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EDITTORIAL

În farmacii, banul dicteaz/
nu nevoia oamenilor!
ste cunoscut faptul cã farmaciile nu mai sunt decât niºte buticuri care vând cutii ºi în care din ce în ce mai mult primeazã interesul comercial faþã de sensul iniþial al „spiþerului”, de a-i oferi
bolnavului un leac eficient pentru vindecare. Puþini farmaciºti
mai preparã azi cocteiluri dedicate, pe baza unor reþete doar de ei ºtiute
ºi experimentate. Farmacistul de azi abia dacã mai ºtie ce vinde, pentru
el conteazã sã vândã mult ºi cât mai profitabil. De altfel, cele mai multe
farmacii sunt organizate în lanþuri în care patronul este doar un investitor fãrã neapãrat o pregãtire medicalã sau farmaceuticã ºi care urmãreºte sã facã profit ºi cotã de piaþã. Sistemul de reglementãri privind
funcþionarea farmaciilor precum ºi relaþia contractualã împusã acestora de cãtre stat prin cote ºi preþuri a falimentat mai ales farmaciile mici,
„artizanale” ºi a permis transformarea farmaciei într-un business oneros care a uitat de sensul ei iniþial.
Farmacia nu trebuie sã fie ceva fãcut doar pentru câºtig. Este clar
cã unele medicamente, fiind ieftine nu aduc profit, dar trebuie ºi ele sã
fie în galantar la nevoie, la dispoziþia pacientului. Dupã informaþiile de
care dispunem, din pãcate trendul este acesta, peste 2000 de produse
ieftine au dispãrut treptat din nomenclatorul farmaciilor în ultimii ani. De
exemplu, anticoagulantele riscã sã disparã total, deºi în anumite situaþii
sunt vitale! Dar ce farmacie mai doreºte sã vândã produse la care nu
câºtigã?
Un principiu de bazã în stabilirea preþului în activitatea de comerþ
este acesta: preþ mic la produsele puþin vandabile ºi preþ mare la cele
la care se face volum. Dar acest moto este inacceptabil pentru farmacii.
Totuºi, la noi medicamentele de rãcealã ºi gripã, care fac volum în
sezonul rece, s-au scumpit peste preþurile din vest ! Se pare cã Ministerul s-a preocupat în exces de reglementarea medicamentelor pe reþetã
(pentru cã la acestea suportã partea compensatã) dar a lãsat total la liber preþul la OTC-uri, fãrã nici o impunere.
Ori, nu este etic ca preþurile acestora sã le regleze „piaþa”, prentru
cã trebuie ca o aspirinã, ca ºi pâinea ºi alte alimente de bazã, sã ni le
putem cumpãra toþi!
Mai sunt multe alte probleme: faptul cã farmaciile mici sunt înghiþite de lanturi a dus la dispariþia la sate a medicamentelor. Existã medicamente autohtone bune ºi ieftine cu care producãtorul, din lipsã tot de
reglementãri, este tentat sã facã mai degrabã export ºi acestea riscã sã
nu mai fie gãsite în farmaciiile noastre. Multe probleme sunt generate
direct de cãtre stat, fie prin amânarea plãþii compensatelor, fie prin refuzul la platã a unor reþete fie chiar prin nerespectarea programelor naþionale (anti cancer, boli cardiovasculare, TBC, diabet, SIDA etc).
Statul este “dator vândut” în acest moment cu peste 450 milioane
euro neplãtite la farmacii, mai ales la lanþuri, pentru cã majoritatea micilor farmacii au fost falimentate. În schimb, marile lanþuri au devenit creditoare ale statului ºi dicteazã legile ºi reglementãrile din sistemul farmaceutic, adicã banul dicteazã nu nevoia oamenilor!
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PUNCT DE VEDERE

Strabismul la adult - întreb/ri ]i r/spunsuri
Dr. Daniela CIOPLEAN
Medic Primar Oftalmolog
Pre]edintele Societ/[ii
Rom`ne de Strabologie
]i Oftalmopediatrie
Clinica Oftapro
www.oftapro.ro

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

A

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

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

Se opereaz/ strabismul la adult?
Desigur, strabismul la adult poate fi operat cu
rezultate foarte bune.
4

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

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

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

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

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

Exist/ nout/[i în tratamentul strabismului
la adult?
Da, chirurgia cu suturi ajustabile ºi tratamentul
cu toxina botulinicã, indicaþia pentru acestea fiind
stabilitã de medicul strabolog în funcþie de particularitãþile cazului.
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Trebuie s/ ne sperie astigmatismul?
Poate fi tratat prin laser?
Conf. Dr. Mircea Filip
Medic Primar
Oftalmolog
Doctor \n ]tiin[e
medicale
www.amaoptimex.ro

nii dintre pacienþii care au nevoie permanentã de ochelari vorbesc cu oarecare preocupare despre astigmatism, mai ales
când acesta se adaugã la miopia sau hipermetropia lor, deºi el poate exista ºi ca atare. Ce
este în fond acesta? Este justificatã îngrijorarea acestor pacienti? Fãrã discuþie, nu.
Un celebru pictor spaniol, ElGreco, a avut astigmatism, pictura lui distingându-se prin alungirea feþei celor pictaþi de el.
Ochiul are în faþa irisului, culoarea ochiului, o
membranã transparentã denumitã cornee, care are
rol de lentilã foarte puternicã ºi care participã la trimiterea imaginilor pe retinã. Are douã meridiane
principale, orizontal ºi vertical, iar dioptriile acestora
trebuie sã fie apropiate ca valoare, pentru ca imaginea transmisã retinei sã fie clarã. În situaþia în
care acest lucru nu se întâmplã, ochiul are astigmatism, iar imaginea unui punct într-un astfel de ochi
devine o linie. Rezultatul este deformarea imaginii
ca în cazul lucrãrilor celebrului artist.
Astfel, pentru uºurinþa înþelegerii, dacã un ochi
normal are forma unei mingi de fotbal, unul cu astigmatism are forma unei mingi de rugbi. Un astfel de
ochi are ca problemã principalã faptul cã nu vede
bine la distanþã.
Cauzele acestei boli pot fi genetice, respectiv
moºtenire de familie, traumatisme la naºtere, deseori fenomenul depistându-se, când copilul merge la
ºcoala. Când apare la pubertate, trebuie sã ne gândim la debutul unui eventual keratoconus, afecþiune
corneanã cu potenþial impact vizual important. În
aceeaºi idee, dacã apare dupã 50-60 de ani, poate
sã ne sugereze cã debuteazã cataracta.
Tratamentul acestei boli este necesar de la depistare din cauza deficienþelor de vedere manifeste,
a durerilor de cap sau a lipsei de randament al copilului. De obicei, oftalmologul recomandã ochelari,
care au aspect normal, deºi lentilele sunt cu dioptrii

U
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denumite cilindrice. Poate fi necesarã o perioadã de
acomodare la aceºti ochelari, dar la copii aceastã
situaþie este rar întâlnitã. Dacã un adult are astigmatism ºi nu a purtat ochelari de mic, este posibil
ca atunci când va pune ochelarii necesari sã aibã
nevoie de o perioadã de acomodaþie de zile sau sãptãmâni, rar mai mult. Când copilul este mai mare, la
14-15 ani de exemplu, poate purta lentile de contact.
Dupã 18-20 ani sau, mai bine zis, când se stabilizeazã dioptriile, se poate recurge la tratarea astigmatismului prin laser excimer, putându-se îndepãrta
pânã la 3-4 dioptrii de astigmatism. Este o operaþie
delicatã, dar cu grad mare de siguranþã în privinþa
riscurilor. Se face fãrã internare, la ambii ochi odatã
ºi pacientul pleacã fãrã pansament pe ochi, acesta
fiind înlocuit de lentile de contact “pansament”, terapeutice. Trebuie însã menþionat cã, înaintea operaþiei, se efectueazã o serie de investigaþii pentru
evaluarea stãrii generale de sãnãtate a ochiului.
Totodatã, dacã pacientul este un purtãtor de lentile
de contact, acesta trebuie sã nu le poarte cu minimum o sãptãmânã înaintea operaþiei. Dupã operaþie, se urmeazã un tratament cu picãturi ºi se
poartã ochelari de soare timp de 3 luni.

