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EDITTORIAL

La spitale noi, tot noi?
este 3,5 milioane de euro pentru reabilitarea secþiilor de
obstetricã ºi neonatologie de la Spitalul Clinic Judeþean
din Cluj -Napoca.
Contractul, finanþat de Banca Mondialã ºi Banca Europeanã de Investiþii, a fost adjudecat de un consorþiu austriac. Proiectul presupune reamenajarea secþiilor vizate pentru a se asigura
fluxurile ºi circuitele funcþionale necesare desfãºurãrii activitãþii la
nivelul normelor europene. Vor fi reabilitate instalaþiile electrice, de
gaze medicale pentru oxigen, aer comprimat ºi vid, instalaþiile de încãlzire ºi ventilaþie, instalaþiile sanitare, tâmplãria, finisajele la pereþi, pardoseli, tavane etc. Din aceleaºi fonduri se vor construi douã
ascensoare noi.
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Sãptãmâna MEDICALÃ

Suntem obiºnuiþi cu risipa ºi lipsa de spirit gospodãresc din antreprizele româneºti de construcþii, care realizeazã depãºiri ale devizelor iniþiale de 40-50% faþã de 10-15% cât se „practicã” în þãri cu
tradiþie muncitoreascã. Totuºi, nu atât furturile de materiale de construcþii sau indisciplina la nivelul calfelor ºi zidarilor sunt principala
cauzã a exploziei costurilor, cât lipsa de organizare de ºantier ºi managementul defectuos sau fraudulos. La noi se furã mai mult decât
la alþii ºi la nivel înalt. De aceea, opþiunea pentru un constructor austriac mi se pare de înþeles, cel puþin la nivelul de conducere a ºantierului.
Aceastã opþiune ar putea fi extinsã ºi în ceea ce priveºte activitatea curentã a spitalelor. Dacã tot s-a pornit la reabilitarea clãdirilor
cu echipe din strãinãtate, ar trebui sã se continue prin aducerea de
specialiºti strãini în organizarea activitãþii din spital, pentru apropierea acesteia de nivelul european, inclusiv din punctul de vedere al
managementului. Sã ne amintim cã cea mai mare fluctuaþie în personalul spitalelor din ultimii ani a fost la nivelul conducerii acestora.
Marea majoritate a managerilor români au fost schimbaþi din funcþii
relativ „din scurt” de cãtre miniºtrii de resort pentru diferite motive
(pretexte?): incompetenþã în gestionarea resurselor, lipsã de echidistanþã faþã de interesele diverselor compartimente ale unitãþii sau
chiar sub acuze de fraudã! În locul acestora, nu rareori, au ajuns alþi
directori, poate de altã culoare politicã, dar la fel de nepricepuþi. Se
poate spune cã, spitalele româneºti, încã nu ºi-au gãsit conducãtorii
pe care îi meritã! Mi s-ar pãrea o încercare demnã de atenþie numirea
unei echipe germane sau austriece în fruntea unui spital important
din Bucureºti sau din þarã!
 C/lin M/rcu]anu
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Procter&Gamble
lanseaz/ a treia edi[ie
a campaniei

"}ans/ la via[/, ]ans/
la noi amintiri"
Compania Procter&Gamble lanseazã a treia ediþie a campaniei
„ªansã la viaþã, ºansã la noi amintiri”. Ediþia din acest an îºi propune
sã ajute copiii nãscuþi prematur, prin
donarea de echipamente de ultimã
generaþie care folosesc sistemul de
ventilaþie cu frecvenþã înaltã oscilatorie (HFOV). Acest sistem de ventilaþie, care nu existã
în prezent în maternitãþile din România, reduce complicaþiile cauzate de prematuritate ºi poate creºte rata
de supravieþuire a copiilor nãscuþi prematur.
Campania “ªansã la viaþã, ºansã la noi amintiri”
se va derula în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie
2010 ºi are ca obiective echiparea a 11 maternitãþi cu
14 sisteme de ventilaþie cu frecvenþã înaltã oscilatorie, precum ºi educarea publicului în privinþa prematuritãþii.
Cele 11 maternitãþi incluse în program trateazã un
numãr mare de copii prematuri ºi acoperã întregul teritoriu al României: Bucureºti (Cantacuzino, Giuleºti,
Municipal, Polizu), Cluj (Clinicile de Obstetricã ºi Ginecologie 1 ºi 2), Iaºi, Oradea, Sibiu, Timiºoara ºi TârguMureº. Site-ul www.sansalaviata.ro va oferi informaþii
despre naºterile premature ºi posibilitãþile de prevenire a acestora, despre complicaþiile pe care le pot dezvolta copiii nãscuþi prematur, precum ºi sfaturi pentru
îngrijirea acestor copii.
„Procter&Gamble se implicã activ în viaþa comunitãþilor în care compania activeazã, prin programe investiþionale directe ºi socio-educative. Ediþia din acest
an a campaniei „ªansã la viaþã, ºansã la noi amintiri”
are drept scop salvarea unui numãr cât mai mare de
copii nãscuþi prematur în România. Acest lucru se va
realiza printr-o campanie de informare a pãrinþilor ºi a
specialiºtilor, precum ºi prin sprijinirea dotãrii a 11
maternitãþi care îngrijesc anual peste 4.000 de copii
nãscuþi prematur. Sperãm ca valoarea totalã a donaþiei la sfârºitul campaniei, sã fie de minim 1.3 milioane de RON”, a declarat Sotirios Marinidis, Director General Procter&Gamble România.
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În România, în fiecare an, se înregistreazã peste
20.000 de copii nãscuþi prematur ºi nou-nãscuþi cu
greutate micã la naºtere. Prematuritatea ºi complicaþiile sale sunt responsabile de mai mult de jumãtate
din decesele neonatale, reprezentând una din principalele cauze de mortalitate neonatalã din þara
noastrã. Cea mai frecventã cauzã de mortalitate determinatã de prematuritate este sindromul de detresã
respiratorie (RDS).
Ventilaþia cu frecvenþã înaltã foloseºte frecvenþe
respiratorii care depãºesc frecvenþa respiratorie normalã ºi se adreseazã în special prematurilor nãscuþi
înainte de 32 de sãptãmâni. În 2009, în Romania s-au
înregistrat 2.576 de copii care au avut la naºtere o
vârstã de gestaþie mai micã de 32 de sãptãmâni (1%
din totalul nou-nãscuþilor vii).
“Sperãm ca indicatorul de mortalitate sã fie semnificativ redus pentru toate categoriile de prematuri,
dar în special pentru cei cu vârsta de gestaþie mai
micã de 30 de sãptãmâni, unde avem cea mai mare
ratã de mortalitate. Prin utilizarea ventilatoarelor de
înaltã frecvenþã creºte ºansa de supravieþuire a copiilor nãscuþi prematur ºi, de asemenea, scad complicaþiile asociate cu prematuritatea – în special handicapul pulmonar. Acest tip de ventilaþie permite utilizarea
de presiuni mai mici de ventilaþie ºi o duratã de ventilaþie mai redusã, ceea ce, pe termen lung, determinã
o patologie pulmonarã mai puþin severã, atât din
punct de vedere al gravitãþii, cât ºi din punct de vedere
al incidenþei. Prin utilizarea acestor echipamente ne
propunem sã creºtem rata supravieþuirii cu 0,5–1 %/an
ºi sã reducem rata complicaþiilor asociate ventilaþiei
convenþionale”, declarã Prof. Dr. Silvia Stoicescu, Preºedinta Asociaþiei de Neonatologie din România.


