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EDITTORIAL

Angaja[i mul[i, servicii proaste!
orma de încadrare de personal în direcþiile judeþene de
sãnãtate publicã (DJSP) este de un post la 4800 de locuitori. Probabil cã s-a considerat cã astfel, DJSP-ul poate
sã coordoneze bine serviciile de sãnãtate dintr-un judeþ.
(Ne întrebãm totuºi de ce acest aparat de control al serviciilor de
sãnãtate nu se raporteazã la numãrul de unitãþi sanitare sau
medici?)
Se pare cã în timp, treptat s-au mai fãcut angajãri în DJSP – uri
care n-au þinut seama de principiul iniþial de dimensionare a schemei
de personal ºi nici de vreun criteriu economic sau de eficienþã. Pentru cã o unitate bugetarã, spre deosebire de o societate economicã,
nu lucreazã pe baze economice, într-un sistem prin care o unitate
dacã are cheltuielile sunt mai mari decât veniturile dã faliment. O
instituþie bugetarã are o bugetare, care în mod normal ar trebui sã fie
cunoscutã ºi respectatã, cu excepþia poate a unor situaþii speciale
(calamitãþi, dezastre, molime, pandemii etc). La noi, regula generalizatã în comportamentul ºefilor de instituþii bugetare este de a cheltui pe principiul “are balta peºte”, adicã bugetul de stat, eventual recurgându-se în caz de depãºire, simplu, la “rectificãri de buget”.
Funcþie de lipsa de discernãmânt, talentul de gospodar sau respectul faþã de bunul public al ºefului DJSP, fãrã excepþie, normativul
care legifereazã numãrul de personal încadrabil a fost depãºit în
mod flagrant. Nu numãrul de medici sau asistenþi sanitari din spitale ºi ambulatorii este mare la noi, acolo stãm cel mai rãu din Europa!
În schimb, birocraþia a crescut la cote incomensurabile! Mãrimea
aparatului birocratic din sãnãtate este de mãrimea unei imense tumori, care a crescut în ultimii 20 de ani nederanjatã de cei care acum
explicã dificultãþile ºi cauzele dezastrului bugetelor insuficiente.
Ministrul Sãnãtãþii propunea reduceri de personal la acele judeþe
cu excedent în comparaþie cu altele. Dar toate au excedent în comparaþie cu normativul unic de încadrare. De exemplu, judeþul Sãlaj,
unul din cele mai mici judeþe, cu 242 000 de locuitori ar avea dreptul
la 50 de angajaþi DJSP dar deþine 68, în timp ce judeþul Tulcea, cu
acelaºi gabarit ca populaþie are 88 de salariaþi în aparatul funcþionãresc al DJSP-ului local. Iar acestea sunt judeþe cu unul din cele mai
slabe nivele de servicii medicale! Deci angajaþi mulþi la supraveghere
ºi control, servicii proaste!
La polul opus, un judeþ mare, Constanþa, cu 722.000 locuitori
are norma de 150 funcþionari DSP dar angajaþi în realitate sunt 183.
Deci angajaþi ºi mai mulþi, servicii tot proaste!
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JURNAL DE SARCIN?

Na]terea sau momentul unic în care po[i
recolta sânge placentar
În Rom`nia se apreciaz/ c/ sunt
1.500 de copii bolnavi de leucemie,
leucemiile acute reprezent`nd 10 %
din cancerele \nt`lnite la aceast/
categorie de v`rst/ ]i fiind principala
cauz/ de deces sub 35 de ani.
Leucemia acut/ limfoblastic/ este
cea mai frecvent/ afec[iune hematologic/ malign/ ap/rut/ \n copil/rie
cca 80-90 % din cazuri apar`nd sub
v`rsta de 10 ani.
a acestia se adauga 3 500 de pacienþi cu boala Hodgkin, o parte din aceºtia având indicaþie
de efectuare a unui transplant de celule stem
hematopoietice pentru a putea supravieþui ºi 3.700
de copii cu talasemie majorã, o boalã de sânge
transmisã ereditar ºi în care singurul tratament curativ este reprezentat de transplantul de celule stem
hematopoietice de la un donator sãnãtos.