5

JURNAL DE SARCIN?

Dezvoltarea neuromotorie a copilului
\n perioada 4-6 luni
Este o perioad/ în care copilul dumneavoastr/ devine din ce în ce mai mobil,
principalele achizi[ii fiind rostogolirea ]i pozi[ionarea în ]ezând.

În aceastã perioadã copilul are un control bun al
capului ºi se miºcã mai mult, deoarece este mai relaxat decât în lunile anterioare. Din acelaºi motiv îºi
foloseºte din ce în ce mai bine mâinile. Copilul va începe sã se rostogoleascã, iniþial de pe burticã pe
spate (dacã a fost poziþionat pe burticã destul de
des în primele 3 luni de viaþã) ºi apoi în sens invers.
Cei care nu agreeazã poziþionarea în decubit ventral
se vor rostogoli mai întâi de pe spate.
Dupã cea de-a 4-a lunã, copilul reuºeºte sã-ºi extindã coatele, astfel încât poate sã stea pe burticã
cu braþele extinse ºi sã urmãreascã mai bine ceea
ce se întâmplã în jurul sãu.
La 6 luni copilul ºade sprijinit, dar se dezechilibreazã destul de uºor. Va începe sã ºadã cu echilibru bun pânã la 7 luni, însã, pentru a ajunge la acest
nivel motor, este necesar ca pãrinþii sã þinã cont de
câteva aspecte:
 sã continue poziþionarea pe burticã a copilului;
6

 sã-i reaminteascã permanent miºcarea de
rostogolire, stimulându-l cu jucãrii care îi vor fi poziþionate în stanga-dreapta, cu scopul de a consolida
aceastã achiziþie;
 de la 4 luni ºi jumãtate copilul poate fi poziþionat cu trunchiul ridicat la 45 de grade pe o pernã
înaltã. Atenþie însã ca trunchiul sã fie în întregime pe
suprafaþa înclinatã ºi doar membrele inferioare sã
fie pe suprafaþa patului, pentru a împiedica cifozarea. Din aceastã poziþie, ridicându-ºi capul, îºi va îmbunãtãþi progresiv tonusul muºchilor abdominali, iar
când va fi pregãtit se va ridica în ºezând, folosindu-se de barele patului, de cadrul cu jucãrii de deasupra sa ori de braþele dumneavoastrã;
 copilul NU va fi poziþionat „între perne”, deoarece vom determina cifozarea coloanei vertebrale ºi
o atitudine total greºitã, nicidecum o îmbunãtãþire a
poziþiei ºezând;
 veþi putea poziþiona copilul progresiv în ºezând abia dupã 5 luni; acest lucru se poate face þinând copilul în braþe cu spatele la dumneavoastrã ºi
cu picioruºele de o parte ºi de alta a coapsei dumneavoastrã (poziþia „cãlare”) sau pe podea, controlând spatele copilului cu abdomenul dumneavoastrã. Poziþionarea va fi menþinutã cât timp veþi simþi
cã spatele copilului este drept; când începe sã se
aplece spre înainte nereuºind sã se redreseze fãrã
ajutor, înseamnã cã a obosit ºi e cazul sã-i schimbaþi
poziþia; o veþi relua dupã ce copilul se va odihni.
 Constantin Felician Ion
Monica Ion
Centrul De Gimnastic/ ]i Kinetoterapie
Pentru Copii Kinetobebe
www.kinetobebe.ro
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Cord Blood Center aniverseaz/

5 ani de la prima recoltare de
sânge placentar din România!
Cord Blood Center - Prima banc/ de celule
stem din Rom`nia - a aniversat \n data
de 20 martie 5 ani de la prima recoltare
de s`nge placentar \n sistem privat
din [ara noastr/.
De la momentul \nfiin[/rii, din 2004 ]i p`n/
\n prezent, compania ]i-a p/strat pozi[ia
de lider \n domeniul recolt/rii ]i prezerv/rii
de celule stem, fiind aproape de membri
acesteia si dezvolt`nd \n permanen[/
proiecte adresate lor.
?
Ce am f/cut în „ultimii” 5 ani?
• În martie 2006 am efectuat prima recoltare de
sânge placentar în sistem privat din România.
• Începând cu 2007 aria de acoperire a recoltãrilor
s-a extins în întreaga þarã, în prezent, efectuând recoltãri pentru toþi cetãþenii români stabiliþi în þãrile
Uniunii Europene.
• În iulie 2008 am deschis prima bancã de celule
stem din România, la Cluj.
• În martie 2009 am inaugurat prima bancã de celule stem din Bucureºti.
• Am deschis puncte de lucru în Bucureºtiºi Timiºoara ºi acoperim întreaga þarã prin reprezentanþii
noºtri zonali (Cluj, Iaºi, Timiºoara, Craiova, Constanþa,
Braºov).
• În septembrie 2009 calitatea serviciilor a fost recunoscutã ºi certificatã prin sistemul de management al calitãþii ISO 9001, fiind singura bancã de
sânge placentar din România care deþine acest certificat.
• În noiembrie 2009 am deschis un nou punct de
lucru, la Timiºoara.
• În iunie 2010 am primit prima solicitare de eliberare a unei grefe de sânge placentar din bãncile
Cord Blood Center (premierã medicalã româneascã).
www.saptamanamedicala.ro

• Din noiembrie 2010 oferim clienþilor noºtri în premierã naþionalã, suportul financiar pentru realizarea
unui transplant autolog, în valoare de 185 000 Euro.
• În februarie 2011 am lansat primul credit pentru
recoltarea de celule stem, proiect lansat în colaborare cu Banca Transilvania.
• În martie Cord Blood Center anunþa lansarea parteneriatului pentru co-finantarea tandemului telocite - celule stem, telocitele reprezentând o descoperire extrem de importantã pentru medicina mondialã realizatã de cãtre academicianul român Prof.
Laurenþiu M. Popescu.
Facem parte dintr-un grup internaþional puternic
care a eliberat prima grefã din Europa, în cazul unui
transplant autolog. Grupul Cord Blood Center este
prezent în 6 þãri europene (Slovacia, Cehia, Ungaria,
România, Italia ºi Austria).
Le mulþumim celor peste 45 000 de familii din România care au încredere în noi ºi care au apelat la
serviciile noastre. Tuturor acestora le pregãtim în
continuare surprize plãcute în acest an aniversar!

www.cordcenter.ro
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Dacã aveþi de gând sã alãptaþi în viitor, trebuie sã
discutaþi cu chirurgul plastic. În timpul consultaþiei,
veþi fi întrebatã despre mãrimea doritã ºi despre orice
alt neajuns care se poate rezolva. Aceastã discuþie îl
va ajuta pe chirurg sã înþeleagã mai bine aºteptãrile
dvs. ºi sã hotãrascã ce se poate face în mod realist.

ESTETIC?

Mamoplastia
de reducere

?
Cum se evalueaz/ pacienta?

- partea 1 Pacientele care se supun mamoplastiei
de reducere de multe ori caut/ îndep/rtarea
simptomelor cauzate de greutatea excesiv/
a sânilor prea mari. Reducerea sânilor în mod
normal poate rezolva aceste probleme, în
acela]i timp îmbun/t/[ind ]i forma lor. În urma
interven[iei, sânii dvs. vor fi în armonie cu restul
corpului, iar hainele v/ vor veni mai bine.

Sunte[i o candidat/ pentru
?
mamoplastia de reducere?

Chirurgul va mãsura sânii ºi va face fotografii pentru evidenþa din fiºa clinicã. Se vor examina mãrimea
ºi forma sânilor, calitatea pielii, poziþia areolei ºi a mamelonului. Veþi veni la consultaþie pregãtitã pentru a
discuta trecutul dvs. medical. Acesta include informaþii despre orice probleme medicale, alergii, medicamente folosite uzual. Este important sã furnizaþi informaþii complete. Trebuie sã-i spuneþi chirurgului dacã
aveþi de gând sã slãbiþi, mai ales în cazul în care aþi
observat o reducere a mãrimii sânilor dupã slãbire.
Chirurgul vã va recomanda sã vã stabilizaþi greutatea
înainte de operaþie.

