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EDITTORIAL

Programe ]i bani da,
medicamente nu!

A

nul acesta se vor cheltui pentru derularea Programului Naþional de oncologie foarte mulþi bani, aproape un miliard de
lei, pentru cã sub tratament se aflã în acest moment
100.000 de conaþionali care beneficiazã prin acest program

de tratament gratuit. Deci în medie doar cheltuielile cu medicamentele administrate celor în cauzã sunt de 10.000 lei per bolnav.
Din pãcate, aºa cum spuneam ºi altãdatã, tratarea ºi îngrijirea sãnãtãþii populaþiei nu mai este de mult o activitate pentru care cei chemaþi sã o desfãºoare trebuie sã fie înzestraþi de la naturã cu har ºi
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tate au stocurile de medicamente oncologice epuizate. Adicã pe de o
parte s-a creat un monopol pentru spitalele de profil în a distribui prin
propriile farmacii medicamentele injectabile sau perfuzabile, pe considerentul cã doar în incinta acestora procedura de administrare
este realizabilã în condiþii sigure dar s-a neglijat faptul cã în acest caz
existã riscul ca pacientul bolnav sã fie la cheremul farmaciilor din spital. Mai corect ai fi fost ca pacientul sã-ºi procure dozele de medicament tot pe bazã de reþetã de la orice farmacie doreºte ºi doar injecþia sau perfuzia s-o facã în spital.
 C/lin M/rcu]anu
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NOUT?{I

Rupe lan[ul infec[iei
Copii sunt în permanen[/ expu]i virusurilor ]i bacteriilor.
Suntem foarte aten[i la s/n/tatea copiilor no]tri ]i a întregii
familii. Ne educ/m copii s/ se spele cât mai des pe mâini,
mai ales c/ foarte multe boli se r/spândesc din cauza
unei igiene precare. Dar ce putem face când suntem în
locuri de joac/ sau în spa[ii unde nu avem acces la ap/ ]i
s/pun? Pentru astfel de situa[ii este recomandat s/ ai la
îndemân/ gelul antibacterian pentru mâini Dettol.
Substanþa activã din acesta distruge 99,9%
dintre bacteriile ºi virusurile comune, inclusiv pe
cele rãspunzãtoare pentru rãcealã ºi gripã. Gelul
antibacterian Dettol este testat dermatologic ºi are
un miros plãcut. În plus este mic ºi îl poþi strecura
în geantã pentru a-l folosi oriunde ai nevoie.
Dettol vine în ajutorul tãu cu încã 2 produse
antibacteriene ºi anume: spray-ul pentru suprafeþe

ºi sãpunul lichid . Spray-ul pentru suprafeþe Dettol
poate fi folosit atât în bucãtãrie cât ºi în baie, practic pe toate suprafeþele care prezintã un risc de
transmitere a microbilor.
Produsele antibacteriene Dettol sunt disponibile în farmacii, fiind singura gamã recomandatã
de Societatea Romanã de Pediatrie.

Sanador inaugureaz/ primul spital privat
cu servicii medicale complete din Rom`nia

Sanador, unul dintre operatorii de top de pe
piaþa serviciilor medicale private din România,
anunþã deschiderea primului spital clinic cu servicii
medicale complete. Noul spital Sanador, care asigurã tratament inclusiv pentru situaþiile de urgenþã, a fost dezvoltat în urma unei investiþii de 40 de
milioane de euro.
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Cu o suprafaþã totalã de 18.000 de mp ºi o
capacitate de 290 de paturi, Spitalul Sanador
dispune de cele mai noi tehnologii, aparaturã de
ultimã generaþie, personal medical profesionist,
oferind tratamente la standarde europene.
Spitalul Sanador, situat în centrul Bucureºtiului, pe Strada Sevastopol nr. 9, cuprinde toate specialitãþile medicale ºi chirurgicale, fiind singular,
din acest punct de vedere, pe piaþa de profil din
România. De asemenea, aici se regãsesc ºi arii mai
puþin abordate în sistemul privat, cum ar fi cardiologia intervenþionalã ºi ESWL (Extracorporeal
Shock Wave Lithotripsy – tehnica modernã minim
invazivã de tratament a litiazei reno-ureterale).
Oferind confortul unui hotel de 5 stele, spitalul
dispune de un bloc operator format din 7 sãli de
operaþie, 17 posturi de terapie intensivã pentru
adulþi, 7 posturi de terapie intensivã neonatologie,
ºi compartiment de primiri urgenþe adulti ºi copii
copii.
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JURNAL DE SARCIN?
Cord Blood Center sus[ine

Cercetarea medical/ de vârf
în domeniul celulelor stem
Prima banc/ de celule stem din Rom`nia ]i
Institutul Na[ional de Patologie "Victor Babe]"
au semnat un parteneriat f/r/ precedent \n
medicina regenerativ/ din Rom`nia.
Scopul acestui parteneriat este acela de a
sus[ine cercetarea telocitelor \n vederea realiz/rii unor pa]i importan[i \n medicin/ care
vor avea ca finalitate salvarea multor vie[i.

Ce sunt telocitele?

Sunt niste celule cu un corp mic, dar cu prelungiri extrem de lungi (asemãnãtoare prelungirilor neuronilor), prezente în aproape toate organele corpului. Rolul telocitelor este acela de telecoordonare, la
distanþã, prin intermediul prelungirilor lor extrem de
lungi ºi subþiri, a altor tipuri celulare, de stabilire de
contacte de tip “sinapse stromale” cu acestea ºi de
comunicare prin intermediul unor structuri microveziculare – exozomi.
În momentul de faþã echipa de cercetãtori, condusã de Acad. L. M. Popescu, pune accentul pe modul în care telocitele pot ajuta celulele stem. “Ipoteza noastrã este cã Telocitele pot ghida celulele stem
în þesutul afectat ºi le pot stimula ºi controla diferenþierea în celulele noi, funcþionale. În momentul
de faþã lucrãm la modele experiementale în care sã
putem analiza în detaliu acest fenomen” a declarat
Bogdan O. Popescu Directorul ºtiinþific al Institutului
“Victor Babeº”. Cu alte cuvinte, tandemul telocitecelule stem poate fi descris în termeni simpli astfel:
“celulele stem sunt autovehiculele, iar telocitele asigurã strãzile”.
Echipa de cercetãtori a studiat prezenþa Telocitelor atât în organe cavitare (inimã, tub digestiv,
uter, trompe uterine) cât ºi necavitare (plãmân, pancreas, glandã mamarã, placentã), dar ºi în înveliºul
organelor (pleura, pericard, peritoneu). Una dintre
cele mai interesante lucrãri este cea legatã de prezentã ºi rolul Telocitelor în “repararea cardiacã”
dupã infarct miocardic, implicarea Telocitelor fiind
de maximã importanþã în cooperare cu celule stem
fie preexistente în inimã, fie injectate. O altã noutate în ceea ce priveste rolul benefic al Telocitelor este
descoperirea ce vizeazã repararea pulmonarã ºi refacerea muschiului scheletic.
www.saptamanamedicala.ro