L

Recoltarea de sânge placentar se poate realiza
indiferent de particularitãþile naºterii (naºtere pe
cale naturalã, operaþie cezarianã, naºtere în apã,
naºtere prematurã etc.). Procedura de recoltare
este simplã ºi nedureroasã, fãrã risc pentru mamã
sau fãt, fiind efectuatãa de catre medicul obsetrician care asistã naºterea. Momentul propriu zis în
care are loc prelevarea sângelui placentar este intercalat între naºterea copilului ºi respectiv eliminarea
placentei. Dupã încetarea bãtãilor cordonului ombilical are loc secþionarea acestuia la nivelul nou nãscutului, formându-se bontul ombilical. Nou nãscutul
va fi preluat de moaºã ºi i se vor acorda îngrijirile necesare.
Contraindicaþiile absolute ale recoltãrii: infecþia
maternã cu HIV, sifilis activ ºi infecþie activã cu HVB
ºi HCV (virus hepatitic B si C). Contraindicaþii relative: starea de purtãtor sau infecþie inactivã cu HVB,
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HCV, rubeolã ºi toxoplasmozã contactate în cursul
sarcinii. În cazul apariþiei unor complicaþii obstetricale în cursul naºterii, medicul obstetrician este cel
care decide dacã este optortunã recoltarea de sânge placentar sau nu, siguranþa mamei ºi a nou nãscutului fiind cea mai importantã.

Dacã doriþi sã aflaþi mai multe detalii
despre acest subiect vã invitãm la standul
nostru din cadrul Baby Expo Bucuresti, care va
avea loc la Sala Polivalentã în perioada 27-30
mai. Acolo veþi avea ocazia sã staþi de vorbã cu
reprezentanþii noºtri medicali care vã vor
raspunde la toate întrebãrile referitoare la
recoltarea de sânge placentar ºi avantajele
depozitãrii de celule stem.

www.cordcenter.ro
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Solu[ia tratamentelor
pentru copilul t/u

Cu siguran[/ tuturor m/micilor li s-a
\nt`mplat m/car o dat/ \n via[/ ca
micu[ul lor s/ nu vrea s/ \nghit/
medicamentul, siropul sau vitaminele,
acest lucru gener`nd astfel
adev/rate crize ]i frust/ri
de ambele p/r[i.
Tocmai pentru ca aceste situa[ii
nepl/cute s/ nu mai existe, v/
prezent/m noul produs intrat pe pia[a
din Rom`nia, cea mai eficient/
solu[ie la aceste probleme, ]i anume
sticlu[a Medibottle.

Medibottle este un mecanism care vine atât în
ajutorul mãmicilor cât ºi a celor mici atunci când
vine vorba de administrarea tratamentelor copiilor.
Acest mecanism este format dintr-o seringã, un suport care va susþine serigna ºi nu în cele din urmã
dispozitivul care îi va permite celui mic sã tragã medicamentul dozat.
Datoritã sistemului pe care îl are sticluþa Medibottle mãmicile au de acum posibilitatea de a le
administra atât medicamente, siropuri ºi vitamine,
fãrã ca micuþul lor sã simtã gustul amar al acestora.

Cum fun[ioneaz/ ?
Pe mãsurã ce copilul dumneavoastrã începe sã
bea din sticla Medibottle, cu apãsãri scurte ale pistonului seringii veþi proiecta „mici þãºnituri” de medicament direct în vârful tetinei.
6

Aceste „mici þãºnituri” (de
aproximativ 5 picãturi de medicament fiecare) sunt înghiþite ºi spãlate imediat,
papilele gustative neavând timp sã perceapã gustul
medicamentului. Asta este ºi motivul pentru care
acest sistem funcþioneazã!

Ce spun profesioni]tii…
“Te întrebi cum de nu s-a gândit nimeni la
acest sistem pânã acum. Este absolut ingenios! —
Stephanie Sinden, Pharm.D., Clark Health Centre
Pharmacy Ontario, Canada
„Azi am folosit pentru prima datã Medibottle
la un bebeluº de 13 luni care, în ultimele zile scuipa aproape orice încercam sã-i dau, inclusiv
medicamentele. Cu ajutorul sticlei Medibottle am
reuºit sã-i administrez mai multe doze de medicament pe care le-a primit în întregime.” – Children’s Hospital in Baltimore, MD
„Funcþioneazã minunat! Foarte mulþi pacienþi
refuzau medicamentele datoritã gustului lor dar
asta se întâmpla înainte sã avem Medibottle. Enzimele ficatului au crescut dramatic la un pacient
din cauza admnistrãrii defectuoase a medicaþiei,
ducând în final la hepatitã. La ºase luni dupã ce
am început sã utilizãm Medibottle enzimele ficatului erau de 4 ori mai mici faþã de valoarea iniþialã.” – Medic pediatru

Demonstrat clinic: CEA MAI EFICENTÃ METODÃ!
utilizatã în spitalele din întreaga lume.