?
Cum se efectueaz/ opera[ia?

Puteþi beneficia de aceasta intervenþie dacã este
îndeplinitã una dintre urmãtoarele condiþii:
 sâni prea mari în raport cu restul corpului;
 sâni mari atârnaþi cu mamelonul ºi areola îndreptate în jos;
 un sân mai mare decât celalalt;
 dureri de spate, de gât ºi de umeri cauzate de
greutatea excesivã a sânilor;
 iritaþia pielii sub sâni;
 urme adânci date de bretelele sutienului pe
umeri;
 limitarea fizicã a activitãþilor din cauza mãrimii
sau greutãþii sânilor;
 lipsa de încredere de sine ºi insatisfacþie în
ceea ce priveºte sânii dvs.
Mamoplastia de reducere se poate face la orice
vârstã, dar se indicã dupã ce sânii s-au dezvoltat complet. Naºterea ºi alãptarea pot avea efecte imprevizibile asupra formei ºi mãrimii sânilor ºi totuºi multe
femei se opereazã înainte de sarcinã.

Tehnica operatorie se alege în funcþie de factorii
individuali ºi de preferinþele personale ale pacientului
ºi ale chirurgului.

?
Unde se plaseaz/ inciziile?
De cele mai multe ori, se fac trei incizii: una în jurul areolei; alta care coboarã vertical spre ºanþul submamar ºi a 3-a care urmeazã curbura naturalã a
acesteia. Dupã ce chirurgul a îndepãrtat excesul de
þesut mamar, grãsime ºi piele, areola mamarã se
orienteazã într-o poziþie ascendentã. Areola, care la
sânii mari este de obicei întinsã, se va reduce. Pielea
care a fost înainte deasupra areolei se croieºte ºi se
foloseºte pentru remodelarea sânului. Se poate folosi
liposucþia ca tratament adjuvant pentru uniformizarea zonelor adiacente (subraþ, partea lateralã a toracelui etc.). De obicei, areola rãmâne ataºatã de þesuturile subiacente fapt care permite conservarea sensibilitãþii. Alãptatul se poate pãstra, dar nu existã
garanþie.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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Scintigrafia pulmonar/
de perfuzie
în tromembolismul
pulmonar ]i cancerul
bronhopulmonar
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

cintigrafia pulmonarã de perfuzie este o investigaþie neinvazivã, puþin iradiantã, care
aduce informaþii funcþionale deosebit de
utile legate de perfuzia pulmonarã. Intratã în
practica clinicã încã din anii ’70, scintigrafia pulmonarã ºi-a micºorat spectrul afecþiunilor investigate odatã
cu apariþia ºi dezvoltarea computer tomografiei (CT).
Cu toate acestea, ea rãmâne ca investigaþie de primã
intenþie în diagnosticul trombembolismului pulmonar
(TEP) ºi în evaluarea prechirurgicalã a perfuziei pulmonare la pacienþii cu carcinoame bronhopulmonare.
Trombembolismul pulmonar reprezintã obstrucþionarea arterelor pulmonare de cãtre trombuºi venoºi
sau cardiaci, formaþi în sistemul venos sau în cordul
drept, ºi care netratatã, poate determina apariþia unor
complicaþii grave, mergând pânã la deces. Scintigrafia
pulmonarã efectuatã în primele zile ale apariþiei unor
simptome mai mult sau mai puþin specifice TEP (junghi
toracic intens, tuse, hemoptizie, senzaþia de sufocare),
poate, prin informaþiile furnizate, sã ajute la un diagnostic pozitiv clar. De asemenea, tot scintigrafia poate
sã evalueze, pe de-o parte, ariile pulmonare afectate,
iar pe de altã parte, prin repetarea ei la circa 7-10 zile,
sã monitorizeze eficacitatea terapeuticã. În TEP, scintigrafia va vizualiza defecte de perfuzie pulmonarã sistematizate, adicã ariile pulmonare care nu mai sunt iri-
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gate optim, iar în caz de succes terapeutic va evidenþia
restabilirea circulaþiei pulmonare.
Pacienþii cu cancer bronhopulmonar (în special cu
carcinom fãrã celule mici) au ca singurã ºansã realistã
de vindecare intervenþia chirurgicalã. Majoritatea dintre ei fiind ºi fumãtori, au funcþia cardiovascularã ºi
cea pulmonarã frecvent compromise, astfel încât o rezecþie a parenchimului pulmonar de mare amploare
(pneumectomie sau lobectomie) le poate provoca deteriorarea funcþiei respiratorii cu insuficienþã cardiorespiratorie ºi chiar deces. La aceºti pacienþi, o evaluare
preoperatorie este extrem de importantã, astfel încât
cura chirurgicalã aleasã sã fie cea adecvatã, aceastã
evaluare fãcându-se prin intermediul studiilor scintigrafice pulmonare de perfuzie (cu cuantificare perfuzionalã pulmonarã per total ºi per segmente), împreunã cu probe ventilatorii, spirometrice. Se va stabili
exact (prin formule matematice care iau în calcul indicatori oferiþi de aceste tehnici) rezerva respiratorie a
fiecãrui pacient ºi se va face prognosticul calitãþii vieþii
postintervenþie chirurgicalã (pneumectomie sau lobectomie), astfel încât, postoperator, parenchimul pulmonar restant sã poatã asigura o funcþie respiratorie rezonabilã.
Scintigrafia pulmonarã de perfuzie este o tehnicã
simplã, neinvazivã, puþin iradiantã, care prin informaþiile funcþionale furnizate sunt deosebit de utile atât în
diagnostic cât si în stabilirea conduitei terapeutice optime pentru afecþiuni grave, cum ar fi trombembolismul pulmonar ºi cancerul bronhopulmonar.
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Actualit/[i \n diagnosticul infec[iei HPV
Infec[ia cu Human papillomavirus
(HPV) este cea mai frecvent/ boal/
cu transmitere sexual/ din lume,
afect`nd p`n/ la 70% dintre femeile
active sexual.

Dr. Mirel Becleanu
Medic specialist
Medicina de Laborator
Centrul Medical
Matei Basarab

