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Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum ºi persoanele asimilate angajatorilor care au obligaþia sã depunã DECLARAÞIA-INVENTAR privind contribuþia
pentru concedii ºi indemnizaþii restantã la data
de 31 decembrie 2010 ºi neachitatã pânã la
data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile
aferente pe ani fiscali ºi soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naþional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate, vor trimite DECLARAÞIA-INVENTAR la casele de asigurãri de
sãnãtate prin mijloace electronice de transmitere la distanþã, la adresele de e-mail puse la
dispoziþie de cãtre fiecare casã de asigurãri de
sãnãtate.
Totodatã, formularul Declaraþiei-Inventar,
postat pe site-ul www.cnas.ro, listat ºi completat de angajator, va fi depus pe suport de hârtie direct sau trimis prin poºtã la casa judeþeanã.
FORMULARUL DECLARAÞIEI-INVENTAR completat, semnat ºi ºtampilat, se depune la casele de asigurãri de sãnãtate FÃRÃ A FI ÎNSOÞIT
DE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALÃ emis
de organul fiscal competent, urmare a modificãrii Ordinului nr. 53/25/2011, M.O. nr.
85/02.02.2011.
Datele cuprinse în certificatele de atestare
fiscalã privind contribuþia pentru concedii ºi
indemnizaþii de asigurãri sociale de sãnãtate
inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali vor fi
transmise direct Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate de cãtre Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã.
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Gral Medical
 Cu o experien[/ de peste 9 ani,
Gral Medical opereaz/ o re[ea de
17 centre medicale, dintre care zece
laboratoare, patru clinici, un centru
de imagistic/ medical/ ]i dou/
centre de radiologie dentar/ în
Bucure]ti ]i jude[ele Prahova, Dolj,
Sibiu ]i Arge].
Sub sloganul “Suferin[e Vechi,
Tratamente Noi“, Gral Medical
a reu]it s/ implementeze servicii noi
]i eficiente, pentru a veni în
întâmpinarea pacien[ilor cu
o alternativ/ la sistemul de s/n/tate
existent. Astfel, în scurt timp,
Gral Medical a devenit cea mai
dinamic/ companie de servicii
medicale din România. Perseveren[a,
performan[a, serviciile personalizate,
inova[ia ]i rezultatele ob[inute
stau la baza diferen[ierii sale pe
pia[a serviciilor medicale
private din România.

P











Georgeta }erban
Director General Gral Medical

(IRC). Centrul este dotat cu 23 de aparate, oferind
necesarul pentru 100 de dializaþi.
Dializa fiind foarte solicitantã pentru pacienþi,
aceºtia sunt monitorizaþi permanent, urmãrindu-se
obþinerea unei stãri cât mai apropiate de normalitate, calitatea vieþii fiecãrui pacient în parte fiind
foarte importantã pentru noi. Costurile pentru dializare sunt suportate integral de Casa de Asigurãri de
Sãnãtate.

rin policlinicile ºi laboratoarele sale,
Gral Medical asigurã o gamã completã de
servicii medicale:
Investigaþii ºi consultaþii de specialitate;
Analize medicale de laborator;
Imagisticã medicalã (radiologie, CT, RMN,
mamografie);
Radiologie dentarã;
Abonamente de sãnãtate;
Medicina muncii;
Spitalizare de zi;
Spitalizare de lungã duratã (proiect în
desfãºurare)

SPITALIZARE DE ZI
DialiFort - Centrul de Dializã este un centru modern cu aparaturã performantã, care vine în întâmpinarea pacienþilor cu insuficienþã renalã cronicã
4

Fortlit - Litotriþia este recomandatã pentru eliminarea pietrelor de la rinichi care nu au posibilitatea
de a fi evacuate spontan (diametrul mai mare de
7-8 mm) ºi cu diametru maxim de 2 cm, mai exact
cu volum mai mic de 8 cm cubi.
Procedura ESWL constã în folosirea undelor de
ºoc, care fãrâmiþeazã calculii renali în fragmente
mici ce pot fi eliminate apoi prin urinã. Posibilitatea
efectuãrii unei metode moderne ºi neinvazive în
condiþii de ambulatoriu scuteºte bolnavul de disconfortul unei internãri ºi urgenteazã vindecarea pacientului fãrã a apela la bisturiu. Tratamentul s-a
efectuat pentru prima datã la Clinica Gral Diagnostic ºi reprezintã prima intervenþie din sistemul privat, iar în prezent ºi pacienþii din Prahova pot beneficia de acest tratament.
CalcaneoFort - Pintenii calcaneeni apar ca
niºte proeminenþe osoase dezvoltate la marginea
plantarã anterioarã a calcaneului. Afecþiunile aso-
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ciate cu pintenii calcaneeni sunt: artrita (inflamaþia
articulaþiilor), fasciita plantarã, spondilita anchilozantã…etc.
Tratamentul “ciocurilor la cãlcâie” s-a efectuat
în premierã la Gral Medical.
Prin efectele fiziopatologice specifice afecþiunii,
aceastã intervenþie duce la rezultate excelente cu o
ratã de satisfacþie a pacienþilor de peste 90%.
Pentru efectuarea intervenþiei sunt necesare, de
regulã, 3 ºedinþe cu o duratã de aproximativ 20-30
minute, la interval de 2- 3 zile.

SoniFort - Plãgile cronice (ulcere de decubit,
ulcere de gamba, plãgi ale piciorului diabetic, arsuri
etc.) sunt o problemã din ce în ce mai mare în îngrijirea zilnicã a pacienþilor ºi o mare provocare pentru
cadrele medicale specializate.
Un tratament nou, simplu ºi eficient pentru
aceste afecþiuni este terapia SoniFort.
Aparatul de ultimã generaþie, folosit pentru terapia cu unde de ºoc a plãgilor ºi rãnilor þesuturilor
moi, este dotat cu un reflector parabolic care permite furnizarea de unde acustice defocalizate (radiale) pe o suprafaþã mare a þesutului moale, cu o
adâncime redusã de penetrare. Aceste unde simple
nu genereazã în mod normal durere, iar utilizarea
lor nu necesitã anestezie. Tratamentul rãnilor deschise adaugã un plus de valoare serviciilor de top
oferite de Clinica Gral Colentina în specializarea
dermatologie..
OncoFort - În anul 2010 s-a lansat, în premierã
în România, primul Centru Privat de Excelenþã în
Tratarea Cancerului - OncoFort.
Centrul reuneºte în premierã radioterapie, chimioterapie ºi consult de specialitate internaþional.
Nucleul centrului OncoFort îl reprezintã departamentul de Radioterapie, dotat cu aparaturã de ultimã generaþie, care are la bazã tehnologia IMRTIGRT. Aparatul oferã tratament pentru o gamã variatã de tipuri de cancer situate la nivelul întregului
organism (plãmâni, ficat, prostatã, gât, metastaze
osoase, colon, sân, coloanã, cap etc).
Pentru a putea oferi un plan de tratament la
standarde europene, Gral Medical a reuºit sã aducã
în România 2 specialiºti cu renume internaþional în
oncologia medicalã: Profesor Dr. Christoph Zielinski,
coordonatorul Clinicii Oncologice ºi Experimentale a
Spitalului Universitar din Viena ºi Profesor Dr. Tho mas Brodowicz, medic oncolog în cadrul aceluiaºi
centru. Medicii vor oferi consultaþii pentru “first opinion” ºi “second opinion” în vederea stabilirii unei
www.saptamanamedicala.ro

diagnosticãri corecte a cancerului ºi pentru oferirea
unui plan de tratament adecvat.
Pacienþii români au acum posibilitatea de a fi
consultaþi, în þarã, de cei mai buni specialiºti din România ºi Europa, fiind scutiþi astfel de eventualele
costuri, greu suportabile, cu transportul ºi cazarea
în strãinãtate.
Detalii ]i program/ri:
Call Center 021-323.00.00 (02)
sau online la: www.gralmedical.ro

Gral Medical dore]te s/ angajeze
peste 100 de persoane în unit/[ile noi
de diagnostic ]i tratament pe care
le va deschide.
Anul trecut, Gral Medical a rulat afaceri în valoare de 50,4 milioane de lei, în creºtere cu aproximativ 20% faþã de 2009. Compania aratã cã
segmentul de retail ºi clinicile din reþea au înregistrat creºteri peste aºteptãri, în timp ce segmentul corporate ºi cel al contractelor naþionale
au stagnat.
Gral Medical a rulat anul trecut investiþii totale
de patru milioane de euro, cea mai mare parte a
acestora fiind alocatã deschiderii centrului dedicat tratãrii cancerului OncoFort.
În paralel cu deschiderea OncoFort, compania
a întãrit specialitãþile de cardiologie ºi dermatologie din Bucureºti ºi Ploieºti cu aparaturã performantã, iar laboratorul din Colentina a beneficiat
de o linie complet automatizatã de laborator, un
sistem care poate asigura un volum de peste cinci
milioane de analize pe an.
Compania estimeazã cã va înregistra o creºtere de aproximativ 40% a cifrei de afaceri în acest
an pe fondul diversificãrii serviciilor din unitãþile
medicale deþinute
”Dorim sã angajãm peste 100 de persoane în
unitãþile noi de diagnostic ºi tratament pe care le
vom deschide în 2011. Pânã la sfârºitul acestui
an demarãm construcþia unui spital în Bucureºti,
care va presupune o investiþie totalã estimatã la
30 milioane de euro. Spitalul va fi situat în zona
piaþa Alba Iulia din Bucureºti, iar compania estimeazã cã aceastã unitate ar putea genera venituri începând cu anul 2013“, a spus ªerban Georgeta Director General Gral Medical.
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PUNCT DE VEDERE

Dioptrii extreme – metode de corec[ie
 Prin dioptrii extreme \n[elegem
miopia cu valori mai mari de
10 dioptrii, hipermetropia cu valori
mai mari de 8 dioptrii ]i
astigmatismul mai mare de 4 dioptrii.
Acestea sunt destul de rar \nt`lnite,
\n procentaj de sub 5%, ]i pot fi
prezente la unul sau am`ndoi ochii.
Atunci c`nd \ntre dioptriile celor doi
ochi exist/ diferen[e, vorbim de
anizometropie, iar c`nd diferen[a
dep/]e]te 2 dioptrii, corec[ia
cu ochelari devine imposibil/. 