CLINIC BABYMED S.R.L.
www.babymed.ro
Tel.: 0740-050.987
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Disponibilitate. Disponibilitate imediat pentru utilizare, nu este
nevoie sã aºteptaþi pentru tratament.
Acceptare. Tendinþã mai micã de respingere a transplantului.

Dezavantajele celulelor stem izolate din
sângele cordonului ombilical

Celulele stem
Celulele stem ajut/ corpul
s/ se vindece \n cazul unei v/t/m/ri
corporale sau a unei afec[iuni,
prin producerea de celule noi ]i
s/n/toase care s/ le \nlocuiasc/
pe cele afectate.
Celulele stem sunt pietrele de temelie „mugurii”
fiecãrui organ, þesut ºi celulã din corpul uman. Acestea sunt celule nespecializate ºi se regenereazã prin
diviziune celularã, uneori dupã perioade lungi de inactivitate. Acestea se pot transforma în alte tipuri de celule, acþionând ca un sistem de reparare al corpului.
Atunci când o celulã stem se divide,
fiecare celulã nouã rezultatã poate
rãmâne celulã stem sau poate deveni un
alt tip de celulã cu o funcþie specializatã,
cum sunt celulele musculare, globulele
roºii din sânge sau celule cerebrale.
Teoretic, celulele stem se pot divide fãrã
limitã, atât timp cât persoana se aflã în
viaþã. Date fiind aceste proprietãþi regenerative excelente, celulele stem au
potenþialul de a repara sau înlocui þesuturile vãtãmate, oferind astfel speranþã
pentru afecþiunile ireversibile cum ar fi
diabetul, scleroza multiplã, Alzheimer,
Parkinson, fracturile complicate ale
oaselor, arsurile sau afecþiunile cardiace.
Celulele stem care s-au dovedit a fi
viabile pentru transplant pot fi izolate din
sângele cordonului ombilical recoltat în
momentul naºterii ºi/sau din mãduva
osoasã.

O singurã ºansã. Recoltarea se poate face doar la naºterea
copilului.
Mai greoi. Dureazã mai mult pânã la prinderea transplantului.
Limitare. Majoritatea celulelor stem sunt hematopoetice.

Avantajele celulelor stem izolate din maduva osoasã
Experienþã. 40 de ani de experienþã clinicã.
Mai multe ºanse. O a doua recoltare este posibilã.
Flexibilitate. Pot fi folosite pentru transplantul pentru aceeaºi
persoanã sau pentru o persoanã diferitã, un beneficiu pentru
întreaga familie.
Nelimitare. Se gãsesc atât celule stem hematopoetice cât ºi
mezenchimale.

Dezvantajele celulelor stem izolate din mãduva osoasã
Contaminarea. Infecþiile virale ale mãduvei sunt des întâlnite
Complexitate. Colectarea mãduvei osoase presupune
intervenþie chirurgicalã ºi poate fi dureroasã.
Compatibilitate. Donatorul ºi pacientul trebuie sã aibã
o potrivire HLA foarte mare.
Nepotrivire. Risc mare de respingere a transplantului.

Avantajele celulelor stem izolate din
sângele cordonului ombilical
Experienþã. 22 de ani de experienþã clinicã.
Etica. În cercetãrile noastre nu implicãm
embrioni.
Pluripotenþa. Se pot diversifica în diverse tipuri
de celule ºi þesuturi.
Siguranþa. Recoltarea imediat dupã naºtere prezintã un risc foarte mic de contaminare viralã.
Durabilitate. Celulele stem au capacitatea de a
rezista stocãrii criogenare perioade lungi de
timp.
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Secretul unei sarcini f/r/ griji:
Aktiv Mami
• Aktiv Mami – o combinaþie unicã de minerale, vitamine ºi substanþe nutritive special
alese pentru sãnãtatea ºi vitalitatea femeilor care doresc sã rãmânã însãrcinate,
a celor care sunt gravide ºi a mãmicilor în perioada de alãptare.
• Ambalaj conþinând 60 de capsule