Alexandru Pãdure

Procter&Gamble a donat în avans câte un sistem
de ventilaþie cu frecvenþã înaltã oscilatorie
secþiilor de neonatologie din cadrul spitalelor
Cantacuzino ºi Municipal, din Bucureºti.
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Biogenis a inaugurat
unitatea de stocare
pentru celule stem
din România
Biogenis a deschis oficial în România
cea de-a treia unitate de stocare a
grupului interna[ional Famicord
Noua unitate de stocare din Bucureºti a primit în
luna Iulie a acestui an acreditarea de funcþionare din
partea Autoritãþii de Transplant din România. Pânã
acum Biogenis stoca probele de celule stem în banca
din Polonia, la Varºovia, grupul având peste 35.000 de
clienþi. De acum înainte clienþii Biogenis pot alege þara
de stocare, România sau Polonia. Condiþiile de lucru
ale laboratorului din Bucureºti depãºesc normele impuse în domeniu. Capacitatea de stocare în acest moment este de 8.000 de unitãþi, cu posibilitate de extindere. Biologii au efectuat stagii de pregãtire în România, dar ºi în Polonia în cadrul laboratorului din Varºovia. Noul laborator oferã toate condiþiile necesare prelucrãrii ºi stocãrii sângelui ombilical, de la primirea uni-

tãþii de sânge ºi pânã la pãstrarea sa în criotancurile
de conservare.
„În domeniul nostru, România este o piaþã foarte
dinamicã ºi cu o creºtere susþinutã, demonstratã în
cei peste trei ani de zile de când Biogenis activeazã
aici. Apreciem de asemenea atitudinea pozitivã manifestatã de societatea româneascã în ceea ce priveºte
înþelegerea ºi adoptarea noilor tehnologii. Investiþia
realizatã în noua unitate de stocare din Bucureºti face
parte din strategia de dezvoltare a grupului Famicord
de a fi cât mai aproape de clienþii sãi. Suntem siguri cã
deschiderea bãncii din Bucureºti va atrage noi clienþi.
Dorim ca în doi-trei ani sã aducem investiþii suplimentare de aproximativ douã milioane lei ºi în acelaºi
timp urmãrim sulimentarea personalului de lucru cu
aproximativ 20 de noi oameni”, Jakub Baran, Preºedinte al PBKM.

Sanofi-Aventis va dubla suma colectat/ \n urma
Mar]ului "C`]tigi ]i d/ruie]ti s/n/tate - Clujeni
pentru clujeni", p`n/ la 10.000 RON
Marºul „Câºtigi ºi dãruieºti sãnãtate – Clujeni pentru clujeni”, organizat joi, 9 septembrie, în Parcul Central, a reunit peste 400 de participanþi la plimbarea de
30 de minute propusã de compania Sanofi-Aventis ºi
de Federaþia Românã de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice. Întrucât clujenii au rãspuns cu entuziasm invitaþiei, în ciuda ploii, compania a hotãrât sã dubleze donaþia, pânã la 10.000 RON (faþã de promisiunea iniþialã de 10 RON/participant). Banii vor fi destinaþi Centrului Clinic de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice din
Cluj-Napoca, pentru prevenirea diabetului zaharat ºi a
complicaþiilor acestuia. Marºul a urmãrit atragerea
atenþiei publicului larg asupra epidemiei de diabet ºi a
fãcut parte dintr-un eveniment medical foarte amplu,
Congresul Federaþiei Române de Diabet, Nutriþie ºi
Boli Metabolice (ediþia a VIII-a), care a reunit la Cluj-Napoca peste 500 de specialiºti în domeniu.
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”Salutãm iniþiativa extraordinarã a companiei Sanofi-Aventis dedicatã clujenilor, cu atât mai valoroasã
în contextul economic dificil. Diabetul a devenit epidemic în România, ºi în Cluj, iar comunitatea medicalã
are nevoie de cât mai mult suport pentru prevenirea
rãspândirii bolii prin promovarea unui stil de viaþã
sãnãtos, dar ºi pentru creºterea calitãþii condiþiilor de
tratament în cazul persoanelor care au diabet”, a declarat Prof. Dr. Nicoale Hâncu, Preºedintele de Onoare
al Federaþiei Române de Diabet, Nutriþie ºi Boli Metabolice.
Conform Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, 1,25 de milioane de români suferã în prezent de
diabet zaharat, dintre care aproximativ 26.000 sunt
din Cluj. Diabetologii estimeazã cã pentru fiecare diabetic diagnosticat mai existã unul nediagnosticat.
Nr. 115  15 - 28 septembrie 2010

JURNAL DE SARCIN?

"CORDonul ro]u salveaz/ vie[i!"
,,CORDonul ro]u salveaz/ vie[i!" este o campanie de informare
care se adreseaz/ m/micilor ]i tuturor femeilor care urmeaz/
s/ aduc/ pe lume un copil. Prin intermediul acestei campanii,
Cord Blood Center - prima banc/ de celule stem din Rom`nia
- prezint/ beneficiile recolt/rii de s`nge placentar la na]tere ]i
valoarea terapeutic/ a celulelor stem.

Mii de copii bolnavi ar putea fi salva[i cu ajutorul celulelor stem!

ângele placentar reprezintã principala sursã
de celule stem, care se utilizeazã în tratarea a
peste 70 de boli, maligne ºi nonmaligne, cu
posibilitate de extindere a indicaþiilor terapeutice.
Poate fi conservat prin criogenare pe o perioadã nedeterminatã, fiind disponibil pentru transplant într-un
interval scurt de timp. Importanþa sângelui placentar este datã de creºterea semnificativã a numãrului
de bolnavi care suferã de boli tratabile cu ajutorul
celulelor stem.
Potrivit WMDA (World Marrow Donnor Association), pe plan mondial, numãrul grefelor de celule
stem eliberate anual a crescut din 1999 pânã în
2009 de 8 ori (de la 462, în 1999, la 3749 în 2009).

S
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În plus, se estimeazã cã, pânã în 2015, creºterea
înregistratã va fi de peste 20 de ori mai mare. Potrivit statisticilor, în þara noastrã cancerul reprezintã
a doua cauzã de deces în rândul copiilor ºi adolescenþilor cu vârste cuprinse între 4 ºi 15 ani. Anual
sunt diagnosticate alte 10-15 noi cazuri raportate la
100.000 de copii.
Mulþi dintre aceºti copii bolnavi ar putea fi salvaþi cu ajutorul celulelor stem.

„CORDonul roºu salveazã vieþi!” este o campanie susþinutã de Societatea de Obstetricã ºi
Ginecologie din România.
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V/ a]tept/m la Baby Expo - stand Didis B14
\n perioada 16-19 septembrie!
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Celulele stem
- un tratament folosit
de decenii
Confirmarea primei afec[iuni tratate cu
celule stem provenite din s`ngele cordonului ombilical a avut loc \n 1988. Un b/ie[el
de 5 ani care suferea de Anemie Fanconi a
fost tratat cu celulele stem provenite de la
sora sa nou-n/scut/. Ast/zi, dup/ 22 de
ani de la transplant, b/iatul, devenit adult,
are o via[/ normal/.
elulele stem sunt pietrele de temelie sau „mugurii” fiecãrui organ, þesut ºi celulã din corpul
uman. Sunt celule nespecializate ºi se regenereazã prin diviziune celularã, uneori dupã perioade
lungi de inactivitate. Ele se pot transforma în alte tipuri
de celule, acþionând ca un sistem de reparare a corpului. Atunci când o celulã stem se divide, fiecare celulã
nouã poate rãmâne celulã stem sau poate deveni un
alt tip de celulã cu o funcþie specializatã, cum ar fi celulele musculare, globulele roºii din sânge, celule cerebrale etc.
Celulele stem provenite din sângele cordonului
ombilical sunt folosite în mod curent pentru a trata
afecþiunile sângelui ºi ale sistemului imunitar, ca alternativã la transplantul de mãduvã osoasã. Dar acestea
au fost utilizate la refacerea deficienþelor funcþionale
cauzate de afecþiuni metabolice. Testele clinice curente cu celule stem provenite din sângele cordonului
ombilical desfãºurate asupra Diabetului de tip 1 au
avut rezultate promiþãtoare.
Celulele stem au capacitatea de a repara sau înlocui þesuturile vãtãmate, oferind astfel speranþã privind afecþiunile ireversibile, cum ar fi diabetul, scleroza
multiplã, Alzheimer, Parkinson ºi fracturile complicate
ale oaselor, arsurile sau afecþiunile cardiace. Celulele
stem ajutã corpul sã se vindece, prin producerea unor
celule noi ºi sãnãtoase care le înlocuiesc pe cele afectate.
În urmã cu 22 ani s-a tratat prima afecþiune cu
celule stem, iar dupã zece ani puteau fi tratate doar
câteva boli. În prezent, celulele stem recoltate din sângele cordonului ombilical sunt folosite cu succes ca terapie curentã în tratarea a peste 80 de afecþiuni.
Unele dintre aceste boli sunt cancere ale sângelui (leucemii, limfoame) sau alte afecþiuni hematologice (anemii, anomalii ale trombocitelor), sunt cancere ale mãduvei osoase, tumori, tulburãri metabolice.