Dr. Andrei FILIP
Medic primar oftalmolog
Doctor în ]tiin[e medicale
www.amaoptimex.ro

Acuitatea vizualã corectatã a pacientului cu dioptrii extreme este, în general, slabã. Ochiul cu dioptrie extremã este, de cele mai multe ori, slab sau
ambliop. Metodele de corecþie pot fi ochelarii, lentilele de contact sau reducerea permanentã a dioptriilor, prin metode chirurgicale.
Pentru un confort ridicat ºi, nu în ultimul rând,
din punct de vedere estetic, la ochelarii cu dioptrii
mari se recomandã lentilele uºoare, de plastic sau
policarbonat, subþiate. Lentilele de contact sunt o
opþiune bunã pentru cei care le acceptã, unele firme
producând chiar lentile de contact personalizate.
În cazul dioptriilor extreme pacienþii pot beneficia de o reducere parþialã a numãrului de dioptrii,
prin metoda laser, respectiv 8 dioptrii în cazul miopiei, pânã la 4 dioptrii în cazul hipermetropiei ºi 3-4
dioptrii cilindrice (astigmatism).
Ca metodã de corecþie totalã ºi permanentã a
dioptriilor avem la îndemânã implantarea de cristalin artificial multifocal personalizat. Aceasta este recomandatã dupã 30-35 de ani.
Corecþia prin laser excimer a dioptriilor este bine
sã se facã dupã vârsta de 18-20 de ani.
Ambele tipuri de intervenþii chirurgicale se fac
fãrã internare, cu anestezie localã, dureazã puþin, rezultatele fiind spectaculoase de cele mai multe ori.
Ochii cu dioptrii extreme, în funcþie de tipul dioptriilor, pot fi predispuºi cãtre anumite afecþiuni. Spre
exemplu, miopii pot suferi diverse afecþiuni retiniene
pe toatã durata vieþii - dupã 40 de ani au ºanse mari
6

sã dezvolte cataractã. Hipermetropii mari prezintã
risc de glaucom.
Dorinþa pacientului de a nu purta ochelari inestetici este mare, dar medicul trebuie sã fie precaut
în decizie, deoarece, în general, este vorba de tineri
care au viaþa înainte, iar riscurile nu pot fi subestimate.
Oricum, dezvoltarea actualã a tuturor ramurilor
oftalmologiei face ca rezolvarea eventualelor complicaþii sã fie mai la îndemânã decât în urmã cu puþini ani.
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Uleiul de rozmarin
Rozmarinul este o plant/ aromatic/ peren/ cu frunze verziargintii ]i flori de un albastru pal. Denumirea sa vine din latinescul "rosmarinus", care \nseamn/ "roza de mare", deoarece
el se g/se]te pe cea mai mare parte a Litoralului
Mediteranean (Fran[a, Spania, Portugalia, Tunisia). Uleiul
esen[ial este ob[inut, prin distilare cu abur, din v`rfurile
\nflorite (100 kg de plante furnizeaz/ aproximativ 1,5 kg de
esen[/). El are un miros de p/dure, camforat.
rincipalele proprietãþi terapeutice ale rozmarinului sunt analgezice, antiseptice, astringente, digestive, diuretice, stimulante ºi tonice generale.
Specialiºtii în remedii orientale asociazã uleiul
de rozmarin cu chakra celui de-al treilea ochi, facilitând gândirea limpede ºi intuiþia. În practica Feng
Shui planta este atribuitã sectorului cunoaºterii ºi
autoinstruirii. Ea ajutã mintea conºtientã, memoria,
regenerarea, concentrarea ºi claritatea în gândire,
combate pierderile de memorie, dificultãþile de învãþare, dezorientarea, indecizia, încordarea ºi epuizarea emoþionalã. Organele corespondente sunt fruntea, glanda pituitarã ºi hipotalamusul.
Atenþie: femeile însãrcinate ºi persoanele care
suferã de tensiune mare sau tulburãri epileptice trebuie sã evite uleiul esenþial de rozmarin. Acesta poate fi iritant pentru pielea sensibilã. Fiind foarte stimulator, el poate sã perturbe somnul.

P

Uleiul de rozmarin protejeaz/
sistemul nervos
Rozmarinul este cel mai puternic ulei cefalic, dovedind ºtiinþific zicala "rozmarinul întãreºte memoria". O picãturã combinatã cu douã picãturi de ulei
esenþial de neroli pot fi aplicate la încheietura mâinii
înainte de un examen (neroli calmeazã nervozitatea,
iar rozmarinul sporeºte creativitatea).
În plan psihologic, planta este de bun ajutor
pentru meditaþie, deoarece pãstreazã limpezimea
mintalã. Ea este un protector psihic, un simbol al
prieteniei ºi iubirii (în mod tradiþional, uleiul era ars
la nunþi ºi înmormântãri). Persoanele aflate într-o
perioadã de convalescenþã pot apela la rozmarin
dacã vor sã-ºi redobândeascã întreaga energie. Leºinul poate fi prevenit printr-un masaj al tâmplelor
cu ulei de rozmarin. Mai mult, planta poate sã deter8

mine o deschidere a inimii
ºi sã aducã înþelepciunea
interioarã.
Rozmarinul ºi ienupãrul
pot fi folosite pentru a opri rãspândirea unei boli în
casã sau pentru a purifica aerul.
Datoritã proprietãþii de tonic hepatic, câteva picãturi de ulei de rozmarin adãugate în baia de dimineaþã alungã mahmureala. Acest ulei este cel mai
indicat pentru creºterea tensiunii ºi aducerea ei la
nivelul normal.

Uleiul de rozmarin în estetic/
Uleiul de rozmarin este excelent pentru masaj
deoarece relaxeazã muºchii încordaþi sau extenuaþi,
atenueazã retenþia de fluide ºi detoxificã sistemul
limfatic. Uleiul ajutã la creºterea pãrului ºi previne
apariþia mãtreþii, fiind un bun tonic pentru pielea
capului. El este folosit în tratamentul celulitei ºi este
ideal pentru tenul acneic sau gras, redând fermitatea pielii.
 Styx Naturcosmetic
continuare în numãrul viitor

Produsele
cosmetice Styx
le puteþi
achiziþiona
ºi online
pe site-ul
www.shop.styx.ro

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;
www.shop.styx.ro
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Rinoplastia estetic/
 Rinoplastia sau opera[ia de
remodelare a nasului este una dintre
cele mai obi]nuite opera[ii estetice.
Cu ajutorul ei se pot reduce sau m/ri
dimensiunile nasului, narinele, se pot
modifica v`rful, cocoa]a sau unghiul
dintre nas ]i buza superioar/.
De asemenea, se pot corecta
malforma[ii sau defecte
posttraumatice, \nl/tur`nd
]i problemele respiratorii. 
Cei mai buni pacienþi pentru rinoplastie sunt cei
care doresc o îmbunãtãþire, ºi nu perfecþiunea în
ceea ce priveºte înfãþiºarea lor. Astfel cã, dacã vã
bucuraþi de o sãnãtate maximã, un psihic stabil ºi
aºteptãri modeste, puteþi fi considerat un bun candidat.
Când rinoplastiile sunt efectuate de un chirurg
estetician calificat complicaþiile sunt minore. Totuºi,
pot apãrea anumite infecþii, hemoragii ºi reacþii adverse la anestezie. Riscurile se pot reduce prin respectarea strictã a instrucþiunilor pre- ºi postoperatorii. Dupã operaþia de rinoplastie, cicatricile închise
pot fi invizibile total; când se efectueazã tehnica deschisã sau unde procedura cere îngustarea nãrilor,
micile cicatrici de la baza narinelor nu sunt vizibile de
obicei.
La prima consultaþie chirurgul vã va întreba despre aspectul dorit, va evalua structura nasului ºi a
feþei, explicându-vã opþiunile: structura oaselor ºi a
cartilajelor nasului, forma feþei, grosimea pielii, vârs-

