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EDITTORIAL

Dou/ dileme ale medicinii
edicina nu este o ºtiinþã exactã. În sãnãtate, rezultatul lui
unu plus unu depinde de mai mulþi factori. Pentru unii o
baclava plus un ecler dau energie ºi voie bunã, pentru alþii
aceeaºi însumare produce o creºtere a glicemiei.
Îngrijirea sãnãtãþii este un proces lung, anevoios, costisitor ºi incert.
Primul pas pentru pãstrarea sau chiar întãrirea sãnãtãþii este decizia de eliminare a factorilor care dãuneazã acesteia. Dar chiar
acum intrãm în prima mare dilemã a medicinii: ce e bun pentru sãnãtate ºi ce nu e bun? Probabil cã orice lucru plãcut pe care îl facem
dãuneazã sãnãtãþii într-o oarecare mãsurã ºi anume când este depãºitã o limitã, pe care nu o cunoaºtem. Existã de altfel tot felul de
dispute privitoare la alimentaþia idealã, unele produse fiind când
dãunãtoare când benefice sãnãtãþii. Chiar ºi noþiunea de regim de
viaþã ºi alimentar echilibrat este relativã ºi de altfel greu de controlat
(sã mã ierte nutriþioniºtii!). Vã amintiþi legenda despre un om bolnav
incurabil care s-a vindecat mâncând absolut tot ceea ce organismul
îi cerea, când saliva la vederea alimentelor respective. Aceasta ca o
supremã precizie în stabilirea dietei perfecte a unui individ! Se poate
sã fi fost un caz, o excepþie sau poate chiar o poveste intenþionat inventatã de cãtre un gurmand, dar vã imaginaþi ce s-ar întâmpla dacã
nu ne-am cenzura mãcar într-o micã mãsurã tentaþiile gastronomice
sau bahice! ªi alþi parametri ai regimului de viaþã sunt discutabili: sã
fim mai activi, sã muncim cu pasiune? Sã respectãm cu stricteþe
orele de somn ºi de refacere a uzurii? Din pãcate nu primim un feedback instantaneu de la propriul corp, de la propriile simþuri: mãnânci
prea mult (ºi prea sãrat ºi prea gras)! Bei prea mult alcool! Munceºti
prea mult! Vezi cã te deshidratezi, mai bea apã! Stai prea mult la calculator (sau la TV)! Etc. etc. Acest „prea mult” sau „prea puþin” trebuind sã fie apreciat dupã un etalon interior. Iar excesele pe care le
facem „neavertizaþi” se adunã ºi devin greu recuperabile atunci când
apar probleme ºi mergem la doctor.
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Concluzia: cum putem sã ducem o viaþã sãnãtoasã dar ºi împlinitã în acelaºi timp?
Probabil folosindu-ne în mai mare mãsurã de dictonul „cunoaºtete pe tine însuþi” ºi printr-o mai bunã educaþie nu doar culinarã.
Altfel, încep (sau persistã) sã ne supere ba una ba alta ºi nici nu
vom ºti mãcar dacã este cazul sã consultãm medicul, pentru cã vom
intra în a doua mare dilemã a medicinii: suntem chiar bolnavi sau
doar puþin ipohondri?
 C/lin M/rcu]anu
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Centrul medical MEDAS a inaugurat o nou/ clinic/
medical/ în cadrul Unirea Shopping Center, aripa C/l/ra]i
Noua clinicã oferã servicii medicale integrate clinice ºi paraclinice, respectiv consultaþii în ambulator pentru toate specialitãþile clinice, precum ºi
spitalizare de zi, investigaþii de laborator ºi investigaþii de imagisticã medicalã.
În completarea serviciilor oferite pânã în prezent
prin Centrul de Excelenþã în Urologie pentru depistarea precoce ºi tratamentul cancerului de prostatã,
MEDAS pune la dispoziþia pacienþilor Cabinetul de
Chirurgie a penisului ºi uretrei. Având o suprafaþã
totalã de 2500 m2 ºi beneficiind de personal medical profesionist, tehnologie ºi echipamente moderne, Clinica MEDAS Unirea dispune de 23 cabinete
medicale acoperind toate specialitãþile clinice, bazã
de tratament pentru servicii de fiziokinetoterapie,
servicii de stomatologie, servicii de spitalizare de zi,
laborator propriu de analize medicale, departament
de radiologie ºi imagisticã medicalã.

Proiectul este rezultatul colaboraãrii dintre
MEDAS, Retail Group ºi Medical Finance – consultant ºi integrator de proiecte medicale, care a asigurat obþinerea soluþiei de finanþare pentru dotarea
tehnicã cu aparaturã a noii clinici.
Inaugurat în anul 2004, MEDAS deþine în prezent patru clinici medicale, ºase laboratoare de analize medicale din care patru în Bucureºti, unul în
Giurgiu ºi unul în Piteºti, ºi cinci departamente de investigaþii de Radiologie ºi Imagisticã Medicalã. În
2011, compania are în proiect deschiderea unui
prim spital propriu.
„Pe o piaþã medicalã privatã care promoveazã
un business al serviciilor medicale în folosul pacientului MEDAS îºi propun sã dezvolte o culturã a sãnãtãþii în beneficiul omului“, subliniazã Dr. Simona
Iolanda Ateia - director General Centrul Medical
MEDAS.
 Gabriel Bocancia

Gala Premiilor SRMI 2010
Ateneul Român a gãzduit marþi, 07 decembrie,
Gala Premiilor SRMI 2010. Evenimentul a reunit medici din diverse specialitãþi, fiind premiaþi medici interniºti, colaboratori ºi companii partenere. Orchestra Medicilor ºi Corul „Vox Medicalis” al Studenþilor în Medicinã au interpretat un vast repertoriu de
opere clasice, demonstrând cã pot mânui arcuºul
sau vocea la fel de bine ca stetoscopul sau bisturiul.
Redãm în continuare lista premiilor Societãþii
Române de Medicinã Internã:
 Premiul Acad Prof Dr Ioan Bruckner (pentru
întreaga activitate)
Prof. Dr. Ion Matei - consultant Spitalul
Colentina
 Premiul Nanu-Muscel (pentru excelenþã în
medicina internã)
Prof. Dr. Tudorel Ciurea - Univ. de Medicinã ºi
Farmacie Craiova
 Premiul Daniel Danielopolu (tineri interniºti)
Dr. Ciprian Jurcuþ - Spit. Militar Central
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 Premiul Iuliu Haþieganu (tineri rezidenþi)
Dr. Mihaela Agache - Spit. Sf. Maria
Dr. Sorin Giuºcã - Institutul CC Iliescu
 Premiul N. Gh. Lupu (contribuþie la Revista
de medicinã internã)
Dr. Ruxandra Ulmeanu - Institutul Marius Nasta
Dr. Roxana Cãlin - Spit. Universitar
 Premiul special (colaborare interdisciplinarã
cu SRMI)
Prof. Dr. Eduard Apetrei - Institutul CC Iliescu
Prof. Dr. Ghe.A.Dan - Spitalul Colentina
 Premiul Partener SRMI 2010
Astra Zeneca Pharma
KRKA
Servier Pharma
Bayer Schering Pharma
Glenmark Pharmaceuticals
Berlin Chemie
 Premiul de excelenþã în medicina internã
Prof. Dr. Ion Bruckner
 Alexandru P/dure
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Investi[ie de 10 milioane de Euro

Synevo Rom`nia deschide oficial un nou
laborator cu echipamente unice \n Rom`nia
Noul laborator SYNEVO, situat pe Platforma Comercialã Bucureºti Militari Chiajna, este o investiþie de 10 milioane de Euro, în care lucreazã
peste 120 de angajaþi. Dotat cu echipamente
unice în România, noul laborator va efectua cele
mai complexe analize într-un timp mult mai scurt
ºi cu o marjã de eroare mult mai micã decât pânã
acum.
„Prin cele 1.200 tipuri de teste Synevo, ne bucurãm sã punem la dispoziþia clinicienilor cele mai rapide instrumente de prevenþie, de obþinere a unui
diagnostic diferenþial ºi de monitorizare a tratamentului pacienþilor”, declarã Domnul Virgil Ivan, Director General Synevo România.
România este pe primul loc din Europa ca numãr de decese cauzate de cancerul de col uterin.
Prin platforma completã de citologie în mediu lichid,
Synevo se implicã activ în lupta împotriva cancerului
de col uterin. Platforma aduce ca noutate exclusivã
în România analiza computerizatã a imaginii, crescând cu peste 60% detecþia leziunilor cu risc crescut
implicate în apariþia cancerului de col uterin. Testul
Babeº-Papanicolau, recoltat în mediu lichid ºi prelucrat robotizat, va ajuta medicul sã scurteze timpul
necesar diagnosticãrii acestei afecþiuni la 7 zile,
faþã de douã sãptãmâni sau chiar luni de zile cât dureazã în acest moment.
Prin noul laborator Synevo, medicul ginecolog
are la dispoziþie kitul complet de teste necesare în
menþinerea sãnãtãþii femeii: testul Papanicolau ºi
testarea HPV, douã teste de elecþie în prevenþia can-
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cerului de col uterin, screening-ul prenatal prin dublu ºi triplu test pe Delfia Xpress, care reduce rezultatele fals pozitive în diagnosticarea malformaþiilor
fetale, gama completã de teste în diagnosticarea infecþiilor ºi bolilor grave.
Specialiºtii în infertilitate au la dispoziþie acum
douã teste necesare în identificarea cauzelor infertilitãþii masculine: testul MAR ºi testul de depistare
a microdeleþiilor pe cromozomul Y.
Bolile alergice afecteazã aproximativ 15-25%
din populaþie, iar numãrul cazurilor de boalã este în
continuã creºtere. Prin intermediul noului laborator
Synevo, medicii specialiºti au acces la peste 500 de
tipuri diferite de teste pentru diagnosticarea alergiilor, laboratorul find dotat cu cel mai mare analizor
de teste pentru alergeni. Testele serologice au avantajul cã: se efectueazã dintr-o singurã probã de sânge, sunt non-invazive (foarte important pentru copiii
mici care pot dezvolta o reacþie alergicã chiar ºi la o
cantitate foarte redusã de alergen ºi apariþia unui
ºoc anafilactic) ºi nu este necesarã întreruperea
unui tratamentului.
Synevo oferã paleta completã de teste de laborator în hematologie, chimie, microbiologie, imunologie, alergologie, toxicologie ºi biologie molecularã. Peste 100 de centre ºi laboratoare de analize
medicale private colaboreazã cu Synevo. În laboratoarele Synevo România se efectueazã anual peste
8 milioane de teste.
Reþeaua de laboratoare Synevo este prezentã în
România, Germania, Polonia ºi Ucraina. În momentul de faþã SYNEVO are 13 laboratoare ºi 20 de
puncte de recoltare proprii în Bucureºti ºi în oraºele:
Arad, Bacãu, Braºov, Cluj, Constanþa, Iaºi, Medgidia,
Piteºti, Ploieºti, Râmnicu Vâlcea, Satu-Mare, Suceava ºi Timiºoara.
 Gabriel Bocancia
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Piciorul plat - platfus - la copii
fãrã tratament, odatã cu creºterea, în 90% pânã la
97% dintre cazuri. Doar în 3 pânã la 10% din cazuri
piciorul plat este deranjant, ºi poate necesita chiar
tratament chirurgical.

Care sunt cauzele apari[iei
?
platfusului?
Cauzele sunt foarte diverse. Pot fi reprezentate
de modificãri ale structurilor osoase de la nivelul piciorului, modificãri ale muºchilor sau ligamentelor
ori boli neurologice sau metabolice care pot determina secundar apariþia platfusului.

?
Cui trebuie s/ se adreseze p/rin[ii?
?
Ce înseamn/?
Piciorul plat presupune prãbuºirea bolþii plantare, în special a arcurilor longitudinal ºi transversal
ale piciorului, ceea ce determinã extinderea suprafeþei sale de sprijin.
Evolueazã în trei faze:
1. Picior plat reductibil
2. Picior plat contractat
3. Piciorul plat fixat

?
Ce observ/ p/rin[ii?
Pãrinþii sunt îngrijoraþi (deranjaþi) de aspectul picioarelor copilului, care calcã pe marginea internã a
piciorului, distanþa dintre maleolele interne fiind mai
micã decât de obicei. Uneori, observã uzura excesivã a marginii interne a pantofului, iar copilul rareori
se plânge de obosealã anormalã la mersul pe jos.
La copiii mai mari, de 12-13 ani, pot sã aparã
contracturi musculare dureroase, localizate la nivelul piciorului sau al pãrþii antero-laterale a gambei,
care determinã apariþia unui mers ºchiopãtat.