xistã peste 100 de tipuri diferite de HPV, aproximativ 40 dintre acestea afectând aria anogenitalã. Doar o parte dintre genotipurile virale
transmise sexual sunt asociate cu displazii cervicale
ºi cancer cervical. Acestea sunt denumite genotipuri
“high-risk”, oncogene, iar dintre ele, tipurile 16, 18,
31, 33, 45 determinã aproximativ 70% din cazurile
de cancer cervical la nivel mondial.
Tipurile “low-risk”, nononcogene, cauzeazã leziuni noncanceroase (condiloame anogenitale).
La ora actualã, metodele folosite pentru identificarea HPV în celulele infectate se bazeazã pe identificarea acizilor nucleici virali.
Cea mai folositã metodã este identificarea ADNului viral, test care semnaleazã numai prezenþa infecþiei cu HPV. Testele ADN HPV au fost folosite mult
timp pentru diagnosticarea ºi monitorizarea postterapeuticã a infecþiei, dar introducerea testãrii
mARN HPV cu o specificitate diagnosticã mult superioarã a schimbat radical managementul infecþiei cu
HPV.
De cele mai multe ori, infecþia este asimptomaticã ºi tranzitorie, în special la populaþia tânãrã, 80%
dintre cazuri rezolvându-se spontan în decurs de 2
ani. Acest fapt face aproape inutilã testarea ADN
HPV la femeile sub 30 de ani, la care de regulã predominã infecþiile tranzitorii. Totuºi, un numãr mic,
dar important, de infecþii cu HPV HR progreseazã
cãtre cancer cervical.
Testele care evidenþiazã activitatea oncogenã a
HPV se bazeazã pe detectarea ARN-ului mesager
pentru proteinele E6/E7 din 5 tipuri HPV cu risc
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crescut (16, 18, 31, 33, 45). Oncoproteinele E6 ºi
E7 se leagã de proteinele supresoare normale ºi
induc în timp “mutaþii” responsabile de proliferarea
celularã anormalã. ARNm E6/E7 aratã activitatea
viralã directã ºi corespunde iniþierii ºi menþinerii
leziunilor precanceroase; astfel, testele bazate pe
mARN au valoare predictivã superioarã testelor ADN
cu privire la riscul de progresie spre cancer cervical.
Toate rezultatele virologice au demonstrat cã
datele citologice au o sensibilitate limitatã, sugerând creºterea eficacitãþii programelor de screening
prin introducerea testului ARN-mesager. Detecþia
ADN ºi mARN au rezultate similare în cazurile cu displazii de grad înalt (HSIL), evidenþiind faptul cã transcrierea oncogenelor E6/E7 mARN HPV este necesarã pentru dezvoltarea ºi menþinerea fenotipului
malign. Semnificativ, detecþia mARN E6/E7 în probe
cu citologie normalã sau “borderline” indicã faptul
cã virusul îºi exercitã activitatea oncogenicã înainte
ca modificãrile celulare sã poatã fi vizualizate.
De menþionat, faptul cã unele teste ADN HPV au
ca þintã regiunea înalt conservatã L1 a virusului
HPV. Aceste teste pot da rezultate fals-negative în
screening din cauza integrãrii genomului HPV în genomul celulelor umane, ceea ce determinã pierderea regiunii-þintã ºi imposibilitatea detectãrii ei.
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Pentru c/
ne-a[i \ntrebat,
v/ r/spundem
Dorim sã venim în ajutorul dumneavoastrã cu
informaþii simple ºi cu detalii de principiu, þinând
cont de numeroasele întrebãri pe care ni le pun la
telefon, pe site ºi în direct pacienþii noºtri reali ºi
virtuali
Când ar fi bine sã ne prezentãm la consultul de
medicinã integratã Sciencemed, în ce fazã a bolii?
În orice tip de medicinã, cu cât prezentarea la
medic se face mai din timp, cu atât revenirea este mai
rapidã ºi completã. Þinând cont de faptul cã existã
predispoziþii specifice moºtenite de fiecare persoanã
de la ascendenþii sãi, am putea spune chiar cã prezentarea la consultul de medicinã integratã Sciencemed
ar fi optim în orice fazã de “aparent sãnãtos”, pentru
cã ar putea preveni multe dintre posibilele îmbolnãviri.
Dar dacã suntem în diferite faze de evoluþie ale
unor boli de lungã duratã sau pentru care luãm demult tratament alopat?
Chiar ºi în aceste cazuri existã rezultate uimitoare,
pentru cã tratamentele integrate Sciencemed realizeazã echilibrarea ºi armonizarea organismului.
Adicã, boala ºi efectele secundare ale medicamentelor slãbind mult forþa de apãrare a corpului, e mai greu
sã câºtigãm energie pentru a reface forþa vitalã sau de
apãrare. Trebuie sã ne ajute ceva sau cineva. O poate
face medicina energeticã, în cadrul medicinei integrate Sciencemed.
Cum se consultã la Sciencemed? Este vorba de
aceleaºi tipuri de consultaþii ca ºi la medicina cu care
am fost obiºnuiþi?
Medicina integratã Sciencemed foloseºte metode
de diagnostic pentru funcþia organelor ºi sistemelor,
pentru starea lor energeticã, dar ºi pentru starea mintalã, fizicã ºi emoþionalã a pacientului. Acestea sunt,
pe lângã consultul de medicinã clasicã, consultul homeopatic, electrosomatografia interstiþialã ºi testarea
de biorezonanþã Paul Schmidt. Consultul este elaborat, personalizat, detaliat ºi urmat de tratament recomandat pe aceleaºi principii.
Medicamentele care sunt prescrise în urma consultului de medicinã integratã se gãsesc greu?
Tratamentul recomandat în urma consultului va consta în tablete încãrcate energetic
ºi informaþional cu frecvenþe personalizate pentru fiecare pacient - direct în urma consultului
www.saptamanamedicala.ro
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de biorezonanþã, în asociere cu tratament homeopat,
gemoterapic ºi fitoterapic, care poate fi gãsit la farmaciile noastre.
Când voi începe tratamentul recomandat, va trebui sã renunþ la tratamentul meu de mai mulþi ani?
În nici un caz. Dupã evaluarea – în câteva etape a efectelor tratamentului recomandat, medicul va
putea lua în considerare modalitatea optimã de reducere a dozelor unor medicamente alopate, ideal în
colaborare cu medicul de familie sau cu medicul
curant specialist al fiecãrui pacient.
Când pot sã aºtept apariþia efectelor?
Este acelaºi rãspuns cu cel de la diagnosticare. Nu
vor exista douã diagnostice la fel, dar nici douã vindecãri la fel. Forþa vitalã a organismului este cea care
dicteazã. Însã, majoritatea pacienþilor au semnale cã
ceva se întâmplã mai bine în corpul lor chiar din timpul
primului consult, când primesc terapia prin biorezonanþã. Este dovada deja a începutului de reechilibrare
a forþei vitale.
Cât timp va trebui sã iau medicamentele?
În cazul unor pacienþi tineri sau cu pãrinþi ºi ascendenþi fãrã probleme majore de sãnãtate, sau cu
boli ºi tratamente din trecut doar de scurtã duratã,
uneori sunt suficiente câteva zile sau sãptãmâni de
tratament. Pentru probleme de sãnãtate mai îndelungate sau moºtenite de la ascendenþi, sau complicate,
refacerea forþei vitale foarte slãbite poate necesita mai
multe cure de câteva luni de terapie. Putem merge pe
principiul cã, la zece ani de suferinþe, trebuie mãcar un
an de rãbdare pentru vindecare.
Ce boli se pot trata la dumneavoastrã?
Medicina integratã Sciencemed nu trateazã boli,
ci pacienþi. Aceºti pacienþi au o boalã comunã totuºi,
aceasta fiind scãderea forþei energiei vitale de a reface
complet organismul dupã agresiuni. Ce înseamnã
aceste agresiuni? Pot fi infecþiile, inflamaþiile, stresul ºi
rãspunsurile necorespunzatoare la el, ºocurile emoþionale, efectele secundare ale tratamentelor alopate
ºi naturiste luate fãrã recomandare de specialitate,
alergiile ºi modificarea imunitãþii organismului, acumulãrile de toxine energetice, infecþioase, chimice,
electromagnetice, tulburãrile metabolice ºi funcþionale, traumatismele. Deci, practic, se pot atenua sau
chiar elimina efectele agresiunilor asupra organismului.

Clinica ScienceMed Bucuresti
Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu Nr.14,
Bloc 5B, parter, sector 4; Tel: 0723.175.208