C
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Pentru încã aproape 20 de afecþiuni transplantul
de celule stem este în studiu clinic, acest lucru însemnând cã tratamentul cu celule stem s-a dovedit benefic, dar nu a fost adoptat ca terapie standard.
Aceste afecþiuni includ: boli autoimune (printre care ºi
Diabetul de tip 1 ºi Lupusul), repararea sistemului
nervos (printre care ºi paralizie cerebralã, leziuni cerebrale traumatice), tulburãri metabolice (printre care
ºi fibroza chisticã), refacerea þesuturilor inimii (în caz
de infarct miocardic ºi anghinã pectoralã), tumori canceroase (printre care ºi cancer de sân), repararea organelor (reinstalarea vederii ca urmare a creºterii unei
cornee noi).
În prezent sunt aproximativ 20 de afecþiuni în faza
de tratament experimental.

Na]terea: o ]ans/ unic/ în via[/
Sângele cordonului ombilical este recoltat în momentul tãierii cordonului ombilical dintre mamã ºi copil. Recoltarea este un procedeu uºor, rapid (câteva
minute) ºi complet inofensiv pentru mamã ºi copil. Nu
afecteazã naºterea ºi, spre deosebire de recoltarea de
celule stem din mãduva osoasã, nu este un procedeu
invaziv. Dupã naºtere, pe mãsurã ce copilul se dezvoltã, celulele stem care încã existã în organism încep
sã se modifice. De aceea, momentul naºterii este o
oportunitate unicã în viaþã pentru a preleva sângele
din cordonul ombilical din care se separã aceste celule unice. Criogenia permite stocarea lor pentru utilizãri viitoare. Datele ºtiinþifice din acest moment aratã
cã, dupã 20 de ani, celulele stem izolate din sângele
cordonului ombilical îºi pãstreazã viabilitatea pentru
folosirea în tratamentele diverselor afecþiuni.
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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 sângelui (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 prelucrare a celule lor 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
procesãrii sângelui 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. 115  15 - 28 septembrie 2010

JURNAL DE SARCIN?

Problemele digestive la bebelu]i
O nutri[ie dezorganizat/ poate duce deseori la tulbur/ri
digestive ale copiilor, cele mai \nt`lnite fiind diareea,
constipa[ia, v/rs/turile ]i refluxul. Ca s/ ]tii la ce s/ te
a]tep[i ]i s/ po[i reac[iona c`t mai bine, iat/ c`teva dintre cele mai \nt`lnite probleme digestive ale sugarului:
Diareea
Diareea este o afecþiune foarte frecventã la copiii mici, cel mai des fiind întâlnitã la sugari, deoarece singurul aliment pe care aceºtia îl consumã
este laptele. Atunci când alãpteazã, mamele nu trebuie sã mãnânce condimente, ardei, roºii ºi fructe în
exces, deoarece acestea au efect laxativ, influenþând indirect digestia copilului.
Diareea acutã se manifestã printr-un tranzit intestinal rapid, cu scaune de consistenþã modificatã,
care duce la o pierdere bruscã de apã ºi sodiu. Boala se transmite în primul rând pe cale fecal-oralã.
Diareea debuteazã brutal, cu sau fãrã febrã, uneori
vãrsãturi care preced cu 8-12 ore instalarea bolii.
Scaunele sunt modificate în ceea ce priveºte: consistenþa (apoasã ºi în varianta severã cu mucus sau
sânge), culoarea ºi frecvenþa (ajungând pânã la 20
de scaune/zi).

Constipa[ia
În cazul în care observaþi cã micuþul are scaunele mai rare (o datã la 2-3 zile) ºi mai tari înseamnã cã este posibil sã fie vorba despre constipaþie.
Cele mai frecvente cauze de aparþie a constipaþiei la
copii sunt:
 schimbarea regimului de alimentaþie;
 insuficienta hidratare;
 consumul în exces de lapte de vacã;
 schimbãrile din viaþa copilului (folosirea unei
toalete noi).

Refluxul
Unoeri poate dura câteva sãptãmâni pânã când
capacitatea de strângere a stomacului îºi intrã în
ritm. Pânã când se întamplã acest lucru, laptele stã
în stomacul copilului mai mult timp decât este normal ºi apoi se intoarce sus. Acest lucru se numeºte
reflux.

V/rs/turile
În primele luni de viaþã, vãrsãturile copilului
sunt de cele mai multe ori cauzate de supraalimentaþie, indigestie sau alergie la proteinele din laptele
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matern. Este important de ºtiut însã cã, pânã la
vârsta de 6 luni, bebeluºii nu vomitã, ci regurgiteazã
puþin din ce au mâncat (putem vorbi despre vãrsãturi doar atunci când copilul eliminã o mare parte
sau chiar toatã cantitatea pe care a mâncat-o). Nu
vã speriaþi dacã copilul regurgiteazã din când în
când, acest lucru fiind destul de frecvent la vârsta
lui!

Cauze ale apari[iei problemelor
digestive:
1. Alimentaþia: cele mai multe dintre simptome
sunt cauzate de alimentaþia inadecvatã. Medicul le
sfãtuieºte pe mamele care alapteaza sã evite alimente bogate în fibre (varzã, fasole, sucuri, cola),
deoarece acestea produc colici manifestate prin
dureri abdominale ºi agitaþie.
2. Schimbarea formulei de lapte care se face la
cererea mamei ºi la indicaþia medicului.
3. Deschiderea unei noi cutii de lapte. Este
foarte important sã verifici data de expirare inscripþionatã pe ambalaj ºi cel mai important lucru este
sã guºti tu înainte puþin din el.
4. Diversificarea alimentaþiei. Dupã 6 luni de
alãptare, este recomandat sã introduci alimente solide în meniul micuþului tau. Însã, trebuie sã fii conºtientã de faptul cã unele alimente nou introduse
(cum ar fi untul, fructele, iaurturile) pot crea anumite
dezechilibre digestive. Cum sã eviþi acest pericol?
Începând cu cantitãþi mici: maximum 2 linguriþe din
alimentul nou-introdus. De asemenea, iaurtul se
introduce de la 8 luni.
5. Erupþia dentarã poate sã constituie o cauzã a
problemelor digestive care se manifestã cel mai des
prin scaune moi.
6. Afecþiunile respiratorii cu febrã duc la tulbu rari digestive secundare. Febra duce la diaree, vãrsãturi ºi apetit diminuat.
Centrul medical Bio Terra Med
www.bioterramed.ro
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Exoftalmia
Exoftalmia (termenul provine din gr.
exo = \n afar/, ophtalmos = glob
ocular) reprezint/ proeminen[a
globului ocular \n afara orbitei
]i totodat/ cel mai frecvent semn al
unei suferin[e orbitare (orbita fiind
cavitatea osoas/ \n care
se g/se]te globul ocular).
Exoftalmia poate apãrea la ambii ochi în cadrul
unor afecþiuni generale, sau la un singur ochi având
cauze locale. Protruzia bilateralã a globului ocular
este o manifestare frecventã în hipertiroidie (boala
Basedow-Graves), dar poate însoþi ºi alte afecþiuni
endocrine, inflamatorii, tumorale.
Exoftalmia unilateralã este de obicei traumaticã, vascularã, inflamatorie acutã sau cronicã, tumoralã.
Pacienþii pot observa tumefierea globului ocular
atunci când sclera (partea albã a ochiului) devine
vizibilã deasupra ºi dedesubtul irisului (partea coloratã a ochiului), ºi când lasã impresia cã nu clipesc,
deoarece închiderea pleoapelor este uneori aproape
imposibilã (în acest caz pot apãrea ºi tulburãri de
somn).
Diagnosticul de exoftalmie îl pune medicul oftalmolog atunci când globul ocular depãºeºte cu mai
mult de 20 mm rebordul orbitar sau când între cei
doi ochi existã o diferenþã de protruzie mai mare de
2 mm. Aceste mãsurãtori, care stabilesc ºi gradul
exoftalmiei, se fac cu ajutorul exoftalmometrului
Hertel sau cu o riglã de plastic specialã.
La examinarea obiectivã, medicul trebuie sã
constate dacã:
 exoftalmia poate fi redusã sau nu (adicã
dacã globul ocular poate fi împins parþial în spate);,
 proeminenþa este pe axul orbitei sau oblic;
 existã sau nu semne vasculare (bãtãi pulsatile resimþite atunci când se apasã pe ochi).
De asemenea, exoftalmia se poate asocia cu
înroºirea conjunctivei, edem al pleoapelor, vedere
dublã sau strabism. În cazul în care exoftalmia este
progresivã ºi nedureroasã, este bine ca, pentru
aprecierea debutului, sã se solicite o fotografie anterioarã bolii.
Cauza exoftalmiei poate fi decelatã prin metode
imagistice (CT, RMN, ultrasonografie, arteriografie
carotidianã, flebografie orbitarã).
În boala Basedow-Graves exoftalmia poate fi
unul dintre simptomele primare ale hipertiroidismu-
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PUNCT DE VEDERE
lui (jumãtate dintre cei care suferã de aceastã afecþiune prezintã ºi oftalmopatia Graves).
Exoftalmia poate fi, de asemenea, semnul cel
mai evident al unei formaþiuni tumorale intraorbitare.
Complicaþiile exoftalmiei pot fi date de:
 expunerea corneei la factori externi, prin insuficienþa reflexului de clipire,
 limitarea miºcãrilor globului ocular,
 sau, cel mai grav, de compresiunea nervului
optic, situaþie care poate duce la pierderea vederii
dacã nu se intervine urgent pentru decompresie.
Tratamentul exoftalmiei este, de fapt, tratamentul cauzei. Aºadar, se aplicã:
 tratament hormonal asociat sau nu cu corticoterapie în oftalmopatia Graves,
 tratament antibiotic ºi antiinflamator pentru
exoftalmiile infecþioase,
 radioterapie, chimioterapie ºi tratament
chirurgical în cazul exoftalmiei tumorale,
 în cazul anomaliilor vasculare sau în exoftalmiile traumatice se intervine neurochirurgical.
Consultul oftalmologic este întotdeauna primul
pas pe care trebuie sã-l urmeze pacientul cu exoftalmia, iar medicul specialist, în funcþie de caz, poate
îndruma pacientul spre investigaþii sau consulturi
suplimentare.
 Dr. Grigorios Triantafyllidis
Medic specialist oftalmolog
Clinica de oftalmologie Ama Optimex,
Bucure]ti
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ESTETIC?