Trebuie sã se adreseze specialiºtilor în recuperarea medicalã (medici sau kinetoterapeuþi) sau ortopezilor.

Ce se poate întâmpla dac/ nu duc
?
copilul la control?
În cazurile cele mai bune (când vã aflaþi între cei
90 % despre care vorbeam mai sus), nimic, adicã
problema se va rezolva de la sine, odatã cu creºterea. Dar, dacã vã încadraþi în celelalte 10 procente, problema se poate agrava, necesitând ulterior tratament chirurgical. Mai grav este faptul cã,
fãrã un control de specialitate, puteþi rata depistarea altor tipuri de deformaþii ale picioarelor (piciorul
talus valgus, piciorul convex), care necesitã o atenþie mai deosebitã.

?
În ce const/ tratamentul?
În funcþie de faza de evoluþie a platfusului ºi de
vârsta pacientului, tratamentul poate sã fie bazat pe
kinetoterapie ºi masaj ºi purtarea unor mijloace corective (talonete, ghete ortopedice) sau chirurgical.

?
Când poate fi observat?
Odatã cu primii paºi ai copilului, deci în jurul vârstei de un an, pãrintele poate sesiza sprijinul defectuos. Factorul care îngreuneazã diagnosticarea este
reprezentat de stratul adipos care ocupa spaþiul în
care, ulterior, se va forma bolta plantarã. Acest strat
adipos va dispãrea odatã cu creºterea, ceea ce permite stabilirea cu certitudine a diagnosticului de
platfus dupã vârsta de 3 ani. Pânã la aceastã vârstã
se poate vorbi de un picior plat fiziologic.

Kinetoterapeut principal
CENTRUL KINETOBEBE
Ion Lucian Felician
www.kinetobebe.ro

?
Este grav?
Piciorul plat este o problemã obiºnuitã, foarte
frecventã, despre care se spune cã evolueazã bine
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Glaucomul congenital
 Glaucomul congenital primar
este o afec[iune diagnosticat/ de la
na]tere sau \n primul an de via[/,
determinat/ de o anomalie
de dezvoltare a sistemului de drenaj
al lichidului din interiorul ochiului,
duc`nd la cre]terea presiunii
intraoculare. În consecin[/, pot fi
afectate structurile oculare, cu
pierderea vederii. Aceast/ afec[iune
nu poate fi prevenit/, \ns/
recunoa]terea precoce ]i tratamentul
adecvat influen[eaz/ semnificativ
viitorul copilului.
laucomul congenital primar diferã de glaucoamele asociate altor anomalii congenitale sau secundare inflamaþiilor, traumatismelor ºi tumorilor. Majoritatea cazurilor apar sporadic, dar pot fi ºi
ereditare. S-a observat o frecvenþã de apariþie mai
mare la bãieþi.
Semnele sugestive sunt: fotofobie (copilul evitã lumina), hiperlãcrimare, blefarospasm (strângerea spasticã a pleoapelor). Aceste semne nu stabilesc diagnosticul de glaucom congenital; prezenþa lor însã trebuie
sã ne sensibilizeze, astfel încât sã extindem investigaþiile. Este foarte important sã recunoaºtem aceastã
afecþiune ºi sã o putem diferenþia de alte situaþii cu
manifestãri similare (traumatisme obstetricale ale corneei, infecþii intrauterine, anomalii de metabolism,
afecþiuni ale corneei).
O atenþie deosebitã trebuie sã acordãm hiperlãcrimãrii, prezentã atât în imperforaþia de canal lacrimonazal cât ºi în glaucomul congenital, cele douã entitãþi având prognostic ºi atitudini terapeutice total diferite. De aceea, examenul complet oftalmologic trebuie efectuat cât mai repede.
În primii ani de viaþã, globul ocular nu-ºi atinge
dezvoltarea completã, iar þesuturile oculare se lasã
uºor destinse de creºterea tensiunii. Distensia globului duce la mãrirea corneei. Un element care ar putea
atrage atenþia pãrinþilor este prezenþa asimetriei între
cei doi ochi; dacã începe sã creascã diametrul cornean (mai ales dacã acest lucru se întâmplã doar la un
singur ochi), pãrinþii trebuie sã consulte un medic oftalmolog.

G
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Dr. Diana Grigoriu
Medic specialist oftalmolog
Clinica Oftapro
www.oftapro.ro

Modificãrile apãrute în primul an de viaþã la nivelul
corneei oferã informaþii valoroase. Corneea îºi pierde
transparenþa în timp ºi devine opalescentã. Diametrul
cornean mediu normal la naºtere este mai mic de
10,5 mm. Orice valoare peste 12 mm în primul an de
viaþã poate fi patologicã. Determinarea dimensiunilor
globului ocular se face prin ecografie.
Cristalinul poate fi deplasat faþã de poziþia normalã.
Tensiunea ocularã se examineazã sub anestezie
generalã. Normal, la aceastã vârstã ea este de 10-12
mm Hg. O valoare de 20 mm Hg la unul din ochi este
patologicã. O altã examinare necesarã ºi relevantã
este gonioscopia, care se face în aceeaºi ºedinþã de
evaluare, în anestezie generalã.
Examenul fundului de ochi poate fi iniþial normal,
ulterior apãrând modificãri ale nervului optic; dacã tratamentul este prompt, modificãrile pot fi reveni reversibile.
Tratamentul este numai chirurgical ºi constã în:
goniotomie, trabeculotomie ºi trabeculectomie în caz
de eºec al primelor douã proceduri.
Goniotomia este eficientã în primii doi ani; necesitã o cornee transparentã ºi constã într-o incizie la
nivelul þesutului pretrabecular, pentru a suprima
obstacolul.
Trabeculotomia se practicã la copiii mai mari de
doi ani, la ochii cu cornee deja opacã.
Cu cât tratamentul este început mai repede, cu
atât ºansele de recuperare sunt mai mari. Deoarece
presiunea intraocularã poate sã creascã ºi dupã o
intervenþie chirurgicalã efectuatã cu succes, aceºti
pacienþi trebuie monitorizaþi toatã viaþa.
Dupã operaþie, este foarte probabil ca pacientul
sã trebuiascã sã poarte ochelari ºi, în multe situaþii, sã
facã tratament pentru recuperarea ambliopiei.
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Reducerea dioptriilor cu aparatur/
de ultim/ genera[ie
Dr. Andrei FILIP
Medic Primar
Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e
Medicale
www.lasek.ro

ea mai modernã metodã de a scãpa definitiv de ochelari sau lentile de contact este
chirurgia refractivã (operaþie cu laser) - mai
exact, aceasta corecteazã viciile de refracþie
ale ochiului, care apar prin modificãri ale corneei
ºi/sau cristalinului. Viciile de refracþie corectate prin
aceste metode includ miopia, hipermetropia ºi astigmatismul. Corecþia presbiopiei (scãderea, cu vârsta,
a posibilitãþii de a citi de aproape) cu ajutorul tehnicilor laser nu a luat încã o mare amploare ºi, chiar
dacã se face în anumite centre oftalmologice din
lume, corecþia nu este permanentã ºi nu are proba
timpului.
Miopia de pânã la -7 D se poate reduce prin operaþii cu laser (Lasek, Prk, Lasik). Hipermetropia se
corecteazã prin laser cu destulã precizie pânã la +4
D, depinzând de caz. Astigmatismele de 3-4D se pot
corecta cu laser.
În cazurile în care dioptriile sunt mai mari de -7
la miopie, +4 la hipermetropie sau 3 la astigmatism,
singurul mod de scãdere a numãrului de dioptrii
este schimbarea cristalinului. În acest caz se înlocuieºte cristalinul natural cu un cristalin artificial
adaptat la puterea dioptricã necesarã. În cazul în
care dioptriile sunt foarte mari, sunt disponibile cristaline personalizate.
Pentru a beneficia de operaþii cu laser, trebuie
ca vârsta sã fie, cel mai bine, de peste 18-20 ani,
refracþia ocularã sã fie stabilã, adicã sã fim siguri cã
dioptriile nu mai cresc (mai ales în cazul miopiilor),
operaþia este recomandatã pentru cei care vor sã renunþe la ochelari sau lentile de contact.
Pacienþii nu trebuie sã aibã alte afecþiuni sistemice (reumatism articular acut, diabet zaharat, LES,
leucemii, limfoame sau alte neoplazii etc.).
Persoanele care au purtat lentile de contact vor
întrerupe purtarea lor cu 1-2 sãptãmâni înainte de

C
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operaþie. Preoperator, se vor face diverse mãsurãtori (autorefractometrie, keratometrie, topografie
corneanã, pahimetrie ºi chiar câmp vizual). Operaþia
se realizeazã fãrã internare, cu anestezie topicã (picãturi).
Atenþie! Vederea obþinutã postoperator nu o va
depãºi pe cea care poate fi obþinutã cu cea mai
bunã corecþie cu ochelari.
Tipuri de operaþie cu laser sunt: PRK (photorefractive keratectomy) sau fotokeratectomia refractivã se bazeazã pe fotoablaþia þesutului cornean anterior în zona opticã; se realizeazã o remodelare a
suprafeþei de ordinul micronilor. Laserul se aplicã
numai pe partea anterioarã a corneei timp de 30-60
secunde.
LASEK (Laser assisted subepithelial keratectomy) seamãnã cu precedenta, dar este mai bine toleratã.
Aceste douã metode (LASEK ºi PRK) sunt cele
mai lipsite de riscuri.
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Protejeaz/-te cu Dettol
Stai cu grijã de câte ori te accidentezi? Fie la bucãtãrie, prin casã sau în diverse
situaþii, din cauza vitezei cu care se desfãºoarã viaþa de zi cu zi? Þi-e teamã cã orice
zgârieturã sau ranã se poate infecta?
Cu Dettol Med 0,2% spray cutanat soluþie te protejezi de infecþia rãnilor superficiale, atât pe tine cât ºi întreaga familie. Studiile clinice au dovedit cã acest medicament distruge o gamã largã de bacterii asociate în mod frecvent infecþiei rãnilor.
Substanþa activã din Dettol Med, clorura de benzalconiu, este un antiseptic eficient
pentru dezinfectarea rãnilor superficiale.
Dettol Med are urmãtoarele proprietãþi:
 Se aplicã prin pulverizare, deci zona  Recomandat pentru adulþi ºi copii de
lovitã nu este atinsã cu mâinile murpeste 1 an
dare
 Soluþie incolorã, nu pãteazã nici pie Distruge o gamã largã de bacterii
lea, nici hainele
 Nu iritã pielea
 Are parfum discret de pin
 Destul de mic sã îl poþi lua oriunde

Dettol Protejeazã

Acest medicament conþine clorurã de benzalconiu ºi se elibereazã fãrã prescripþie medicalã.
Se recomandã citirea cu atenþie a prospectului sau a informaþiilor de pe ambalaj. Dacã apar manifestãri neplãcute, adresaþi-vã medicului sau farmacistului.
Doze ºi mod de administrare: adulþi ºi copii peste 6 ani: 1-2 pulverizãri/zi copii între 1-6 ani:
1 pulverizare/zi, pe maxim 4 plãgi.