Clinica ScienceMed Buzau
Buzau, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2, parter;
Tel: 0735.779.330
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Enterosorb[ia selectiv/ - o metod/ simpl/
]i eficient/ de detoxifiere
nterosorbþia reprezintã un proces natural de
detoxifiere, care se realizeazã în tractul gastrointestinal. Substanþele nocive sunt imobilizate pe suprafaþa unui adsorbent cu eliminarea ulterioarã din organism, pe cale naturalã. Adsorbenþii sunt de 2 tipuri: selectivi ºi neselectivi.
Adsorbanþii neselectivi, concomitent cu eliminarea substanþelor toxice, eliminã ºi substanþele utile organismului (vitamine, oligoelemente etc.). Cel mai vechi
ºi cel mai cunoscut adsorbant neselectiv este cãrbunele medicinal.
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Odatã cu dezvoltarea nanotehnologiilor, care permit structurarea la nivel molecular, s-au putut realiza
adsorbenþi selectivi pe bazã de siliciu organic, denumiþi ºi enterosorbenþi, cu capacitãþi universale de detoxifiere, lipsiþi de nocivitate, fãrã reacþii adverse ºi contraindicaþii. Enterosorbentul nu se descompune în
tractul digestiv, nu se metabolizeazã, nu aderã la þesuturile organismului, fiind eliminat pe cale naturalã împreunã cu toxinele adsorbite.
SELECTIVITATEA fata de substanþele toxice ºi microorganisme se realizeazã pe baza nanostructurii poroase. Nanoporii, dupã dimensiune, corespund moleculelor metaboliþilor toxici cu masa molecularã între
100 ºi 1000 g/mol.
Enterosorbentul, sub formã de gel, administrat cu
100-150 ml de apã, formeazã pe suprafaþa tractului
gastrointestinal o peliculã subþire, cu dublul rol de protecþie ºi reînnoire a membranei mucoase, îmbunãtãþind astfel imunitatea, procesul de digestie ºi asimilare
a substanþelor nutritive ºi de adsorbþie din lumenul intestinal ºi din sânge (transmembranar prin capilarele
vilozitãþilor mucoasei intestinale) substanþe toxice de
naturã endo- ºi exogenã: bilirubinã, uree, creatininã,
colesterol, alcool, histaminã, alergeni simpli ºi complecºi, citokine proinflamatorii, mediatorii inflamaþiilor,
endotoxinele florei patogene, produsele intermediare
ale metabolismului (deºeurile metabolice), coloranþi,
aditivii alimentari (E-uri cu masa molecularã medie) ºi
radionuclizi.
Enterosorbentul adsoarbe ºi eliminã din organism
numai flora patogenã ºi condiþionat patogenã: Salmonella, Shigella, Klebsiella, ajutã la eradicarea Helicobacter pylori; alte microorganisme gram-negative ºi
gram-pozitive, fungi genul Candida ºi virusuri - rotavirusuri, citomegalovirus, virusuri hepatice -, care ajung
în tractul gastrointestinal, toxinele ºi bacteriile distruse
de antibiotice, contribuie astfel la scãderea toxemiei.
1gr de enterosorbent absoarbe pe suprafaþa sa peste
107 bacterii patogene, dar nu are acþiune distructivã
asupra florei normale.
Scoaterea din circuit a toxinelor de diverse etiologii la nivelul tractului intestinal degreveazã ficatul ºi
rinichii de procesele de detoxifiere la nivel enzimatic ºi
scuteºte celelalte organe de manifestãrile nocive ale
substanþelor toxice.
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Cum prevenim
instalarea tulbur/rilor
de static/ la nivelul
coloanei vertebrale
Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e medicale
0723.626.289

ratamentul profilactic are scopul de a înlãtura
cauzele ce duc la modificarea þinutei corecte a
trunchiului ºi centurilor scapulohumeralã ºi pelvinã, cu apariþia deviaþiilor vertebrale.
Modificãrile staturo-posturale ale coloanei vertebrale apar în timpul perioadei de creºtere ºi dezvoltare
a organismului, între 12 ºi 24 de ani. Ne referim mai
ales la poziþia copilului în bancã la ºcoalã sau la masa
de lucru acasã, în faþa calculatorului, unde îºi petrece
mult timp. Se recomandã utilizarea bãncilor individuale prevãzute cu reglaje ale elementelor componente - scaun, pupitru, loc de sprijin pentru picioare -,
care pot fi adaptate uºor, în funcþie de dimensiunile
generale sau ale segmentelor aparatului locomotor
ale elevului. La domiciliu, masa de studiu va fi adaptatã la dimensiunile copilului, distanþa faþã de planul de
studiu fiind suficientã pentru a nu induce tulburãri de
acuitate vizualã cu cefalee, ameþealã, dificultãþi de
concentrare. Se recomandã montarea unei oglinzi
într-o poziþie care sã permitã redresarea sub control
vizual a poziþiei coloanei vertebrale pe durata ºederii
la masa de studiu, precum ºi fracþionarea activitãþii,
prin pauze de 20 de minute la interval de 2 ore de
studiu sau activitate staticã. În aceste pauze se va
odihni privirea, se vor executa miºcãri uºoare ale capului, gâtului ºi spatelui, umerilor ºi membrelor, precum lateralitãþi ale trunchiului, ridicãri ºi coborâri
ale umerilor, rotaþii ºi scuturãri ale braþelor, uºoare
miºcãri de masaj ºi exerciþii de respiraþie, mers pe
vârfuri ºi pe cãlcâie, uºoare genuflexiuni, redresarea posturii în faþa oglinzii, exerciþii de izometrie interesând lanþurile cinematice ale membrelor ºi trunchiului, care presupun contracþii musculare ale mai
multor grupe musculare în acelaºi timp, ceea ce
mãreºte rezistenþa la efort, nu doar forþa muscularã
etc.
Se va avea în vedere ºi problema ghiozdanului
sau genþii pe care copiii le poartã, recomandându-
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RECUPERARE MEDICAL?
se ca în clasã sã se monteze dulapuri pentru
rechizitele care nu este necesar sã fie duse/aduse de
la domiciliu la ºcoalã. Forma, greutatea ºi dimensiunea, ca ºi modul în care se poartã sacul de sport,
geanta, ghiozdanul, sunt elemente care pot favoriza
afecþiuni la nivelul coloanei vertebrale sau al centurii
scapulohumerale, dar pot sta ºi la baza producerii
unor incidente la nivelul pãrþilor moi sau structurilor
mioentezoarticulare - entorse, elongaþii sau întinderi
de tendoane ori rupturi musculare, chisturi sinoviale,
acumularea de lichid intraarticular, dureri de ceafã
sau de cap, instalarea unui sindrom vertiginos etc.
Menþinerea sãnãtãþii ºi prevenirea instalãrii tulburãrilor de staticã la nivelul coloanei vertebrale se pot
realiza ºi prin participarea la orele de educaþie fizicã ºi
sportivã din programa de învãþãmânt sau prin sporturi
adecvate vârstei ºi perioadei de creºtere: înot, gimnasticã la salã. Dacã elevul este diagnosticat cu cifozã,
scoliozã, cifoscolioazã, hiperlordozã, însoþite sau nu
de dureri musculare la nivel cervical, dorsal sau lombar, trebuie obþinut un certificat medical care sã-i
ateste diagnosticul, documentat din punct de vedere
medical. Recomandãm ºi insistãm asupra acestui aspect, pentru ca elevul sã nu fie scutit de orele de educaþie fizicã, ci sã participe la programul de gimnasticã
medicalã, pe care îl învaþã sub îndrumarea unui kinetoterapeut specialist, la recomandarea medicului de
recuperare medicalã, într-un centru de specialitate cu
experienþã în domeniu. Rugãm pãrinþii sã aleagã cu
grijã serviciul sau centrul de recuperare medicalã
unde elevul sã fie luat în evidenþã, unde îºi învaþã corect programul de gimnasticã medicalã ºi unde va fi
verificat periodic.
Asigurarea odihnei zilnice de minimum 8 ore, precum ºi respectarea unui regim igieno-dietetic adecvat
necesitaþilor vârstei reprezintã alte recomandãri pe
care le adresãm pãrinþilor ºi elevilor.
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Cum îi asigur/m copilului
o alimenta[ie s/n/toas/
O alimenta[ie s/n/toas/ ]i adecvat/ necesit/[ilor organismului unui copil este cheia asigur/rii
cre]terii ]i dezvolt/rii sale armonioase somatice, dar ]i psihice, emo[ionale ]i afective.