Chirurgia estetic/
dup/ sarcin/
]i na]tere
Dac/ deveni[i mam/, nu \nseamn/ c/
nu pute[i ar/ta la fel de bine sau mai
bine ca \nainte de sarcin/. Pentru unele
femei, schimb/rile fizice cauzate de
graviditate pot r/pi din bucuria de a fi
mam/. Dac/ sim[i[i a]a,
NU SUNTE{I SINGUR?!
Din fericire, nu trebuie neapãrat sã vã acomodaþi
cu noul dvs. corp dupã naºtere, ca femeile din generaþiile anterioare. Astãzi existã multiple opþiuni oferite de
medicinã ºi, în special, de chirurgia esteticã, pentru a
vã ajuta sã vã recâºtigaþi sau chiar sã vã îmbunãtãþiþi
forma corpului. Acest domeniu, al chirurgiei estetice ºi
plastice, vã oferã informaþiile ºi mijloacele pentru a
înlãtura aceste schimbãri ale corpului dumneavoastrã. Multe proceduri cosmetice pot fi realizate ambulator, fãrã internare, astfel încât întoarcerea dumneavoastrã în aceeaºi zi acasã, la familie, sã fie realizabilã. Cunoscându-vã opþiunile, vã puteþi relaxa ºi bucura de sarcinã ºi de noua posturã de mamã fãrã a va
îngrijora de aspectul corpului dvs.

M/rirea sânilor
Una dintre dilemele cu care se confruntã mamele
este dacã sã alãpteze sau nu. Multe femei se îngrijoreazã cã alãptatul le stricã forma sânilor, însã alãptatul oferã atât bebeluºului cât ºi mamei multiple beneficii. Schimbãrile la nivelul sânilor apar, de fapt, în
timpul sarcinii. Pe mãsurã ce corpul se pregãteºte sã
îngrijeascã bebeluºul, glandele mamare se umflã ºi
înlocuiesc þesutul adipos, ceea ce face ca sânii sã
arate mai puþin „plini” ºi sã aparã aspectul de sâni

cãzuþi. Chirurgia plasticã ºi esteticã poate asigura revenirea sânilor la aspectul lor tineresc, prin mamoplastia de augmentare cu implante mamare de aspect
cât mai natural.

Mastopexia (liftingul de sâni)
Unele femei pot avea o edematiere masivã a
sânilor în timpul sarcinii. Prin pierderea grãsimii dupã
naºtere, pielea poate prezenta vergeturi ºi aspect cãzut la nivelul sânilor (ptozat). Niciun fel de exerciþii
fizice nu vor face ca pielea sã se strângã la loc. O procedurã chirurgicalã, numitã mastopexie, poate îndepãrta excesul de piele, modificând aspectul cãzut al
sânilor.

Abdominoplastia sau lipectomia
Pe nicio zonã nu e mai evidentã modificarea produsã de sarcinã ca pe abdomen. Pot apãrea vergeturi,
cicatrici postcezarianã ºi ptozã cutanatã (sort abdominal). Aceste semne ale maternitãþii pot produce
frustrare ºi depresie unor femei. Lipectomia este o procedurã prin care se îndepãrteazã excesul de piele de
sub ombilic, atenueazã vergeturile ºi îmbunãtãþeºte
cicatricea postcezarianã. Multe femei fac aceastã operaþie în acelaºi timp cu ligaturarea trompelor uterine
sau cu histerectomia.

Lipoaspira[ie
Astãzi, cea mai solicitatã intervenþie de chirurgie
esteticã, lipoaspiraþia, poate aduce femeilor multiple
beneficii dupã naºtere. Un metabolism mai lent, mai
puþin timp pentru sport sau orice alt motiv poate duce
la stabilirea indicaþiei de lipoaspiraþie. Chirurgul estetician poate sã sculpteze corpul ºi sã îndepãrteze excesul de grãsime. Lipoaspiraþia pe zone restrânse se
poate face ambulatoriu, fãrã internare, cu anestezie
localã, dar dacã este cazul de a îndepãrta o cantitate
mare de grãsime sau se lucreazã mai multe arii anatomice, este necesarã anestezie generalã ºi internare
de o zi.
La fel cum decizia de a avea un copil necesitã o
planificare atentã ºi serioasã, o intervenþie esteticã
trebuie hotãrâtã în urma unei informãri corecte ºi
complete.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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Modific/rile
staturo-posturale ale
aparatului locomotor,
ap/rute la copii,
adolescen[i ]i tineri
Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e
medicale
0723.626.289