Dppelherz® aktiv Aktiv Mami conþine
12 vitamine, precum ºi 5 substanþe
minerale ºi oligoelemente, într-o combinaþie
eficientã cu acizi graºi Omega-3:
• 50 mg acid docosahexaenoic (DHA) de tip
Omega-3
• 400 µg Acid folic
• 100 µg Iod
• 7,5 mg Fier
• 100 mg Calciu
• 2,5 µg Vitamina D3
• 45 mg Magneziu
• 5 mg Zinc
• + Vitamina C, E + Vitamine B

Posologie: 2 capsule/zi

• Acidul folic este o vitaminã esenþialã, de care are nevoie organismul uman pentru

•
•

•
•

formarea celulelor, precum ºi în numeroase procese metabolice.
Acidul folic ese important pentru închiderea tubului neural ºi formarea organelor
fãtului, asigurând astfel o evoluþie pozitivã a sarcinii.
Iodul este un element esenþial în formarea hormonilor glandei tiroide, care joacã un
rol important în reglarea metabolismului.
Acizii graºi Omega-3 s-a dovedit cã sunt foarte importanþi în sarcinã ºi nu au voie sã
lipseascã din alimentaþia mamei. Ei îmbunãtãþesc vederea ºi contribuie la o dezvoltare cognitivã ºi comportamentalã optimã; de asemenea previn apariþia astmului
bronºic ºi matureazã sistemul imunitar de apãrare contra bolilor
Fierul, zincul ºi magneziul sunt importante pentru dezvoltarea ºi creºterea oaselor,
pãrului, unghiilor ºi pielii, pentru activitatea optimã a inimii ºi a vaselor sanguine, a
sistemului neurologic ºi muscular.
Zincul – creºte imunitatea organismului ºi ajutã la protecþia celulelor. Zincul este
important pentru sãnãtatea celulelor. Joacã un rol decisiv în regenerarea ºi protecþia
celulelor ºi creºte imunitatea generalã. Lipsa zincului în sarcinã duce la întârzierea
dezvoltãrii intrauterine a copilului.

Preþ: 50 lei
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Stem SURE
Siguran[/, Calitate,
Rapiditate