Alimentaþia sãnãtoasã pentru copilul mai mare
de 24 de luni implicã respectarea unor principii de
bazã, ºi anume:
 asigurarea unei diversitãþi alimentare, ceea
ce înseamnã consumul, pe parcursul unei zile, de
alimente din toate grupele ºi subgrupele alimentare;
 asigurarea unei proporþionalitãþi între grupele ºi subgrupele alimentare, adicã un aport mai mare de fructe, legume, cereale integrale, lapte ºi produse lactate, comparativ cu alimentele cu un conþinut crescut de grãsimi ºi adaos de zahãr;
 consumul moderat al unor produse alimentare, adicã alegerea unor alimente cu un aport scãzut
de grãsimi saturate (unt, unturã, carne grasã) ºi de
zahãr adãugat.
Alimentaþia copilului preºcolar trebuie sã respecte urmãtoarele reguli:
 Sã cuprindã o varietate largã de alimente din
grupele de bazã: pâine, cereale, orez ºi paste fãinoase, vegetale, fructe, lapte, brânzã ºi iaurt, peºte
ºi ouã.
 Copilul sã fie hrãnit înainte de a-i fi foarte
foame, de a fi obosit sau iritat.
 Sã i se ofere câteva variante de alimente la
alegere ºi cel puþin un aliment favorit.
 Pentru a-i asigura raþia zilnicã de nutrienþi,
mesele principale îi vor fi completate cu gustãri formate din cereale cu lapte, sandviºuri, fructe, sucuri
de fructe, iaurt simplu sau iaurt cu fructe, brânzã cu
conþinut scãzut de sare ºi grãsimi.
 Pentru a-i stimula copilului pofta de mâncare, alimentele din meniu pot sã aibã consistenþã
ºi culori diferite.
 Cantitatea de mâncare trebuie sã fie adecvatã vârstei copilului; o modalitate practicã de stabilire a cantitãþii de mâncare pentru copilul mic, în
lipsa tabelelor ºi a graficelor, este de a-i servi o lingurã din fiecare grup alimentar pentru fiecare an al
vârstei sale.
 Masa trebuie sã se încheie când copilul s-a
sãturat, dacã devine neliniºtit sau nu mai manifestã
interes.
Fructele ºi legumele sunt bogate în vitamine ºi
minerale, reprezintã o sursã excelentã de phfiyto14

chemicale (ele pãstreazã sistemul imunitar puternic
ºi þin la distanþã viruºii ºi bolile). În loc sã vã concentraþi asupra unui singur fruct sau legumã, ar fi bine
sã includeþi în dieta copilului o gamã cât mai largã
din aceste produse .
Alimentele bogate în proteine sunt esenþiale
pentru dezvoltare, creºtere, refacerea þesuturilor, a
pielii ºi muºchilor - proteinele nu trebuie sã lipseascã din dieta copilului. Se gãsesc în carne, carne de
pasãre, peºte, produse lactate, ouã, nuci, seminþe,
fasole ºi legume.
Alimentele bogate în calciu au un rol foarte important în creºterea ºi dezvoltarea sãnãtoasã a oaselor ºi dinþilor. De asemenea, ele conþin vitaminele
B, A ºi D. Acestea se gãsesc în ouã, sardine cu oase
la conservã, legume, nuci, fructe uscate, legume
verzi, tofu ºi cereale integrale.
Grãsimea saturatã din aceste produse poate fi
redusã în hrana copiilor cu vârste peste 5 ani, folosind lapte, iaurt sau brânzã mult mai slabe. Totuºi,
copiii sub 5 ani au nevoie de aceste grãsimi.
Acizii graºi esenþiali Omega 3 ºi Omega 6, cunoscuþi ca acizi graºi esenþiali, nu trebuie sã lipseascã din dieta copilului, deoarece sunt vitali pentru creºterea, dezvoltarea sa, sprijinã sistemul sãu
imunitar, ajutã la construirea celulelor sãnãtoase
ale organismului ºi îndepãrteazã alergiile. Omega 6
poate fi gãsit în uleiurile de floarea soarelui, sofranas, susan, seminþe de struguri, soia, porumb, nuci.
Omega 3 este foarte important în creºterea ºi
dezvoltarea creierului. Acest acid se poate gãsi în
peºtele gras (macrou, sardine, somon), în legume
verzi, cartofi dulci, cereale integrale, fasole, seminþe
de in, ulei de seminþe de in, nuci, ulei de nuci, ulei
de canola, mãsline ºi ulei de mãsline.
 Centrul medical Bio Terra Med
www.bioterramed.ro

?
}tia[i c/...?
Pentru a funcþiona, creierul se bazeazã pe glucozã, deci când nivelul de zahãr din sânge scade,
gradul de concentrare ºi comportamentul sunt
direct afectate.
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Administrarea medicamentelor pentru copii
achizi[ionate f/r/ prescrip[ie medical/
Num/rul medicamentelor care
pot fi achizi[ionate din farmacii f/r/
prescrip[ie medical/ dep/]e]te
num/rul de boli. Indiferent de
grupa farmaceutic/ (alopate

sau homeopate) achizi[ionarea
lor se bazeaz/ pe combaterea
unor simptome, de aici
derivând ]i denumirea
de simptomatice.

Eliberarea medicaþiei OTC (over the counter) a
produs, de-a lungul anilor, atât siguranþã cât ºi accidente.
Utilizarea unui produs farmaceutic pe baza
prospectului sau a dozajului prescris pe ambalaj a
adus avantajul de informare ºi precauþie, dar în acelaºi timp ºi dezavantajul unui tratament incomplet,
întârzierea prezentãrii la medic ºi agravarea bolii.
În practica pediatricã, schemele terapeutice se
bazeazã pe greutatea sau pe suprafaþa corporalã a
copilului, simptomele prezente, precum ºi pe prevenirea suprainfecþiei sau agravarea bolii.
Succesul terapeutic fãrã colaborarea pãrinþiilor
este imposibil.

Ce pute[i face pânã ajunge[i
?
la medic?

Calea de administrare (pe gurã, analã, nazalã).
Perioada de timp cât medicamentul rãmâne
activ (de exemplu, medicamentele sub formã de
suspensie oralã, în care se adaugã apã, sunt valabile , de regulã, doar 14 zile) ºi locul în care trebuie
sã fie pãstrat medicamentul ( în frigider sau la temperatura camerei). Nu pãstraþii medicamentele în
baie sau în apropierea sursei de cãldurã! Nu congelaþi medicamentele!
 Ce trebuie fãcut dacã se omite administrarea
unei doze.
 Precizarea momentului când trebuie administrat medicamentul, înainte sau dupã masã.
 Efecte adverse sau reacþii des întâlnite.



 Intervenþii nonmedicale: repaus la pat, hidratare cu apã, igienã nazalã - folosirea umidifica torului sau nebulizatorului cu ser fiziologic sunt permise.
 Informaþi medicul despre starea copilului
prin SMS sau e-mail, nu prin telefon, astfel redu când greºelile umane de ambele pãrþi.
 Informaþia referitore la medicamentele OTC
trebuie sã conþinã:
 Denumirea medicamentului sau substanþa
activã;
 Dozajul calculat pentru afecþiune ºi greutatea
copilului, durata ºi intervalul administrãrii. În funcþie
de schema terapeuticã dozajul prescris de medic
poate sã difere de cel inscripþionat pe ambalaj (medicamente în doze mici pot fi ineficiente, iar în doze
mari, periculoase).
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Nakisa Serafinceanu
Medic Specialist Pediatru
Centrul medical Persepolis
www.persepolispediatrie.ro
continuare în numãrul urmãtor
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Alimenta[ia corect/
a copilului ]i vitaminele
Cantitatea alimentelor consumate zilnic variazã
în funcþie de vârstã, sex (bãiat sau fatã), precum ºi de
activitãþile desfãºurate zilnic. În cazul copiilor cu un
grad mare de activitate, suplimentul caloric primit zilnic trebuie sã fie mai mare decât la alþi copii, în aºa
fel încât organismul lor sã-ºi poatã extrage energia
necesarã pentru funcþionarea în bune condiþii.
Este important ca alimentaþia copilului sã fie diversã, astfel încât sã-i asigure cantitatea necesarã de vitamine ºi minerale.
În categoria cerealelor intrã cerealele integrale, orezul, orzul, porumbul etc. Alimentele recomandate în acest sens, alãturi de dozajele
necesare, sunt: 1 felie de pâine; 1/2 de canã de
orez sau paste;1 canã de cereale integrale.
Din categoria legumelor, cele mai recomandate pentru creºterea sãnãtoasã a copilului sunt
cele de culoare verde închis sau cele portocalii,
dupã cum urmeazã:
 copiii cu vârste între 4 ºi 8 ani trebuie sã
primeascã echivalentul a 1/2 de ceaºcã de legume/zi;  fetele cu vârste între 9 ºi 13 ani trebuie sã primeascã echivalentul a 2 cãni de
legume/zi;  bãieþii cu vârste între 9 ºi 13 ani
trebuie sã primeascã echivalentul a 2 1/2 cãni
de legume/zi.
Fructele, alãturi de sucul natural de fructe,
fac parte cu desãvârºire din alimentaþia sãnãtoasã ºi echilibratã a copiilor, acestia trebuind sã
primeascã 1 ceaºcã 1 1/2 de fructe proaspete/zi.
O portocalã medie conþine destulã vitamina
C pentru o zi. ªi celelalte citrice au conþinut ridicat de vitamina C, precum mango, kiwi, papaya,
cãpºunele, zmeura, dar ºi unele legume. Chiar
dacã copilul dumneavoastrã nu mãnâncã aceste
fructe, este uºor de compensat lipsa acestora,
cele mai multe sucuri de fructe conþinând 100%
din necesarul de vitamina C pentru o zi într-un
pahar.
Calciul este vital pentru dezvoltarea ºi fortifierea sistemului osos ºi, în consecinþã, dieta
copilului trebuie sã conþinã lapte ºi produse lactate - iaurt, brânzã, îngheþatã- încã de la cele mai
fragede vârste.
Copiii care au intoleranþã la lactozã ori alergie la proteinele laptelui de vacã sau copiii cãrora
nu le place laptele trebuie sã consume alte produse bogate în calciu precum legumele verzi
(spanac, broccoli), tofu, sardine ºi somon, lapte
din soia, portocalele ºi cerealele îmbogãþite cu
fier. Deoarece, uneori, copiii nu primesc destul calciu din dietã, este important sã citiþi etichetele
alimentelor ºi sã le alegeþi pe cele care conþin
20-30% din doza zilnicã de calciu pe porþie.
www.saptamanamedicala.ro