ã ne amintim ceea ce scriam cândva într-un articol, ºi anume: „Frumuseþea corpului uman se bazeazã pe armonie în dezvoltarea diferitelor sale
segmente, a diferitelor sale þesuturi, dar ºi în privinþa
executãrii miºcãrilor sale. La vârsta creºterii ºi dezvoltãrii þesuturilor ºi a perfecþionãrii funcþionalitãþii lor se
pot instala o serie de deficienþe sau abateri de la þinuta corectã”. În acest context, la copii, adolescenþi ºi tineri se pot constata atitudini vicioase, caracterizate prin
accentuarea curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale (cifoza, lordoza) sau prin apariþia unor curburi
anormale (scolioze). Toate acestea se mai numesc ºi
tulburãri de creºtere, tulburãri staturo-posturale sau modificãri de staticã ºi posturã ale aparatului locomotor.
La vârsta ºcolarã ºi la pubertate, abaterile pot fi
corectate prin programe de exerciþii de gimnasticã
medicalã sau kinetoterapie, ceea ce înseamnã terapie
prin miºcare.
Ignorarea lor ºi persistenþa acestor deficienþe staturo-posturale ale coloanei vertebrale conduc, în timp,
la instalarea disfuncþionalitãþilor de creºtere, respiraþie sau chiar digestive.
Pornind de la copilul care a prezentat modificãri staturo-posturale ale aparatului locomotor,
la vârsta adultã, în special la adultul tânãr, se vor
întâlni cu o frecvenþã mult mai crescutã suferinþe precum discopatia cervicalã, dorsalã sau
lombarã, nevralgii, crize de contracturã muscularã ºi limitarea mobilitãþii. În vederea stopãrii
instalãrii acestor neajunsuri se impune un efort
suplimentar pentru identificarea copiilor, adolescenþilor ºi tinerilor cu deficienþe staturo-posturale localizate la nivelul coloanei vertebrale.
Pasul urmãtor îl reprezintã stabilirea unor
programe de exerciþii fizice sau kinetoterapie,
spre a stopa evoluþia deviaþiilor funcþionale,
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numite atitudini vicioase, spre modificãrile structurale,
care vor necesita purtarea corsetului sau a altor dispozitive ortopedice de redresare ºi suport muscular
sau intervenþie ortopedico-chirurgicalã.
Programele de gimnasticã de corecþie propuse de
specialiºtii fizio/kinetoterapeuþi trebuie însuºite ºi
exersate de copii, adolescenþi ºi tineri, dar trebuie supravegheate de cadrele de specialitate ºi de pãrinþi ori
de adulþii din anturaj.
Exerciþiile de gimnasticã medicalã corectivã pot fi
însuºite într-un centru de recuperare specializat; se vor
executa zilnic ºi corect, la sala de gimnasticã, dar ºi la
domiciliu, iar medicul specialist va realiza controlul periodic al pacientului.
Controlul periodic, efectuat din ºase în ºase luni,
este menit sã facã bilanþul funcþional, care obiectiveazã rãspunsul deviaþiei vertebrale la tratamentul aplicat
ºi permite ajustarea sa corespunzãtoare.
Exerciþiilor fizice li se adaugã obligatoriu sporturi
sau jocuri sportive. Cel mai potrivit este înotul, îndeosebi brasul sau înotul pe spate. Se mai pot recomanda baschetul ºi voleiul, care promoveazã miºcãrile
efectuate cu extensia coloanei vertebrale; nu vor avea
aspect competiþional, ci doar de divertisment.
Respiraþia este importantã pentru buna dezvoltare în perioada de creºtere; se recomandã ºi un program de gimnasticã respiratorie. Pentru ca miºcãrile
respiratorii (ventilaþia pulmonarã) sã se desfãºoare în
condiþii optime, este necesarã o poziþie corectã a coloanei vertebrale, a cutiei toracice (coastelor), abdomenului ºi o activitate normalã a muºchilor respiratori.
Toate programele prescrise, indiferent de scopul urmãrit, trebuie sã fie executate din poziþii de start, care
conferã stabilitate la miºcare. În afarã de poziþiile deficitare, adoptate la masa de studiu, în faþa calculatorului sau la ºcoalã, în bancã, o atenþie deosebitã se va
acorda ºi adoptãrii unor poziþii corecte în timpul somnului.
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Sfaturi practice pentru pacien[ii cu epilepsie
Diagnosticul de epilepsie nu
\nseamn/ c/ trebuie s/ v/ schimba[i
radical stilul de via[/. Ca ]i pentru
oricare alt/ persoan/, este important
s/ v/ men[ine[i un stil de via[/
s/n/tos ]i echilibrat.
Iatã câteva sfaturi practice pentru a trãi o viaþã
echilibratã, cu un control cât mai bun al bolii:

Lua[i-v/ medicamentele antiepileptice
la timp! Una dintre cele mai comune cauze ale crizelor epileptice necontrolate este reprezentatã de administrarea incorectã a medicamentelor. Medicamentele sunt eliminate din organism în intervale de timp
diferite, care depind de tipul medicamentului. De
aceea, dacã uitaþi sã le luaþi la timp, cantitatea de
medicament prezentã în organism ar putea sã nu fie
suficientã pentru controlul crizelor. De asemenea,
dacã dozele sunt administrate la intervale de timp
prea scurte, creºte riscul de a suferi reacþii adverse.
Pentru orice informaþie necesarã cu privire la medicamentele pe care le luaþi trebuie sã întrebaþi medicul.

Odihni[i-v/ suficient! Somnul insuficient
creºte riscul apariþiei crizelor epileptice, mai ales la
pacienþii cu crize epileptice generalizate. Este recomandat un program de somn regulat, care asigurã
odihnã suficientã. Se estimeazã cã pentru majoritatea
persoanelor sunt necesare între 7 ºi 10 ore de odihnã
pe noapte, valori care variazã în funcþie de vârstã.

Încerca[i s/ limita[i stresul ]i volumul de
munc/! Stresul poate sã declanºeze crizele epileptice, astfel cã activitãþile care reduc nivelul de stres
sunt benefice. Încercaþi sã gãsiþi în fiecare zi timp pentru activitãþi relaxante, eventual împreunã cu familia
sau prietenii!

Pãstra[i un stil de via[/ activ! Majoritatea activitãþilor sportive ºi de petrecere a timpului liber sunt
posibile ºi chiar recomandate. Doar câteva sporturi cu
grad mare de risc trebuie evitate: alpinism, paraºutism, scufundãri etc.) Puteþi alege dintr-un numãr mare
de activitãþi, iar în condiþiile în care crizele epileptice
sunt controlate ºi medicaþia este bine toleratã nu va
exista niciun efect negativ asupra performanþei
sportive.
Evita[i stimulentele cum sunt cafeaua, alcoolul, mediul cu zgomote puternice etc., mai ales dacã
constataþi cã acestea vã declanºeazã crizele! Consumul excesiv de alcool este toxic pentru neuroni ºi, în
plus, poate afecta somnul, ceea ce duce la o creºtere
a riscului de a suferi o crizã epilepticã. Dacã vi se
prescriu medicamente pentru o altã afecþiune (chiar ºi
o rãcealã banalã) nu uitaþi sã vã informaþi medicul
neurolog!
Merge[i la controale regulate la medicul
specialist neurolog ºi informaþi-l despre orice modificare a tipului de crize sau a frecvenþei acestora! De
asemenea, discutaþi cu medicul despre orice eveniment sau situaþie care vã afecteazã, pentru cã acestea pot sã aibã legãturã cu modificãrile survenite în
controlul bolii! Medicul specialist neurolog va putea
astfel sã evalueze situaþia în ansamblu ºi sã decidã
dacã managementul bolii trebuie ajustat.
sursa www.livebeyondepilepsy.com

www.lafelcanoi.ro
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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 15 octombrie 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
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Importan[a calciului
în alimenta[ia copiilor
Calciul este cheia pentru oase sãnãtoase ºi puternice, de acum ºi pânã când copilul dvs. va deveni
adolescent sau chiar la maturitate. Unii experþi susþin
cã din dieta multor copii lipseºte calciul, mai ales de
când aceºtia încep sã consume alte bãuturi, cum ar fi
sucurile acidulate ºi sintetice.
Tinerii, în special fetele, ale cãror diete nu conþin
elemente nutritive pentru a le întãri oasele, sunt
supuºi unui risc mai mare de a dezvolta osteoporozã,
o boalã de oase care creºte riscul unor fracturi.
Copiii mai mici ºi bebeluºii cu puþin calciu ºi vitamina D sunt supuºi la riscul de apariþie a rahitismului. Rahitismul este o boalã care înmoaie
oasele ºi poate cauza picioare strâmbe, creºtere
înceatã ºi uneori dureri musculare ºi slãbire.

FARMACOLOGIE
Copiii vegetarieni cu pãrinþii ovo-vegetarieni (mãnâncã ouã, dar nu lactate) sau vegetarieni convinºi
(mãnâncã doar mâncare pe bazã de legume) pot
servi o masã fãrã lactate care va avea calciul necesar.
Deºi poate fi o provocare sã obþii numai din legume
cantitatea de calciu de care e nevoie, niºte surse
bune de calciu pot fi legumele, broccoli, fasolea ºi produsele fortificate cu calciu, printre care sucul de portocale, bãuturile din soia ºi orez ºi cerealele.
Centrul Medical Bio Terra Med

Care este necesarul zilnic de calciu
al copilului meu ]i care sunt cele
mai bune surse?
 Copiii cu vârste de 1-3 ani au nevoie de
500 miligrame de calciu zilnic.
 Copiii cu vârste de 4-8 ani au nevoie de
800 miligrame pe zi.
 Copiii cu vârste de 9-13 ani au nevoie de
1300 miligrame pe zi.