Cord Blood Center RO este prima bancã de
celule stem din România, lider naþional ºi deschizãtor de drumuri în domeniu: a efectuat prima recoltare de celule stem în sistem privat din România
(martie 2006), a deschis, la Cluj, primul laborator de
procesare de sânge placentar ºi prima bancã de
celule stem din România, autorizatã pentru a realiza
procesarea ºi depozitarea grefelor de celule stem
din sângele placentar (iulie 2008) ºi a inaugurat, în
martie 2009, prima bancã de celule stem din Bucureºti.
Cord Blood Center face parte din grupul internaþional cu acelaºi nume ce este prezent în 6 þãri
europene (Austria, Cehia, Italia, România, Slovacia
ºi Ungaria). În 2004, acesta a eliberat prima grefã
de sânge placentar din Europa pentru efectuarea
unui transplant autolog (într-un caz de meduloblastom) ºi este membru al World Marrow Donor Association (WMDA) ºi membru asociat al NetCord, acestea fiind douã dintre cele mai importante organizaþii internaþionale din domeniul celulelor stem.
În 2010, Cord Blood Center a anunþat un alt eveniment în premierã în domeniul family bankingului
de la noi din þarã: eliberarea primei grefe de sânge
placentar de la o bancã de celule stem din România, în urma cãreia viaþa unui copil bolnav de talasemie va putea fi salvatã. La finalul anului, compania
a lansat în premierã naþionalã ºi în exclusivitate programul “Suport pentru transplant”, prin care se
oferã un sprijin financiar de pânã la 185 000 Euro
clienþilor care au recoltat sânge placentar pentru
copiii lor pentru cazul în care în viitor aceºtia pot
avea nevoie de efectuarea unui transplant în strãinãtate.

www.cordcenter.ro
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JURNAL DE SARCIN?

Preg/tirea prenatal/ LAMAZE

C

ând o femeie rãmâne însãrcinatã ºi conºtientizeazã acest lucru, pune întrebãri despre
sarcinã ºi momentul naºterii. Rãspunsurile
pot fi sau nu conforme cu realitatea, pot sã
ajute sau sã încurce viitoarea mamã.
Când sarcina creºte, dorinþa de informare se îndreaptã spre cele douã variante de naºtere, la tot ce
se întâmplã când se apropie momentul. Viitoarea mamã trebuie sã primeascã aceste informaþii de la persoane autorizate, care sã o facã sã înþeleagã cã sarcina ºi naºterea sunt perioade fiziologice din viaþa ei, cã
aºa s-a întâmplat dintotdeauna cu femeile, cã naºterea naturalã este cea mai sigurã pentru ea ºi pentru
mica fiinþã. Va trebui sã afle cã durerile de travaliu ºi
de naºtere sunt normale, cã poate învãþa încã din ultimul trimestru de sarcinã ce înseamnã acestea ºi cum
sã le reducã, ce înseamnã anestezia pentru ea sau
pentru copil, cã cezariana implicã dureri dupã naºtere.
Se ºtie cã durerile (în travaliu ºi naºtere) sunt
consecinþa contracþiilor care ajutã la coborârea bebeluºului. Mama trebuie sã afle cât mai multe despre
stadiile travaliului, metodele de respiraþie ºi de reducere a durerii în travaliu ºi în momentul expulziei. Lipsa de informaþii, informarea incompletã sau eronatã
genereazã experienþe nefavorabile. Toate acestea
sunt cuprinse în cursurile de pregãtire prenatalã Lamaze.

Tehnica a fost descoperitã în anii ’40 de dr. Fernand Lamaze ºi a fost influenþatã în timp de tehnicile
sovietice, adicã exerciþii respiratorii ºi de relaxare, cu
ajutorul unei moaºe. Acum, tehnica Lamaze promoveazã o filozofie de educare a viitoarei mame în legãturã cu perioada sarcinii ºi cu momentul naºterii.
Informaþiile predate la aceste cursuri de pregãtire
prenatalã folosesc o bazã medicalã solidã ºi una psihologicã, cei care o practicã fiind instruiþi în domeniul
sfârºitului perioadei de sarcinã, al momentului
naºterii ºi al perioadei de lehuzie.
La astfel de cursuri au acces ambii pãrinþi, pentru cunoaºterea acelui moment din viaþa cuplului, dar
ºi pentru implicarea tatãlui în cunoaºterea timpurie a
bebeluºului ºi a problemelor din jurul lui. Tot aici va
afla ºi despre depresia post partum ºi soluþiile care
fac ca acest lucru sã aibã cât mai puþine urmãri.
Viitorii pãrinþi vor afla ºi despre îngrijirile micuþului
imediat dupã naºtere sau dupã ce se ajunge cu el
acasã, cât de important este sã-ºi hrãneascã copilul
natural, despre beneficiile laptelui matern.
Dacã travaliul ºi naºterea sunt traumatizante,
mama va fi surprinsã de propria-i experienþã, de ceea
ce i s-a întâmplat, ºi va avea nevoie de mult sprijin din
partea celor din jur.
O experienþã pozitivã pe perioada travaliului ºi
naºterii ajutã mama sã se poatã orienta spre propriul
bebeluº, sã-l cunoascã, sã înveþe împreunã ce înseamnã alãptarea, sã fie atentã la nevoile lui.
Totodatã, prin pregãtirea prenatalã Lamaze, accesarea de cãtre viitorii pãrinþi a informaþiilor despre îngrijirea nou-nãscutului în primele sãptãmâni de viaþã
îi ajutã sã devinã mai încrezãtori în ei, mai atenþi unul
cu altul. Proaspãtul tãtic va ºti cum sã se poarte ºi
cum sã aibã grijã de bebe, dar ºi de soþia lui, va ºti ce
decizii sã ia.
O viitoare mamã poate deveni extrem de vulnerabilã dacã nu are cunoºtinþe exacte despre corpul ei
sau despre ce se întâmplã când aduce pe lume acea
minune din viaþa ei.
Informarea corectã conferã un sentiment de siguranþã ºi ajutã în luarea celei mai bune decizii. Deciziile
bine luate duc spre experienþe pozitive, reuºite sigure.
 Psih. Roxana Alina Olaru
Clinica medicalã Sport Med Center
www.sportmedcenter.ro
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PUNCT DE VEDERE

Bevacizumab
în oftalmologie?
- continuare din numãrul trecut 





Este sigur/ utilizarea
bevacizumabului \n oftalmologie?
Ce efecte adverse pot ap/rea \n
urma administr/rii medicamentului:
generale sau locale?
Rezultatele ob[inute sunt
satisf/c/toare, bune sau foarte
bune?