FARMACOLOGIE
Carnea, mazãrea, peºtele ºi alunele sunt
produse cu conþinut mare de fier ºi alte substanþe
nutritive necesare creºterii sãnãtoase a copilului.
În concluzie, vitaminele ºi mineralele nu trebuie
administrate decât la sfatul medicului. Dar, de cele
mai multe ori, se vor face recomandãri nutriþionale
astfel încât copilul sã obþinã din alimente vitaminele
ºi mineralele de care are nevoie.
 Centrum medical Bio Terra Med
www.bioterramed.ro
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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 15 aprilie 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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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
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Ursomax
- un detoxifiant
revolu[ionar Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor

TERAPII COMPLEMENTARE
P/p/dia

 Efect diuretic, purifica sângele, antianemic.
 Efect hepatoprotector  Stimuleazã funcþia
digestivã  Sudorific  Regleazã dezechilibrul
glandelor endocrine (în special obezitatea)  Vindecã
eczemele.

Rumex alpinus (]tevia stanelor) - creºte peristaltismul digestiv cu eliminarea deºeurilor metabolice, combate constipaþia.
Ramunculus ficaria – detoxifiant puternic recomandat ºi în afecþiunile dermatologice.

P

e agenda de lucru a cercetãtorilor de la NASA se
aflã identificarea unor modalitãþi suportabile
pentru om de a cãlãtori pe distanþe astrono-

mice.
Destinaþiile îndepãrtate implicã deplasãri cu durate de zeci de ani, ceea ce face ca suportabilitatea lor
sã fie pusã sub semnul întrebãrii.
Un fenomen biologic asemãnãtor hibernãrii poate
crea un shunt temporal cu durate variabile, în care organele vitale s-ar putea menþine în viaþã la un nivel
bazal minimal, putând supravieþui cu consumuri foarte mici.
Intrarea în hibernare se face fãrã incidente, în
schimb ieºirea din hibernare poate fi însoþitã de fenomene colaterale, generate de intoxicaþia endogenã, ca
ºi de epuizarea resurselor energetice.
Subiectul biologic posthibernare are un conþinut
exploziv, realizat prin acumularea de compuºi acizi ºi
radicali liberi. Supravieþuirea este realizatã prin detoxifiere intensã.
Ursul carpatin a selectat din multitudinea de plante care se gãsesc în pãduri în jurul scorburii pe cele cu
eficacitate excepþionalã în detoxifiere. În acest caz,
Ursomax (Elidor) devine un prototip pentru detoxifiere,
prin rapiditatea ºi eficienþa cu care eliminã din circulaþie endo ºi exotoxine.
Vom enunþa câteva proprietãþi ale plantelor care
intrã în compoziþia Ursomax (Elidor).

Allium ursinum (usturoiul ursului)

 Faciliteazã digestia, opreºte diareea, inhibã
colicile, combate constipaþia  Opreºte dezvoltarea
bacterianã pe plãgile expuse mediului extern.
 Antiinflamator puternic.
 Are efecte terapeutice în traheobronºite, pleurezie ºi TBC.
 Prin prezenþa sulfului (în cea mai mare cantitate dintre toate plantele, curãþã
organismul uman, inclusiv tubul digestiv,
eliminã metalele grele ºi pesticidele.
 Antihipertensiv prin efect ACE inhibitor-like.
www.saptamanamedicala.ro

Urtica dioica

 Antiinflamator puternic, diuretic natural, uricozuric, eliminã bacteriile din tractul urinar, reduce alergiile cutanate, curãþã sângele, reduce fenomenul inflamator articular, inhibã formarea de citokine, prostaglandine, leucotriene.
 Trateazã rinitele alergice ºi congestia nazalã.
Este antihipertensiv.
Aceastã combinaþie prodigioasã, care are ca numitor comun acþiunea lor puternic detoxifiantã, constituie primul breakfast de primãvarã al ursului carpatin
dupã 6 luni de post negru.
Fitoterapia umanã poate adopta acest algoritm
magic detoxifiant, care, printr-o acþiune de full-contact
metabolic poate elimina într-un timp record toxinele
endo ºi exogene cumulate în organismul uman.
Acest detoxifiere acþioneazã concomitent pe resorturile de eliminare fiziologicã: renal, hepatic, digestiv, cutanat.
Ursomax, prin acþiunea lui, normalizeazã constantele biologice ºi devine un instrument util ºi eficient în
multiplele agresiuni pe care le suportãm în jungla urbanã.
Se recomandã administrarea de 3-6 comprimate
pe zi în funcþie de intensitatea stresului alimentar, fizic, psihic, metabolic.
Nu s-au observat fenomene secundare.
Pentru informa[ii suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina:
0744 622 587

www.elidor.ro
Telefon: 021.335.95.63
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TERAPII COMPLEMENTARE

Energizant pediatric
- Surs/ de energie pentru
micu[ul t/u!
ine primãvara, anotimpul trezirii la viaþã ºi
al regenerãrii.
Lumea plantelor medicinale ºi a produselor apicole reprezintã un tãrâm miraculos ºi inepuizabil de energie, oferindu-ne ajutorul
lor pentru a combate senzaþia de obosealã, pentru
a crea organismului starea de bine, pentru a ne hrãni cu energia lor vitalã.
În aceastã perioadã, organismul nostru simte
nevoia sã se adapteze la schimbãrile de temperaturã, luminozitate.
În aceste condiþii, ne confruntãm cu un deficit
de vitamine ºi minerale, cauzat de alimentaþia neechilibratã ºi nesãnãtoasã din timpul iernii, crescând ºansele sã fim victime sigure ale asteniei de
primãvarã.
Populaþia viitorului este direct dependentã de
sãnãtatea copiilor de astãzi. Pentru a-þi ajuta prichindelul sã depãºeascã aceastã perioadã voios ºi
sãnãtos, trebuie sã-i asiguri necesarul de vitamine
ºi minerale esenþiale. Primii ani din viaþa unui copil
sunt esenþiali pentru consolidarea sãnãtãþii ºi formarea personalitãþii.
Plantele au capacitatea de a sintetiza toate vitaminele, în contrast cu organismul uman, care trebuie sã asigure necesarul prin alimentaþie. Vitaminele, mineralele ºi aminoacizii sunt implicaþi în toate
procesele biochimice caracteristice vieþii. Cu cât organismul este mai tânãr, cu atât nevoile de lipide, vitamine, minerale, aminoacizi ºi glucide sunt mult
mai ridicate decât la persoanele mai în vârstã.
Absenþa totalã sau parþialã a vitaminelor ºi mineralelor din alimentaþia copilului determinã apariþia unor tulburãri numite hipovitaminoze sau avitaminoze. O carenþã vitaminicã reprezintã o perturbare în mecanismul enzimatic implicat în procesele fiziologice.
Vitaminele sunt substanþe organice indispensabile catalizãrii metabolizãrii celulare ºi absolut necesare creºterii ºi dezvoltãrii armonioase a copilului.
Vitaminele sunt absorbite la nivelul intestinului subþire ºi prin piele, iar eliminarea lor se realizeazã pe
cale renalã sau intestinalã. Cele mai multe vitamine