LASIK (laser în situ keratomileusis) - Este o autogrefã refractivã, lamelarã,
care permite corecþia prin
aplatizarea curburii corneene anterioare. Se realizeazã
o keratectomie lamelarã,
respectiv îndepãrtarea straturilor anterioare ale corneei, se aplicã laser, apoi
grefonul se repune la loc. Prezintã mai multe riscuri
decât LASEK ºi PRK.
În primele 24-72 ore, postoperator, apare senzaþia de corp strãin, lãcrimare, fotofobie, chiar durere
care cedeazã la administrarea de antialgice în câteva ore. Imediat postoperator, bolnavilor li se aplicã
lentile de contact terapeutice, timp de 5-7 zile. Vor
purta ochelari de soare pentru protecþie ºi vor urma
tratament topic cu antiinflamatorii steroidiene ºi
nesteroidiene, cicatrizante corneene etc.
În prima lunã, pacienþii vor evita expunerea la
soare, aburi, fum, machiaj, efort fizic excesiv.
Postoperator se face control la 24 ore, 7 zile, 30
zile, 3 luni.
Recuperarea totalã postoperatorie este variabilã, putând dura pânã la câteva luni.

www.saptamanamedicala.ro

Pe termen lung, în majoritatea cazurilor, evoluþia
postoperatorie este favorabilã.
Pentru metodele LASEK ºi PRK, complicaþiile
care pot apãrea sunt rare, constând în: vindecare
lentã a epiteliului cornean, “haze” (ceaþã) cornean ºi
halouri, dificultate la vederea nocturnã sau la luminã puternicã, regresia corecþiei refractive. Infecþiile oculare sunt extrem de rare, fiind dependente de
respectarea unei igiene riguroase de cãtre pacient.
Dupã LASIK, pot apãrea: amputãri sau pierderea ale flapului, flapuri incomplete sau neregulate,
perforaþie corneanã, defecte epiteliale, keratitã lamelarã difuzã.
Existã disponibile în þara noastrã aparate laser
de ultimã generaþie, respectiv 2010, care oferã în
plus faþã de generaþiile anterioare precizia mult mai
mare a corecþiei dioptriilor ºi creºterea confortului
pacientului.
Operaþia de scãdere a dioptriilor cu laser are o
ratã foarte mare de succes, este uºor suportatã de
pacient, iar vindecarea este rapidã. În România, preþul unei astfel de operaþii, cu toate cã se efectueazã
cu exact aceeaºi aparaturã de ultimã orã, este mult
mai mic decât în þãrile vecine, Comunitatea Europeanã sau Statele Unite ale Americii.
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CHIN-MIN: un balsam
ca o comoar/!

terea rãcelii. În China, chiar ºi în zilele noastre,
ramurile de scorþiºoarã sunt folosite pentru stimularea transpiraþiei imediat ce apar primele simptome
de rãcealã sau gripã.

Un balsam ca o comoar/, acesta este
Chin-Min de la STYX Naturcosmetic.

 Cuiºoarele au fost „testate” ºi ele de-a lungul
secolelor în lupta cu gripa, rãceala, durerile musculare ºi artrita. Adãugat în unguente, extractul de
cuiºoare produce efectul de „cald” la nivelul epidermei, prin stimularea circulaþiei sangvine. Pentru a-i
spori aceastã calitate, specialiºtii de la STYX Naturcosmetic au adãugat în formula balsamului CHINMIN ºi mentol, care are efect antiinflamator.

Eficient deopotriv/ pentru \ngrijirea
musculaturii ]i a articula[iilor dup/
activit/[i fizice intense, c`t ]i ca
remediu \n caz de r/ceal/ ]i grip/,
CHIN-MIN reprezint/ \ncununarea
principiilor active din patru plante
recunoscute pentru efectele lor directe
]i rapide asupra tonusului general al
corpului uman.
 Menta, eucalip tul, scorþiºoara ºi cuiºoarele sunt cele patru
bogãþii naturale pe care
specialiºtii de la STYX Naturcosmetic leau adunat în reþeta balsamului
CHIN-MIN. ªi nu întâmplãtor!
 Menta este un remediu eficient în cazurile
de astenie, dureri reumatice, rãceli ºi migrene. Sub formã de masaj sau bãi,
menta este un stimulent ºi tonic general excelent.
ªtiaþi cã în aburul produs prin fierberea frunzelor de mentã se elibereazã peste 12 compuºi
chimici instabili volatili care inhibã centrii agresivitãþii? Iatã unul din principalele motive pentru care
aceastã plantã - care calmeazã ºi învioreazã - este
folositã adesea în aromaterapie.
 Uleiul de eucalipt are acþiune antiinflamatoare, antibacterianã, tonicã ºi astringentã. Imunitatea ºi tonusul general sunt stimulate de mirosul
puternic al uleiului de eucalipt, folosit la inhalaþii, în
caz de rãcealã. Masajul cu ulei de eucalipt are efect
analgezic, calmând durerile musculare ºi articulare.
Substanþa activã – eucalyptolul – este cea „vinovatã” de proprietãþile descongestionante ºi antitermice ale uleiului esenþial.
 Scorþiºoara este una dintre cele mai preþuite
mirodenii ale Orientului Îndepãrtat. Indienii o foloseau ca leac în diverse afecþiuni ale circulaþiei
sangvine ºi pentru digestie, dar ºi pentru comba10

Iatã de ce am îndrãznit sã spunem cã balsamul
CHIN-MIN este o comoarã.
Calitãþile produsului sunt
puse în valoare prin
masaje pe zonele solicitate sau dureroase, în
perioada de efort sau dupã
acesta. Efectul este de stimulare localã a circulaþiei
sangvine ºi de relaxare muscularã. De asemenea, este remarcabil
efectul în ameliorarea stãrilor de rãcealã ºi
gripã, obþinut printr-o masare delicatã a pieptului ºi
a gâtului.

Ingredienþi activi:
Extract de mentã, eucalipt, scorþiºoarã, mentol
ºi cuiºoare.

„Produsele cosmetice Styx le puteþi gãsi
în farmaciile Centrofarm, magazinele
“Plafar”, farmaciile Richter“

STYX NATURCOSMETIC SRL
Str. Baicului nr. 82, Corp C, Etaj 2,
Sector 2, Bucure]ti, Cod 021784
Tel/fax 021/252.28.80
Mobil: 0762.214.090
sales@styx.ro www.styx.ro
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Epilarea definitiv/
 Cum se eliminã firele de pãr cu ajutorul laserului
Laserul emite luminã invizibilã pentru ochiul liber ºi traverseazã pielea fãrã sã o afecteze. Foliculii
absorb lumina în mod selectiv, aceasta afectându-i
astfel încât sã nu mai producã fire de pãr. La nivelul
lor, lumina absorbitã se transformã în cãldurã, care
va elimina firele de pãr fãrã sã afecteze în vreun fel
pielea din jur.
 Cât de sigurã este epilarea laser ?
Epilarea laser este o metodã eficace ºi doveditã.
Laserul a fost utilizat ca o unealtã medicalã odatã
cu posibilitatea de a fi manipulat conform cu nevoile
ºi cu tipul de piele al fiecãrui pacient pentru care se
face tratamentul.
 Cine poate sã efectueze epilarea laser?
Este indicat ca acest tratament sã se efectueze
în centre medicale unde lucreazã medici specialiºti
cu pregãtire în acest domeniu.
 Care este diferenþa între epilarea laser ºi ce lelalte metode de epilare?
Epilarea laser este metoda prin care se poate
elimina rapid pãrul de pe o arie mare, pentru o perioadã foarte mare de timp.
 Este epilarea laser o soluþie definitivã?
În general, eliminarea pãrului cu laserul se face
gradual în ºedinþe, pânã la eliminarea totalã a acestuia. Efectul dureazã în general câþiva ani, dar depinde de fiecare persoanã în parte.
 Oricine poate apela la epilarea laser?
Anumite tipuri de piele necesitã o atenþie specialã ºi grijã pentru anumite tipuri de lasere. De
aceea, este nevoie de un medic specialist pentru a
realiza acest tratament. Trebuie spus cã metodele
actuale de epilare laser nu pot elimina pãrul blond
sau alb.
 Ce trebuie fãcut înaintea epilãrii laser?
Este obligatorie evitarea expunerii la soare în
sãptãmâna de dinaintea tratamentului, având în ve-

ESTETIC?
dere cã bronzul nu este indicat pentru laser. Persoanele care sunt sub tratament trebuie sã-i comunice
medicului acest lucru, pentru cã anumite medicamente interacþioneazã cu lumina laserului. Pe zona
care se trateazã pentru epilarea laser pãrul trebuie
ras cu trezi zile înaintea ºedinþei de epilare laser.
 Ce trebuie fãcut dupã ºedinþa de epilare laser?
Dupã fiecare ºedinþã de epilare laser trebuie folosite creme hidratante. Este interzisã expunerea la
soare ºi este necesarã protejarea în zilele însorite.
 Efecte adverse?
Nu existã efecte adverse ale epilãrii laser dacã
este realizatã de medici specialiºti.
 Doare tratamentul?
Tratamentul este nedureros. Aparatele de epilare moderne au un sistem de rãcire a zonei tratate
astfel încât impulsurile luminoase ale laserului sunt
atenuate imediat.
 Cât dureazã o ºedinþã de epilare laser?
Fiecare impuls al laserului trateazã o suprafaþã
de piele de 2-5 cm pãtraþi, în funcþie de performanþele aparatului. Durata ºedinþei depinde de acest
factor al lãmpii laserului, care poate avea dimensiuni mai mari sau mai mici. Epilarea pe zone mici,
cum sunt bãrbia sau mustaþa, dureazã aproximativ
10-15 minute, în timp ce pentru zone mai mari, cum
sunt picioarele, ºedinþa poate sã ajungã pânã la
50-60 de minute.
 De câte ºedinþe este nevoie?
Numãrul ºedinþelor depinde de anumiþi factori,
dar cea mai importantã este aria tratatã ºi sexul pacientului. În general este nevoie de 3 pânã la 6 ºedinþe, dar depinde de gradul de pilozitate ºi de gradul de epilare dorit. De exemplu, anumite zone (cum
sunt cele de la ceafã pentru bãrbaþi) necesitã ºedinþe multiple ºi nu pot fi prevãzute în avans.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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Cum s/ face[i fa[/ unui Cr/ciun
„preparat” tradi[ional
 Decembrie. Suntem spre final de
an ]i, ca de fiecare dat/, ne l/s/m
cuprin]i de "pove]tile" Cr/ciunului.
Punctul culminant al acestei s/rb/tori
este masa \mbel]ugat/ cu preparate
tradi[ionale. Îns/, tocmai acest
episod drag nou/ reprezint/ o
provocare pentru persoanele
dializate, deoarece acestea trebuie
s/ respecte anumite reguli de
nutri[ie. Astfel, pacien[ii dializa[i fie
sunt tenta[i s/ sar/ peste masa
tradi[ional/ a Cr/ciunului, fie nu
reu]esc, din cauza stresului, s/ se
bucure de moment, fie, ceea ce este
cel mai grav, renun[/ la diet/ ]i,
din cauza excesului alimentar,
\]i pun \n pericol s/n/tatea. 

Dr. Mihaela Baciu,
Manager Servicii Pacien[i,
Fresenius Nephrocare Rom`nia,
0723.550.123;
mihaela.baciu@fmc-ag.com

Cr/ciunul, mai mult decât
preparate „ca la mama acas/”!
Nu trebuie uitat faptul cã aceastã sãrbãtoare înseamnã mai mult decât mese bogate sau decoraþiuni. Crãciunul este sãrbãtoarea când membrii familiei se reunesc ºi vechii prieteni se revãd, când
fiecare încearcã sã fie mai bun ºi mai plin de dragoste. De aceea, masa de Crãciun nu ar trebui sã fie
un obstacol, ci o oportunitate, pentru fiecare, implicit pentru persoanele dializate, de a câºtiga noi
amintiri alãturi de cei dragi. Prin urmare, nu renunþaþi la acest eveniment, dar þineþi cont de cele 3
reguli de aur privind consumul alimentar: ECHILIBRU,
VARIETATE ºi CUMPÃTARE!

Condimenta[i-v/
meniul prin
varietate ]i lips/ de
excese!
Nu faceþi excese! Gustaþi preparatele în cantitãþi
mici ºi echilibrat, astfel încât sã nu vã potoliþi senzaþia
de foame în primele câteva
minute! Slãnina, untura, ºoriciul, toba, cârnaþii, rulada
din carne de porc, piftia,
friptura de porc sunt preparate cu un conþinut bogat în
grãsimi. Or, un astfel de meniu poate dezechilibra chiar
ºi organismul unei persoane
sãnãtoase, deoarece determinã episoade de greaþã,
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indigestii, alergii cutanate. Aºadar, evitaþi-le cât este
posibil!

Nu va l/sa[i ispiti[i de „bucatele”
s/rate ]i procesate
Murãturile în saramurã, mãslinele, mezelurile,
brânza Feta, brânza topitã, caºcavalul, sosurile de
orice fel, icrele, pestele marinat, salata de boeuf,
chiftele, jumãrile, pastrama vã pot afecta organismul. Mai mult decât sã le evitaþi, puteþi sã vorbiþi
înainte cu „bucãtarul-ºef”. Fiind un eveniment familial, sunt convinsã cã nu va fi o problemã sã discutaþi cu persoana care va pregãti masa ºi sã adãugaþi
la meniul tradiþional preparate sãnãtoase ºi sigure
pentru dumneavoastrã: salatã de varzã albã sau roºie, mâncare de conopidã, salata de ton (bucãþi, în
apã) cu porumb, salatã de vinete cu ceapã verde,
preparate cu mazãre, fasole verde, cremã de brânzã
dulce de vaci cu mãrar, preparatele din carne de
curcan, pui, gâscã sau peºte. Spre exemplu, sarmalele pot fi gãtite cu carne de curcan ºi în foi de viþã,
rulourile din carne de porc, înlocuite cu cele din
piept de pui, friptura de porc substituitã cu piept de
pui cu orez, fileu de crap sau rãciturã de curcan cu
hrean. Dar, ºi în acest caz trebuie sã menþineþi regula de bazã: fãrã excese. Veþi reuºi astfel sã nu depãºiþi nivelul de sodiu, fosfor ºi potasiu recomandat de
medic.