În general, se fac trei injecþii la interval de o lunã
între fiecare, urmate de o tomografie (OCT) de control, care se realizeazã la 2 luni dupã ultima injecþie;
dar tratamentul se particularizeazã pentru fiecare
situaþie în parte, existând ºi posibilitatea injectãrii
simultane ºi de substanþe antiinflamatoare (triamcinolon), când este necesar. Anestezia este topicã ºi
se realizeazã cu picãturi.
Pacientul trebuie sã urmeze un tratament preoperator, de douã zile, înaintea fiecãrei injecþii, în
scopul prevenþiei unor posibile infecþii intraoculare,
precum ºi unul postoperator, de cinci zile, dupã fiecare injecþie.
Dat fiind faptul cã, în situaþiile în care este indicatã administrarea intraocularã a bevacizumabului,
acuitatea vizualã a pacientului nu este foarte bunã,
acesta trebuie sã înþeleagã cã scopul injecþiilor este
în primul rând o încercare de oprire a evoluþiei bolii
sale, de conservare a unei acuitãþi vizuale utile, de
prevenire a deteriorãrii acesteia, ºi nu o revenire
spectaculoasã.
În ceea ce priveºte reacþiile adverse, acestea nu
trebuie confundate cu cele care apar dupã administrarea sistemicã a medicamentului (în perfuzie),
pentru cã, în situaþia utilizãrii intraoculare, cantitatea de medicament folositã este infinit mai micã, iar
gradul de absorbþie la nivelul organismului, mult
mai redus. Astfel, extrem de rar pot sã aparã leziuni
corneene ºi retiniene, dezlipire de retinã, cataractã,
glaucom, hipotonie, hemoragie ocularã sau infecþie
ocularã (endoftalmitã).
În concluzie, se considerã sigurã ºi eficientã injectarea intravitreanã a bevacizumabului, conform
Societãþii Române de Oftalmologie ºi Societãþii Rowww.saptamanamedicala.ro

mâne Retina, în condiþiile în care se respectã indicaþiile de tratament: medicii oftalmologi care practicã
aceastã terapie trebuie sã dispunã de o bunã cunoaºtere a patologiei retiniene pentru care este
indicat bevacizumabul, sã aibã o bunã experienþã în
efectuarea acestor injecþii intravitreene în depline
condiþii de sterilitate.
Dr. Miruna Nicolae
Medic Specialist Oftalmolog
Doctorand în }tiin[e Medicale
Clinica de Oftalmologie AMAOPTIMEX
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PUNCT DE VEDERE

Cataracta congenital/
]i impactul ei
la copilul mic
Dr. Gabriela Birlea
Clinica de
Oftalmologie Oftapro

De ce apare cataracta la vârst/
mic/?

În peste 60% din cazurile de cataractã congenitalã
bilateralã sau unilateralã cauza nu poate fi depistatã.
Cel mai adesea, cataracta bilateralã are caracter ereditar, astfel cã pãrintii copiilor afectaþi prezintã diverse
tipuri de opacitãþi cristaliniene. Infecþiile intrauterine
transmise de la mamã la fãt (rubeola, citomegalovirus,
varicelã, sifilis, toxoplasmoza, herpes) sau boli metabolice (galactozemia, diabet º.a.), endocrine, anomalii cromozomiale (sdr. Down) sau craniofaciale ale copilului
sunt câteva din afecþiunile sistemice asociate cu apariþia cataractei fie de la naºtere, fie ulterior în perioada
de infant sau mai târziu în copilãrie. Cataracta unilateralã se asociazã de regulã cu anomalii de dezvoltare
ocularã (lenticonul posterior, persistenþa vitrosului primitiv).

Când suspect/m prezen[a cataractei
la copilul sugar?

Nu întotdeauna sunt semne evidente ale prezenþei
cataractei cum ar fi o patã de culoare albã în aria pupilei, situaþie care i-ar alarma pe pãrinþi. De cele mai
multe ori existã semne indirecte, ca urmare a instalãrii
unei vederi scãzute. Incapacitatea de a urmãri ºi fixa
obiecte din jur sau apariþia nistagmusului (ochii jucãuºi) la un sugar de 3 luni pot fi cauzate de prezenþa
cataractei congenitale bilaterale. Cataracta monolateralã poate rãmâne “ascunsã” un timp mai îndelungat fiind uneori depistatã doar când se asociazã ºi strabismul pe ochiul afectat.
Astfel, se impune un consult oftalmologic precoce
la toþi copiii cu istoric familial de cataractã congenitalã
8

Cataracta - opacifierea cristalinului este cunoscut/ ca o afec[iune specific/ persoanelor \n v`rst/,
redob`ndirea vederii \n cazul acestora fiind posibil/ \n urma tratamentului chirurgical. În cazul copiilor,
prezen[a cataractei \nc/ din perioada de nou-n/scut are implica[ii
vizuale importante. Primele luni de
via[/ reprezint/ o perioad/ de imaturitate vizual/, c`nd ariile vizuale din
creier se dezvolt/ ca r/spuns la stimulul vizual perceput de ochi.
Opacit/[ile cristaliniene semnificative
\mpiedic/ transmiterea adecvat/ a
stimulului vizual c/tre retin/, iar o
imagine retinian/ ce[oas/ prezent/
\n aceast/ perioad/ critic/ va genera o ambliopie sever/ ]i ireversbil/.
(chiar dacã la morfologia fetalã nu s-au depistat opacitãþi în cristalin), dacã mama a prezentat în sarcinã o
boalã infecþioasã cu erupþie cutanatã ºi febrã sau
dacã pãrinþii constatã modificãri ale reflexului roºu pupilar (aºa-numitul aspect de “ochi roºii” în fotografiile
cu blitz).

Când trebuie operat/ cataracta la
copilul mic?

Opacitãþile cristaliniene situate în axul vizual, mai
mari de 3 mm ºi care împiedicã vizualizarea retinei la
examenul fundului de ochi trebuie îndepãrtate chirurgical cât mai repede posibil dupã depistarea lor. O
astfel de cataractã prezentã la un nou-nãscut necesitã
tratament chirurgical în primele sãptãmâni de viaþã.
Tehnicile chirurgicale actuale permit o chirurgie impecabilã, dar care, dacã este instituitã prea târziu,
duce la rezultate vizuale slabe. Toþi copiii operaþi de
cataractã la vârstã micã necesitã urmãrire periodicã
riguroasã. Ei nu trebuie neglijaþi sub impresia unei operaþii reuºite din punct de vedere tehnic. Implantul de
cristalin artificial la vârstã micã (<1 an) se asociazã cu
risc de apariþie a cataractei secundare ºi a instalãrii
miopiei în raport cu modificarea lungimii axiale a globului ocular la aceastã vârstã. Recuperarea vizualã trebuie instituitã imediat postoperator prin prescrierea de
ochelari pentru corecþia viciilor de refracþie restante
sau a diferenþelor de dioptrii între cei doi ochi, precum
ºi prin tratament de dezambliopizare intensã (acoperirea “ochiului bun”) în cazul cataractei congenitale unilaterale.
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GASTROENTEROLOGIE

Ce este colonhidroterapia?
Colonhidroterapia reprezint/ o
metod/ complex/ ]i natural/ de
detoxifiere a organismului ]i de restabilire complet/ a tranzitului intestinal
]i difer/ \n totalitate de clisma
obi]nuita sau du]ul intestinal.
Cur/[area intestinal/ se face cu ajutorul unei aparaturi moderne, folosind
apa filtrat/, purificat/ ]i ozonizat/.
Pot fi folosite ]i ceaiuri pe baz/ de
plante, care sunt introduse \n cuva
special/ a dispozitivului medical de
colonhidroterapie ]i care asigur/ o
mai bun/ cur/[are a intestinului gros,
fiind un mai bun cicatrizant,
antiinflamator ]i antibacterian.

P

rocedura în sine dateazã de peste o sutã de
ani. Încã din antichitate se acorda o deosebitã atenþie curãþãrii profunde a colonului. Un
proverb vechi spunea cã “MOARTEA ORGANISMULUI STÃ ASCUNSÃ ÎN INTESTINE”! Acest proverb constituie un avertisment pentru era modernã.
Aparatele actuale de colonhidroterapie sunt performante ºi asigurã o permanentã urmãrire a pacientului pe tot parcursul ºedinþei de tratament. Procedura de colonhidroterapie ajutã la eliminarea
completã a materiilor fecale ºi reziduale aflate în
stare de putrefacþie restante ºi blocate în pereþii intestinului gros, chiar ºi a germenilor sau a paraziþilor
prezenþi uneori la acest nivel, a substanþelor greu de
eliminat.