ta ºi aºteptãrile dvs. De asemenea, vã va explica procedura, tipul de anestezie folosit, riscurile, costul etc.
Operaþia poate fi fãcutã sub anestezie localã sau
generalã, în funcþie de procedurã, de chirurg ºi de
preferinþele dvs. ºi dureazã de obicei 1-2 ore, procedurile mai complicate necesitând mai mult timp.
Mulþi dintre chirurgii plastici preferã metoda endonazalã (metoda închisã), în care incizia se face în
faþa narinelor. Alþii preferã metoda deschisã, mai
ales în cazurile complexe; ei fac o incizie micã pe
banda de piele care separã narinele. În primele 24
de ore, vã veþi simþi faþa edematiatã, durere la nivelul
nasului ºi o durere surdã de cap. Puteþi controla
aceste simptome prin tratamentul analgezic. Veþi observa cã echimozele ºi edemul se vor accentua în
jurul ochilor, având punctul maxim dupã 2-3 zile. Oricum vã veþi simþi mai bine decât arãtaþi! Majoritatea
edemelor ºi echimozelor dispar în 1-2 sãptãmâni,
dar un anumit grad de edem va rãmâne observabil
doar pentru dumneavoastrã ºi chirurg, persistând câteva luni. Dupã 1-2 sãptãmâni, toate pansamentele,
imobilizãrile ºi firele vor fi suprimate.
Chirurgul vã va da instrucþiuni precise pentru a
vã relua gradat activitatea normalã, dar aveþi nevoie
totuºi de câteva sãptãmâni. El vã va programa mai
multe vizite postoperator pentru a verifica vindecarea, iar dacã aveþi simptome neobiºnuite sau întrebãri nu ezitaþi sã-l sunaþi!
În zilele urmãtoare operaþiei, când faþa este umflatã ºi învineþitã, este uºor sã uitaþi cã veþi arãta mai
bine. Majoritatea pacienþilor se simt deprimaþi o perioadã dupã operaþie, lucru de altfel normal ºi de
înþeles. Fiþi sigur cã acest stadiu va trece, iar starea
dumneavoastrã se va îmbunãtãþi! Rezultatul final al
operaþiei se va vedea dupã un an ºi mai mult.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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mularea lor specificã în þesutul tumoral malign viabil,
relativ bine vascularizat, pot realiza un diagnostic diferenþial între tumori maligne versus tumori benigne. Se
injecteazã circa 15-25 mCi de Tc99m Sestamibi ºi se
fac înregistrãri statice planare, obþinându-se imagini
ale sânilor ºi eventuala captare focalã a radiofarmaceuticului.
Scintimamografia se recomandã pacientelor numai dacã examinãrile mamografice ºi ecografice au
fost neconcludente, principalele situaþii când aceastã
tehnicã este efectuatã fiind:
 Þesut mamar dens, care determinã examen
mamografic neconcludent;
 Diagnosticul diferenþial fie al unei posibile recidive tumorale, fie al unor modificãri locoregionale
postterapeutice (frecvent postintervenþie chirurgicalã
ºi/sau radioterapie ºi/sau chimioterapie) la care examinãrile ecografice, mamografice ºi/sau IRM mamar
au avut rezultate incerte;
 Evaluarea mai multor leziuni suspecte concomitente, în cadrane diferite, unilateral sau bilateral;
 Prezenþa unei formaþiuni ocupatoare de spaþiu
decelate palpator, dar nevizualizate mamografic sau
ecografic;

INVESTIGA{II MEDICALE

Scintigrafia mamar/
în detec[ia cancerului
de sân la femeile
tinere
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

În România, cancerul de sân este cel mai frecvent
cancer diagnosticat ºi principala cauzã de mortalitate
prin tumori maligne la femei. O problemã foarte serioasã cu care se confruntã lumea medicalã contemporanã este faptul cã neoplasmul mamar apare din ce în
ce mai frecvent la paciente deosebit de tinere (30-45
ani), fapt semnalat în mod cu totul excepþional în urmã
cu 20-30 de ani.
Diagnosticul cancerului la pacientele tinere ridicã
mari dificultãþi, deoarece mamografia, consideratã
„standardul de aur” în detecþia cancerului de sân, este
mult mai puþin eficientã, ajungând de la o sensibilitate
de circa 98% la femeile la menopauzã la circa 48% la
femeile cu sâni denºi, cu vârsta pânã în 45-50 ani.
Alte metode de diagnostic imagistic utilizate sunt ecografia mamarã ºi IRM mamar (cu limitãrile lor în evaluarea unui sân dens), scintimamografia ºi, de câþiva
ani, PET–CT.
Scintimamografia (scintigrafia mamarã) este o
tehnicã simplã, puþin iradiantã, ce implicã administrarea unui radiotrasor cu tropism pentru celulele neoplazice ºi vizualizarea acumulãrii acestora la nivel tumoral cu ajutorul gamma camerei, echipament specific
medicinei nucleare. Se utilizeazã Tc99m-SESTAMIBI
sau Tc99m TETROFOSMIN, radiotrasori care, prin acu-

10

 La pacientele cu claustrofobie,
cu indicaþie de IRM;
 Paciente cu
implant mamar;
 Examinarea
regiunii axilare în
scopul stadializãrii
TNM;
 Previzionarea rãspunsului la chimioterapie ºi
monitorizarea eficienþei terapeutice.
Tehnicile de imagisticã molecularã, aºa cum este
ºi scintimamografia, cunosc pe plan mondial o
dezvoltare din ce în ce mai pronunþatã, fiind aplicate în
algoritmul diagnostic acolo unde tehnicile consacrate
(cum ar fi mamografia, ecografia, IRM) au rezultate
diagnostice mai slabe ºi discutabile.
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Testarea prenatal/
Av`nd \n vedere frecven[a ridicat/ a anomaliilor genetice \n popula[ia uman/,
medicina modern/ vine \n \nt`mpinarea viitoarelor m/mici cu o serie de teste
prenatale de screening ]i diagnostic

Adriana Stan
Biolog

Testele genetice de diagnostic prenatal, ca unice
metode profilactice, sunt precedate de o mãsurãtoare
ecograficã ºi de teste de screening prenatal. Aceste
teste de screening sunt teste imunologice bazate pe
dozarea unor markeri serici specifici.
Testul dublu, denumit ºi testul combinat, este un
test de screening prenatal specific primului trimestru
de sarcinã (sãptãmânile 9-13,6 de sarcinã) prin care
se dozeazã subunitatea beta a gonadotrofinei corionice (free ß hCG) ºi proteina plasmaticã A asociatã sarcinii (PAPP-A). Corelând rezultatul acestui test cu rezultatul ecografiei ºi cu ajutorul unui program se va obþine o valoare care indicã riscul gravidei de a avea un
fãt cu sindrom Down (trisomie 21) ºi sindrom Edwards
(trisomie 18).
Testul triplu este un test de screening prenatal
specific intervalului de sarcinã 14-21 de sãptãmâni,
prin care se dozeazã alfa-fetoproteina (AFP), estriol neconjugat (uE3) ºi gonadotrofina corionicã umanã
(hCG), markeri serici cu rol în determinarea riscului de
a avea un fãt cu defecte de tub neural, sindrom Down
ºi sindrom Edwards.
Ulterior efectuãrii acestor teste de screening, gravidele cu risc crescut pentru o sarcinã
cu probleme sunt îndrumate cãtre o procedurã
invazivã de recoltare a produsului biologic fetal
(amniocenteza, biopsie de vilozitãþi coriale, cordocenteza) în vederea efectuãrii unor analize cu
valoare de diagnostic - analiza cromozomilor din
vilozitãþi coriale sau lichid amniotic (cariotip),
FISH, QF-PCR.
Analiza cromozomilor fetali (cariotip fetal)
din vilozitãþi coriale (sãptãmânile 9-12 de
sarcinã) ºi cea din lichid amniotic (sãptãmânile
15-24 de sarcinã) este analiza standard a diagnosticului prenatal prin care este detectatã
prezenþa ºi totodatã integritatea structuralã a
celor 46 de cromozomi - 22 perechi de autozomi
(44 cromozomi) ºi 2 heterozomi (cromozomii de
12

sex - XX sau XY). Procedura presupune cultivarea in
vitro a celulelor fetale (16-20ml lichid amniotic) pe
medii de culturã speciale, timp de 13-14 zile, blocarea
celulelor în metafazã ºi colorarea cromozomilor, procedurã prin care se obþine o cariogramã prin care sunt
evidenþiate anomaliile numerice (aneuploidii) ºi structurale (translocaþii, deleþii, duplicaþii) cromozomiale.
Analizele citogenetice moleculare FISH (Fluorescence in Situ Hybridization) ºi QF-PCR (Quantitave
Fluorescence Polymerase Chain Reaction) sunt analize de diagnostic prenatal pentru detecþia aneuploidiilor cromozomilor 21, 18, 13, X ºi Y.
FISH interfazic utilizeazã sonde ADN marcate fluorescent pentru detecþia aneuploidiilor cromozomilor
13, 18, 21, X ºi Y din celule fetale necultivate. FISH
oferã un rezultat specific în 2-3 zile de la recoltare,
însã rãmâne o metodã care necesitã celule intacte, iar
în cazul contaminãrii cu celule materne rezultatul este
mai puþin informativ.
Tehnologia QF-PCR a fost de curând aplicatã în
domeniul diagnosticului prenatal în România fiind o
metodã rapidã de diagnostic prenatal a trisomiilor cromozomilor 13, 18, 21 ºi a aneuploidiilor cromozomilor
de sex, obþinându-se un rezultat sigur în maximum 5
ore de la primirea probei utilizând cantitãþi de produs
fetal mult reduse faþã de tehnicile de diagnostic prezentate anterior (1-1,5 ml lichid amniotic, 1-3 mm vilozitate corialã sau 5 µl sânge fetal).
În cazul în care rezultatele testelor genetice de
diagnostic prenatal indicã prezenþa unei anomalii genetice, pãrinþii sunt îndrumaþi sã solicite sfatul genetic
al unui specialist în geneticã medicalã.
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Rolul ]i locul examenului IRM s`ni
\n investigarea glandei mamare
În România, cancerul de sân ocup/ locul I ca inciden[/ a cancerului
]i este principala cauz/ de deces la femeile cu vârste peste 40 ani.
ancerul de sân este o problemã de sãnãtate
publicã. Centrul medical FOCUS este unul dintre puþinele centre din România, în acest
moment, unde se poate asigura un diagnostic
complet al leziunilor mamare, începând cu un examen
clinic fãcut de medicul specialist (ginecolog sau
endocrinolog), urmat de mamografie digitalizatã,
ecografie mamarã, inclusiv sonoelastografie ºi, atunci
când este necesar, de examen IRM sâni, inclusiv
puncþie biopsie ºi examen citologic completat de
imunohistochimie.
Mamografia rãmâne “gold standard”
imagistic în detectarea ºi evaluarea neoplasmului mamar. Asocierea ultrasonografiei ºi a rezonanþei magnetice creºte
sensibilitatea ºi specificitatea diagnosticului cancerului de sân.
EXAMINAREA IRM de sâni NU este
metoda de primã intenþie în investigarea
glandei mamare.
Se foloseºte ca metodã diagnosticã
adjuvantã dupã mamografie ºi ecografie
mamarã.
Investigaþia dureazã aproximativ
30-45 min ºi se face în mod obligatoriu
cu substanþã de contrast. Examinarea trebuie fãcutã în cea de-a 11 zi a ciclului
menstrual (zilele 10-13) ºi nu mai devreme de 2-3 luni la pacientele care au
suferit o intervenþie chirurgicalã sau
radioterapie.
Pacientele care se aflã în terapie
hormonalã de substituþie trebuie sã întrerupã tratamentul hormonal (doar cu acordul medicului curant) cu 2 sãptãmâni
înainte de efectuarea examenul IRM.
Principalele indicaþii ale examenului
de sâni sunt: urmãrirea imagisticã a protezelor de silicon, suspiciune de recidivã
tumoralã, stadializarea tumorilor multiloculare, anomalie clinicã cu bilanþ standard normal, dar mai ales ca screening la
pacientele tinere cu risc crescut (mutaþii
BRCA1 ºi BRCA2).
Leziunile mai mari de 5 mm se caracterizeazã în funcþie de dinamica prizei
de contrast în leziuni maligne ºi benigne.