Surse de calciu
Laptele, desigur, ºi alte produse zilnice sunt
surse bune de calciu ºi multe conþin vitamina D,
care este importantã pentru sãnãtatea oaselor.
Dar nu evitaþi celelalte produse bogate în calciu,
printre care sucul de portocale, produse din soia ºi
pâine!
Laptele ºi alte produse lactate sunt printre
cele mai bune surse de calciu. Dar, cine ar trebui
sã consume lapte, de care ºi când?
 Copiii sub 1 an nu ar trebui sã consume
lapte integral sau produse lactate pentru cã ar
putea face alergie la lapte. Ei trebuie sã bea lapte
de mamã sau lapte praf în primul an
 Copiii între 1 ºi 2 ani ar trebui sã consume
lapte integral pentru a obþine grãsimile de care au
nevoie pentru o creºtere normalã ºi pentru dezvoltarea creierului.
Când copiii nu pot sau nu vor sã mãnânce lactate, din fericire se pot gãsi lactate fãrã sau cu conþinut slab de lactozã, cum sunt picãturile de lactozã, care pot fi adãugate în lactate. Brânza învechitã ºi tare este de asemenea slabã în lactozã, iar
iaurturile care conþin substanþe active sunt mai
uºor de digerat ºi e puþin probabil sã producã probleme lactozice.

Sãptãmâna MEDICALÃ
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Cefaleea
Cefaleea este o
stare de durere sau de
proastã dispoziþie, care
afecteazã capul.
Durerea de cap (cefaleea sau cefalalgia)
este unul dintre cele mai
frecvente simptome pentru care pacientul se prezintã la medic. Fiecare
om experimenteazã acest
tip de durere, care are
cauze variate. Apare cu
preponderenþã în rândul
femeilor. Existã, se pare,
ºi o predispoziþie ereditarã. Deºi testul cerebral nu doare, existã dovezi cã
anumite zone ale creierului pot contribui la apariþia
diferitelor tipuri de dureri de cap în principal prin intermediul modificãrilor de vascularizaþie cerebralã.
În majoritatea cazurilor, cefaleele sunt primare,
adicã fãrã modificãri organice ºi doar în puþine cazuri cauza durerilor de cap este o maladie severã.
 Cefaleea primarã apare în absenþa unor
cauze determinabile. Cele mai cunoscute tipuri din
aceastã categorie sunt migrena ºi cefaleea
tensionalã.
 Cefaleea secundarã apare ca rezultat al unei
alte patologii, de exemplu cefaleea din sinuzitã, tulburãri vasculare, secundarã unui traumatism, ca urmare a administrãrii unor medicamente sau din cauza unei tumori cerebrale.

Cu ajutorul Medicinei integrate Sciencemed, putem contribui la clarificarea cauzei cefaleei. Electrosomatografia interstiþialã este o metodã rapidã ºi
nedureroasã, care apreciazã starea metabolicã ºi
funcþionalitatea diferitelor organe ale corpului. Organele a cãror funcþionare nu este normalã sunt codificate color tridimensional, grafica fiind însoþitã de o
mulþime de determinãri valorice sugestive medical
pentru funcþionarea acestora. Metoda ne poate
arãta modificãri de conductibilitate electricã ºi de
funcþionare metabolicã la nivelul: coloanei cervicale
(este cazul artrozei incipiente, care nu poate fi pusã
în evidenþã de examenul radiologic), la nivelul tractului digestiv, colecist, intestine (în cazul unei cefalei
de origine intestinalã), la nivelul þesutului cerebral
(în caz de tulburãri vasculare cerebrale, tulburãri
comportamentale, anxietate ºi depresie). Cauza durerii de cap poate fi stabilitã când apar alterãri de
conductibilitate electricã tisularã corelate în zone
definite ale corpului. De exemplu, cefalee asociatã
cu scãderi importante de conductibilitate electricã
la nivel digestiv.
Biorezonanþa Paul Schmidt aduce avantaje importante în ceea ce priveºte aprecierea statusului
energetic al organismului în ansamblul sãu, arãtând
care este starea aurei. Aprecierea stãrii energetice
pe aparate ºi sisteme ajutã la confirmarea informaþiilor aduse de Electrosomatografie. Biorezonanþa
Paul Schmidt este esenþialã pentru terapia oricãrei
forme de cefalee. Ea permite realizarea unui tratament strict individualizat orientat asupra cauzei cefaleei, tratând totodatã corpul pacientului în ansamblul sãu. Ajutã la testarea corectitudinii remediului
homeopatic, precum ºi a suplimentelor fitoterapice
sau gemoterapice alese de medic pentru tratarea
durerii de cap într-un caz dat. Cu ajutorul aparatului
de biorezonanþã Rayocomp PS 1000 Polar este indicat a se realiza ºedinþe de echilibrare energeticã,
ce se pot efectua de 1-3 ori pe sãptãmânã, în funcþie de severitatea cazului.

Clinica ScienceMed Bucure]ti

ªtiinþa în armonie cu natura

Bucure]ti, B-dul Constantin
Br`ncoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,
sector 4
Tel: 0723.175.208
e-mail:
sciencemed.bucuresti@yahoo.com

Clinica ScienceMed Buz/u
Buz/u, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,
parter
Tel: 0735.779.330
e-mail:
sciencemed.buzau@yahoo.com
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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 15 octombrie 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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TERAPII NATURALE

Terapia naturist/
a rahitismului

Uleiul din ficat de cod favorizeazã o dezvoltare armonioasã, viguroasã, pe ansamblu a copiilor, conferind ºi un plus de imunitate.
La copiii care au consumat constant ulei de peºte
un
s-a observat ºi o îmbunãtãþire a funcþiei cognitive (u
plus la atenþie, concentrare, memorie, stabilizarea dispoziþiei, rezistenþã la efort ºi la stres), ameliorarea
ADHD (sindrom de hiperactivitate ºi deficit de atenþie)
etc. datoritã Omega-3.

Rahitismul - o problem/ actual/
Primele descrieri ºtiinþifice ale rahitismului au
apãrut în sec. al XVI-lea, dar abia la începutul sec. al
XX-lea s-a observat cã boala poate fi vindecatã cu ajutorul unui adaos alimentar natural - uleiul de ficat de
cod, substanþa activã fiind denumitã „Vitamina antirahiticã”. Dupã sintetizarea acestei vitamine (vitamina
D), Uleiul din ficat de cod a continuat sã fie la fel de popular în þãrile nordice, robusteþea copiilor ºi longevitatea vârstnicilor fiind puse deseori pe seama lui.
Rahitismul este o boalã a copilãriei ºi a adolescenþei, caracterizatã prin mineralizarea incompletã a
oaselor, care devin flexibile ºi scheletul osos se deformeazã. Cauza principalã este carenþa de vitamina
D, atât în perioada prenatalã cât ºi în prima copilãrie.
Dupã asimilare, Vitamina D acþioneazã la nivelul
intestinului, crescând absorbþia de calciu ºi menþinând sãnãtatea mucoasei intestinale, regleazã eliminarea calciului.
Printre urmãrile rahitismului amintim: spasmofilia,
hiperexcitabilitate neuromuscularã, transpiraþii, deformãri osoase, scãderea tonusului muscular ºi tulburãri
de mers, erupþia dentarã târzie ºi incompletã, cu risc
sporit de carii, risc major de fracturi osoase etc. dar ºi
efecte pe termen lung asupra performanþelor umane, a
speranþei de viaþã, ducând la întârzierea dezvoltãrii fizice ºi psihice a individului. Mulþi specialiºti recomandã
creºterea consumului de vitamina D.
Laptele matern asigurã substanþele nutritive necesare dezvoltãrii normale a copilului, cu o excepþie - Vitamina D. De aceea, aceasta trebuie suplimentatã profilactic. Aceastã suplimentare vizeazã atât mama, în
perioada de sarcinã ºi de alãptare, cât ºi copilul, de la
naºtere ºi pânã la o vârstã de peste cinci ani.
Copiii nãscuþi prematur sunt primii predispuºi la
rahitism, dar ºi copiii ai cãror mame nu au beneficiat
de o alimentaþie corespunzãtoare; o serie de afecþiuni
pot îngreuna absorbþia intestinalã sau asimilarea vitaminei D ºi a calciului, chiar ºi în cazul în care aportul
alimentar este satisfãcãtor. Fumul de þigarã ºi poluarea, în ansamblul ei, influenþeazã negativ metabolismul vitaminei D.
Practic, toþi copii au nevoie de un aport suplimentar de vitamina D, cu o atenþie sporitã la cei cu risc
crescut.
Uleiul din ficat de cod, o excelentã soluþie naturalã
pentru combaterea rahitismului, cumuleazã efectele
benefice ale vitaminelor D ºi A ºi virtuþile acizilor graºi
Omega-3 (principalii constituienþi ai creierului).
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20% dintre copiii mici din þara noastrã suferã de
rahitism, dar incidenþa lui este în creºtere în majoritatea þãrilor. Astãzi, deficienþa de vitamina D afecteazã cea mai mare parte a populaþiei tinere.
Se discutã de o adevãratã „epidemie“ de rahitism,
considerându-se cã statele europene ar trebui sã
adopte politici sociale adecvate, care sã promoveze o
alimentaþie corectã, adoptarea unui mod de viaþã mai
activ al copiilor ºi asigurarea suplimentelor necesare
chiar din maternitate, grãdiniþã, ºcoalã.
Uleiul din ficat de cod, sub formã lichidã, poate fi
administrat copiilor de sub 1 an, ca sursã idealã de vitamina D, aducând în plus valenþele multiple ale
Omega-3. Copiii cu vârste peste 3-4 ani pot folosi ºi
produsul sub formã de capsule.
Aceastã terapie tradiþionalã ar putea fi reînviatã,
pentru a combate rahitismul ºi chiar malnutriþia în rândul copiilor ºcolari ºi poate fi o susþinere pentru starea
generalã bunã de sãnãtate a copiilor.