Care sunt beneficiile acestei proceduri de
colonhidroterapie?

z tratamentele de slãbire au un rezultat mai rapid ºi de lungã duratã
z se îmbunãtãþeºte circulaþia perifericã
z se amelioreazã durerile articulare
z dispar migrenele, insomniile ºi se reduce nivelul de stres
z din punct de vedere dermatologic se vede o
îmbunãtãþire radicalã a calitãþii pielii, devenind mai
luminoasã ºi mai tonifiatã
z se rezolvã problema acneei severe
z se reduc petele întunecate de pe tegument
z se detoxifiazã ficatul ºi vezica biliarã
z se ridicã nivelul de imunitate a organismului
z se regleazã ciclul menstrual
z dispare edemul picioarelor
z organismul devine energic ºi dornic de viaþã
etc.

Care sunt contraindica[iile?
Nu se permite sã se facã ºedinþele de colonhidroterapie dacã sunt:
z
z
z
z
z
z
z

operaþii recente la nivel abdominal
în timpul menstrei
sarcinã avansatã de peste trei luni
hemoroizi în stare sângerândã
anemie severã
epilepsie
cancer rectal

Ce reprezint/ în sine ]edin[a
de colonhidroterapie?

Prin colonhidroterapie:
z se regleazã tranzitul intestinal, se trateazã
constipaþia, diareea, se reduce balonarea
z se eliminã masele reziduale, aflate în stare
de putrefacþie ºi blocate la nivel intestinal
z se trateazã celulitã
10

Maia Cazimov
Administrator Geiran Estetic
www.geiran-estetic.ro

În timpul ºedinþei de colonhidroterapie pacientul
stã întins pe patul de tratament, fiind conectat la
aparat. Sedinþa de detoxifiere dureazã 40 de minute. Pe parcursul procedurii, în intestinul gros circulã
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aproximativ 30 de litri de apã preparatã pentru tratament, dizolvând ºi eliminând toxinele. Procedura
nu este dureroasã. Chiar dupã prima ºedinþã de detoxifiere se constatã o îmbunãtãþire ºi o stare de
bine a organismului.
În funcþie de culoarea masei fecale eliminate se
pot face unele diagnosticãri:
z
z
z
z
z

culoare neagrã - toxicitate maximã
culoare albã - otrãvire cu imunosupresive
verde-albãstrui - chimioterapie
verde - maladie hepatobiliarã
mucus - colitã

Câte ]edin[e de tratament se fac?
Pentru a întreþine o bunã stare a sãnãtãþii organismului se recomandã ca, o datã pe an, sã se facã
un curs de detoxifiere a intestinului gros. Cursul de
tratament constã în 3-6 ºedinte sau 10, dupã caz,
adicã, dacã existã constipaþie cronicã ºi se eliminã
multã masã rezidualã. Primele 3 ºedinþe se recomandã a fi fãcute o datã la 2-3 zile, apoi se continuã
cu una pe sãptãmânã dupã caz.
SC GEIRAN ESTETIC SRL este UNIC DISTRIBUITOR al aparatelor de colonhidroterapie în România, reprezentând marca TRANSCOM. Scopul ei
este de a plasa pe piaþa româneascã acest concept
de colonhidroterapie, ca fiind cea mai bunã ºi
eficientã metodã naturalã de detoxifiere a organismului ºi cuprinzând un spectru larg de afecþiuni, cu
ajutorul celor mai moderne aparate.
SC GEIRAN ESTETIC SRL asigurã distribuþia aparaturii de colonhidroterapie, ºcolarizare, service, garanþie ºi transport. Aparatele marca TRANSCOM, al
cãror reprezentant suntem, are experienþã ºi deþine
o gamã largã de aparaturã pentru colonhidroterapie
ºi echipamente în spitalele ºi centrele medicale din
întreaga lume. Mai nou, aparatura de colonhidroterapie este binevenitã ºi în centre SPA, saloane de
înfrumuseþare, cabinete dermatologice, psihologice,
dar ºi în cabinete de detoxifiere, specializate în colonhidroterapie.
Atât pentru efectuarea unui curs de tratament
de detoxifiere a organismului cât ºi pentru cei interesaþi de achiziþionarea aparatelor ºi echipamentelor de colonhidroterapie puteþi accesa site-ul
www.geiran-estetic.ro ºi puteþi sã ne scrieþi la adresa
de e-mail: cazimov_maia@yahoo.com
tel.+40 0727 86 47 15
www.saptamanamedicala.ro
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Constipa[ia
- cauzele apari[iei ]i preven[ia O persoan/ sufer/ de constipa[ie dac/ are scaune de consisten[/ crescut/ la
intervale de peste trei zile sau dac/ are mai pu[in de trei scaune/s/pt/m`n/.
Prevenirea constipa[iei poate fi realizatã
prin combaterea la timp a factorilor care o produc.
Pentru cã principala cauzã a constipaþiei cronice,
care poate fi combãtutã, este atenuarea sau dispariþia reflexului de defecaþie ca urmare a neascultãrii chemãrii la scaun, evitarea constipaþiei este
posibilã în primul rând prin întreþinerea sau dezvoltarea acestui reflex. Educarea copiilor este foarte
importantã din acest punct de vedere. De la cea mai
fragedã vârstã, copii trebuie sã fie deprinºi sã dea
ascultare chemãrii naturale la scaun ºi nu vor fi împiedicaþi a avea scaun atunci când simt nevoia.
La vârsta ºcolarã, copiii vor fi lãmuriþi asupra
importanþei evacuãrii regulate a intestinului. Ei vor fi
încurajaþi sã „se cearã afarã” chiar în timpul orelor
de curs, dacã chemarea este suficient de imperioasã. Pãrinþii îi vor învãþa pe copii sã-ºi stabileascã
ore de evacuare, de preferinþã dimineaþa, la deºteptare sau dupã gustarea de dimineaþã, ori la prânz,
dupã ce au mâncat.
O dietã bogatã în alimente precum pâinea integralã, fructe ºi legume, vã poate ajuta sã preveniþi
apariþia constipaþiei. De asemenea, asiguraþi-vã un
consum optim de lichide; sucurile de fructe ºi legume pot ajuta la regularizarea scaunelor (suc de spanac, suc de mere ºi struguri).

Prunele, chiar ºi uscate, au un conþinut mare de
fibre, astfel cã previn bolile de inimã ºi pãstreazã
tractul digestiv sãnãtos. În plus, previn constipaþia.
Conþin nu doar betacaroten, ci ºi potasiu, fier (care
ajutã la absorbþia Vitaminei C), Vitamina A, C, B1,
B2 ºi B6.