Participa[i la discu[ii, dar limita[i
consumul de alcool ]i dulciuri!
Celebrul filozof Platon definea cumpãtarea
drept o modalitate de a nu deveni sclavul propriilor
pofte, inclusiv al celor culinare. Nu trebuie sã uitaþi
cã savoarea mesei de Crãciun este datã în primul
rând de conversaþiile din jurul ei ºi abia apoi de
mâncare.
Pe lângã caloriile conþinute, alcoolul creºte riscul de a lua în greutate. Mai mult lichid acumulat în
organism presupune o creºtere a tensiunii arteriale.
Prin urmare, consumaþi alcool responsabil: în cantitãþi mici (un pahar) ºi rar. Puteþi încerca viºinatã, palincã, vin alb, bere blondã, ºampanie, iar dacã nu va
place alcoolul, aveþi de ales între: limonadã, suc de
mere sau grepfrut, apã platã.
În ceea ce priveºte desertul, recomandaþi-i bucãtarului sã suplimenteze cozonacii cu nucã ºi tortul
de ciocolatã cu alte feluri, adaptate la dieta dumneavoastrã, precum: cozonac cu rahat sau mac, plã-
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cintã cu mere sau afine, salatã de fructe (mere, ananas, prune, afine), îngheþatã, ºerbet!

În concluzie, pune[i accentul
pe calitate, nu pe cantitate!
Pentru a reuºi sã nu „cãdeþi pradã tentaþiei” bucãtãriei tradiþionale, încercaþi ca, pe parcursul zilei,
sã respectaþi programul obiºnuit al meselor. Nu trebuie sã rãmâneþi flãmânzi ºi sã vã pãstraþi pentru
masa de Crãciun, deoarece vã va fi mult mai greu sã
va respectaþi regimul alimentar.
Pentru mai multã siguranþã, discutaþi cu nefrologul dumneavoastrã ºi încercaþi sã scrieþi pe o
foaie preparatele ºi bãuturile pe care le puteþi consuma de Crãciun ºi în ce cantitãþi! Citiþi aceastã listã
de mai multe ori sau luaþi-o cu dumneavoastrã în
calitate de cel mai bun aliat în faþa ispitelor culinare!
Totodatã, nu uitaþi sã vã luaþi medicamentele ºi sã
vã faceþi exerciþiile fizice obiºnuite! În cazul în care
va trebui sã cãlãtoriþi, planificaþi-vã excursia din timp
ºi discutaþi cu medicul dumneavoastrã detaliile privind continuarea tratamentului cât timp veþi fi plecat
din oraº!
Aºadar, transformaþi Crãciunul într-o experienþã
unicã, evadând din limitele tradiþiei culinare în lumea alimentaþiei sigure ºi sãnãtoase! Cu puþin efort
ºi grijã veþi reuºi sã preveniþi orice eveniment neplãcut.

Crãciun Fericit!
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Fã-[i plinul de vitamine pentru iarn/!
Frigul iernii aduce cu el ºi bolile sâcâitoare guturaiul ºi mult temuta gripã. Nu putem sã stãm
inofensivi, prima grijã constând în completarea „depozitului“ cu vitamine pentru anotimpul alb. Vita-

mina C, „regina“ vitaminelor, cu
rol antiinfecþios, tonifiant, o
putem administra preventiv. Inclusã în dieta cotidianã, vitamina C (acidul ascorbic sau vitamina antiscorbuticã) poate sã combatã virusurile ºi bacteriile, sã mãreascã rezistenþa la obosealã ºi
efort. Consumarea unor preparate bogate în
pãtrunjel (ciorbã, tocanã, salate de legume)
sau compoturi de fructe cu scorþiºoarã ºi
mentã, în mod cert va þine departe de noi
orice virus. Trebuie sã þinem seama însã cã
Vitamina C este sensibilã ºi, prin prepararea
termicã, îºi pierde valoarea nutritivã. Nutriþioniºtii considerã cã, pentru combaterea sindromului gripal comun trebuie sã consumãm zilnic 2 g de vitamina C. Aceasta se mai gãseºte
din belºug în formã naturalã în: mãceºe, ardei, hrean, cartofi, conopidã, tomate, mãcriº,
coacãze negre, kiwi, castane comestibile, citrice, miere, pãpãdie, nap, varzã, mãrar, spanac. Produsele de origine animalã, cerealele,
produsele zaharoase sunt lipsite de vitamina
C. Singura sursã naturalã este constituitã de
legumele ºi fructele proaspete. Consumul regulat de vitamina C este recomandat pentru
lupta împotriva infecþiilor frecvente din
aceastã perioadã, dar nu este o soluþie. Absorbþia masivã de vitamina C sub formã medicamentoasã nu s-a demonstrat a fi o manierã
eficace în lupta împotriva rãcelilor din sezonul
rece. Consumul de vitamina C în cantitãþi mari
nu va ajuta la evitarea rãcelilor ºi nici nu le va
vindeca, ci poate doar sã atenueze simptomele rãcelii ºi sã reducã durata bolii.
Dozele mari de vitamina C pot, pe termen
lung ºi la persoanele sensibile, sã producã
calculi renali. Pe de altã parte, pot produce
numeroase efecte clinice neplãcute (diaree,
crampe abdominale, greaþã). ªi, dimpotrivã,
studiile aratã cã mai mult de 500 mg de vitamina C pe zi nu mai acþioneazã ca un antioxidant, ci ca un prooxidant, favorizând efectele radicalilor liberi!
 Centrul medical Bio Terra Med
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INVESTIGA{II MEDICALE

Cardiologia nuclear/
Dr. Adriana Rimbu
Medic primar Medicin/
Nuclear/
Medic specialist
Radiodiagnostic
Doctor \n ]tiin[e medicale
Pre]edint/ a Societ/[ii Rom`ne
de Medicin/ Nuclear/
0724.201.203; 0763.337.493

fecþiunile cardiovasculare constituie o cauzã
majorã de mortalitate ºi morbiditate în societatea modernã de azi. În acest context, diagnosticul precoce al afecþiunilor cardiace, monitorizarea evoluþiei postterapeutice (medicamentoase ºi
chirurgicale), precum ºi stabilirea unor factori de
prognostic al unor eventuale evenimente acute vasculare miocardice au devenit prioritãþi, care pot fi
realizate prin intermediul cardiologiei nucleare, unul
dintre domeniile importante ale medicinei nucleare.
Cardiologia nuclearã utilizeazã radiotrasori (Tl201,
Tc99m) ºi radiofarmaceutice specifice (Sestamibi,
Tetrofosmin), care sunt administrate prin injecþie intravenoasã ºi care, prin proprietãþile lor, se vor concentra la nivelul miocardului. Prin dezintegrare la nivelul corpului pacientului, acestea vor emite radiaþii
gamma cu timp de viaþã scurt, care sunt detectate
cu ajutorul gamma camerei, obþinându-se o imagine
scintigraficã a cordului.
În România, principalele radiofarmaceutice utilizate sunt cele marcate cu Tc99m (Sestamibi ºi Tetrafosmine), care, fiind complexe cationice lipofile, vor
fi rapid captate de celulele miocardice, unde vor difuza pasiv. Gradul de fixare a acestor radiofarmaceutice la nivel miocardic va reflecta debitul coronarian.
Tomoscintigrafia miocardicã de perfuzie
(SPECT) sincronizatã ECG (Gated-SPECT) permite
analizarea în trei dimensiuni a perfuziei miocardice,
iar prin cuplarea cu ECG, evaluarea contractilitãþii
(cineticii) miocardice segmentare ºi globale a ven-
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triculului stâng, cu determinarea parametrilor
funcþionali ai VS, în condiþii de repaus ºi de stress
(bicicleta ergonomicã/banda de alergare, stress farmacologic).
Principalele indicaþii ale scintigrafiei miocardice
de perfuzie sunt:
1. Diagnosticul bolii coronariene la pacienþii care
nu pot efectua în condiþii optime testul ECG de efort,
la cei cu modificãri ECG tip bloc de ramurã stângã,
la femei;
2. Clasificarea pe grupe de risc:
 dupã infarct miocardic acut;
 înainte ºi dupã bypass coronarian, angioplastie, trombolizã;
 evaluarea perfuziei miocardice atunci când
angiografia coronarianã evidenþiazã leziuni minore;
 detecþia restenozãrii dupa angioplastie,
bypass coronarian;
3. Evaluarea viabilitãþii miocardice ºi detecþia
„miocardului hibernant” la pacienþii cu insuficienþã
severã ventricularã stângã;
4. Evaluarea altor afecþiuni: cardiomiopatie hipertroficã, boalã Kawasaki, arterã coronarã stângã
atipicã, corectarea unei transpoziþii a marilor vase,
sindrom X coronarian.
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Acneea
Trei persoane, trei destine
ºi trei stiluri de viaþã diferite.
Aceeaºi problemã actualã. ACNEEA. Cu forme specifice de manifestare.
La adolescent, forma numitã vulgarã, cu o mulþime de
comedoane (puncte albe ºi
negre) pe faþã, gât, umeri ºi
spate. La manager, forma rozacee, cu o zona roºie de inflamaþie cronicã în partea centralã a feþei ºi pustule (care
conþin celule albe, celule moarte ºi bacterii), iar
doamna s-a prezentat cu o formã severã de acnee,
forma chisticã, cu câteva chisturi infectate, întinse
mult în adâncimea pielii.
Niciunul dintre pacienþi nu se aflã la primul episod. Toþi au încercat diverse tratamente ºi au fost
multiplu investigaþi, în special la cabinetele medicale
de dermatologie, endocrinologie, alergologie ºi boli
metabolice. Au urmat cure scurte, dar ºi îndelungate
cu preparate topice, peelinguri, antibiotice, antiinflamatorii, preparate hormonale, raze ultraviolete sau
laser-terapie. Deºi le-au fost recomandate ºi diverse
tipuri de dietã, acestea nu au fost pentru niciunul
dintre pacienþi punctul forte pe care sã-l respecte cu
atenþie.
La prezentarea lor în Clinica ScienceMed, pacienþii au fost informaþi despre beneficiile acestui tip
de consult de medicinã integratã, care urmãreºte
armonizarea fiinþei umane ca întreg, din punct de ve-

 A.S., 28 ani, cosmetician/, \n trecut
osp/tar pe vase de croazier/.
C/s/torit/, f/r/ copii. Via[/ de familie
]i profesional/ cu satisfac[ii. Actual student/, \nv/[/m`nt la distan[/. Multe
c/l/torii, vacante \n toat/ lumea.
Nefum/toare, dar are c`[iva prieteni
fum/tori. Program fizic oarecum regulat, bodybuilding s/pt/m`nal ]i mers
pe jos zilnic. Preferin[a pentru dulciuri
tip cofet/rie.
 D.S., 17 ani, elev, program ]colar
\nc/rcat, mult timp \n fa[a calculatorului, ]i \n special ca hobby, nu doar \n
scop didactic. Ore t`rzii pentru somn,
alimenta[ie predominant fast-food, cu
multe deficien[e, dar ]i cu excese.
 F.P. , 38 ani, manager comercial.
Orar de lucru neregulat, ritm uneori
inuman, multe responsabilit/[i. Multiple
puncte de lucru, munca cu oamenii.
Proiecte \n curs, al/turi de altele \ncepute de mult timp ]i altele abia \ncepute. C/s/torit de c`[iva ani. So[ia cu
aceea]i implicare \n profesie. Unamaximum dou/ mese pe zi, copioase,
unul-dou/ pahare de vin sau bere pe
zi. Rar, c`teva [ig/ri pe s/pt/m`n/.
Niciodat/ odihnit dup/ somn,
de obicei acesta fiind total neregulat.
dere fizic, dar ºi mental ºi emoþional, o echilibrare
energeticã finã, neinvazivã ºi discretã a mecanismelor de comandã, execuþie ºi control al organismului, considerate în interrelaþie. Astfel cã toþi cei trei

