealã ºi Gripã
ºi savura Ceaiul Rãcealã ºi Gripã Forte!

Pentru mai multe
detalii sau comenzi suna[i
la num/rul 021.351.47.77
sau accesa[i site-ul nostru: www.medicalab.ro ori
scrie[i-ne pe adresa
medica@softnet.ro !
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