Evitarea sedentarismului - practicarea mersului în timpul liber, a plimbãrilor, exerciþiilor de gimnasticã sau a unui sport sunt foarte utile pentru tonifierea musculaturii abdominale, atât de importantã pentru evacuarea în bune condiþii a intestinului.
Cauzele constipa[iei

Deºi adesea constipaþia este rezultatul a ceea
ce nu consumãm, mai degrabã decât a ceea ce
mâncam, unele alimente ar trebui sã intre pe lista
celor care nu trebuie sã se regãseascã
prea des în dietã. Aici intrã tot ceea ce
este sãrac în fibre, mai ales alimentele
cu multe proteine - cum e carnea sau
lactatele - ºi carbohidraþii, cum e cazul
produselor de patiserie, pastelor, cerealelor ºi deserturilor dulci, care conþin
fainã albã rafinatã. Tot aici trebuie sã
intre ºi alimentele sãrate sau bãuturile
alcoolice, care, pentru cã deshidrateazã,
au ca urmare constipaþia.
 Centrum medical
Bio Terra Med
www.bioterramed.ro
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Detoxifierea în st/rile comatoase

D

etoxifierea este un concept concretizat într-un
esafodaj teoretic si practic. Observaþiile multicentrice au confirmat cã printr-o alimentaþie haoticã ºi un stres prelungit se poate
induce formarea de reziduuri care nu se mai pot elimina în totalitate.
Aceste reziduuri se acumuleazã treptat producându-se intoxicaþii grave cu efecte nefavorabile asupra proceselor fiziologice.
Procedurile de detoxifiere sunt variate adresându-se atât organismului aparent sãnãtos cât ºi celor
cu patologie asociatã.
Pentru pacientul comatos de etiologie traumaticã, neurovascularã sau metabolicã, date fiind fragilitatea fiziologicã ca ºi deficienþele de comunicare
uneori insurmontabile, procedurile de detoxifiere au
fost rareori practicate.
Lipsa de feedback este un motiv suplimentar cel
puþin în fazele iniþiale ce privesc abordul rezervat al
pacientului comatos.
Prezenþa unor rezerve biologice semnificative
poate încuraja detoxifierea.
www.saptamanamedicala.ro

Pacientul comatos este prizonierul propriei patologii ºi a modului de abordare alopat.
Investigaþiile de laborator ºi clinice trebuie sã excludã insuficienþele de organ care pot reprezenta o
contraindicaþie în ceea ce priveºte detoxifierea.
Regimul alimentar neadecvat, stresul cotidian la
care suntem supuºi, folosirea haoticã a antibioticelor determinã ºi tulburãri frecvente la nivelul tractului digestiv – sindromul colonului iritabil. Astfel, microflora normalã a tubului digestiv se distruge. Apar
tulburãrile de tranzit intestinal, o absorbþie mai scãzutã a nutrienþilor, balonãrile ºi flatulenþa, intoleranþa faþã de unele alimente. De asemenea, se deschide o breºã în mecanismele de apãrare a organismului, astfel încât microorganismele patogene cu
poarta de intrare la nivel digestiv pot ataca organismul (se pot localiza ºi începe sã se dezvolte colonii
de Escherichia colli, Helicobater pylori etc.). Creºte
riscul de apariþie a gastritei, a ulcerului. Flora de putrefacþie de la nivelul colonului se dezvoltã excesiv,
tulburând echilibrul normal, apãrând simptomele
colonului iritabil.
13

Rezultatul mamoplastiei de reducere

ESTETIC?

Mamoplastia
de reducere
- partea a III-a Cum v/ ve[i sim[i ]i cum ve[i ar/ta
dup/ opera[ie?

A doua zi dupã operaþie veþi fi încurajatã sã
coborâþi din pat. Dupã câteva zile, vã veþi putea
miºca mai confortabil. Se va evita aplecarea, ridicarea obiectelor grele, dar ºi ridicarea braþelor, deoarece aceste activitãþi vor cauza o creºtere a
edemului ºi sângerarea. Veþi fi instruite sã dormiþi
pe spate pentru a nu presa sânii. Orice drenaj va fi
suprimat la 1-2 zile, timp în care se vor schimba ºi
pansamentele. Veþi fi sfãtuitã sã purtaþi o bustierã
pentru câteva sãptãmâni pânã când va dispãrea
edemul. Firele se vor scoate dupã 7-21 zile. Este
posibil ca sensibilitatea sã fie mai scazutã în zona
areolei, însã doar temporar. Va dura totuºi sãptãmâni, luni sau aproape un an pânã când aceasta
va reveni la normal. Va fi necesar mai mult timp pentru ca sânii sã capete o formã mai apropiatã de cea
normalã. Cicatricile vor fi la început roºii sau roz,
pentru mai multe luni dupã operaþie.

Când v/ ve[i relua activit/[ile
normale?

Dupã operaþie veþi avea sâni mai mici ºi mai
fermi. Fãrã a mai fi deranjatã de greutatea sânilor
veþi putea practica sport ºi orice activitãþi fizice. Cicatricile postoperatorii se vor vindeca ºi se vor decolora în timp. Totuºi, este
important sã ºtiþi cã ele vor
fi permanente ºi, la anumite
persoane, sunt mai vizibile.
Din fericire, inciziile în
aceastã operaþie sunt situate în zone care sunt acoperite bine, chiar ºi în cazul
unui decolteu adânc. Mamoplastia vã va schimba
dramatic aspectul. Din
acest motiv vã trebuie ceva
timp sã vã acomodaþi cu
noua înfãþiºare. Numãrul
pacientelor satisfãcute dupã aceastã intervenþie este
comparativ mai mare decât în alte proceduri.

Cât va dura rezultatul?

Cu excepþia situaþiilor în care slãbiþi foarte mult
sau alãptaþi, sânii vor rãmâne într-o formã constantã. Oricum, gravitaþia ºi îmbãtrânirea afecteazã mãrimea ºi forma sânilor la toate femeile. Dacã, dupã
mai mulþi ani, nu mai sunteþi satisfãcutã cu forma
sânilor, puteþi face o mamoplastie de ridicare (lifting).

Conduita postoperatorie

Dupã mamoplastia de reducere vã veþi relua
activitatea în câteva sãptãmâni, în funcþie de munca
dvs. De multe ori, va trebui sã renunþaþi la anumite
activitãþi care presupun efort fizic. Se vor evita relaþiile sexuale pentru cel puþin o sãptãmânã, dupã
care se va avea o grijã mai accentuatã pentru cel
puþin ºase sãptãmâni.