MBA Dr. Bogdan Iv/nescu
Pre]edinte Stem SURE
1. Ce boli pot vindeca celulele stem ºi pentru cine
sunt compatibile în afarã de bebeluº?
Existã trei tipuri de terapii în care folosim celule
stem: terapiile standard care la nivel mondial trateazã
peste 70 de boli, în principal boli ale sângelului (leucemii, limfoame), terapii în studiul clinic (pentru diabet
sau sclerozã multiplã), dupã care sunt terapiile experimentale.
Copilul de la care s-au recoltat celule stem are
compatibilitate 100%, fraþii ºi pãrinþii între 25-50%.
Este un grad de compatibilitate imens faþã de situaþia
în care nu s-au recoltat la naºtere ºi încercãm sã gãsim un donator compatibil între 200 de mii de oameni.
2. Finalitatea procesului de prelucrarea a celu lelor stem dupã procesare ºi modul de stocare în
timp permite ca la nevoie sã fie utilizate chiar ºi de
douã ori?
Dacã vorbim de Stem SURE rãspunsul este da
deoarece Stem SURE foloseºte cea mai nouã tehnicã
de procesare, respectiv stocare a celulelor stem. O
datã fãcutã separarea celularã celulele sunt stocate
într-un recipient bi-compartimentat asimetric (1/5 cu
4/5), compartimentare ce permite utilizarea a câte
unei pãrþi din proba de sânge placentar, oferind astfel
pãrinþilor o dublã ºansã!
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3. Prin ce se deosebesc serviciile oferite de Stem
SURE faþã de ale celorlalþi competitori?
Stem SURE este singura companie din România
care opereazã în Europa de Vest ºi anume Danemarca, banca aflându-se în Copenhaga, Danemarca alãturi de Suedia fiind liderii mondiali la nivelul serviciilor de
sãnãtate, ceea ce spune foarte multe despre calitatea
serviciului medical care este oferit.
Suntem singura companie care oferim rezultatul
porcesãrii sangelui plancentar pãrinþilor în termen mediu de 36 ore, aceasta fiind dovada legalã ºi garanþia
absolutã cã proba de sânge a fost procesatã în timpul
optim.
Transportul probei de sânge placentar se face cu
avionul, în cel mai scurt timp posibil de la recoltare. În
ceee ce priveºte solicitarea utilizãrii probelor în regim
de urgenþã probele pot fi livrate în 24 ore oriunde în
lume.
Stocarea se face în recipiente bi-compartimentate
ceea ce asigurã o dublã ºansã comparativ cu tehnologia anterioarã care nu îþi dãdea ºansa de a separa
sângele în douã recipiente.
Existã o triplã asigurare în caz de insolvenþã: astfel în situaþia în care Stem SURE s-ar afla în insolvenþã,
obligaþiile contractuale se transferã pe deplin cãtre
StemCare Danemarca, mai departe sunt preluate de
cãtre Genzyme (una dintre cele mai mari Companii din
domeniul biotehnologiei din lume), iar în situaþia în
care Genzyme s-ar afla în faliment toate obligaþiile contractuale ce vizeazã StemCare vor fi preluate de cãtre
un terþ asigurat prin Generali Europe.
4. Cum a fost primitã de cãtre pacienþi intrarea pe
piaþã localã a Stem SURE?
Intrarea pe piaþa localã a fost primitã cu entuziasm în special datoritã faptului cã stocarea ºi prelucarea au loc în Danemarca dar ºi datoritã faptului cã
prin contract ne asumãm înmânarea certificatului de
stocare cãtre Pãrinþi, în format original, în maxim 7 zile
lucrãtoare de la naºtere, acest interval cuprinzând termenul mediu de procesare de 36 ore. În România rezultatele acestor procesãri se dau în termen mediu de
1- 3 luni. În ceea ce priveºte partea financiarã, produsul Stem SURE este al doilea produs ca preþ pe piaþã,
având, din punctul nostru de vedere, cea mai micã
marjã de adaos.
În plus Stem SURE este Partener exclusiv al
MedLife dezvoltând colaborãri ºi cu alte clinici sau
companii locale din diverse judeþe ale þãrii.
Ca ºi planuri viitoare se are în vedere dezvoltarea
de noi produse în domeniul biotehnologiei, urmând sã
lansãm pe piaþa din România un produs bazat pe transplant autolog pentru tratamentul artrozei.
Nr. 108  19 mai - 1 iunie 2010
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Happy Kid
Perioada copilãriei este una
deosebit de frumoasã, dar care
pune la încercare rãbdarea oricãrui pãrinte, prin toate afecþiunile dobândite de cei mici în
aceastã perioadã.
Pentru a-i ajuta pe cei mici
sã aibã o copilãrie frumoasã ºi
pe pãrinþi sã doarmã liniºtiþi,
existã acum siropul HAPPY KID,
un produs 100% natural, obþinut
din plante indiene.
Dintre plantele ce intrã în
compoziþia suplimentului alimentar HAPPY KID, amintim urmãtoarele:
 Extractul de Emblica ribes: decoctul din frunze tinere
este recomandat în amigdalite, afte ºi ulceraþii ale cavitãþii bucale. Fructele se folosesc pentu efectele
carminative, tonic-stomahice, antihelmintice, în special în teniaze.
 Extractul de Glycyrrhiza glabra (lemn dulce).
Acidul glycirizic accelereazã vindecarea ulcerului gastric; de asemenea au fost confirmate efecte secretolitice ºi expectorante.
 Extractul de Mentha piperita (menta) se foloseºte în afecþiunile intestinale, balonãri, în diaree,
greaþã, vomã, diskinezii biliare. Are acþiune antispasticã asupra musculaturii netede a tractului digestiv,
colereticã ºi carminativã, colagogã, antibacterianã,
secretoliticã ºi rãcoritoare. S-a constatat ºi reducerea
tonusului sfincterului esofagian. Acþioneazã în spasmele colonului ºi în sindromul colonului iritabil, în guturai, în catarul cãilor respiratorii superioare ºi inflamaþiile cavitãþii bucale.
 Extractul de Carum carvi: utilizãrile terapeutice,
foarte vechi, în uzul intern se referã la tratarea colicilor
intestinale, a enterocolitelor, bronºitelor, stimulent în
anorexie, ca diuretic, în afecþiunile renale. Principalele
acþiuni biologice se referã la acþiunea antihistaminicã,
antisepticã, antimicrobianã, aperitivã, carminativã,
diureticã, emenagogã, expectorantã, spamoliticã,
tonic stomahicã, vermifugã.
 Extractul de Citrus medica. Lãmâia a reprezentat mult timp un remediu împotriva infecþiilor, de la rãcealã ºi gripã la malarie ºi febrã tifoidã. Este antiseptic, antimicrobian(pe stafilococ), carminativ, astringent, cicatrizant, diuretic, depurativ, sedativ.
 Extractul de Aegle marmelos. S-a demonstrat
acþiunea hipoglicemiantã a extractelor hidroalcoolice
obþinute din frunze ºi rãdãcini, acþiune antiviralã, antihelminticã. Produsele fitoterapeutice sunt indicate în
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diaree, febrã intermitentã, afecþiuni cardiace ºi pulmonare.
 Extractul de Adhatoda vasica. Substanþa activã
principalã, vasicina, un alcaloid, este cunoscutã în medicina tradiþionalã datoritã proprietãþilor puternic
expectorante ºi antiseptice. Principala acþiune este
cea de fluidificare a secreþiilor bronºice, antispasticã,
antibacterianã, bronhodilatatoare. Toate pãrþile plantei
sunt utilizate într-o gamã largã de afecþiuni: guturai,
tuse convulsivã, bronºitã cronicã ºi astm bronºic. Acþioneazã ca expectorant ºi sedativ, antispastic ºi antihelmintic. Sucul cecular se recomandã în diaree ºi dizenterie.
 Extractul de Bacopa monieri se utilizeazã în numeroase afecþiuni ca febrifug, tonic cardiac, sedativ.
Este indicat ºi în tulburãri de memorie la copii ºi adulþi,
în anxietate, în depresii, dificultãþi de vorbire, în enurezisul nocturn, dupã operaþii neurochirurgicale, recuperarea parezelor ºi paralizii.
 Extractul de Thymus vulgaris (cimbrul de grãdinã) are acþiune antiinfecþioasã majorã, antisepticã,
antifungicã, antibacterianã, antiviralã, cicatrizantã, antioxidantã, tonicã, antiparazitarã, cicatrizantã, revulsivã.
 Extractul de Ellettaria cardamomum are acþiuni
biologice antibacteriene, antiseptice, tonice, stimulente.
Datoritã tuturor acestor efecte, suplimentul alimentar HAPPY KID este recomandat pentru dezvoltarea armonioasã a copilului, stimularea apetitului,
creºterea imunitãþii, lipsa poftei de mîncare a copilului, întârziere în creºterea ºi dezvoltarea armonioasã a
copilului, infecþii frecvente, colici abdominale.
Mod de administrare:
Copii între 6-12 luni: o linguriþã pe zi, minim 30 de zile
Copii între 1-4 ani: 1-2 linguriþe pe zi, minim 30 de zile
Copii între 4-12 ani: 2-3 linguriþe pe zi, minim 30 de
zile
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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JURNAL DE SARCIN?