C

www.saptamanamedicala.ro

Un diagnostic precoce, sprijinit de informaþiile pe
care metodele imagistice moderne ºi performante le
oferã, permite o atitudine medicalã rapidã ºi adecvatã. Afecþiunile sunt depistate în stadii precoce, iar
ºansa de supravieþuire ºi vindecare este mai mare.
 Dr. Maria Alexandrescu
Medic specialist
radiologie imagistic/ medical/
Director medical al centrului
IMAGISTIC? MEDICAL? FOCUS
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Litiaza biliar/ – simptome ]i tratament



Litiaza biliar/ este definit/ de
prezen[a calculilor \n interiorul
colecistului sau c/ilor biliare, la care
se asociaz/ modific/ri ale pere[ilor
acestora, cu at`t mai pronun[ate cu
c`t afec[iunea este mai veche.

Dr. Munteanu Codru[
Medic primar chirurg
Doctor în ]tiin[e
medicale

Boala apare mai frecvent la femei (raportul fiind
de 3:1 femei: bãrbaþi), în special dupã vârsta de 40
ani, incidenþa ei crescând odatã cu înaintarea în vârstã.
Regimul alimentar ºi implicit obezitatea au un rol important, de aceea revenirea treptatã la greutatea idealã este urmatã de scãderea conþinutului în colesterol
al bilei.
Diabetul zaharat este un factor predispozant în
apariþia litiazei, în special când se asociazã cu dieta
bogatã în grãsimi de origine animalã, obezitate, tratament cu insulinã. Alþi factori implicaþi sunt: suferinþe
ale tubului digestiv, ca boalã Crohn, rezecþii ileale, fibrozã chisticã pancreaticã. Infecþiile biliare ºi hemoliza cronicã pot duce la formarea de calculi.
Dimensiunile calculilor variazã de la 3 mm, pânã
la diametre de peste 20 mm care pot favoriza dezvoltarea unei colecistite acute sau a unei fistule biliare
interne.
Colica biliarã constã într-o durere intensã în hipocondrul drept. Se însoþeºte frecvent de greaþã, vãrsãturi bilioase, transpiraþii, adesea febrã tranzitor. Colica
apare ºi se sfârºeºte brusc,
dar existã posibilitatea sã se
repete, în funcþie de noua poziþie a calculului, urmatã de o
coloraþie a urini. Alte simptome care pot sa aparã: gust
amar, intoleranþa la alimente
grase, balonãri postprandialee, eructaþii, pirozis, flatulenþã.
14

Semnele care anunþã prezenþa unor complicaþii
sunt: colica peste 6 ore, febra ºi frison, coloraþia ictericã a tegumentelor ºi conjunctivelor, urini hipercrome
ºi scaune decolorate.
Explorarea cea mai uzualã în patologia biliarã
este ecografia abdominalã. Acesteia i se pot adauga,
de la caz la caz, metode radiologice cu sau fãrã substanþã de contrast (radiografie abdominalã pe gol,
colecistografie oralã, colangiocolecistografie intravenoasã, ERCP) sau tehnici radioizotopice (cintigrafie
biliarã, computer tomograf, rezonanþã magneticã nuclearã).
Examenele biologice curente: hemoleucogramã,
VSH, bilirubinã totalã ºi directã, TGO, TGP, GGT, fosfatazã alcalinã, 5 nucleotidazã, glicemie, uree, creatininã, acid uric, colesterol, trigliceride, sumar de urinã.
Tratamentul de elecþie al litiazei biliare îl reprezintã colecistectomia (ablaþia colecistului) pe cale deschisã sau laparoscopicã.
Colecistectomia are rol profilactic (pentru copii ºi
tineri care sunt cunoscuþi cu litiazã ºi care fac frecvent crize biliare, persoanele diabetice care au risc
crescut de apariþie a colecistitei, angiocolitei acute,
precum ºi cei care sunt predispuºi la a dezvolta neoplasm de veziculã biliarã pe o colesterolozã, vezicula
de „ porþelan”) sau curativ (în litiaza vezicularã manifestã clinic sau la apariþia complicaþiilor).
Colecistectomia laparoscopicã reprezintã cea
mai modernã tehnicã de extirpare a colecistului.
Avantajele acestei metode sunt:
 durerile sunt mult mai mici ºi dispar mai
repede;
 pacienþii îºi pot relua activitatea cotidianã mult
mai devreme (în 1-2 sãptãmâni faþã de 4-6 sãptãmâni cât sunt necesare ablaþiei chirurgicale deschise), perioada de spitalizare este redusã la 3-4 zile,
rezultatele „cosmetice” sunt mult apreciate de paciente.

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 125



9 - 22 februarie 2011

FARMACOLOGIE

Sa în[elegem re[etele corpului uman
Reþeta asupra cãreia ne vom opri atenþia acum
are ca ingrediente principale: razele solare ultraviolete - vitamina D3 - calciul. Se ºtie cã vitamina D3
(colecalciferol) are un important rol antirahitic pentru
organismul uman, fiind produsã la nivelul tegumentu-

lui în prezenþa razelor solare ultraviolete. Când este în
cantitate suficientã asigurã absorbþia calciului ºi a
fosforului la nivel intestinal, precum ºi fixarea acestora în oase ºi dinþi. O alimentaþie echilibratã, precum
ºi o expunere a tegumentului la razele solare timp
suficient pe tot parcursul anului, asigurã în mod
normal necesarul de vitamina D pentru organismul uman.
Pe lângã vitamina D, calciul împreunã cu fosforul contribuie la buna funcþionare a sistemului
osos ºi a dinþilor. Acesta ajuta la transmiterea informaþiilor în sistemul nervos, alãturi de magneziu intervine în sistemul cardiovascular reglând
bãtãile inimii ºi, nu în ultimul rând, are un rol important în metabolismul fierului. De aceastã reþetã beneficiazã în mod special femeile gravide
sau cele care alãpteazã ºi copiii.
ªi acum sã mergem la cumpãrãturi.
Sã enumerãm mai întâi câteva surse alimentare de vitamine ºi minerale:
 Vitamina B12: carne, ficat, lapte, ouã,
fructe de mare.
 Vitamina D: somon, sardine, ton, ficat de
vitã, germeni de grau, lapte integral, gãlbenuº de
ou.
 Calciu: produse lactate, gãlbenuº de ou,
oasele moi consumate odatã cu carnea de somon sau sardine, frunze verzi de spanac, varzã,
brocoli.
 Fier: alune, nuci, ficat (porc, vita), gãlbenuº de ou, germeni de grau, mazãre, linte, spanac.
Un medic specializat în diabet ºi boli de
nutriþie ne poate ajuta sã alegem alimentele corespunzãtoare fãrã sã devenim sclavii dietelor
inutile ºi obositoare. Alimentaþia echilibratã nu
trebuie privitã ca un chin. Este bine sã cumpãrãm alimente gândindu-ne la plãcerea cu care le
vom combina ºi le vom oferi organismului nostru.
Acesta le va savura cu siguranþã, iar noi ne vom
simþi mai sãnãtoºi, mai plini de viaþã, mai optimiºti. Ca orice bun bucãtar-ºef, corpul uman ºtie
arta combinãrii ingredientelor. Nu trebuie sã-l învãþãm noi, ci doar sã avem rãbdarea de a-l înþelege, observa ºi respecta.
 Centrul Medical Bio Terra Med
www.bioterramed.ro
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Maladia Scheuermann
sau hipercifoza juvenil/ - Prezentare, evaluare, principii terapeutice aladia Scheuermann se constatã, în general, la vârste între 13 ºi 16 ani, mai frecvent
la sexul masculin, fiind o afecþiune a coloanei vertebrale care apare în cursul creºterii
ºi dezvoltãrii organismului. Se mai numeºte ºi patologie de creºtere ºi se manifestã prin hipercifozã localizatã predominant dorsal sau dorsolombar, asociind inconstant durere.
Este determinatã de modificãri la nivelul corpilor
vertebrali (osteocondroza nucleilor secundari de osificare de la nivelul corpilor vertebrali) ºi la nivelul spaþiilor intervertebrale, aceste modificãri fiind evidenþiabile
radiologic.
Cel mai adesea, apare asocierea cu alte tulburãri
de staticã ale coloanei vertebrale, precum hiperlordoza lombarã, scolioza ºi spondilolisteza.
Cauza poate fi mecanicã (microtraumatisme repetate care determinã solicitãri mecanice anormale la
subiecþii hipercifotici), metabolicã, endocrinologicã
sau ereditarã (autosomal dominant). Diagnosticul pozitiv se stabileºte în urma examenului clinic ºi a examenului radiologic, rezonanþa magneticã nuclearã
fiind indicatã doar în cazul prezenþei tulburãrilor neurologice date de angulaþia vertebralã mare. Examenul
clinic evidenþiazã la un adolescent cu hipercifozã, în
perioada de creºtere, o durere nontraumaticã, inconstantã, localizatã la nivel vertebral locoregional, aflatã
în legãturã cu activitatea fizicã ºi diminuându-se în
repaus, asociind eventual alte tulburãri de staticã vertebralã, precum ºi o dismetrie a membrelor inferioare,
dezvoltarea insuficientã a masei musculare (regional
ºi global), mobilitate scãzutã a coloanei vertebrale ºi,
mai rar, afectarea pulmonarã, cardiacã ºi neurologicã.
Examenul radiologic evidenþiazã o hipercifozã
ireductibilã de peste 35-40 grade între vertebrele
T4-T12, cuneiformizarea a trei corpi vertebrali cu
minimum 5 grade ºi, nespecific, prezenþa nucleilor
de hernie intraspongioasã Schmorl, mãrirea anteroposterioarã a corpilor vertebrali, aspect neregulat al
platourilor vertebrale, hernii retromarginale anterioare, anomalii de osificare marginalã anterioarã,
pensãri discale, dupã cum subliniazã specialiºtii.
Prognosticul este favorabil dacã descoperirea este
precoce, înainte de pubertate, descoperirea tardivã
putând fi urmatã de ineficacitatea tratamentului
corectiv. Durerea înceteazã odatã cu creºterea ºi
dezvoltarea, dar hipercifoza persistã, alãturi de
celelalte modificãri vertebrale.