La indicaþia chirurgului, este obligatoriu sã veniþi
la control periodic, pentru a se evalua rezultatul în
timp.
Aceste informaþii au ca scop introducerea în noþiunile de bazã ale intervenþiei chirurgicale.
Dacã vã gândiþi la aceastã operaþie, pentru
orice nelãmurire ºi întrebare apelaþi la medicii clinicii Aesthetic Line.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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In dorinta de a fur- tar). Fiecaniza intreaga gama a re pacient
serviciilor medicale, b e n e f i Sanador a deschis pri- ciaza de halat, prosoape, papuci, obiecte de toaleta
mul spital privat cu ser- de unica folosinta, un telefon mobil avand buton de
vicii medicale com- “call nurse”cu ajutorul caruia poate apela si comuniplete, in care se asigu- ca direct cu asistentele de pe sectie si cu alte perra tratament inclusiv soane din afara spitalului. Pe toata durata spipentru situatii de ur- talizarii, catering-ul este asigurat de City Grill, fiecare
genta.
pacient beneficiind de mai multe tipuri de meniuri
Cu o suprafata to- personalizate in functie de afectiuni si de varsta,
tala de 18.000 de mp meniuri strict monitorizate de dieteticienii spitalului.
si o capacitate de 290
Fisa medicala a fiecarui pacient aflat in baza de
de paturi, Spitalul Sa- date poate fi vizualizata “on line”, in orice punct de
nador dispune de cele lucru Sanador, detinand un sistem complet informamai noi tehnologii, apa- tizat al programarilor, fiselor medicale si rezultatelor
ratura de ultima gene- investigatiilor paraclinice.
ratie, personal medical
Spitalul dispune si de o sala de conferinte si un
profesionist cu o vasta amfiteatru cu o capacitate de 100 de persoane,
experienta, oferind tra- dedicate simpozioanelor, cursurilor, manifestarilor
tamente la standarde medicale.
europene.
Spitalul Sanador, situat in centrul Bucurestiului,
Infiintat in anul pe Strada Sevastopol, nr. 9, la 200 de metri de Piata
2001, Sanador a cu- Victoriei, cuprinde toate specialitatile medicale si
noscut o dezvoltare chirurgicale, fiind singular, din acest punct de vecontinuã, în prezent dere, pe piata de profil din Romania.
deþinând cel mai mare
spital multidisciplinar
privat din þarã, trei clinici (Victoriei, Decebal, Baneasa) si douã laboratoare in Bucuresti. Echipa medicala de exceptie si
complexitatea serviciilor medicale oferite fac din
Sanador un nume de referinþã in domeniul medical
privat.
Spitalul este deservit de 7 lifturi, are 125 locuri
de parcare in cele 3 subsoluri (acces direct in spital cu 4 lifturi), o
cafeterie, punct de presa, florarie, Specialitatile medicale disponibile sunt:
farmacie. Spitalizarea se face in z Alergologie si Imunologie Clinica
rezerve cu un pat sau cu doua pa- z Cardiologie Cardiologie pediatrica Dermato-venerologie
turi, fiecare avand consola de z Diabet zaharat, boli de nutritie si metabolism
gaze medicale si dotare de 5 * (fo- z Endocrinologie/ andrologie Epidemiologie
toliu sau canapea extensibile, z Gastroenterologie Genetica medicala
televizor LCD, frigider minibar, ca- z Hepatologie Medicina Interna Medicina de Urgenta Nefrologie
seta de valori, uscator de par, can- z Neurologie Oncologie
z Pneumologie Pediatrie
z Reumatologie
z Recuperare, Medicina fizica si Balneofizioterapie

Avem dotarea necesarea pentru a aborda toate
specialitatile chirurgicale, Sanador detinand cel mai
bine dotat si perfomant bloc operator din sistemul
medical privat:
z Obstetrica ginecologie cu maternitate
z Chirurgie generala/ chirurgie oncologica/
chirurgie endocrinologica
z Chirurgie cardiovasculara
z Chirurgie toracica
z Chirurgie pediatrica
z Neurochirurgie
z Oftalmologie
z O.R.L.
z Ortopedie traumatologie
z Urologie/chirurgie urologica, inclusiv litotritie
In Sectia de Urgenta a spitalului functioneaza atat dispeceratul si asistenta medicala de urgenta 24/24,
cat si Compartimentul
de Primiri urgente
adulti si copii, cu circuite separate,. Sanador detine flota proprie
de ambulante disponibile 24 /24 (Call Center 021-9699) echipate la cele mai inalte
standarde, prin care
asigura asistenta medicala de urgenta in
Bucuresti si judetul
Ilfov.
Sectia de Anestezie Terapie Intensiva detine un rol crucial in siguranta actului medical chirurgical si este dotata pentru a
face fata oricarei interventii chirurgicale.
Departamentul de cardiologie interventionala
din cadrul Spitalului Sanador este impartit in Laboratorul de Cateterism cardiac utilat cu angiograf

Siemens Artis zee de ultima generatie (coronarografii, angiografii, ventriculografii, angioplastii, chemoembolizari, flebografii etc.) si Laboratorul de
Electrofiziologie (ablatii, implanturi, defibrilatoare,
pacemaker).
Serviciul de recuperare – medicina fizica din
structura spitalului Sanador este structurat din mai
multe compartimente: compartimentul de electroterapie in care se aplica terapiile cu curenti de joasa, medie, si inalta frecventa, magnetoterapie, terapie cu ultrasunete /laser terapie , compartimentul
de masaj, compartimentul de termoterapie, de hidroterapie, de kinetoterapie.
Programarile pentru orice interventie din cadrul
Spitalului Sanador se pot obtine la Call Center 0219699.

RECUPERARE MEDICAL?

Periartrita
scapulohumeral/ (PSH)
- Sindromul
de impingement Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e medicale
0723.626.289

S

ituaþie clinico-anatomo-funcþionalã des întâlnitã
la tineri care practicã sporturi ce solicitã centura
scapulohumeralã, (PSH) este un sindrom clinic
cu durere, redoare articularã ºi impotenþã funcþionalã,
cauzat de procese patologice la nivelul umãrului ºi
care afecteazã ligamente, capsula articularã, tendoane, bursa ºi muºchi.
Afectarea articularã se regãseºte ºi la nivelul articulaþiilor acromioclavicularã ºi sternoclavicularã, articulaþia scapulohumeralã având cea mai imperfectã
coaptare ºi ajungând sã determine disfuncþionalitãþi
de vecinãtate. Este întâlnitã la ambele sexe, cu incidenþã maximã la peste 40 de ani. PSH are 5 forme
clinico-anatomo-funcþionale, conform ºcolii medicale
franceze, ºi 6 conform celei engleze. Aceste clasificãri
sunt superpozabile, o particularitate în clasificarea englezã fiind sindromul de impingement. Conform acesteia, în PSH intrã 6 entitãþi clinice: sindrom de împingere (impingement syndrome), sindromul supraspinosului (tendinita degenerativã), tendinita
bicipitalã, tendinita calcifiantã ºi bursita, capsulita adezivã, umãrul pseudoparalitic.
Sindromul de impingement este cauzat de
suferinþa tendonului muºchiului supraspinos.
Asupra lui se exercitã o presiune/împingere care,
repetatã, poate dezvolta o tendinitã calcifiantã ce
poate favoriza ruptura parþialã ºi chiar totalã de
manºon sau coafã a rotatorilor. Astfel, apar dureri
cu debut insidios, cu creºtere gradatã a durerii la
umãr ºi accentuatã de activitate, recidivantã, la
tineri frecvent practicanþi ai unor sporturi: împingerea sau aruncarea unor greutãþi, a suliþei, vâslitul etc. Durerea are un punct maxim pe faþa antero-lateralã a umãrului, iradiazã pe braþ, se accen18