Uleiul din ficat de cod ]i vitamina D
Uleiul din ficat de cod - o excelent/ solu[ie natural/
pentru combaterea pericolului rahitismului
Vitamina D ]i Omega-3, metoda
tradi[ional/ de combatere a
rahitismului ]i stimulare cognitiv/
Rahitismul este o boalã a copilãriei ºi a adolescenþei. Copiii nãscuþi prematur sunt primii predispuºi la rahitism, dar ºi cei ai cãror mame nu au
beneficiat de o alimentaþie potrivitã sau au o serie
de afecþiuni care îngreuneazã absorbþia intestinalã
ºi asimilarea vitaminei D (”vitamina antirahiticã”) ºi
a calciului, chiar ºi în cazul în care aportul alimentar
este satisfãcãtor.

Prevenirea rahitismului
Pentru a preveni instalarea rahitismului este necesar ca, de la începutul ultimului trimestru de sarcinã, sã i se administreze mamei zilnic un supliment
de vitaminã D ºi de calciu. Fãtul le va prelua de la
mamã ºi-ºi va realiza rezervele necesare. Dupã
naºtere, indiferent de modul de alãptare, la sân sau
cu lapte praf, se impune asigurarea unor suplimente
de vitamina D ºi de calciu. În primii doi ani, necesarul zilnic este considerat a fi în jur de 500-800
U.I., iar apoi, pânã la cel puþin la cinci ani, trebuie
asigurat suplimentul necesar de vitamina D.
Un studiu pe cca 1000 de persoane a arãtat cã
este mai important un aport suplimentar de vitamina D decât exagerarea consumului de produse
cu calciu.