Pentru fiecare copil
- Tot ce e mai bun!

Ulei din ficat
de cod pentru
copii, 240 ml

Ulei din ficat de
cod cu aromã
de lãmâie, Lysi,
240 ml

Omega-3 cu aromã
de lamâie, Lysi,
240 ml

Ulei din ficat
de cod,
120 capsule,
Lysi

Ulei din ficat de
cod natural,
Lysi,
240 ml

Omega-3,
120 capsule, Lysi Ulei pur de peºte

Ulei din Ficat de
Rechin,
60 capsule, Lysi

OFERTÃ SPECIALÃ - LIMITATÃ
· 100 RON/ 3 produse, (la alegere: Omega-3 capsule, Omega-3
lãmâie, Ulei din ficat de cod natural, Ulei din ficat de cod lãmâie,
Ulei din ficat de cod capsule, Ulei din ficat de rechin)*
· 110 RON/ 2x Ulei din ficat de cod pentru copii*
*plata taxelor de livrare nu este inclusã în ofertã.

Saga Sãnãtate SRL, Bucureºti
Tel: 0722 810 692; 021 330 3117
www.sagasanatate.ro www.lysi.eu

Nr. 115  15 - 28 septembrie 2010

TERAPII COMPLEMENTARE

În c/utarea frumosului
- Podoaba capilar/ -



Podoaba capilar/ deschide
calea spre frumos \n
reprezentarea fizionomic/.
Aparent lipsit de valoare fiziologic/,
p/rul contribuie hot/r`tor la completarea imaginii reflectate \n
oglind/ \n fiecare diminea[/.
Simpla aranjare a p/rului poate
induce modific/ri remarcabile de
fizionomie, cu induc[ie psihologic/
semnificativ/ (aspect vis/tor,
pedant, emo, dezordonat etc.)
Tabloul fizionomic contureazã o legãturã intricatã ºi implicitã între podoaba capilarã ºi suma calitãþilor individuale ºi poate fi catalogat ca frumos
sau nonfrumos.
Îngrijirea pãrului a devenit o condiþie esenþialã
pentru prezentarea civilizatã în societate. Produsele
naturale destinate acestei îngrijiri sunt cele mai
adecvate, pentru cã tradiþiile strãvechi au transmis
selecþia unor categorii de plante care pot interacþiona benefic cu organismul uman.
Pãrul strãlucitor, mãtãsos, unduitor, cu reflexe
metalice formeazã o adevãratã aureolã în jurul capului.
Prin prisma celor prezentate mai sus, recomandãm urmãtoarele tipuri de ºampoane:

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

este dedicat persoanelor care lucreazã în condiþii de
stress decizional, pacienþilor cu probleme cardiovasculare ºi, nu în ultimul rând, celor care îºi doresc o
podoabã capilarã superbã.

}AMPONUL CU MUGURI DE PLOP
}i MENT?
Are efect antiinflamator, balsamic, antiseptic,
calmant, cicatrizant. Conferã firului de pãr un aspect
proaspãt, natural, stimulându-i creºterea. Menta, ca
bacteriostatic, antiseptic, conferã ºamponului proprietãþi protectoare pentru firul de pãr.

}AMPONUL CU GHIMBIR (ELIDOR)
ªamponul antimãtreaþã ELIDOR este cunoscut
pentru efectele sale predilecte contra mãtreþii. Pãrul
devine strãlucitor, mãtãsos. ªamponul influenþeazã
benefic creºterea pãrului.
Pentru informa[ii
suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina: 0744 622 587

}AMPONUL CU NUCÃ VERDE (ELIDOR)
Efectul sãu calmant, emolient, cicatrizant, bactericid, îl prezintã ca fiind un ºampon eficient terapeutic referitor la scalpul iritat, seboreic. Antioxidant
ºi protector contra arsurilor solare, se recomandã ºi
pentru sezonul cald. Eliminã mãtreaþa dupã primele
ºedinþe. Induce reflexe arãmii-metalice firului de
pãr.

}AMPONUL CU VÂSC }i TEI (ELIDOR)
Vâscul acþioneazã predominant vasodilatator în
zona scalpului. Influenþele pozitive se produc în urma creºterii fluxului sanguin, asigurând firului de
pãr o nutriþie eficientã. Adãugând floarea de tei, cu
efect emolient, sedativ, antiinflamator, firul de pãr
se dezvoltã într-un context favorabil. Acest ºampon

Sãptãmâna MEDICALÃ
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Telefon: 021.335.95.63
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TERAPII COMPLEMENTARE

Remediul diabetului zaharat - insulina verde



Sub diferite forme, diabetul este
o boal/ pe c`t de r/sp`ndit/
pe at`t de perfid/. Înaintea
descoperirii insulinei ]i posibilit/[ii
administr/rii ei salvatoare, mortalitatea prin diabet era des \nt`lnit/.
Al/turi de medicamentele de sintez/,
\n ultimii ani, fitoterapia a \nceput s/
c`]tige tot mai mult teren.
Tratamentele naturale cu momordica, gymnema silvestris, stevia rebaudianum, opuntia ficus indica, chitosan etc. s-au dovedit a fi de o
mare utilitate. Toate acestea pot fi
reg/site \n compozi[ia unui complex
de produse create de Dr. Ionu[
Moraru: Diabeticum tip I ]i tip II.
Produsul conþine un complex de principii active
naturale, având ca scop pãstrarea în limite normale
atât a greutãþii corporale cât ºi a glicemiei ºi colesterolului. Acþioneazã prin multiple mecanisme, la diverse niveluri, fiind util în:
 valori crescute ale glicemiei, ale trigliceridelor ºi colesterolului;
 obezitate ºi supraponderabilitate;
 sindrom dismetabolic;
 menþinerea unui tranzit intestinal normal;
 creºterea imunitãþii ºi prevenirea dezvoltãrii
celulelor anarhice;
 este un bun produs antiviral, antibacterian ºi
antiparazitar;
 detoxifierea organismului.
Mecanismele prin care acþioneazã sunt:
 blocarea senzaþiei de foame ºi dorinþei „de
dulce”;
 scãderea absorbþiei glucidelor ºi lipidelor la
nivelul tubului intestinal;
 creºterea secreþiei ºi a activitãþii insulinei endogene;
 aportul de „insulinã vegetalã”;
 creºterea metabolizãrii glucozei la nivel muscular;
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 prevenirea afectãrii pereþilor vasculari, atât ai
microcirculaþiei cât ºi ai macrocirculaþiei sanguine.
Produsul, format din Diabeticum I ºi Diabeticum
II, are urmãtoarea componenþã:
Diabeticum tip I: momordica fruct; kombucha;
ganoderma; gymnema pulbere; frunze de dud pulbere; ºtevie frunzã pulbere; afin pulbere; agaricus
blazei pulbere.
Produsul se administreazã astfel: 2 capsule dimineaþa (între orele 7 ºi 9), 1 capsulã la prânz, 1
capsulã seara, cu o orã înaintea meselor principale,
cu un pahar de apã cãlduþã Pi sau platã, pe o perioadã de minimum 2-3 luni, în cure repetate.
Diabeticum tip II: opuntia ficus indica pulbere;
chitosan pulbere ; crom; scorþiºoarã pulbere.
Produsul se administreazã astfel: 1 capsulã x
3/zi, la o jumãtate de orã dupã mesele principale,
cu un pahar de apã cãlduþã Pi sau platã, pe o perioadã de minimum 2-3 luni, în cure repetate.