tueazã noaptea, la schimbarea poziþiei în somn. Se
percepe la ridicarea braþului deasupra capului, la
unghiuri de 90°-120° ºi la îndepãrtarea pasivã a
braþului de corp (abducþia pasivã) ºi rotaþia internã.
Mobilitatea umãrului este afectatã pentru miºcãrile de
flexie ºi rotaþie internã.
Diagnosticul se pune dupã examen clinic local ºi
investigaþii paraclinice. Împingerea marginii anterioare
a acromionului produce dureri intense, iar dacã se injecteazã xilinã sub acromion, durerea se reduce. Radiografia umãrului deceleazã prezenþa de chisturi, necroza marii tuberozitãþi a capului humeral, osteofite pe
marginea anterioarã ºi faþa inferioarã a acromionului
(artroza secundarã), dar o imagine radiologicã normalã a umãrului nu exclude diagnosticul de PSH. Examenul RMN detecteazã un spectru larg de afecþiuni,
de la degenerare pânã la ruptura parþialã sau totalã.
Poate evidenþia leziuni ale þesuturilor moi ºi este deosebit de util în urmãrirea evoluþiei postoperatorii. Ecografia de pãrþi moi sau mio-entezo-osteoarticularã poate fi ºi ea utilã, decelând rupturi medii la nivelul coafei
rotatorilor. Examenul electromiografic (EMG) ºi studierea vitezei de conducere a influxului nervos (VCN) sunt
obligatorii când dorim excluderea unei afectãri neurologice, precum neuropatia cervicobrahialã.
Tratamentul este medicamentos: antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), miorelaxante, corticoterapie localã, antiartrozice preparate administrate oral
sau infiltraþii locale. Procedurile de fizioterapie: termoterapie aplicatã local (împachetãri), diatermie (unde
scurte, ultrasunete), crioterapie, electroterapie analgeticã ºi decontracturantã (galvanoionizare, curenþi
diadinamici, interferenþiali), laserterapie. Kinetoterapia/gimnastica medicalã este cea mai importantã modalitate terapeuticã deoarece, pe lângã recuperarea
funcþionalitãþii umãrului (mobilitate, abilitate, stabilitate), asigurã ºi diminuarea recãderilor.
Tratamentul chirurgical se adreseazã pacienþilor
tineri de sex masculin care dezvoltã acest sindrom ºi
poate consta în artroscopie. La pacienþii de sex feminin ºi la persoanele în vârstã tratamentul este conservator.
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Terapia paliativ/ a durerii
determinate de metastazele osoase

INVESTIGA{II MEDICALE

Metastazele osoase detec[ie scintigrafic/ ]i
terapie radionuclidic/
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

Scintigrafia osoasã evalueazã metabolismul osos
ºi anatomia scheletalã ºi este una dintre cele mai frecvente aplicaþii diagnostice ale medicinii nucleare.
Imaginile scintigrafice sunt realizate dupã administrarea intravenoasã a unui radiofarmaceutic osteotrop
(frecvent un bifosfonat, din aceeaºi clasã de substanþe
ca ºi cele cu care se face tratamentul osteoporozei),
care, prin fixarea la nivelul scheletului osos va permite
vizualizarea acestuia.
Depistarea prezenþei metastazelor osoase, mai
ales în cancerele pulmonare, mamare ºi prostatã, reprezintã cea mai frecventã indicaþie a scintigrafiei
osoase, deoarece nu existã altã metodã de detecþie
mai rapidã ºi ieftinã. Scintigrafia este uºor de realizat,
sensibilã ºi fãrã contraindicaþii ºi deosebit de utilã pentru stadializarea afecþiunii, mai ales þinând cont cã circa 30% dintre pacienþi au deja metastaze osoase în
momentul diagnosticului. Scintigrafic, metastazele
osoase vor apãrea ca multiple focare, hipercaptante
diseminate la nivelul întregului schelet. Multe dintre leziuni sunt nevizualizabile pe imaginile radiografice, cu
o simptomatologie minimã, scintigrafia permiþând astfel detectarea acestora cu mult timp înainte de a fi vizualizate radiografic.
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Cei mai mulþi dintre pacienþii cu metastaze osoase
au dureri intense care, dacã la început pot fi controlate
medicamentos, ulterior ajung sã nu mai rãspundã la
tratament. Una dintre opþiunile terapeutice o constituie terapia radionuclidicã cu Sr-89, care, prin concentrarea la nivelul leziunilor metastatice, va acþiona numai la acest nivel, fãrã a afecta þesuturile din jur (Sr-89
are emisie ß cu energie mare ºi un parcurs scurt, de
câþiva mm). Terapia constã în injectarea intravenoasã a
unei singure doze (148 Mbq sau 4 mCi de Sr-89), fãrã
ca pacientul sã necesite internare. Dupã circa 10-20
zile de la administrare, se obþine o îmbunãtãþire netã a
calitãþii vieþii pacientului, prin scãderea durerilor osoase. Înainte de terapia cu
Sr-89, este necesarã efectuarea unei scintigrafii
osoase (care sã ateste
metastazele osoase) ºi a
unei hemoleucograme
complete (este necesar
ca numãrul de leucocite
sã fie peste 2 400 ºi de
trombocite peste 60.000).
Pacientul va respecta
pentru circa 10 zile recomandãrile igienico-dietetice date de medicul de
medicinã nuclearã. Este
de menþionat cã acest
tratament nu interfereazã
cu tratamentele chimioterapie ale pacienþilor. În
ceea ce priveºte radioterapia, este bine sã nu se
facã în acelaºi timp, lãsându-se un interval de
timp de circa 2-3 luni între
aceste proceduri radioterapeutice. La noi în þarã
Sr-89 este disponibil sub denumirea comercialã de
Metastron ºi se administreazã în cadrul unora dintre
Laboratoarelor de Medicinã Nuclearã.
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Vitamine pentru prevenirea anemiei
O discuþie despre importanþa alimentaþiei ar putea începe cu abordarea anemiei.
Anemia feripriv/ este hipocromã ºi microcitarã, arãtând astfel unele anomalii ale fierului, he-

mului sau ale metabolismului globinei. Fierul existã
în structura hemoglobinei, contribuind la sinteza ei.
Cele mai frecvente cauze ale anemiei feriprive
sunt: sângerãrile (gastrointestinale, ginecologice),
ingestia de aspirinã sau antiinflamatorii nesteroidiene etc.
Sunt necesare investigaþii suplimentare
(inclusiv imagistice) pentru o diagnosticare cât
mai corectã, în vederea aprecierii oportunitãþii
unei intervenþii chirurgicale sau medicale. Administrarea preparatelor cu fier (oralã sau parenteralã) se va face urmãrind creºterea nivelului de hemoglobinã, precum ºi mãsurând nivelul de feritinã.
Existã alimente cu conþinut bogat de fier,
dintre care putem aminti: viscere (ficat, rinichi), cacao, moluºte, soia, mei, bureþi galbeni, fasole alba, alune, seminþe de floarea
soarelui, urzici, spanac etc. Rata de absorbþie
a fierului poate fi crescutã prin aport de citrice
(lãmâi, portocale etc.).

Anemia megaloblastic/ este cauzatã
de numeroase defecte în sinteza ADN-ului,
care genereazã anomalii la nivelul mãduvei
osoase ºi al sângelui periferic.
Recunoaºterea anemiei este importantã,
pentru cã pot fi tratate corect douã dintre cele
mai frecvente cauze: deficienþa de vitamina
B12 ºi deficienþa de folat.
Existã numeroase mecanisme etiologice:
scãderea ingestiei prin dietã sãracã în produse
animale, regimul vegetarian strict; diminuarea
absorbþiei la vârstnic sau prin gastrectomie
parþialã, deficienþa de factor intrinsec (anemie
pernicioasã, gastrectomie totalã); boli cronice
pancreatice etc.
Este necesar ca terapia cu vitamina B12
(parenteral sau oral) sã fie urmãritã prin mijloace de laborator, tratamentul trebuind sã fie
administrat toatã viaþa.
Cele mai bogate alimente în vitamina B12
sunt: ficat, peºte, stridii, gãlbenuº de ou, carne, lapte etc.
 Centrum medical Bio Terra Med
www.bioterramed.ro
www.saptamanamedicala.ro
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OBSTETRIC? GINECOLOGIE