M

www.saptamanamedicala.ro

Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e medicale
0723.626.289

Tratamentul este individualizat ºi depinde de vârsta pacientului, de severitatea hipercifozei, - hipercifoza
reductibilã având un prognostic mai bun -, de existenþa
durerii, afectarea respiratorie sau neurologicã. Atât explicaþiile oferite adolescentului cât ºi cooperarea sa la
buna desfãºurare a programului sunt esenþiale pentru
promovarea mãsurilor de igienã a spatelui, reeducarea posturalã ºi efectuarea kinetoterapiei. Acestora
li se asociazã tratament antiinflamator nonsteroidian
ºi miorelaxant. Se recomandã repaus sportiv, dar se
poate practica înotul. Avizul sportiv poate fi acordat
unui sportiv aflat la sfârºitul perioadei de creºtere.
Sunt cazuri, precum hipercifozele evolutive, în care
este necesarã ortezarea (corset tip Milwaukee).
Este necesar un interval minim de tratament de
doi ani, iar evaluãrile clinice ºi/sau radiologice se realizeazã la 6-12luni. Urmãrirea va fi continuã, pânã la
sfârºitul perioadei de creºtere (18 ani la fete ºi pânã la
22 de ani la bãieþi).
Tratamentul chirurgical este extrem de rar ºi este
recomandat, în general, în cazuri de curburi extrem de
mari (70-75 grade), cu durere severã, cu apariþia tulburãrilor neurologice.
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Ciuperca lui Dumnezeu
" Oyama Agaricus Bio Active MC, 100% extract
din Ciuperca lui Dumnezeu a ob[inut rezultate
excep[ionale pentru cancer, tumori, noduli!
Produs japonez cu m/rci de calitate recunoscute
la nivel interna[ional! "
rimele studii s-au efectuat în marile spitale din
Japonia, unde Bio-Active MC a fost folosit ca
adjuvant în terapia cancerului. Suplimentul,
sutã la sutã natural, a fost administrat unui lot de
pacienþi cu forme grave de cancer, dupã finalizarea
tratamentului clasic, iar rezultatele au fost de-a
dreptul spectaculoase.
În cadrul emisiunii Supravieþuitorii, realizatã de
Irina Reisler la postul Romantica, au fost urmãrite
cazurile unor pacienþi care au dorit sã foloseascã
suplimentul Oyama Agaricus-Bio Active MC, ca adjuvant în tratamentele clasice pe care le urmau. Sãptãmânal, o echipã de medici a testat starea de sãnãtate a pacienþilor respectivi ºi a urmãrit evoluþia fiecãrui organ în parte, cu ajutorul biorezonanþei. Periodic, pacienþii ºi-au fãcut ºi analize de sânge, care
au indicat o îmbunãtãþire vizibilã a stãrii de sãnãtate
în timpul ºi dupã administrarea suplimentului Bio
Active MC.
Un studiu de caz, realizat în acest sens, este cel
al pacientei E.I., în vârstã de 41 de ani, înãlþime 156
cm, greutate 56 kg, participantã la emisiunea medicalã a Irinei Reisler. Bolnava de cancer la sân, a luat
suplimentul Bio-Active Oyama Agaricus, dupã operaþiile de mastectomie unilateralã totalã ºi histerectomie totalã. Înainte de administrarea Ciupercii lui
Dumnezeu, dar ºi în timpul terapiei, E.I. a fost inves-

P

tigatã ºi supravegheatã de medici. Dupã numai 7
zile de tratament, cu 4 pliculeþe/zi, starea de sãnãtate a pacientei s-a îmbunãtãþit considerabil, aºa
cum aratã studiile comparative fãcute pe baza investigaþiilor cu biorezonanþã.
De curând s-au observat reacþii deosebit de bune
în cazul nodulilor la sân apãruþi pe fondul dezechilibrului hormonal. Persoane de vârste diferite, 33 ºi
respectiv 58 de ani, cu greutate normalã ºi înãlþime
medie, de 165 cm, care au luat în interval de o lunã
câte 3 pliculeþe/zi de supliment, au constatat la investigaþii cã nodulii dispãruserã. În acest moment,
pentru a minimiza riscul de reapariþie a acestora,
ambele persoane iau suplimentul în cantitate de 1
pliculeþ/zi.
O altã situaþie extraordinarã este cea a doamnei
E. V. din Bucuresti, în vârstã de 62 de ani (162 cm ºi
62 kg), care acum doi ani a fost diagnosticatã cu
cancer la colon. Dupã intervenþia chirurgicalã ºi tratamentul clasic, starea pacientei pãrea sã se fi îmbunãtãþit. În noiembrie 2010 însã i-au fost depistate
metastaze la ficat ºi plãmâni, iar starea de sãnãtate
a început sã se degradeze vizibil, în sensul cã nu
avea poftã de mâncare, avea o obosealã permanentã ºi abia se putea ridica din pat. Dupã 12 zile în
care a luat câte 3 pliculeþe/zi de Oyama Agaricus
Bio Active MC, a reuºit sã mãnânce puþin mai mult,
sã aibã un tonus bun ºi sã se poatã deplasa cu
uºurinþã prin casã. Dupã o lunã de la începerea
administrãrii suplimentului alimentar s-a îngrãºat cu 2 kg ºi se putea ocupa de treburile gospodãreºti, cãci starea de obosealã a dispãrut.
Analizele relevã o îmbunãtãþire de 60% a funcþionarii plãmânilor ºi de 64% a pancreasului. În
prezent continuã administrarea de Bio Active MC.
 Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading
Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu
Web: www.ejtrading.eu
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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.
20

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 28 februarie 2011
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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CARDIOLOGIE

"Oare m/ doare inima?"
... sau despre durerea toracic/ de origine cardiac/
Durerile toracice reprezint/ simptome
foarte des întâlnite, c/rora trebuie s/
le acord/m toat/ aten[ia, întrucât,
de]i frecvent sunt expresia unor
afec[iuni "u]oare", în multe alte cazuri
(]i anume atunci când durerea este
de cauz/ cardiovascular/) pot fi
"semnalul de alarm/" pentru boli
grave, amenin[/toare de via[/.