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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pacienþi au ales, în cunoºtinþã de cauzã, sã efectueze consultul nostru integrat tip ScienceMed. Examenul electrosomatografic, care apreciazã modificãrile din spaþiul interstiþial, a evaluat riscuri în special la sistemele digestiv, glandular ºi limfatic, cu
modificãri de conductivitate marcate ale secreþiilor,
funcþiilor hormonale, enzimatice ºi ale activitãþii ganglionare. S-au mai constatat, specific, modificãri ale
parametrilor oxigenãrii tisulare, ale pH-ului ºi valorilor
radicalilor liberi, sugestivi pentru evaluarea stresului
oxidativ. La nivel cerebral, înregistrãrile au sugerat
afectãri ale excitabilitãþii neuronale, ale nivelului serotoninei ºi minorã acidozã interstiþialã la nivelul hipotalamusului.
S-a efectuat testarea prin biorezonanþã a chakrelor, meridianelor energetice, a energiei vitale ºi a
stãrii energetice a organelor corpului, testarea a
1000 de alergeni, efectuatã specific cu tehnica PaulSchmidt, precum ºi testarea sensibilitãþii la viruºi,
bacterii ºi paraziþi. S-au constatat diverse grade de
blocaje energetice.
Evaluarea a fost completatã de consultul homeopat, care a luat în considerare particularitãþile de ma-

nifestare clinice fizice, mentale ºi emoþionale ale fiecãrui pacient.
Tratamentul a fost diferit, atât ca duratã cât ºi ca
remedii. S-au efectuat ºedinþe de armonizare cu aparatul de biorezonanþã Paul-Schmidt, s-au administrat
tablete impregnate energetic ºi informaþional cu frecvenþele proprii blocate, remedii homeopate, gemoterapice ºi fitoterapice, recomandãri de dietã ºi... o
minunatã rãbdare ºi încredere reciprocã între echipa
medicalã ºi pacienþi. Nu a fost uºor, nu a fost un
drum scurt, iar efectele au apãrut în timp.
Pe scurt, pacienþii noºtri ºi-au redescoperit tenul
sãnãtos la intervale diferite: tânãrul elev, dupã 6 luni
de tratament, doamna dupã 12 luni, iar domnul manager ºi-a început ºedinþele acum aproape 9 luni.
Niciunul nu au mai remarcat apariþia elementelor
acneice, dar au simþit a avea o stare de spirit, precum ºi o forþã interioarã deosebitã. Însã, au descoperit ceva ºi mai minunat: puterea realã de vindecare a Medicinei integrate ScienceMed.
 Clinica de medicin/ integratat/
Sciencemed Bucure]ti

Prostacalm de la Doppelherz® aktiv
cu ulei din seminþe de Dovleac, pudrã din seminþe de Dovleac ºi
extract uscat din fructe de Palmier-pitic
Afecþiunile prostatei afecteazã peste 80% dintre bãrbaþii cu vârsta
peste 50 de ani, iar la peste jumãtate dintre aceºtia senzaþia imperioasã de urinare ºi golirea incompletã a vezicii creeazã disconfort ºi împiedicã starea de bine a organismului.
Aceste simptome apar în afecþiunile prostatei ºi le caracterizeazã.
Capsulele de Prostacalm de la Doppelherz® aktiv conþin substanþe active din Dovleac ºi fructe de Palmier-pitic (Sabal serrulata), cu
efecte pozitive asupra funcþiei vezicii ºi prostatei:
 Diminueazã senzaþia imperioasã de urinare
 Îmbunãtãþesc fluxul urinar
 Cresc volumul urinar
 Diminueazã volumul reziduului urinar
 Scad frecvenþa urinãrilor nocturne
Prostacalm conþine ingrediente naturale sãnãtoase, cu efecte dovedite în tratarea afecþiunilor urinare ºi ameliorarea simptomelor care însoþesc disfuncþiile prostatei: ulei
de seminþe de dovleac cu pudrã obþinutã din acestea ºi extracte din fructe de Palmier-pitic.
Produsul se gãseºte în farmacii, la preþul recomandat de 59 lei cutia cu 90 de capsule.

www.saptamanamedicala.ro
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Tulburarea de personalitate pasiv-agresiv/
Dr. Emilia {in[
Medic primar
psihiatru

ersonalitatea reprezintã totalitatea modalitãþilor de rãspuns comportamental vizibile
în viaþa de zi cu zi a unei persoane, o totalitate care este de obicei stabil ºi predictibilã
(se poate anticipa). Atunci când acest comportament poate sã difere mai mult decât se întâmplã la
cei mai mulþi oameni, iar trãsãturile de personalitate
sunt rigide (greu de adaptat) ºi produc suferinþã individului ºi celor din jur, se poate diagnostica o tulburare de personalitate.
Trãsãturile personalitãþii patologice sunt persistente, într-o permanentã dezvoltare, individul respectiv având un istoric de dificultãþi îndelungate în
principalele domenii ale vieþii (afectiv ºi de muncã).
Unele mecanisme de apãrare ale persoanei implicã un comportament pasiv-agresiv faþã de alþii.
Astfel tulburarea de personalitate pasiv-agresivã se manifesta prin obstrucþionism, tãrãgãnare,
încãpãþânare ºi multã ineficienþã.
Comportamentul pacientului este dominat de
atitudini negativiste, rezistenþã pasivã în faþa cererilor de a performa adecvat locului sau jobului sãu.
Acest model comportamental începe din adolescenþã sau perioada de adult tânãr ºi este prezent
permanent în contexte sau împrejurãri diferite, faþã
de societãþi sau grupuri diferite.
Trãsãturile acestui comportament, considerat
patologic, sunt:
 Rezistenþa pasivã în faþa îndeplinirii sarcinilor sociale ºi ocupaþionale obiºnuite de rutinã, sau
motivate material, la locul de muncã pe care ºi l-a
ales pacientul.
 Se plânge cã este rãu înþeles ºi neapreciat
de alþii, de ºefi etc.
 Este supãrat, îmbufnat ºi certãreþ sau ostil
cu toatã lumea.
 Fãrã justificare sau logicã, nerezonabil, criticã ºi observã ( este “pe fazã”) cu atenþie mare, autoritatea (conducerea, patronii etc.).

P
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 Este dornic sã-ºi exprime invidia ºi nemulþumirea la adresa celor aparent mai norocoºi (chiar ºi
atunci când aceºtia isi merita locul prin munca ºi valoare evidenta).
 Afirma, exagerat de des, acuze de ghinion
personal sau circumstanþe nefavorabile lui, în orice
moment, dar mai ales în momentul asumãrii rãspunderii unor rezultate mai mereu slabe în diverse
domenii de viaþã (profesional sau personal) – oricum “este de vinã altcineva sau lipsa de noroc”.
 Pãrerile personale, concepþiile pacientului alterneazã între sfidarea ostilã (de cele mai multe ori)
ºi remuºcãri (uneori nerecunoscute altora).
 Se face clar diferenþa între cei care nu pot
performa adecvat (nivel intelectual etc.) din motive
obiective ºi personalitatea pasiv-agresivã care rezistã cererilor de îndeplinire a responsabilitãþilor.
Ca etiologie putem vorbi despre moºtenire geneticã, comportament învãþat prin model parental
sau dificultãþi precoce în relaþia cu autoritatea (familie, societate).
În cadrul tratamentului apare
opoziþia pacientului faþã de
intervenþia psihiatrului.
Acesta trebuie sã facã pacientul conºtient de acest opoziþionism. Se intervine medicamentos ºi suportiv, mai ales în
cadrul complicaþiilor, care de
obicei sunt tulburãrile depresive
ºi abuzul de alcool.
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Picioarele = „a doua inim/”
 Picioarele sunt recunoscute ca ]i
"a doua inim/". Drept urmare, este
foarte important s/ alegem
\nc/l[/mintea potrivit/, care s/ nu ne
r/neasc/ picioarele.
În timp ce mergem, corpul nostru
exercit/ o presiune asupra picioarelor
de 3-4 ori mai mare dec`t masa lui.
Parcurgerea unui kilometru, de
exemplu, exercit/ o presiune echivalent/ cu cea dezvoltat/ de
2-3 camioane. Înc/l[/mintea
este cea care controleaz/
aceast/ presiune.
Datã fiind importanþa vitalã a încãlþãmintei, pantofii sport RYN REPREZINTÃ NOUA SOLUÞIE. Designul
ergonomic ºi funcþionalitatea sporitã
stimuleazã un mers corect ºi sãnãtos.
Sã vedem ce se întâmplã, de
fapt, când purtãm încãlþãmintea RYN!
 Primul lucru care iese în evidenþã este cãlcâiul
pantofului decupat la un unghi de 45 grade.
Acest unghi ajutã la menþinerea echilibrului corpului fãrã a ne apleca într-o parte sau alta, fiecare pas
fiind facut cu multã fineþe ºi uºurinþã.
 Al doilea aspect important este talpa compusã
din 7 straturi, vitalã pentru prevenirea platfusului ºi îmbunãtãþirea substanþialã a echilibrului corpului.
Mai mult, airbagul aflat în talpã disperseazã uniform greutatea corpului, ºi absoarbe ºocurile, protejând astfel încheieturile ºi articulaþiile picioarelor.
 În al treilea rând, este optimizatã circulaþia sanguinã, muºchii fiind mai relaxaþi. Se previne astfel apariþia bolilor de circulaþie.
Efectele oferite de pantofii RYN sunt: corectarea
mersului, stimularea unor grupe musculare care, în
mod normal, nu sunt solicitate, precum ºi îmbunãtãþirea exerciþiilor aerobice ºi se recomandã folosirea lor
în cazuri precum dureri de mijloc, hernie de disc, probleme varicoase, platfus, prãbuºirea boltei plantare,
dureri în zona tãlpii ºi a labei piciorului, protezã de
ºold, leziuni ºi dureri de genunchi ºi ºold, supraponderalitate.

www.saptamanamedicala.ro

Pantofii RYN au un grad sporit de dispersie, uniformizare a presiunii, piciorul fiind supus unui impact
mult redus.
Pantofii RYN favorizeazã un consum mult mai ridicat de calorii, deoarece sunt stimulate grupe suplimentare de muºchi. Testul de consum al caloriilor
aratã cã subiectul transpirã mai repede ºi mai mult
decât atunci când este folositã încãlþãminte obiºnuitã.
Testul consumului de oxigen prezintã rezultate excelente: un consum mult mai mare de oxigen împreunã cu un ritm cardiac mai accelerat, fiind stimulate
funcþiile de respiraþie ºi circulaþie ale subiectului.
Încãlþãmintea obiºnuitã solicitã numai cãlcâiul ºi
degetele piciorului, mulþi muºchi nefiind folosiþi, generându-se astfel un consum mic de calorii.
Dar încãlþãmintea RYN este dotatã cu un cãlcâi
decupat la 45 grade, care solicitã fiecare parte a
piciorului. Te face sã foloseºti mai mulþi muºchi ºi, astfel, exerciþiile fizice devin mult mai eficiente.
Pantofii sport RYN sporesc cu 100% eficienþa exerciþiilor dumneavoastrã!
Când presiunea se schimbã de pe cãlcâi pe degete, pantofii absorb ºi uniformizeazã presiunea. Iar
când presiunea apasã pe degete, sunt solicitaþi
muºchii ºoldului, alãturi de alte grupe musculare.
Astfel, în timpul mersului, toatã talpa este folositã
- cãlcâiul, mijlocul tãlpii, degetele -, greutatea corpului
fiind uniform distribuitã, minimizându-se efortul articulaþiilor piciorului.
Efectele folosirii pantofilor RYN timp de 45 minute
zilnic, mergând cu paºi mici, constã în: pierderea greutãþii, corectarea mersului, câºtigarea echilibrului corpului, obþinându-se sentimentul reîntineririi.
Datoritã acestor proprietãþi, pantofii RYN au obþinut clasificarea 1 FDA în USA!

Detalii la:
0752 278 800;
www.ryn-romania.ro
office@ryn-romania.ro
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Cum prevenim ]i cum trat/m suferin[ele
anotimpului rece
Pentru men[inerea st/rii de s/n/tate
a sistemului muscular, osos ]i articular, pentru prevenirea fracturilor ]i
\ntre[inerea aparatului locomotor la
parametrii func[ionali optimi, \n vederea evit/rii instal/rii bolii artrozice ]i
pentru cre]terea performan[elor
fizice, speciali]tii recomand/ o diet/
echilibrat/, care s/ con[in/ cantitatea necesar/ de calciu ]i vitamina
D. Expunerea la soare previne instalarea demineraliz/rii osoase ]i
instalarea osteoporozei, asigur/ o
bun/ func[ionalitate a mu]chilor ]i o
schem/ corect/ de mi]care,
asociat/ unei deterior/ri articulare
minime, dar este frecvent contraindicat/ \n raport cu anumite afec[iuni
precum suferin[ele oncologice ]i
bolile degenerative. În plus, \n
anotimpul rece ]i num/rul zilelor
\nsorite este redus.