Pentru mai multe detalii
]i comenzi contacta[i-ne la
telefon 021.351.47.77,
accesa[i site-urile noastre:
www.medicalab.ro ]i
www.pronaturashop.ro sau
scrie[i-ne pe adresa
medica@softnet.ro !

Nr. 115  15 - 28 septembrie 2010

AYURVEDA

Echilibrul hormonal,
factor decisiv
\n comportamentul de zi cu zi
ormonii sunt substanþe biochimice secretate de
glandele endocrine sau de alte þesuturi, care
transmit informaþii de la un organ sau þesut la
altul, stimuleazã ºi coordoneazã activitatea anumitor
organe sau a întregului organism. De hormoni auzim
mai des în adolescenþã, când organismul trece prin
niºte schimbãri majore care stârnesc o adevãratã revoluþie în organism ºi comportament.
Prinse în iureºul zilnic, prea puþine femei îºi amintesc cã ar trebui sã aibã grijã de propriul organism.
Micile vicii – cafeaua, tutunul, alcoolul - cresc riscul
apariþiei dezechilibrelor hormonale. Stilul de viaþã influenþeazã producþia de hormoni a organismului. Organismul unei femei suprasolicitate va produce un exces
de testosteron ºi va duce la o tendinþã de masculinizare a femeii, vizibilã mai ales printr-un comportament
mai violent. La polul opus sunt femeile sedentare: în
afarã de excesele alimentare, ele sunt supuse unei
producþii excesive de progesteron, hormon care accentueazã laturile tipic feminine, în special labilitatea
emoþionalã, stãrile de depresie, plus schimbãrile la nivel fizic, cum ar fi excesul de greutate.
Un alt factor care favorizeazã dezechilibrele hormonale este menopauza, care creºte riscul de osteoporozã, labilitatea emoþionalã ºi excesul de greutate.
Ignorarea dezechilibrelor hormonale nu este deloc
indicatã, doarece acestea ne schimbã comportamentul, ne influenþeazã starea de sãnãtate, relaþiile cu ceilalþi.
Cu puþinã grijã ºi cu un efort minim se pot preveni
aceste neplãceri care ameninþã echilibrul fragil al organismului feminin.
Remediul ayurvedic SHECURE (sub formã de tablete sau sirop), este obþinut dintr-un amestec de plante medicinale cunoscute pentru efectele lor benefice
asupra organismului ºi restabilirea echilibrului hormonal al femeilor.
SHECURE tablete este un tonic general, vitaminizant, mineralizant cu acþiune asupra metabolismului, sistemului nervos ºi endocrin. Creºte capacitatea
de adaptare a organismului la stres ºi suprasolicitãri,
tonificã sistemul nervos, înlãturã depresia ºi anxietatea. Este un excelent tonic al aparatului genital feminin, contribuind la menþinerea sãnãtãþii genitale a femeii. Este eficient în prevenirea ºi combaterea durerilor premenstruale ºi menstruale ºi regleazã activita-
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tea secretorie a glandelor mamare. Este util în infecþii
urogenitale (uretrite, cistite, vaginite, leucoree). Totodatã, Shecure tablete are un important efect antiinflamator, antitumoral, stimulent digestiv ºi hepatoprotector. Acest preparat completeazã efectele benefice
ale produsului SHECURE sirop.
SHECURE sirop este obþinut din plante medicinale
presate la rece cu proprietãþi tonice, revitalizante, purificatoare, imunostimulente ºi afrodisiace. Participã la
menþinerea echilibrului hormonal feminin, normalizeazã ovulaþia, menstruaþia ºi galactogeneza.
Este eficient în combaterea menstruaþiilor abundente ºi dureroase, în prevenirea ºi combaterea infecþiilor urogenitale feminine ºi a litiazei renale. Eliminã
stãrile neplãcute apãrute în perioadele premenstruale
ºi menstruale: irascibilitate, disconfort, nervozitate,
dureri în zona pelvianã sau în zona spatelui, depresie
etc. SHECURE sirop asigurã energia necesarã susþinerii unor eforturi intense, fizice ºi psihice, asigurând
adaptarea organismului la aceste condiþii.
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 (ISO), 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: 021.313.94.81
021.303.80.44; 021.311.33.11
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Centrele Medicale
HIPERDIA
ªI PROLIFE
•Str. Ritmului, nr.2, sector 2
Tel./Fax: 021. 250.67.85,
021.250. 73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Berceni, nr. 10-12,
sector 4 (Spitalul BagdasarArseni)
Tel./Fax: 021. 334.37.30,
021. 334.37.31
bucuresti.bagdasar@hiperdia.ro

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1,
Tel./Fax: 021.250.67.85,
021.250.73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Stefan Cel Mare, nr.
19-21, sector 2
(Spitalul Colentina)
Tel./Fax: 021. 311.73.7l,
021. 311.73.72
bucuresti.colentina@hiperdia.ro

•computer tomograf •rezonanta magnetics
•radiologie conventionala •mamografie
• osteodensiometrie DXA •electromiografie
•neurosonologie •ecografie doppler •ecografie
generala •cardiologie •medicina de familie
•laborator analize medicale.

Chirurgie esteticã

•Examinare psihiatrica,
psihodiagnostic cu indicatii
pentru tratament de
specialitate
•Control psihiatric periodic
•Tratament psiho-relaxant
centrat pe pacient

Recuperare
MEDICAL CARE
CENTRU DE
RECUPERARE
MEDICALÃ

Psihiatrie
PSIHOTOP
CABINET PSIHIATRIC
Bucuresti
Str. Av. Iuliu Tetrat nr. 23,
Sector 1
Tel./Fax: 230 96 12
Email: cabinet@psihotop.ro
www.psihotop.ro
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Intr. Tudor Stefan
nr.42-44 (Dorobanti),
Sect.1, Bucureºti
Tel.: 233.97.76
0723 626 289
www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro
Medicina fizicã
ºi de recuperare
medicalã,
Laserterapie,
Masaj terapeutic
ºi de relaxare,
Gimnasticã medicala, Fitness
terapeutic
Kinetoterapie

CENTRUL MEDICAL
UNIREA
CMU BANEASA: Str. Ion
Ionescu de la Brad, Nr. 5B,
sector 1, Bucuresti
Programari imagistica: 021
304 04 18
CMU ARCUL DE TRIUMF:
Policlinica si spital : Str.
Clucerului, nr. 55, sector 1,
Bucuresti
CMU BUCHAREST BUSINESS PARK: Sos BucurestiPloiesti, nr.1 A, corp A,
parter, Bucuresti
CMU DOROBANTI - spital de
copii si pediatrie integrata:
Calea Dorobantilor,nr. 240,
sector 1, Bucuresti
CMU KIDS - policlinica pentru copii: Str. Costache
Negri, nr. 5, sector 5,
Bucuresti
CMU ENESCU: Str. George
Enescu, nr. 12, sector 1,
Bucuresti
CMU IRIDE: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
16, parter, sector 2,
Bucuresti
CMU IRIDE. MEDICINA
MUNCII: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
1, parter, sector 2,
Bucuresti
CMU UNIREA: B-dul Unirii,
nr. 57, sector 3, Bucuresti
MATERNITATEA CMU Regina
Maria - Spital de Obstetrica
si Ginecologie: Str. Brodina
nr. 3, sector 1, Bucuresti
Programari: 021 304 04 04
CMU SEMA PARC: Splaiul
Unirii, nr. 319, parter,
Bucuresti
CMU FLOREASCA: Calea
Floreasca, nr. 169A

SPECIALITATI:
Alergologie
Boli de nutriþie ºi diabet
Boli infecþioase
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie
cardiovascularã
Chirurgie estetica
Chirurgie oncologica
Dermatologie
Echografie
Endocrinologie
Fizioterapie
Flebologie
Gastroenterologie
Hematologie
Mamografie
Medicina de familie
Medicina generala
Medicina interna
Medicina muncii
Nefrologie
Neuro-chirurgie
Neurologie
Obstetrica ginecologie
Oftalmologie
Orl
Ortopedie
traumatologie
Osteodensitometrie
Pediaterie
Pneumoftiziologie
Proctologie - chirurgie
Psihiatrie
Psihologie
Psihoterapie
Radiologie
Reumatologie
Stomatologie
Urologie

Pentru programari
accesati www.cmu.ro sau
sunati la 9CMU (9268).
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