Dr. M/d/lina Iancu
Medic specialist
cardiologie
Centrul de diagnostic
]i tratament
Delta Pro Medical

um ne putem orienta în identificarea originii cardiace a durerii toracice faþã de alte posibile
cauze (pulmonare, digestive, neuromusculare,
osoase, infecþioase, psihogene)?
Cauzele cardiace sau vasculare de durere toracicã
sunt ºi ele multiple, dar în majoritatea cazurilor este
vorba despre angina pectoralã - durerea specificã
ischemiei miocardice: aport insuficient de oxigen la
nivelul muºchiului inimii, din cauza îngustãrilor aterosclerotice, prin plãci de colesterol, a arterelor (coronare) care hrãnesc cordul (inima).
Angina pectoralã tipicã apare la efort fizic, frig,
emoþii sau dupã mese, este localizatã pe o suprafaþã
mare, cel mai frecvent la nivelul sternului (feþei anterioare a pieptului), se extinde la nivelul gâtului, umerilor, braþelor (pânã la ultimele douã degete de la
mâna stângã), are caracter de apãsare sau „ghearã”,
are durata sub 15 minute, cedeazã în câteva minute la
întreruperea efortului sau la administrarea de nitroglicerina sublingual. Mai rar, durerea are localizãri sau
caractere neobiºnuite: „jenã”, disconfort, poate fi resimþitã numai la nivelul zonelor de iradiere descrise
mai sus sau în alte regiuni toracice sau abdomenul
superior.
Angina pectoralã stabilã are caractere similare la
fiecare crizã, apare la aceeaºi intensitate a efortului
fizic, are duratã scurtã ºi cedeazã la nitroglicerina
administratã sublingual.
Angina se cheamã instabilã ºi reprezintã o urgenþã de diagnostic ºi tratament când:
 este recent debutatã (primele dureri anginoase
din viaþã);
 este mai veche, dar agravatã: apare la eforturi
din ce în ce mai mici, durata crizelor este din ce în ce
mai crescutã, rãspunde mai greu la oprirea efortului
sau la administrarea nitroglicerinei;

C
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 intervine în repaus;
 reapare precoce dupã un infarct miocardic.
Când survine un infarct miocardic (o anumitã zonã
din muºchiul inimii este complet lipsitã de aportul de
oxigen din cauza unui vas înfundat de un cheag format
pe o placã de aterom) - durerea este severã ºi prelungitã, nu cedeazã la nitroglicerinã, este însoþitã de lipsã
de aer, transpiraþii abundente, greaþã sau vãrsãturi ºi,
uneori, pierderea conºtienþei. Aceastã situaþie reprezintã o urgenþã majorã, în care trebuie solicitatã imediat Ambulanþa pentru internare în secþia de Cardiologie.
Nu sunt, de obicei, anginoase durerile cu durata
foarte scurtã (secunde), cele cu caracter de „înþepãturã” sau junghi sau durerile reproduse la apãsarea
zonei respective.
Subliniez caracterul orientativ al datelor subiective
descrise mai sus pentru cã, deºi uneori caracteristicile
durerilor sunt înalt sugestive, pacientul trebuie sã se
adreseze medicului, pentru a stabili cu certitudine
diagnosticul.
Specialistul cardiolog va efectua anamneza, examenul clinic ºi va indica mai multe investigaþii, în funcþie de care va stabili diagnosticul final ºi tratamentul
adecvat.
Probabilitatea ca durerea toracicã sã fie anginoasã este cu atât mai mare cu cât sunt prezenþi mai
mulþi factori asociaþi cu un risc crescut de a dezvolta
boala cardiacã ischemicã (aºa-ziºii factori de risc):
vârsta avansatã, sexul masculin, hipertensiunea arterialã, fumatul, obezitatea, diabetul zaharat, dislipidemiile (valori anormale ale grãsimilor în sânge), sedentarismul, stresul.
Analizele de laborator sunt foarte importante în
evaluarea pacientului cu posibilã anginã pectoralã.
Principalele analize de laborator solicitate vor fi:
 glicemia (existenþa diabetului zaharat creºte
suplimentar la riscul de boalã cardiacã ischemicã ºi
este cazul în care apar cele mai des manifestãri neobiºnuite ale durerii);
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 profilul lipidic complet (colesterol total, colesterol „bun” sau HDL-colesterol, colesterol „rãu” sau
LDL-colesterol, trigliceride);
 date despre funcþia rinichilor ºi a ficatului;
 hemoleucograma;
 markerii de ischemie miocardicã ºi de inflamaþie (în unele cazuri).
Electrocardiograma de repaus înregistreazã activitatea electricã a inimii ºi o transpune sub forma unor
linii denumite „unde”, oferind informaþii legate de:
 ritmul ºi frecvenþa cardiacã,
 conducerea impulsurilor electrice prin inimã,
 dimensiunile camerelor cardiace (atrii, ventriculi) ºi grosimea pereþilor,
 scãderea aportului de oxigen în anumite zone
ale inimii (ischemie),
 semnele unui infarct miocardic mai vechi sau
în evoluþie,
Electrocardiograma în timpul durerii toracice
poate confirma diagnosticul de anginã, dar poate ºi
evidenþia un plus de gravitate, atunci când prezintã
modificãri care ilustreazã suferinþa muºchiului inimii.
Ecocardiografia este o investigaþie imagisticã neiradiantã (utilizeazã ultrasunete), neinvazivã, nedureroasã, care aduce date importante pentru diagnosticul
durerilor toracice ºi pentru stratificarea riscului ulterior
al pacientului, întrucât:
 evidenþiazã tulburãri de contracþii regionale ale
muºchiului inimii, ºi anume ale zonelor irigate de vasul
care este parþial sau complet îngustat,
 permite evaluarea funcþiei cardiace globale
(fracþia de ejecþie), element foarte important în predicþia riscului pe termen lung,
 relevã anumite afecþiuni primare ale muºchiului cardiac (cardiomiopatii),
 cuantificã mai precis decât electrocardiograma
dimensiunile camerelor cardiace, grosimea pereþilor
inimii,
 evalueazã starea valvelor inimii.
O electrocardiogramã de repaus ºi/sau ecocardiografie de repaus în limite normale nu înseamnã cã neam îndepãrtat complet de diagnosticul de anginã pectoralã. În funcþie de context (caracterul durerilor,
prezenþa factorilor de risc, istoricul familial de boalã
cardiacã ischemicã), medicul cardiolog poate decide
continuarea investigaþiilor.
Holterul EKG ( înregistrarea ritmului inimii pentru
24 ore) poate evidenþia modificãri ale electrocardiogramei în timpul activitãþilor zilnice ale pacientului.
Testul EKG de efort poate „demasca” prezenþa
cardiopatiei ischemice, prin provocarea unei creºteri a
consumului de oxigen la nivelul muºchiului inimii. Se
efectueazã prin înregistrarea electrocardiogramei ºi a
www.saptamanamedicala.ro

tensiunii arteriale în timpul mersului pe bicicletã sau
pe covorul rulant ºi câteva minute dupã oprirea efortului. Se urmãresc semnele, simptomele (durerea, lipsa
de aer), modificãrile tensiunii arteriale ºi ale electrocardiogramei. Dacã apare angina ºi/sau modificãri ale
electrocardiogramei efectuate în timpul efortului, testul se considerã pozitiv, acest lucru indicând prezenþa
unei îngustãri a arterelor coronare.
În aceastã situaþie, medicul cardiolog ar putea decide cã este nevoie de efectuarea unei coronarografii,
investigaþie care oferã informaþii legate de aspectul
vaselor inimii, care pot fi îngustate sau obstruate.
Coronarografia este o procedurã minim invazivã
(anestezie localã, puncþia unei artere de la membrul
inferior), care foloseºte razele X pentru diagnostic; se
injecteazã apoi substanþã de contrast care ajunge sã
opacifieze arterele coronare ºi ramurile lor.
Se va pune astfel în evidenþã locul ºi severitatea
îngustãrii arterelor coronare, în funcþie de care se va
decide tratamentul cel mai potrivit: numai medicamentos, dacã îngustãrile nu sunt semnificative, intervenþional (angioplastie cu stent) sau chirurgical (bypass aorto-coronarian) în cazurile cele mai grave.
În concluzie, ajutorul unui specialist cardiolog în
diagnosticarea ºi tratarea durerilor toracice este extrem de important:
- dacã exclude cauza cardiacã, înlãturã astfel neliniºtea fireascã ºi pe deplin justificatã generatã de
întrebarea „Durerea este oare de la inimã?” ºi vã
îndrumã cãtre altã specialitate, pentru a beneficia de
terapia adecvatã patologiei dumneavoastrã;
- în cazul în care confirmã angina sau alt tip de
durere toracicã de cauzã cardiacã, vã recomandã
setul de mãsuri necesare pentru corecþia factorilor de
risc modificabili ºi conduita medicalã adecvatã pe termen lung, îmbunãtãþindu-vã astfel atât speranþa de
viaþã cât ºi calitatea vieþii.

Str. R/cari nr.6A; sector 3; Bucure]ti
Tel.: 031-620.80.90/91/92
Mobil: 0752.28.80.11/12
Mail: office@deltapromedical.ro
www.deltapromedical.ro
Reducere 20% la toate investiga[iile
cardiologice cu aceast/ revist/!

23

AYURVEDA

Globy Forte
Ingrediente:
Punica granatum, Rubia cordifolia, Curcuma amada, Emblica officinalis, Tinospora cordifolia,
Gumma acacia.
Produsul Globy Forte conþine principii active
care determinã un efect detoxifiant general, purificarea ºi tonifierea ficatului ºi splinei, contribuind astfel
la menþinerea calitãþii optime a sângelui. Conþinutul
mare de minerale ºi vitamine, în special vitamina C,
asigurã o mai bunã absorbþie a fierului în organism,
prevenind ºi tratând astfel anemiile. Tot vitamina C
asigurã un puternic efect antioxidant care protejeazã organismul de acþiunile nocive ale radicalilor liberi generaþi de expunerea la diferite tipuri de radiaþii (calculator, telefon mobil etc).
Globy forte are un efect regenerator ºi tonic general, fiind extrem de util în perioada de convalescenþã ºi persoanelor supuse unor suprasolicitãri fizice ºi psihice de lungã duratã. Este un adjuvant în
curele de purificare ºi slãbire prin asigurarea unui
tranzit intestinal normal ºi prin aportul de minerale
ºi vitamine naturale pe care le aduce.
Este antiinflamator, imunostimulent, preventiv
antitumoral, îmbunãtãþeºte memoria ºi este tonic
cerebral.
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)

Recomand/ri:







Anemii
Stãri de convalescenþã
Afecþiuni hepatice ºi splenice
Anorexie
Suprasolicitare nervoasã
Tulburãri de memorie

Mod de administrare:
Adulþi: 1-2 tablete de 3 ori pe zi, înaintea meselor principale cu o jumãtate de orã
Copii între 5 ºi 10 ani: 1/2 tabletã de 3 ori pe zi,
înaintea meselor principale cu o jumãtate de orã
Copii între 10 ºi 18 ani: 1 tabletã de 3 ori pe zi,
înaintea meselor principale cu o jumãtate de orã