O
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variantã logicã devine astfel practicarea
exerciþiului fizic (mers, alergare, ridicarea
greutãþilor mici) ºi un nivel corespunzãtor al
efortului presupus de activitatea zilnicã. Un

Dr. Georgiana Ozana
Tache
Medic primar fizioterapie,
recuperare medical/
Medic coordonator
Centrul de Recuperare
Medical/ "Medical Care"
www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro
021-233 9727
0723 626 289

studiu recent a arãtat cã exerciþiul fizic moderat,
precum mersul, se asociazã unui numãr mic de fracturi la menopauzã. Pacienta aflatã la menopauzã
însã trebuie sã consulte ºi medicul specialist, pentru
substituþie hormonalã sau alt tratament, dacã are
risc crescut pentru osteoporozã.
O altã recomandare o reprezintã renunþarea la
fumat ºi evitarea consumului excesiv de bãuturi alcoolice, deoarece implicã un risc crescut pentru dezvoltarea osteoporozei, crescând rata de apariþie a
fracturilor. Fumatul predispune ºi la apariþia precoce
a manifestãrilor bolii artrozice, atât la nivel vertebral
cât ºi periferic.
Alãturi de fracturi sau de decompensarea bolii
artrozice prin durere, inflamaþie ºi disfuncþionalitatea bine cunoscutã, anotimpul rece predispune ºi la
entorse ºi/sau luxaþii articulare. Frunzele udate de
picãturile de ploaie, poleiul, zãpada devin factori favorizanþi ai alunecãrilor ºi cãderilor, indiferent de
vârstã. Purtarea unei perechi de încãlþãminte adecvatã devine obligatorie în anotimpul rece.
Referindu-ne la fracturã ca suferinþã definitorie
pentru anotimpul rece, putem spune cã ea reprezintã o întrerupere la nivelul unui os, ca urmare a
unui traumatism. Vârsta la care apar cel mai des
fracturile este vârsta activã, cuprinsã între 20 ºi 40
de ani. Incidenþa crescutã a fracturilor se întâlneºte
ºi la persoanele vârstnice din cauza osteoporozei
care scade rezistenþa osoasã, dar ºi din cauza riscului mai mare de dezechilibrare ºi de cãdere. Diagnosticul de fracturã se stabileºte pe baza unor semne de probabilitate ºi a unor semne de certitudine.
Diagnosticul nu este însã posibil fãrã examenul radiografic.
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Relativ frecvent apar
complicaþii, atât generale
cât ºi locale, astfel încât
fracturile nu trebuie privite
ca o afecþiune izolatã a
osului. Ele pot fi însoþite de
entorse sau de contuzii ale
pãrþilor moi. Raportat la momentul instalãrii lor, complicaþiile locale se clasificã în:
complicaþii imediate (fracturã deschisã, leziuni musculare, leziuni nervoase ºi leziuni vasculare) sau complicaþii tardive, precum
calusul vicios, întârzierea în consolidare, redorile
articulare, pseudartroza.
Tratamentul fracturilor ºi al entorselor este ortopedic, chirurgical ºi recuperator. Recuperarea este
decisivã în fracturi sau entorse. Bine condusã, ea va
duce la o însãnãtoºire deplinã. Primul ajutor acordat
corect poate preveni multe complicaþii ºi poate
scurta perioada de boalã. Tratamentul fracturilor ºi
al entorselor este de competenþa medicilor ortopezi.
Scopul tratamentului este de a aºeza capetele fracturate în acelaºi ax, manevrã numitã reducerea fracturii, pentru a favoriza vindecarea ulterioarã corectã
a fracturii. Prin operaþie se pune în evidenþã fractura, iar capetele fracturii se reaºeza ºi se fixeazã
prin metode specifice, cu ajutorul unor tije, ºuruburi,
plãci etc., în funcþie de tipul ºi de localizarea fracturii. Pentru entorse, imobilizarea articulaþiei este
obligatorie.
Dupã vindecarea fracturii sau a
entorsei este necesarã o perioadã
de recuperare prin fizioterapie ºi
gimnasticã medicalã. Este logicã
afirmaþia cã etapa cea mai importantã în tratamentul unui traumatism finalizat prin fracturã, entorsã
sau contuzii ale pãrþilor moi este
recuperarea medicalã, deoarece,
dupã sãptãmâni sau luni de ºedere
în ghips sau de imobilizare postoperatorie, musculatura este atrofiatã,
articulaþiile prezintã redoare, iar recâºtigarea capacitãþii funcþionale a
membrului accidentat devine o ne-
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cesitate. Specialistul face recomandãrile terapeutice necesare perioadei de recuperare. Kinetoterapia sau terapia prin miºcare este esenþialã ºi se
executã sub îndrumarea unui kinetoterapeut, scopul
fiind redobândirea tonusul muscular ºi mobilitatea
articularã, recãpãtarea coordonãrii ºi preciziei miºcãrilor. Terapiei prin miºcare i se asociazã balneoterapia, ca fiind deosebit de utilã în recuperarea postfracturã sau dupã entorse articulare, anumite ape
minerale, în special cele clorurosodice, sulfuroase ºi
termale, accelerând foarte mult procesele de refacere.
Pentru suferinþele arãtate, dar ºi pentru boala
artrozicã decompensatã, vã recomandãm staþiunile
Techirghiol, Bãile Herculane, Bãile Felix, Eforie Nord,
Mangalia, Amara, Lacul Sãrat. Nu vom uita nici procedurile de fizioterapie, masajul, aplicaþiile externe
sau împachetãrile, care pot fi extrem de benefice.
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CANCERUL a mai pierdut un pas!
Efectul BioBran asupra organismului

Bio Bran/MGN-3 Arabinoxilan, probabil
cel mai puternic imunomodulator NATURAL
]i GMO free (nemodificat genetic)
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutritiv pentru noi. Nu strategiile de marketing trebuie
sã recomande un asemenea produs, ci doar dovezile.
Când avem în faþã situaþii care privesc viaþa ºi moartea, este mai bine sã utilizezi suplimente cu rezultate
documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile fãcute la adresa produselor pe care le au, cu
materiale obþinute din cercetãri clinice, acceptate ºi
publicate.
DAIWA Pharmaceutical Co, Ltd., Tokyo, Japonia,
este o astfel de companie ºi puteþi fi convinºi cã, în urma studiilor efectuate, Bio Bran / MGN-3 Arabinoxilan
a dovedit cã poate stimula, mai puternic ºi mai eficient
decât probabil oricare alt produs, un sistem imunitar
slãbit din cauza stresului, a alimentaþiei nesãnãtoase,
a poluãrii ºi a altor factori care induc aceastã stare.

C

Ce este BioBran?
Bio Bran 1000/MGN-3 Arabinoxilan, supliment nutritiv natural ºi GMO free (nemodificat genetic), este
brevetat de pr. dr. Hiroaki Maeda - director de cercetare
ºi dezvoltare la Daiwa Pharmaceutical Co, Ltd, din
Tokyo, Japonia,- ºi utilizat din 1990 în diverse þãri de
pe glob (SUA, Japonia, Germania, Anglia, Spania, Italia
etc.). Dr. Mamdooh Gohoneum, profesor de imunologie la Drew, Universitatea de Medicinã ºi ªtiinte Medicale din Los Angeles, a realizat o mare parte din cercetarea privind rãspunsul imunologic al organismului
pentru suplimentul BioBran. El afirmã despre BioBran
cã este cel mai puternic imunomodulator cu care a
lucrat în ultimii 20 de ani.
Arabinoxylanul este o fibrã activã dieteticã, este
extrasã din tãrâþa de orez, prin hidrolizã parþialã enzimaticã, producând fracþiuni moleculare parþial solubile
care pot fi absorbite din intestine într-o cantitate semnificativã ca modulator limfocitar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din ciuperca schiitake, utilizatã în
Japonia la tratamentul cancerului. Cu toate cã enzimele ciupercii Shitake sunt utilizate în procesul de fabricare pentru hidrolizã, nu existã niciun conþinut de
ciuperci mãsurabil în produsul final, astfel cã afecþiunile cu intoleranþã la ciuperci nu au niciun fel reacþie
negativã la aceasta.
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Atunci când organismul este slãbit sau într-o stare
de boalã, sistemul imunitar poate deveni suprasolicitat, iar activitatea celulelor imune poate deveni anevoioasã. Cercetãrile au dovedit ca BioBran/MGN-3 Arabinoxilan poate ajuta în mod considerabil la refacerea
mecanismului natural de distrugere a celulelor tumorale ºi la o creºtere puternicã a sistemului imunitar, astfel:
 creºte semnificativ ºi rapid activitatea limfocitelor, celulelor NK (Natural Killer cells, celule care distrug celulele canceroase) cu aproape 300%, dar ºi activitatea celulelor B (produc anticorpi) cu 200% ºi T (distrug celulele canceroase) cu 150%,
 stimuleazã creºterea producþiei de citokine
naturale precum Interferonii, Interleukinele, Factorii de
Necrozare a Tumorilor (TNF) ,
 induce creºterea Apoptozei ºi a calitãþii vieþii
(QOL).
Produsul BioBran 1000, în cei 20 ani de utilizare
ºi având o serie întreagã de studii care îl susþin
(www.chemomed.ro, www.daiwa-pharm.com,
www.jafra.gr.jp., www.biobran.org,
www.dhdeurope.sk.), ºi-a dovedit avantajele utilizãrii.

Indica[ii:

 Adjuvant în terapia medicamentoasã a cancerului, indiferent de stadiu, inclusiv leucemie (cancer de
sân, prostatã, plãmân, colon, stomac, pancreas, rectal,
vezicã etc.);
 Recomandat înainte, în timpul ºi dupã perioada
curelor radio ºi chimioterapice (le îmbunãtãþeºte rezultatele, le reduce efectele negative);
 Hepatita B ºi C (ciroza, cancer hepatic);
 Diabet (noninsulino dependent);
 Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice);
 Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare, SIDA, reumatism cronic etc.;
 Persoane care provin din familii cu antecedente
neoplazice.

Beneficii:

 Puternic imunomodulator;
 Reduce în mod real efectele negative ale tratamentului chimioterapic ºi radioterapic;
 Efect rapid (la câteva zile de la administrare);
 Îmbunãtãþeºte cu adevãrat calitatea vieþii
(QOL);
 Efect antioxidant ºi antiinflamator;
 Uºor de administrat (pudrã solubilã sau tablete);
 Natural ºi GMO free (nemodificat genetic) indicat ºi vegetarienilor;
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 Fãrã efecte secundare, nontoxic, indicat ºi pentru copii;
 Nu interfereazã negativ cu alte tratamente medicamentoase sau fitoterapice;
 Nu necesitã regim alimentar special;
 Susþinut de studii efectuate ºi publicate în Japonia, SUA ºi Europa;
 Calitate demonstratã în timp, utilizat cu succes
de peste 20 ani la nivel mondial.
 Înregistrat ºi în România

M?RTURII ÎN URMA UTILIZ?RII BIOBRAN
 Cancer de colon, pulmonar ]i sân
Sunt din Tecuci ºi doresc sã împãrtãºesc celor
care au nevoie, despre binefacerile miraculosului Bio
Bran. În iulie 2010 am fost diagnosticatã cu un cancer
de colon plus metastaze pulmonare ºi la sân. Tumora
din colon mãsura 7,3 cm. Am început imediat tratamentul recomandat de medici: radioterapie ºi chimioterapie. În acelaºi timp am început sã iau ºi Bio Bran
având confirmarea unui medic oncolog cã pot sã fac
asta. Tratamentul oncologic a durat cinci sãptãmâni,
iar eu am putut sã-l suport uºor. Bio Bran iau în continuare ºi mã simt bine.Tumora mea din colon a scãzut
cu 3 cm, nu mai sunt propusã pentru operaþie. Mã simt
bine ºi cred ca Bio Bran-ul mã ajutã.