Uleiul de pe]te, o excelent/ surs/ de
vitamina D ]i o solu[ie optim/ pentru
combaterea rahitismului
Uleiul din ficat de cod este o sursã idealã de
vitamina D ºi vitamina A, precum ºi de acizi graºi
Omega-3, care cumuleazã avantajele vitaminei D
pentru fixarea calciului ºi al Omega-3 pentru dezvoltarea funcþiei cognitive (sporirea atenþiei, reducerea agitaþiei, stabilizarea dispoziþiei, chiar ameliorarea ADHD ºi a unor tulburãri de comportament
ale copiilor), ceea ce îl face un remediu simplu, natural ºi eficient în rahitism, dar ºi în osteoporozã ºi
la refacerea osului dupã fracturi.

Sãptãmâna MEDICALÃ

La copiii care au consumat constant ulei de
peºte s-a observat o îmbunãtãþire a funcþiei cognitive, chiar ºi ameliorarea ADHD, dar ºi asigurarea creºterii normale a
dinþilor (uºureazã erupþia
dinþilor ºi reduce riscul de
apariþie a cariilor) ºi a
oaselor, o bunã dezvoltare ocularã, favorizând o
dezvoltare armonioasã,
viguroasã a corpului. Este
deja un lucru dovedit - copiii care iau suplimente
cu ulei din ficat de cod
sunt mai inteligenþi ºi nu
mai sunt afectaþi de rahitism!
20% dintre copiii mici
din þara noastrã suferã de rahitism, iar studii din
Marea Britanie aratã cã 50% din populaþia adultã
prezintã iarna deficienþe de vitamina D. E o adevãratã „epidemie“ de rahitism! Statele europene ar
trebui sã adopte politici sociale adecvate care sã
promoveze o alimentaþie corectã, un mod de viaþã
mai activã pentru copii ºi asigurarea suplimentelor
necesare, aºa cum odinioarã se administra ulei de
peºte în ºcoli.
Uleiul de peºte pur islandez, Uleiul din ficat de
cod pentru copii îmbogãþit cu Omega-3 ºi vitamina
D, Uleiul din ficat de cod natural, Uleiul din ficat de
cod cu aromã de lãmâie sau Uleiul din ficat de cod
capsule sunt uºor de administrat, au gust plãcut,
sunt pure ºi eficiente, fiind recomandate atât copiilor, cât ºi adulþilor ºi seniorilor.

www.sagasantate.ro
Tel. 0722.810.692
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Apendicita \n sarcin/
Apendicita nu apare foarte frecvent \n cursul
sarcinii dar diagnosticul trebuie stabilit c`t mai
precoce, deoarece tergiversarea acestuia
duce la apari[ia complica[iilor: abces apendicular, plastron apendicular ]i peritonit/ cu
prognostic prost maternofetal.

Dr. Gianina Munteanu
Medic de familie

Manifestãrile clinice diferã în funcþie de vârsta
de sarcinã. La începutul sarcinii, apendicita are semnele clasice, cu durere în fosa iliacã dreapta, hiperestezie cutanatã, greaþã, vãrsãturi, febrã, leucocitozã. Diagnosticul diferenþial se face cu disgravidie,
chist ovar dreapta torsionat, pielonefritã.

În trimestrul III de sarcinã, durerea este localizatã paraombilical sau epigastric, prin ascensionarea
apendicelui datoritã creºterii în volum a uterului gravidei, iar vãrsãturile apar ocazional.
Prezenþa sarcinii determinã dificultãþi în stabilirea diagnosticului datoritã faptului cã anorexia,
greaþa, voma ºi leucocitoza sunt prezente în mod
obiºnuit în sarcinã.
Tratamentul apendicitei acute este chirurgical
indiferent de vârsta sarcinii. Chiar dacã eroarea de
diagnostic duce la extirparea unui apendice normal,
acest fapt este preferabil amânãrii intervenþiei chirurgicale, cu riscul de apariþie a peritonitei generalizate.