Star International Med
www.ayurmed.ro
natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.3139481
021.303.80.44; 021.311.33.11

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.
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TERAPII COMPLEMENTARE

Terapia Elf
racticile orientale strãvechi, Biblia, precum ºi
alte scrieri antice, vorbesc despre importanþa
odihnei în general ºi a somnului în special pentru sãnãtatea corpului nostru fizic. Cei care nu au timpul necesar practicãrii unor tehnici de relaxare ºi vindecare precum yoga, reiki, etc, au la dispoziþie un dispozitiv electronic denumit ELF (extremely low
frequency) sau Spiriduº care ajutã ca multe dintre inconvenientele biologice cauzate de uzura organismului sã disparã. Prin folosirea dispozitivului, de-a lungul timpului, s-au observat efecte benefice în urmãtoarele cazuri: reumatism cronic ºi acut, migrene, dureri
articulare, artritã, osteoporozã, circulaþie sanguinã deficitarã, disfuncþii sexuale, insomnie, nevrozã, incapacitate de concentrare, disconfort meteo, probleme respiratorii, tulburãri de metabolism etc. Acþiunea Spiriduºului amplificã potenþialul imunitar al corpului biologic
în cazul diverselor infecþii virale ºi microbiene. Cel mai
interesant ºi aparent surprinzãtor efect este o dinamizare a metabolismului ºi o reîntinerire a organismului
care apare lent în timp, datoritã faptului cã diviziunea
celularã care are perioada completã de 7 ani, se face
mai corect.
Totul se bazeazã pe simularea activitãþii cerebrale
din perioadele de somn sau relaxare. În multe þãri occidentale, tehnicile de tratament pe baza câmpurilor
electromagnetice pulsatorii de foarte joasã frecvenþã,
asemãnãtoare undelor cerebrale, sunt aplicate în situaþii foarte diverse. Aparate oarecum similare cu Spiriduºul existã în Germania - Medicur, în Statele Unite QRS Cerebrex, în Marea Britanie - Empulse ºi exemplele pot continua.
Pânã nu de mult se considera cã, în timpul somnului, organismul intrã într-o stare de relaxare, iar consumul energetic se reduce la minim. S-a constatat
însã cã intervalele de somn profund caracterizate prin
emisia de cãtre creier a unor unde electromagnetice
de foarte joasã frecvenþã, denumite delta, sunt perioade active ale organismului, care implicã un consum
energetic ridicat. Pentru a înþelege mai uºor acest lucru, se pleacã de la modelul oriental al structurãrii

P

www.saptamanamedicala.ro

organismului nostru, care presupune existenþa a cel
puþin douã corpuri: unul material, caracterizat de tot
ceea ce se întâmplã la nivel electromagnetic, celular,
iar celãlalt informaþional, caracterizat de un nivel fizic
mai subtil ºi care cuprinde tot universul de informaþii
necesare funcþionãrii celui material, biologic. Un cuplaj
(în sanscritã yoga) cât mai bun între acestea douã
conduce la o stare optimã de sãnãtate. Acest cuplaj se
realizeazã prin intermediul chakrelor (noduri energetice). Starea lor spune totul despre sãnãtatea unui om.
Dacã la nivelul corpului informaþional (denumit astral,
eteric, subtil etc.), starea chakrelor nu este alterabilã,
în schimb în corpul material, biologic, de-a lungul vieþii
apare o diminuare a caracteristicilor acestor zone.
Atunci când una sau mai multe chakre sunt afectate,
organismul biologic este ºi el în suferinþã. Prin diverse
tehnici, yoga, relaxare, reiki, radiantã etc., orientalii refac starea chakrelor. Întotdeauna acest proces de refacere este însoþit de prezenþa undelor cerebrale ale
practicantului, „vindecãtorului”, terapeutului, dupã
caz. Folosirea Spiriduºului va face pentru dvs. acest
lucru, eliminând ºi starea de dependenþã de capacitatea sau posibilitãþile bioterapeutului de a vã fi alãturi. Foarte important, el nu transmite utilizatorului stãrile deficitare sau influenþele nocive pe care le poate
avea terapeutul în momentul în care face tratamentul.
El îºi face treaba indiferent de starea dvs. psihicã sau
fizicã.
Domeniu frecvenþe: 1,8 – 15 Hz.

Prezentare variante aparat:
1.«« Spiriduº » Ex – 430 RON (este un generator
unic de frecvenþã în domeniul undelor cerebrale, cu
schimbare manualã a domeniilor de frecvenþã);
2.«« Spiriduº » DEL – 560 RON (este un generator dublu de frecvenþã în domeniul undelor cerebrale, cu schimbare manualã a domeniilor de frecvenþã);
3.«« Spiriduº » 4x4 – 690 RON (este un generator dublu de frecvenþã în domeniul undelor cerebrale, cu schimbare automatã a domeniilor de frecvenþã).
4. « Spiriduº » HCX – 740 RON (este un generator de frecvenþã în domeniul undelor cerebrale combinat cu cromoterapie).
Timp de utilizare a bateriei: folosire zilnicã 30
minute, minimum 3 luni
Distribuitor: QM Electronic,
tel: 021/240.06.46; 021/242.67.41;
site: www.qme1995.ro: www.spiridus.ro
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menopauzei; în plus, regleazã tranzitul intestinal,
stimuleazã secreþia biliarã, este hipocolesterolemiant, hipoglicemiant, antiinflamator.

TERAPII COMPLEMENTARE

Leacuri verzi pentru
menopauz/
enopauza reprezintã acel proces fiziologic din
viaþa unei femei când activitatea ovarelor
înceteazã, ovulaþia dispare definitiv, prin urmare hormonii sexuali feminini (estrogenii ºi progesteronul) nu se mai secretã. În termini medicali, menopauza este denumitã ”climacteriu”, de la grecescul ”klimakter”. Se poate instala oricând între vârsta de 30 ºi 50 de ani sau chiar mai târziu. Deºi nu
este o afecþiune, menopauza prezintã consecinþe
clinice importante: apariþia osteoporozei, creºte riscul de apariþie a unor boli cardiovasculare, creºte
riscul apariþiei unor boli ale sistemului nervos.
Fiecare femeie are propria pãrere în ceea ce priveºte menopauza, pe care un medic trebuie sã i-o
schimbe ºi sã-i decodeze semnele acesteia. Simptomele nu sunt aceleaºi la toate femeile, unele putând trece fãrã dificultate peste ele, altele însã nu.
Cel mai frecvent apar: cicluri menstruale neregulate;
bufeuri; modificãri la nivelul dispoziþiei (dureri de
cap, nervozitate, obosealã, insomnii, anxietate); dificultate de concentrare, tulburãri de memorie; scãderea lubrifierii vaginale ºi a dorinþei sexuale; luarea
în greutate; modificãri ale pielii, care devine mai
finã, ridurile devin mai evidente, dureri articulare, de
muºchi.
Din fericire, existã mai multe soluþii pentru a
scãpa de neplãcerile cauzate de menopauzã. Ele
pot fi evitate prin control periodic, printr-un stil de
viaþã sãnãtos, o alimentaþie corespunzãtoare, exerciþii fizice, adoptarea unor remedii naturiste.

M

Dr. Ionuþ Moraru vã PROpune ºi de aceastã datã
o gamã largã de produse naturiste în sprijinul
femeilor: Ignam Sãlbatic, An gelica Sinensis, Meno Con fort,® Soia, ApiPropPolen®,
Maca, Pueraria Lobata etc.

Ignamul s/lbatic este
cunoscut pentru efectele
sale benefice în tratarea diverselor afecþiuni specifice
femeilor: reducerea durerilor
menstruale, menþinerea densitãþii osoase normale ºi redarea confortului în perioada

26

Meno Confort® are un aport însemnat de fitoestrogeni, care contribuie la reechilibrarea hormonalã a femeilor aflate la menopauzã; reduce disconfortul asociat acestei perioade (bufeuri, roºeaþã, dispoziþie schimbãtoare); are în compoziþie pulbere de
kudzu folositã în medicina chinezã drept sursã de
fitoestrogeni, substanþã care se comportã asemenea hormonilor estrogeni umani; soia; lemnul dulce
- aport de fitoestrogeni, care potenþeazã activitatea
plantelor mai sus amintite; ginsengul alb, care conþine ginsenozide, substanþe active ce cresc capacitatea de adaptare a organismului; atomizatul din
larve de trântor ºi lãptiºorul de matcã; sunãtoarea,
care induce o stare de liniºte beneficã pentru calmarea dispoziþiilor schimbãtoare asociate menopauzei.
Angelica sinensis, cunoscutã ºi sub numele de
“dong quai” sau “ginseng feminin”, este un excelent tonic feminin, reduce efectele
sindromul premenstrual, regleazã ciclul menstrual ºi
combate amenoreea, îmbunãtãþeºte funcþia reproductivã la femei, amelioreazã
simptomele menopauzei.
ApiPropPolen® - Produºii stupului reprezintã o bogatã sursã de substanþe
nutritive ºi principii active necesare dezvoltãrii normale a organismului; au un extraordinar potenþial
de reechilibrare hormonalã (pot reduce disconfortul
asociat menopauzei, andropauzei, pubertãþii întârziate); pot îmbunãtãþi dinamica sexualã ºi rezistenþa
organismului la efort fizic ºi psihic; susþin apãrarea
naturalã a organismului, crescând rãspunsul imun.
Produsele prezentate mai sus sunt disponibile
în farmacii ºi plafare.