 Cancer la sân ]i plãmâni

Mã numesc P.E am 61 de ani ºi sunt din Calafat.
Acum ºase ani am fost diagnosticatã cu cancer la sân
gradul 3. Am fost operatã dar dupã cinci ani de la operaþie boala a recidivat. Ma simþeam foarte rãu, nu mai
aveam poftã de mâncare, putere ºi nici poftã de viaþã.
Nu puteam sã fac nici un efort deoarece oboseam
foarte tare.
În urma analizelor ºi tomografului am fost diagnosticatã cu noduli metastazici intercostali, subclaviculari
ºi la plãmâni. Medicul nu le-a dat copiilor prea multe
speranþe, urmând sã rãmân în spital pentru tratamentul cu chimioterapie, dar am cautat ºi soluþii alternative
cu chimioterapia descoperind astfel BIO BRAN 1000
Sunând la numãrul postat pe site am obþinut mai
multe informaþii de la compania Chemomed despre
modul în care acþioneazã BIO BRAN ºi astfel am hotãrât sã îl achiziþionãm. Dupã câteva luni de chimioterapie în paralel cu BIO BRAN m-am simþit din ce în ce
mai bine iar rezultatul analizelor mi-a dat ºi mai multe
speranþe. Starea mea începuse sã se îmbunãtãþeascã
putând astfel sã fac scurte plimbãri ºi reuºind chiar sã
ajung la greutatea pe care o aveam de obicei.

Astãzi, la un an de la urmarea tratamentului de
chimioterapie împreunã cu BIO BRAN 1000, rezultatele analizelor au fost uimitoare, nodulii gãsiþi acum un
an au dispãrut complet. Fiind foarte mulþumitã de rezultatele acþiunii BIO BRAN-ului m-am decis sã îl iau în
continuare deoarece mã ajutã sã mã simt foarte bine.

 Cancer ovarian

Mã numesc M.T. sunt din Deva, am 61ani ºi în 9
martie am fãcut trei ani de la operaþie. Cu trei ani
înainte mi s-a pus diagnosticul de neoplasm ovarian
bilateral, apoi puþin mai târziu s-a completat cu stadiul
3. Aceste zile au fost cele mai cumplite zile din viaþa
mea. Deci, am fost operatã, apoi am fãcut chimioterapia cu taxol ºi carbo, medicamente cu multe efecte
secundare.
Încã de la aflarea diagnosticului, copiii mei au cãutat pe internet sã afle totul, sau cât mai multe despre
aceastã boalã. Am avut avantajul ca unul este medic ºi
amândoi ºtiu câteva limbi strãine ºi în plus am vorbit
deschis despre cum sã încerc sã lupt cu boala. Aºa am
aflat de existenþa BIO BRAN 1000 / MGN3-lui, pe care
l-am cumpãrat la început din Canada, apoi din Anglia
ºi acum din România, produs care m-a însoþit de la începerea chimioterapiei pânã azi. Consider cã în tot
acest timp faptul cã m-am simþit relativ bine, cã mi-am
putut continua activitatea, ca în toþi aceºti ani am avut
un marker în valorile normale s-a datorat în mod
deosebit BIO BRAN-ului…
Accesând www.chemomed.ro veþi putea citi cartea
,,BioBran ºi lupta pentru creºterea sistemului imunitar.
Imunomodulaþia ºi beneficiile sale pentru bolnavii de
cancer” ºi viziona filmul ,,Arabinoxilan (BioBran) ºi imunitatea umanã”, precum ºi alte studii efectuate cu
BioBran.

Achiziþionând un pachet de
tratament standard de 4 cutii
Bio Bran 1000, veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 31 decembrie 2010
în limita stocului
Puteþi achiziþiona BioBran 1000 (250)
din farmacii, inclusiv din 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
Vizitaþi: www.chemomed.ro; www.daiwa-pharm.com;
www.jafra.gr.jp; www.dhdeurope.sk; www.biobran.org
www.saptamanamedicala.ro
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SPIRULINA STAR
nu doar un remediu,
ci ]i un mare beneficiu pentru organism
sistãm în ultima vreme la o ”accelerare” a ritmului nostru de viaþã, timpul pare a se comprima
din ce în ce mai mult, nu mai avem timp decât
pentru activitatea profesionalã, iar atmosfera caldã a
cãminului trece pentru mulþi dintre noi pe un plan secund. Suprasolicitãrile cotidiene, grijile de zi cu zi, alimentaþia neregulatã ºi neadecvatã, odihna insuficientã, petrecerea unor perioade lungi de timp în faþa calculatorului etc., fac ca organismul sã facã faþã din ce
în ce mai greu tuturor acestor ”agresiuni”. Acumularea
zilnicã a stresului are consecinþe pe termen lung asupra
organismului nostru.
Un regim de viaþã cât de cât echilibrat ne poate
ajuta foarte mult în pãstrarea capacitãþilor organismului în faþa tuturor provocãrilor. Acestui regim i se poate
asocia folosirea unor plante medicinale, ca suplimente alimentare, care sã contribuie la rândul lor la tonifierea, revigorarea ºi optimizarea activitãþii întregului
organism, precum ºi de a evita administrarea (uneori
chiar autoadministrarea) unor medicamente de sintezã care ”ajutã” la suportarea mai uºoarã a stresului.
Supliment alimentar natural 100%, sursã vegetalã de proteine care furnizeazã organismului toþi aminoacizii esenþiali, Spirulina Star, este un produs unic
ce reuneºte proprietãþile deosebite ale algei Spirulina
Platensis ºi ale plantei Withania Somnifera.
Spirulina platensis – este o algã microscopica de
culoare verde-albastrã, ce se dezvoltã în unele lacuri
alcaline din regiunile tropicale ºi subtropicale. Este
cea mai bogatã sursã naturalã de proteine uºor digerabile, care furnizeazã organismului toþi aminoacizii
esenþiali ºi neesenþiali, betacaroten, minerale (Ca, Na,
K, Fe), oligoelemente (Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Se), vitamine (complexul B). Datoritã conþinutului bogat în principii bioactive, Spirulina are acþiuni ºi efecte deosebite: reglarea funcþiilor organice, stimularea sintezei
hormonale (corticosuprarenalieni, tiroidieni), a insulinei. Are ºi un efect radioprotectiv ºi reparator al daunelor induse de terapia antitumoralã.
Exercitã o remarcabilã acþiune detoxifiantã, purificatoare, antibacterianã ºi antiviralã, stimuleazã sistemul imunitar ºi creºte rezistenþa organismului la infecþii, stimuleazã creºterea, intervine în întârzierea diverselor afecþiuni ce apar odatã cu înaintarea în vârstã, reduce apetitul alimentar contribuind în acest fel la
controlul greutãþii, ajutã la menþinerea glicemiei în limite normale, la creºterea performanþelor sportive ºi

A
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nu în ultimul rând
este o sursã naturalã bogatã în proteinele de care organismul are atâta
nevoie.
Acest produs
este recomandat
copiilor aflaþi în
creºtere, persoanelor care depun
un efort fizic ºi intelectual intens, sportivilor, persoanelor care au imunitatea organismului scãzutã, persoanelor care doresc sã scadã în greutate ºi persoanelor în vârstã.
Se recomandã în mod special prudenþã în utilizarea de cãtre femeile însãrcinate ori care alãpteazã
ºi, din cauza conþinutului foarte ridicat de proteine, de
cãtre persoanele suferinde de fenilcetonurie. În cazul
depãºirii dozelor recomandate, efectele nedorite ce
pot apãrea în urma detoxifierii bruºte a organismului
sunt tulburãrile gastro-intestinale ºi durerile de cap.
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

Sãptãmâna MEDICALÃ

Nr. 121  8 - 21 decembrie 2010

TERAPII COMPLEMENTARE

Natura adiuvat - Elidor - Propolis
Siropurile cu propolis au ap/rut cu circa 10 ani \n urm/
c`nd echipa de cercetare ELIDOR a hot/r`t \n urma
unei analize aprofundate ad/ugarea unei r/]ini aromatice - propolis - la compozi[ia clasic/ a siropurilor.

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

ste surprinzãtor cã acest compus cu calitãþi
excepþionale a trebuit sã aºtepte atâta timp
pentru a face parte din compoziþia unui preparat lichid de tip sirop.
Proprietãþile propolisului sunt de neegalat, este
bactericid, antiviral, antimicotic, antiinflamator,
analgezic, reepitelizant, imunostimulator.
Pe scurt, prezenþa lui în sirop amplificã impactul
principiilor active din formula produsului.
Asocierea propolisului cu substanþele fitoterapice a avut implicaþii importante în dinamica patologiei predominant în afecþiunile respiratorii.
Solicitãrile populaþiei pentru produsele de sintezã chimicã au diminuat remarcabil (mai ales în ceea
ce priveºte antiinflamatoarele de sintezã ºi antibioticele de sintezã) pentru cã produsul natural luat de
pacient ca primã opþiune ºi-a fãcut efectul rapid ºi
eficient.

E

Siropurile Elidor
înnobilate cu propolis
au fost lansate ca produse absolut originale pe piaþa
româneascã, ceea ce constituie
o dovadã în plus cã natura poate
oferi în continuare soluþii salvatoare mediului medical.
Indicaþiile terapeutice pentru propolis sunt multiple:
 Tratamentul HTA, ateroscleroza, boli traheobronºice, pneumonii, actinomicoze, boli infecþioase
(erizipel, boalã gripalã).
 Tratamentul ulcerului gastroduodenal, enterite cronice, colite cronice, boli canceroase, boli hepatice.
 Tratamentul topic în paradontoze, eczemã,
ulcer varicos, fisuri anale, arsuri termice, solare.
Aceste indicaþii spicuite din oferta naturalã terapeuticã reflectã doar o evaluare de primã intenþie.
Siropurile Elidor au devenit un Brand datoritã
tehnicilor inovative folosite la prepararea produselor.
Aceste produse de înaltã clasã au reconfigurat
deschiderea unui nou front în lupta cu afecþiunile
curente.
Faptul cã ºi alte firme cu profil asemãnãtor au
preluat ideea lansatã de Elidor cu ani în urmã
demonstreazã cã logica ºtiinþificã a cercetãtorilor de
la Elidor a fost impecabilã.

Pentru informa[ii suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina: 0744 622 587

www.elidor.ro Telefon: 021.335.95.63
www.saptamanamedicala.ro
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Cum s/ po[i c`nd
nu mai po[i?
rebuie sã recunoaºtem cã dorinþa sexualã
este cea care stã la baza unora dintre cele
mai puternice impulsuri umane, medicii
ajungând la concluzia cã o viaþã sexualã
sãnãtoasã ºi o activitate sexualã normalã sunt
importante pentru sãnãtatea ºi echilibrul organismului uman.
Tema mult dezbãtutã în zilele noastre, tulburãrile de erecþie, impotenþa (numele cunoscut al disfuncþiei de dinamicã sexualã la bãrbaþi) privesc deopotrivã adolescenþii, maturii ºi vârstnicii, nu numai
pentru cã au legaturã directã cu procrearea, ci ºi
pentru cã sexualitatea împlinitã (însoþitã, fireºte, de
dragoste) prelungeºte viaþa.
Nu existã o vârstã precisã a declinului potenþei
sexuale la bãrbat, dar existã anumiþi factori care o
pot influenþa: starea socialã, economicã, atitudinea
partenerei, educaþia, starea civilã. Tulburãrile se
instaleazã de obicei lent, rareori brusc.
Impotenþa poate avea cauze fizice sau medicale
(DZ, boli neurologice, alcoolism, afecþiuni cardiace,
dezechilibre hormonale, efectul unor medicamente)
sau cauze psihologice (stres profesional, anxietate,
depresie, probleme maritale, efectele unei traume
sexuale anterioare).
Singurul simptom al impotenþei este incapacitatea de a obþine sau de a menþine o erecþie suficient
de mult timp pentru a avea un contact sexual.
Din multitudinea de leacuri ºi tratamente pentru
bãrbaþi, dr. Ionuþ Moraru vã recomandã urmãtoarele
produse:
STAND UP® capsule asociat cu STAND UP® gel –
acþiunea cumulatã a substanþelor active conþinute
în cele cinci tipuri
de plante (guarana, ginseng siberian, extract de
Ginkgo biloba,
extract de serenoa repens, yohimbe) determina apariþia efectelor pozitive asupra funcþiei sexuale masculine prin efect energizant, afrodiziac, vasodilatator, androgenic.