Bd. Magheru Nr. 12-14; Et.1, Ap.1, Sector 1, Bucureºti (Între Cinema Patria ºi Hotel Ambasador)
Tel. / Fax: (021) 310.04.77 /(021) 310.04.58; Mobil: 0752.190.150
e-mail:alexismedical@rdsmail.ro; office@alexis-medical.ro; Web: www.alexis-medical.ro

SERVICIILE DE MEDICINA MUNCII SUNT PRIN LEGE OBLIGATORII PENTRU TOATE CATEGORIILE DE
SALARIAÞI, INDIFERENT DE FORMA DE PROPRIETATE A FIRMEI SAU A INSTITUÞIEI ANGAJATOARE.
Centrul Medical ALEXIS vã poate diminua stress-ul legat de rezolvarea obligaþiilor legale în ceea ce
priveºte medicina muncii prin:
 Contracte de colaborare extrem de flexibile
 Cele mai bune tarife pentru serviciile prestate
 Examene medicale efectuate (ºi) la sediul firmei
Dumneavoastrã
 Echipã medicalã tânãrã, dinamicã, înalt calificatã
profesional
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 Discount ºi gratuitãþi pentru toþi angajaþii,
indiferent de numãr (primiþi o ofertã personalizata
completând cererea de oferta de pe site-ul nostru ! )
 Sediu ultracentral
 Portofoliu important de clienþi
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PUNCT DE VEDERE

Ochiul ro]u
Da, de cele mai multe ori
trebuie s/ ne sperie! }i, de
obicei, ne sperie. Ideea c/
"ne-a tras curentul" trebuie
repede dat/ la o parte.
emnul bun este când vederea nu este afectatã, dar acest lucru poate fi doar la începutul
unei boli care poate evolua nedorit. Dacã vederea este scãzutã, urgenþa poate fi mare ºi, implicit,
necesitatea prezentãrii la consultul oftalmologic.
În acest sezon, infecþiile oculare de tip conjunctivitã acutã pot genera ochi roºu, mono- sau bilateral, simultan la cei doi ochi sau cu o diferenþã de
timp. Secreþia, lipirea matinalã a genelor, jena ocularã sunt factori care îl deranjeazã pe bolnav. Dacã
vederea nu i-a scãzut, cum este de obicei regula,
infecþia nu este neapãrat riscantã, deºi aspectul îl
sperie atât pe el cât ºi pe cei din jur.
Cauza bolii este, de obicei, infecþia bacterianã,
produsã prin contagiune sezonierã sau, eventual, de
un corp strãin cornean sau conjunctival. Boala dureazã, de regulã, 10-14 zile. Fiind contagioasã, se
impun reguli stricte: evitarea colectivitãþilor, prosop
ºi pernã separatã, spãlarea frecventã a mâinilor. Nu
se va aplica pansament niciodatã. Tratamentul se
face cu picãturi cu antibiotice, minimum 7 zile.
Conjunctivita poate avea aspectul descris mai
sus, însã cu mai puþinã secreþie, ºi atunci cauza bolii
poate fi viralã. Foarte contagioasã, aceasta poate fi
însoþitoare a unei stãri gripale sau poate apãrea
dupã ea. Situaþia este mult mai dramaticã dacã este
însoþitã de afectarea corneei, boala fiind denumitã
acum keratoconjunctivitã. Scãderea vederii, fotofobia (jena la luminã) sunt factorii care ne fac sã ne
gândim la acest diagnostic. Poate apãrea în sezonul
rece, de la început sau dupã o conjunctivitã bacterianã. Tratamentul de început dureazã 7-10 zile, dar
evoluþia bolii este diferitã, în sensul cã revenirea vederii poate dura sãptãmâni sau luni. Dupã trecerea
fazei acute, tratamentul poate continua cu picãturi
cu derivaþi cortizonici ºi lacrimi artificiale, sãptãmâni sau, rar, chiar luni. Ochelarii de soare uºureazã deranjul produs de luminã (soare, zapadã).

S
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Dr. Andrei FILIP
Medic Specialist
Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e
Medicale
www.amaoptimex.ro

Referitor la ochelarii de soare, în cazul nepurtãrii lor la munte, la înãlþimi mari, unde razele ultraviolete sunt puternice, poate fi afectatã vederea prin
lezarea corneei sau retinei. Suferinþa duce pacientul
la oftalmolog.
Expunerea la frig, curent, aer condiþionat, coexistente cu boli sau stãri preexistente, poate duce
la inflamaþii severe ale ochiului, denumite irite sau
iridociclite. De obicei unilaterale, dau durere, scãderea vederii, fotofobie. Este o urgenþã oftalmologicã ºi tratamentul este mult mai complex, local ºi
general. Examenele medicale complementare sunt
necesare pentru evidenþierea cauzelor.
La vârstnici, hemoragia conjunctivalã (zona
roºie pe albul ochiului), poate alerta pacientul, dar
afecþiunea este nepericuloasã ºi nu necesitã
tratament. De cele mai multe ori, cauza nu este
ocularã.
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