Pentru mai multe detalii
]i comenzi suna[i la
num/rul 021.351.47.77 ori
accesa[i site-urile noastre:
www.medicalab.ro ]i
www.pronaturashop.ro !
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Gripa
Se manifestã ca o infecþie a cãilor respiratorii
însã poate include în tabloul clinic ºi alte elemente
(afectare hepaticã, hematologicã, neurologicã etc).
Evoluþia gripei este imprevizibilã fiind influenþatã de virulenþa tulpinii virale, de nivelul stãrii imunologice la pacientul bolnav ca ºi de contextul clinic.
Agentul etiologic este virusul A sau B care poate
fi reactivat în sezonul rece.
Epidemiile de gripã nu pot fi prevãzute. Transmiterea bolii se face prin picãturile de salivã din aer.
Pacientul transmite boala cu 2 zile înainte de apariþia ei ºi încã 5 zile dupã debutul ei.
Tratamentul gripei include regimul igieno-dietetic, administrarea de medicaþie aferentã ca ºi monitorizarea atentã a evoluþiei clinice.
Debutul bolii gripale poate fi mai atenuat sau
mai brutal, cu febrã, cefalee, fotofobie, mialgii, astenie fizicã marcatã, catâr nazal, tuse uscatã, inapetenþã, greaþã, vãrsãturi, diaree, conjunctive injectate.
Complicaþiile gripei pot fi minore sau majore.
Cele majore sunt miocardita, encefalita, pneumonii
secundare cu evoluþie gravã spre insuficienþã respiratorie cu indicaþie de protezare ventilatorie, etc.
Nu trebuie uitatã prezenþa grupelor de bolnavi
cu risc crescut: cardiaci, bolnavi cronici de boli
respiratorii, diabetici, imunodeprimaþi, femeile gravide mai ales în primele 3 luni (risc teratogenic).
Bolnavul gripat necesitã monitorizare atentã
pentru a preveni deshidratarea, convulsiile, insuficienþa respiratorie, complicaþiile bacteriene pulmonare.

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

Protocolul Elidor pentru bolile gripale implicã administrarea de Flualgin (Elidor) 3-6 comprimate pe zi
sau de Lizovir (Elidor) 3-6 comprimate pe zi, pentru
a diminua simptomatologia zgomotoasã.
Pentru creºterea imunitãþii recomandãm Echinaceea plus propolis Flualgin (Elidor) 3-6 comprimate pe zi.
Siropul expectorant Pulmo-Expres (Elidor) are în
compoziþie urmãtoarele plante:
 Cãtinã cu efect puternic antioxidant, antitermic.
 Cetraria cu efect antitermic, fluidifiant bronºic, antibiotic natural, imunostimulator
 Propolis – antibiotic natural, imunostimulator
 Muguri de Plop – antibiotic natural, antitermic
 Iarba Mare – antispastic, emolient, fluidifiant, antibiotic natural, antiinflamator
 Isop – antitermic, antiseptic, expectorant,
bronhodilatator, sudorific
Administrarea abundentã de lichide este necesarã pentru a acoperi pierderile (ceai, supe, suc de
fructe, etc.).
Aplicarea de Ortogel (Elidor) precedat de Frecþia
Elidor conferã acestui protocol un element important antiinflamator ºi de neutralizare a mediatorilor
inflamaþiei.
Aplicaþii cutanate repetate (câte 3 – 4 sedinte
pe zi) pot opri reacþia febrilã, gravã ºi pot îndrepta
evoluþia pacientului spre însãnãtoºire.
Tratamentul dureazã câteva
zile în care starea generalã se
îmbunãtãþeºte vizibil.
În cazul în care tabloul gripei
se agraveazã, un consult de specialitate (internist, infecþionist)
poate completa tratamentul.

www.elidor.ro Telefon: 021.335.95.63
www.saptamanamedicala.ro

Pentru informa[ii
suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina:
0744 622 587
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UNIT?{I MEDICALE
Clinici medicale

CENTRUL MEDICAL
MATEI BASARAB

ECOGRAFIE
Ecografii uzuale
Ecografie mamarã, pãrþi moi,
pediatricã, sarcinã,
transvaginal

Bucuresti
Str.Elena Cuza Nr.61,
Sector 4
Tel: 021 320 05 06/021
330 54 88/021 321 58
54/0748 985 662
www.ego.faithweb.com
e-mail:
cabinet_ego@yahoo.com

GRAL MEDICAL

Str. Matei Basarab nr. 45,
sector 3, Bucureºti
Tel: 021 302,94,34
Analize de laborator
Ecografie
Morfologie fetalã
Obstetricã-ginecologie
Pneumologie/
Somnologie
Neurologie
Endocrinologie
Cardiologie/
Medicinã internã
ORL
Dermatologie
Acupuncturã
Stomatologie
Medicina muncii

MATE FIN MEDICAL

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
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
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Str. Traian Popovici (fosta
Unitãþii) nr. 79-91, sector 3,
Bucureºti
Tel./Fax: 021/323.00.00 (02)
Mobil: 0724.242.259
www.gralmedical.ro
office@gralmedical.ro
Consultaþii ºi investigaþii de
specialitate
Analize medicale de
laborator
Imagisticã medicalã
(radiologie, CT, RMN,
mamografie)
Radiologie dentarã
Abonamente de sãnãtate
Medicina muncii
Spitalizare de zi (Dializã,
Litotriþie, Tratamentul
Pintenilor Calcaneeni,
Tratamentul Rãnilor
Deschise, Radioterapie ºi
Chimioterapie)

Chirurgie esteticã

EGO“
METACS MEDICAL

Ginecologie

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

tratamentul sterilitatii,
chirurgie ginecologica si
oncoginecologica, chirurgie
laparoscopica si histeroscopie, asistenta la nastere

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

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.
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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

CEDRU - SAN
Sos. Stefan Cel Mare,
nr. 240, bl. 59A, et. 1,
ap. 4, sector 2
Tel: 021 619 1117,
021 619 1117
doctor@pirasan.ro
www.pirasan.ro
Recuperare medicalã,
medicinã fizicã
ºi balneologie

MICK-MED
Str. Prof. Georgescu, nr. 23,
sector 4
Tel:021 327 1307
mick_med_ro@hotmail.com
Recuperare, medicinã fizicã
ºi balneologie,
medicinã naturistã

DUO CENTRUL
MEDICAL
PROFESIONAL
Strada Pitar Mos nr 29,
interfon 11 c, Sector 1,
Bucuresti
Tel:0723425634; 3105657;
0767571355
www.medicalduo.ro
office@medicalduo.ro
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Kinetoterapie: Gimnastica
medicala pentru copii si adolescenti, Gimnastica
pre si postnatala pentru
mamici, Gimnastica de
intretinere, Recuperare medicala pentru adulti
Masaj si Gimnastica
Bebelusi: Programe
speciale de masaj si
gimnastica medicala
pentru bebelusi.
Fizioterapie:
Electroterapie, Terapie cu
ultrasunet, Terapie cu vacuum, Terapie combinata pentru remodelare corporala
Masaj:
Masaj Terapeutic
(loco - regional, general
si al femeii insarcinate),
De stimulare a circulatiei
periferice, Anticelulitic,
Shiatsu.

•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

Stomatologie
NEOCLINIQUE
Str. Rosia Montana, nr. 6, bl.
O7, sc. 2, interfon 56,
Bucuresti
Informatii si programari:
021 430 33 65
021 430 31 99
031 409 12 53
office@centrumedical.ro

Oftalmologie
AMA OPTIMEX
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
(miopie, hipermetropie)
•Tratamente Laser
•Tratamentul DMLV
(degenerescenta maculara
legata de varsta)

Str. Comana nr. 50, sector
1, - Bucureti
Telefon: 031.711.15.20;
031.711.15.21/
0733.072.909;
0733.072.919
E-mail:
imagistica@CentrulMedicalFocus.ro
Servicii de investigaii imagistice: Radiologie digitalizata, Tomografie computerizata- CT, Rezonantä magnetica- RM, Mamografie digitalizata, Osteodensitometrie,
Echografie

Bd. Ferdinand nr. 141,
sector 2, Bucureºti
Telefon: 031.711.15.15/
0733.072.910;
0733.072.920
E-mail:
programari@CentrulMedical
Focus.ro
Peste 30 de specialitäti
medicochirurgicale, dotat
cu bloc operator - ATI pentru chirurgie de zi, un cabinet oftalmologic avantgardist si multe alte puncte
forte. Toate dotä rile adaptate standardelor
europene.

Stomatologie NON STOP
Radiologie Dentara
Implantologie
Chirurgie OMF
Ortodontie
Cosmetica dentara
Servicii dentare
pentru copii

DENT ELYSEE
Str. J.L. Calderon nr.51,
sector 2, Bucuresti
Tel/fax: 021.312.33.00
Mobil: 0723.380.498
E-mail:
cabinet@dentelysee.ro
Profilaxie
Odontologie
Ortodontie
Protetica
Endodontie
Parodontologie

Str. Ciresului nr. 1, sector 2
- Bucureti
Telefon: 021.326.27.41
E-mail:
Laborator@focusLab.ro
Acreditare ISO.Puncte forte:
biologia moleculara, incarcarea cantitativa pentru
virusul hepatic B si C, HIV si
HPV.

Calea Calarasilor nr. 88,
sector 3 - Bucureti
Telefon: 021.321.53.10
E-maiL:
terapie@CentrulMedicalFocus.ro
Servicii de kinetoterapie,
fizioterapie, masaj, reflexoterapie i acupunturä,
oferite pentru recuperäri
aLe unor päri aLe corpului
uman afectate de boalã ºi
traumatis me.
Asiguräm gimnasticä recuperatorie pentru copii,
adulþi sportivi.
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