V
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se gãsesc în alimentele de origine vegetalã ºi animalã.
Un conþinut bogat în principii biologice esenþiale au ºi
produsele apicole,
care sunt foarte eficiente în prevenirea diferitelor
afecþiuni ºi îmbunãtãþirea sistemului imunitar.
Polenul, lãptiºorul de matcã ºi propolisul asigurã elementele nutritive ºi factorii antioxidanþi naturali necesari pentru sãnãtatea, creºterea ºi dezvoltarea copilului.
În compoziþia produselor apicole se mai regãsesc proteine, aminoacizi liberi, enzime, lipide, vitamine, substanþe minerale, compuºi cu fosfor, toate
acestea având o importantã acþiune antimicrobianã
ºi antimicoticã, un rol esenþial în reacþiile ºi schimburile de gaze la nivel celular, precum ºi în metabolismul glucidic, lipidic ºi proteic, reprezentând nutrienþii esenþiali pentru procesele energetice ºi formarea scheletului.
Toate aceste minuni ale naturii le oferã copiilor
un plus de energie ºi, de aceea, Dr. Ionuþ Moraru vã
PROpune „Energizantul Pediatric” - asociere de principii naturale active care au un aport important de
aminoacizi esenþiali, vitamine, minerale ºi oligoelemente, produsul reducând stãrile de obosealã ºi
redând vitalitatea organismului copilului. În plus,
datoritã compoziþiei sale - cãtinã fruct, lãptiºor de
matcã, propolis, polen, chlorella -, susþine apãrarea
naturalã a organismului, acþionând ºi ca un antibiotic natural.
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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UNIT?{I MEDICALE
Clinici medicale

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

GRAL MEDICAL

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)

CENTRUL MEDICAL
MATEI BASARAB

Consultaþii ºi investigaþii de
specialitate
Analize medicale de
laborator
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CENTRUL MEDICAL
DR TIRON
Str. ªtirbei Vodã, nr. 94,
sector 1, Bucureºti
tel 313.50.93;
fax 313.50.24;
0722.509.810
atticia@mailbox.ro
www.tiron.ro

SOS MEDICAL GRUP

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

Str. Caragea Ioan Vodã,
Nr. 1, sector 1, Bucureºti
Tel: 021 / 212.13.43
Fax: 021 / 212.14.59
E-mail: office@sosmedical.ro
Web: www.sos-medical.net
Alergologie,
Cardiologie
Dermatologie, Diabet ºi
nutriþie, Endocrinologie

Analizã mineralã tisularã
Ortopedie
Posturologie
Ozonoterapie
Osteopatie
Acupuncturã
Medicinã generalã

Centrele Medicale
HIPERDIA
ªI PROLIFE

CENTRELE
MEDICALE PULS
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

ºi disfuncþii sexuale
Psihoterapie
Neurologie
Oftalmologie, Ortopedie
Urologie, Ginecologie
Psihiatrie, Psihologie
Pediatrie -Homeopatie copii
Gedicinã generalã
Medicinã internã
Medicinã de familie

Specialitati medicale:
- Alergologie; - Chirurgie
- Cardiologie;
- Dermatologie
- Endocrinologie
- Gastroenterologie;
- Medicina interna;
- Medicina de familie;
- Medicina muncii;
- Neurologie; - Nefrologie;
- Orl- Audiometrie;
- Oftalmologie
- Obstetrica-Ginecologie
- Oncologie - Ortopedie
- Pediatrie - Pneumologie
- Psihiatrie - Psihologie
- Reumatologie - Urologie

www.PULSMEDICA.ro
Str. Tunari, nr. 37
tel: 212.40.40
0745.12.99.44
0723.180.968
Str. Teiul Doamnei, nr. 2
tel: 242.13.76
0745.12.99.55
0723.180.969
Str. Turda, nr. 127
tel: 224.01.87
0741.20.99.65
0723.180.979

•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

•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

•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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UNIT?{I MEDICALE
CLINICA INTRO MED
Bd. Ferdinand I, nr. 31, et. 1,
sector 2, Bucureºti
Telefon: (021) 252 55 58;
(031) 805 62 95
Fax: (021) 252 55 59
e-mail: office@intromed.ro
Web: www.intromed.ro
•medicinã internã,
•cardiologie,
•pediatrie,
•endocrinologie,
•dermatologie
(inclusiv laser CO2),
•obstetricã-ginecologie,
•fizioterapie
•Ecografie: abdomen, cord,
vase, tiroidã, sân,
transvaginalã, sarcinã,
4D, Doppler color

MEDISYSTEM
CENTRU MEDICAL
Bucuresti
Bd. Timisoara, nr. 17A,
sector 6
Tel: 021 440.30.91/
440.30.92
Cardiologie, dermatologie,
ecografie, ginecologie, laborator analize medicale, medicina muncii, medicina generala, medicina interna, neurologie, oftalmologie, ORL.

CENTRUL MEDICAL
LOTUS MEDICA

LIL MED
CLINICA MEDICALA

Investigaþii medicale

Bucuresti, Suzana nr. 7, corp
1, sector 5
Telefon: (021) 420.60.55
Fax: (021) 420.58.28
www.lilmed.ro
office@lilmed.ro

Sos. Olteniþei, nr.105, bloc
intec, et.2, sector 4
332.31.41, 332.27.89,
332.63.75, 332.63.75
contact@lotusmedica.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,
Urocultura,
Sediment urinar,
Coprocultura,
Examen coproparazitologic
Radiologie –
imagistica medicala
•Ecografii:
abdominala, parti moi,
obstretica–ginecologie,
vasculara doppler

stomatologie
radiologie
analize de laborator
medicina muncii
balneofizioterapie
cabinete de specialitate
cardiologie
chirurgie
dermatologie-venerologie
ecografie
gastroenterologie
medicinã internã
nefrologie
neurologie
obstetricã-ginecologie
oftalmologie
orl
psihiatrie
psihologi
reumatologie

Centrul de esteticã ºi înfrumuseþare

Medicinã de urgenþã

Str. Aaron Florian, nr. 4,
sector 2, Bucureºti
Tel: 021-318.65.70
021-318.65.71
Fax: 021-318.65.77
Web: www.dermalogic.ro
Email: office@dermalogic.ro

AMBULANÞA SOS
Str. Caragea Ioan Vodã,
Nr. 1, sector 1, Bucureºti
021.9761
0722 333 000
0744 323 000
0788 787 000
office@sosmedical.ro
Web: www.sos-medical.net

•Tratamente faciale•
•Machiaj permanent•
•Lifting facial nonchirurgical•

SALVAREA PULS
tel: 021.9733
0749.973.973
0720.973.973
Urgente
Tratamente
Analize la domiciliu
Transport medicalizat
ECG; Ecografii

•Epilare definitivã•
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Chirurgie esteticã

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

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,
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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)
•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

0723 626 289
www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro

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

Medicina fizicã
ºi de recuperare
medicalã,
Laserterapie,
Masaj terapeutic
ºi de relaxare,
Gimnasticã medicala, Fitness
terapeutic
Kinetoterapie

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

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

Acreditare ISO.Puncte forte:
biologia moleculara, incarcarea cantitativa pentru
virusul hepatic B si C, HIV si
HPV.

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

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.

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.

Str. Ciresului nr. 1, sector 2
- Bucureti
Telefon: 021.326.27.41
E-mail:
Laborator@focusLab.ro
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