T
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MASCULIN ®
– prin formula sa
unicã, determinã
creºterea atât a
performanþelor
sexuale cât ºi a
funcþiilor întregului aparat reproducãtor masculin. Zizyphi radix
creºte fluxul sangvin în corpii cavernoºi; extractul de
þelinã stimuleazã funcþia sexualã ºi intervine în
creºterea potenþei; ginkgo biloba îmbunãtãþeºte circulaþia sangvinã; ginsengul roºu susþine producþia
de testosteron, iar atomizatul din larve de trântor
îmbunãtãþeºte funcþia sexualã masculinã.
ROYAL TONIC POTENT® - este un produs natural
care reechilibreazã ºi dinamizeazã viaþa sexualã a
cuplului.
TRIBULUS TERRESTRIS - utilizat de secole în
medicina Ayurvedicã în tratarea tulburãrilor de dinamicã sexualã; la bãrbaþi creºte sinteza de testosteron, spermatogeneza ºi mobilitatea spermatozoizilor.
TELINA - indicatã în cazul disfuncþiilor sexuale ºi
al creºterii performanþelor sexuale.
MUIRA PUAMA - denumit ºi “copacul potenþei”,
muira puama a devenit foarte cunoscut în lumea
medicalã datoritã efectelor favorabile asupra stãrii
fizice a organismului ºi asupra activitãþii sistemului
nervos central (neurotonic ºi adaptogen). Este recunoscut în primul rând pentru efectele la nivelul aparatului reproducãtor, având rolul de a combate tulburãrile de dinamicã sexualã, disfuncþiile erectile ºi
scãderea libidoului.
MACA - cunoscutã ca “ginseng peruvian”, are
efecte benefice asupra dinamicii sexuale, fiind binecunoscutã pentru creºterea dorinþei sexuale, a libidoului ºi performanþelor sexuale masculine.
Dr. Ionuþ Moraru vã PROpune asocierea acestor
produse cu alte produse naturale:
 creºterea performanþelor sexuale: Ziziphy/
Feminin®
 reglator hormonal: ApiPropPolen®;
 afrodiziac: Damiana
 adaptogen: Ginseng Siberian / Ginseng C®.
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Solaguttae Usturoi cu
Vâsc+P/ducel sus[ine sistemul
cardiovascular
Boala cardiovascularã este situatã pe primul
loc dintre cauzele de
mortalitate în Europa, cu
un procentaj mai crescut
în rândul femeilor (55%
din decese) decât la bãrbaþi (43% din decese), potrivit Cartei Europene a
Sãnãtãþii Cardiovasculare (European Heart Health
Charter).
oala ucide mai mulþi oameni decât toate formele de cancer la un loc ºi este responsabilã de aproximativ jumãtate din totalul deceselor, cauzând peste 1,9 milioane de decese în fiecare an în Uniunea Europeanã. Conform
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, în România rata
mortalitãþii din cauza afecþiunilor cardiovasculare
este de 61%.
Principalii factori de risc pentru boala cardiovascularã sunt nivelul ridicat al colesterolului sanguin,
tensiunea arterialã crescutã, fumatul, obezitatea,
diabetul zaharat, consumul excesiv de alcool, lipsa
activitãþi fizice ºi stresul psihosocial. Cu toate acestea, boala cardiovascularã poate fi prevenitã, iar
prin reducerea factorilor de risc, incidenþa bolilor
cardiovasculare va scãdea cu mai mult de jumãtate,
potrivit OMS.
Solaguttae Usturoi cu Vâsc+Pãducel, de la Dr.
Poehlmann & Co GmbH, susþine sistemul cardiovascular. Creat în Germania, utilizându-se ingrediente active din plante tradiþionale,
Solaguttae Usturoi cu Vâsc+Pãducel este eficient în arteriosclerozã, ajutã la menþinerea concentraþiei normale de colesterol în sânge, îmbunãtãþeºte circulaþia sângelui, scade tensiunea arterialã
ºi este benefic în afecþiunile cardiace cronice, anginã ºi aritmie.
Solaguttae Usturoi cu Vâsc+Pãducel conþine
extracte uleioase din: bulbi proaspeþi de Usturoi
(Allium sativum) 60 mg, ramuri de Vâsc (Viscum
album) 24 mg, fructe de Pãducel (Crataegus oxycantha) 48 mg.
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Usturoiul este un protector al principalelor aparate care asigurã funcþionarea normalã a organismului (circulator, digestiv, endocrin ºi urinar). Efectele terapeutice ale usturoiului asupra sistemului
circulator: scade colesterolul ºi trigliceridele serice,
previne instalarea aterosclerozei ºi are un pronunþat
efect de antiagregant plachetar; este hipotensiv,
îmbunãtãþeºte circulaþia perifericã ºi reduce spasmele vasculare (chiar ºi în arteritã). Este coronarodilatator cu indicaþii în cardiopatia ischemicã ºi
bradicardizant. Usturoiul introdus în alimentaþia zilnicã potenþeazã acþiunea hipotensivã a vâscului.
Vâscul are proprietãþi hipotensive puternice
(scade tensiunea arterialã) ºi cardiotonice. Este vasodilatator coronarian ºi periferic; are activitate
bradicardizantã. Amelioreazã ateroscleroza ºi
tulburãrile renale determinate de o tensiune
ridicatã.
Pãducelul acþioneazã ca un sedativ cardiac, sedativ nervos, cu efect vasodilatator; utilizat în crizele
de angor (anginã), este hipotensiv ºi uºor astringent;
este recomandat în dereglãri cardiace, palpitaþii,
ischemii ºi în insomnia cardiacilor, tulburãri de menopauzã.
Prin compoziþia sa naturalã, Solaguttae Usturoi
cu Vâsc+Pãducel este bine tolerat de organism ºi
poate fi eliberat din farmacie fãrã reþetã, la indicaþia
medicului/farmacistului sau la cererea pacientului.

Mod de administrare:
Adulþi ºi adolescenþi peste 12 ani : 1-2 capsule
x 3 ori/zi înainte de mese, cu apã.
Forma de prezentare: cutie conþinând 240
capsule gelatinoase gastrorezistente. Preþ: 59.41 lei
Info: Acest preþ are caracter informativ, poate fi
diferit de la o farmacie la alta sau se poate modifica
în timp.
Acest produs este un supliment alimentar. Se
recomandã citirea cu atenþie a prospectului sau a
informaþiilor de pe ambalaj. Dacã apar manifestãri
neplãcute, adresaþi-vã medicului sau farmacistului.
Produsul este distribuit
în România de Top Diagnostics.
www.topdiag.com
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TERAPII COMPLEMENTARE

Sursa ideal/ de Vitamina D
- uleiul din ficat de cod
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/

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!

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.
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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.

Sãptãmâna MEDICALÃ

www.sagasantate.ro
Tel. 0722.810.692
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UNIT?{I MEDICALE
MATE FIN MEDICAL

Clinici medicale

CENTRUL MEDICAL
MATEI BASARAB

Centrele Medicale
HIPERDIA
ªI PROLIFE

Str. Matei Basarab nr. 45,
sector 3, Bucureºti
Tel: 021 302,94,34

Str. Maior Ion Coravu, nr. 20,
sector 2, Bucureºti
Tel: 021.310.16.52;
021.310.17.52;
0733.611.469
office@matefinmedical.ro
www.matefinmedical.ro

Analize de laborator
Ecografie
Morfologie fetalã
Obstetricã-ginecologie
Pneumologie/
Somnologie
Neurologie
Endocrinologie
Cardiologie/
Medicinã internã
ORL, Dermatologie
Acupuncturã
Stomatologie
Medicina muncii

SCINTIGRAFIE
Scintigrafie tiroidã
Scintigrafie renalã
Scintigrafie pulmonarã
Scintigrafie osoasã
Scintigrafie cu mibi
Scintigrafie cu hematii
marcate, hemoragii
gastrointestinale, Muga
Scintigrafie glande salvare
Scintigrafie diverticul Meckel
Scintigrafie celebralã
ECOGRAFIE
Ecografii uzuale
Ecografie mamarã, pãrþi moi,
pediatricã, sarcinã,
transvaginal

•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.

CONCURS PRO NATURA
Participaþi la concurs înscriindu-vã telefonic la nr. redacþiei
021.321.61.23, pânã la data de 22 decembrie 2010
ºi puteþi câºtiga

unul din cele 20 de premii constând în produse naturale
în valoare de

25 euro

oferit de firma Pro Natura.

Câºtigãtorii vor putea alege din gama Pro Natura produse naturale pentru diferite
afecþiuni (anemii, boli infecþioase, cardiovascular, chirurgie, convalescenþã, cure de
slãbire, dermatologie, digestiv, endocrinologie, geriatrie, ginecologie, imunologie,
neurologie, nutriþie, obstetricã, oftalmologie, orl, ortopedie, pediatrie, psihiatrie, radiologie,
respirator, reumatologie, stomatologie, urologie, întreþinere).

www.saptamanamedicala.ro
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UNIT?{I MEDICALE
TOTAL RADIOLOGY

•Cataracta facoemulsificare prin
microincizie MICS - cu
implant de cristalin artificial
foldabil (asferic, toric,
monofocal sau multifocal, cu
filtre de protectie)
•Chirurgie refractiva - Laser
Excimer (Lasik, PRK, Lasek)
si implante de lentile intraoculare refractive,negative,pozitive si torice
•Operatii glaucom - trabeculectomie sub volet scleral, implantare de Sunt ExPress
Transplant de cornee
(momentan nu se efectueaza
din cauza legislatiei )
•Operatii pe retina: dezlipire
de retina, membrane epiretiniene, vitrectomie, hemoftalmus
•Traumatologie oculara
•Laser pentru retinopatie
diabetica

Chirurgie esteticã

Calea Dudeºti, nr. 104-122,
Sector 3, Bucureºti (în incinta Policlinicii Vitan)
Telefon: 021/322.38.00 /
0372. 918. 565
www.total-radiology.ro
•tomografie computerizatã
•osteodensiometrie
•mamografie
•ecografie (generalã, sân,
tiroidã)

Investigaþii medicale

Ginecologie

LIL MED
CLINICA MEDICALA
Bucuresti, Suzana nr. 7, corp
1, sector 5
Telefon: (021) 420.60.55
Fax: (021) 420.58.28
www.lilmed.ro

AMA OPTIMEX

office@lilmed.ro
Laborator de analize
medicale (hematologie, coagulare,
imunohematologie, imunologie,
biochimie, microbiologie,
parazitologie,
citologie: examen
Babes Papanicolau)
Recoltare probe de sange
Recoltare probe de
microbiologie:
Exudat faringian,
Exudat lingual,
Exudat nazal, Sputa,

GYNECOLAND
Str. Gramont nr. 7
(Piata Regina Maria Rond Cosbuc), Sector 4,
Bucuresti.
Telefon / Fax: 021 337 29
53; 021 336 43 73
Email: office@gynecoland.ro
Interventii Chirurgicale: operatii genitale, operatii pe san
(senologice)
Consultatii obstretica
ginecologie

Oftalmologie

Urocultura,
Sediment urinar,
Coprocultura,

CLINICA
OFTALMOLOGICÃ
OCULUS

Examen coproparazitologic
Radiologie –
imagistica medicala
•Ecografii:
abdominala, parti moi,
obstretica–ginecologie,
vasculara doppler
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Calea Floreasca, nr. 91-111,
bloc F1, parter, Sector 1,
Bucureºti
021 – 317.80.70
021 - 230.14.91
oculus@eye.ro
programari@eye.ro
www.eye.ro

Str. Toamnei, nr. 54, sector 2
Tel: 021-610 36 47;021-211
16 22;0723 889 315;0372
708 708
Fax: 0372 708 733
E-mail: office@amaoptimex.ro
clinica@cataracta.ro
www.amaoptimex.ro
•Investigatii oftalomologice:
Biometrie, Ecografie,
Tonometrie oculara, Examen
de camp vizual computerizat,
Pahimetrie, Dioptron,
Keratometrie, Determinarea
diametrului pupilar,
Determinarea diametrului
corneean, Topografie
corneeana, Biomicroscopie
Speculara (masurarea
celulelor endoteliale)
•Operatii: de Cataracta, de
Glaucom, de Pterigion, de
Strabism, ale Pleoapelor.
Reducerea dioptriilor
cu laser - LASEK, PRK
(miopie, hipermetropie, astigmatism), reducerea dioptriilor
forte

Sãptãmâna MEDICALÃ

(miopie, hipermetropie)
•Tratamente Laser
•Tratamentul DMLV
(degenerescenta maculara
legata de varsta)
•Analize necesare pentru
operatie:
Hemoleucograma,Coagulogra
ma, Glicemie, Uree, VSH,
AST, ALT, Bilirubina totala,
HVB, HVC, HIV, Consult cardiologic, EKG,dispozitive de
ajutor vizual pentru slab
vazatori
•Optica Medicala

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
•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
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
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