Medicina integrat/ Sciencemed
trateaz/ afec[iunile ginecologice

Î

n cadrul clinicii de medicinã integratã Sciencemed
s-au prezentat foarte multe paciente cu diverse
afecþiuni ginecologice precum: chisturi ovariene,
anexite, femei însãrcinate cu simptomele specifice
sarcinii, greþuri, vãrsãturi, ameþealã, edeme gambiere (picioare umflate),dureri de cap, insomnie, creºtere excesivã în greutate, infecþii urinare repetate,
depresie; paciente cu infertilitate de cauzã necunoscutã, paciente cu ciclu menstrual neregulat, paciente cu menoragii sau metroragii severe ºi multe alte
cazuri care nu au putut fi ajutate numai de medicina alopatã.
De ce nu putem trata doar cu ajutorul medicinei
alopate ?
Pentru cã medicina alopatã se adreseazã bolii,
nu pacientului, efectului, nu cauzei.
Într-una din zile s-a prezentat la clinica noastrã o
pacientã diagnosticatã cu infertilitate de cauzã necunoscutã, hipermenoree ºi chist ovarian drept ale
cãrui dimensiuni impuneau intervenþia chirurgicalã,
pe care pacienta dorea sã o evite. A fost tratatã alopat timp de aproximativ 2-3 ani, fãrã rezultate remarcabile.
Medicina integratã Sciencemed nu trateazã boala, trateazã pacientul, depisteazã - cu ajutorul biorezonanþei Paul Schmidt - dezechilibrele energetice
care, în timp, au condus la dezechilibre ale funcþiei
celulare din cauza cãrora s-a instalat boala organicã. Corpul uman nu este o sumã algebricã de organe ºi sisteme, ci, înainte de toate, este corp energetic.

Tratamentul pacientului constã, în primul rând,
în reechilibrare energeticã, în reechilibrare la nivel
fizic, mental ºi emoþional
ºi în reechilibrare la nivel
celular. Acest lucru se realizeazã dupã o diagnosticare completã, în care folosim metoda biorezonanþei Paul Schmidt, somatografia ºi anamneza homeopatã prin ºedinþe de armonizare energeticã, remedii homeopate, remedii gemoterapice ºi fitoterapice.
În cazul prezentat mai sus, dupã aproximativ 2-3
luni de tratament, pacienta a avut o menstruaþie
normalã, iar ecografic s-a constatat o scãdere remarcabilã în dimensiuni a chistului ovarian, fapt
care a salvat pacienta de la intervenþia chirurgicalã.
În continuare a renunþat definitiv la tratamentul alopat, a rãmas cu tratament homeopat adaptat tipului
ei sensibil ºi constituþional ºi cu tablete impregnate
energetic. Vine în continuare la ºedinþele de armonizare energeticã, deoarece acestea o ajutã sã se
simtã mult mai bine din punct de vedere psihic, este
mai optimistã, face faþã mult mai uºor noilor situaþii
care apar zilnic ºi, dupã cum spune ea, parcã totul îi
merge mult mai bine. A avansat în carierã, iar acest
lucru nu mai reprezintã un stres, îºi face prieteni
mult mai uºor ºi este o fire mai veselã ºi mai plinã
de viaþã. Într-o zi mi-a spus: „ De când v-am cunoscut, parcã m-am nãscut a doua oarã.” I-am spus cã
nu aº fi reuºit sã realizez acest lucru fãrã ajutorul
unei metode care sã trateze pacientul integrat.

Clinica ScienceMed Bucure]ti

ªtiinþa în armonie cu natura

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

Clinica ScienceMed Buz/u

Buz/u, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,
parter
Tel: 0735.779.330
e-mail:
sciencemed.buzau@yahoo.com
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CANCERUL a mai pierdut un pas!
Efectul BioBran asupra organismului

Bio Bran/MGN-3 Arabinoxilan, probabil
cel mai puternic imunomodulator NATURAL
]i GMO free (nemodificat genetic)

C

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 ur3 Arabinoxilan
ma studiilor efectuate, Bio Bran / MGN-3
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.

Ce este BioBran?

Bio Bran 1000/MGN-3
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
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:
z 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%,
z stimuleazã creºterea producþiei de citokine
naturale precum Interferonii, Interleukinele, Factorii de
Necrozare a Tumorilor (TNF) ,
z 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-p
pharm.com,
www.jafra.gr.jp., www.biobran.org,
www.dhdeurope.sk.), ºi-a dovedit avantajele utilizãrii.

Indica[ii:

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

Beneficii:

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

M?RTURII ÎN URMA UTILIZ?RII BIOBRAN
X 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.

X 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.

X 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 mai 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

25

AYURVEDA

Plante medicinale
ayurvedice cu efecte
de protejare a ficatului

R

emediile ayurvedice, produse exclusiv naturale, îºi instaleazã efectele blând, sensibil, natural, pe timp îndelungat ºi fãrã efecte adverse, nedorite. Din arsenalul terapeutic AYURVEDA,
în acest numãr vor fi prezentate câteva plante medicinale indiene, ce intrã ºi în compoziþia produsului
LIVECOM, un protector ºi regenerator al ficatului.
Acesta este un remediu funcþional care stimuleazã
ºi protejeazã funcþiile ficatului, având ºi un efect tonifiant general asupra organismului prin acþiunea sa
biostimulatoare. Preparatul este un complex de
plante ce conþin substanþe active cu calitãþi stimulatoare pentru funcþiile hepatice, are ca efecte diminuarea fibrozei ºi scãderea încãrcãrii cu grãsimi a ficatului. Administrarea acestui preparat readuce în limite normale ficatul mãrit, având rezultate remarcabile în înlãturarea disfuncþiilor hepatice cauzate de
abuzul de alcool ºi droguri, dupã infecþii virale, precum ºi în cazul urmãrii unor cure îndelungate cu medicamente cu potenþial hepatotoxic.

Plante medicinale indiene utile pentru
protec[ia ficatului

X Phyllanthus urinaria - frunzele plantei au un
conþinut ridicat de carbohidraþi, glicozizi amari, eteri
ºi esteri ai acizilor graºi ºi substanþe aromate de
naturã terpenicã, cu acþiune eupepticã, apetisantã,
stomahicã.
X Picrorhioza kurrua este o plantã perenã, din
zonele înalte ale Himalayei. Pulberea din rizomii ºi
rãdãcinile uscate este folositã ca tonic amar, stomahic ºi colagog.
X Piper longum – fructul este folosit drept condiment alimentar cu calitãþi aromatice ºi apetisante.
Conþine un ulei aromat, picant, compus din piperinã,
piplatinã, pellitorinã, care stimuleazã apetitul. Fructul are rol de tonic general, fiind ºi un bun colagog ºi
coleretic.
X Mandur bhasm – conþine sãruri feroase ºi ferice, reprezentând elementul natural necesar sintezei globulelor roºii. În acest fel contribuie la ameliorarea formulei sanguine, tratând anemiile feriprive ºi debilitatea generalã.
X Gummi acacia - este folosit ºi ca emulgator în
multe preparate ºi bãuturi alimentare prezentate
sub formã de geluri. Datoritã proprietãþilor liante,
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adezive, este folosit drept excipient aglutinant (compactant) la fabricarea comprimatelor neacoperite.
Stimuleazã apetitul, normalizeazã secreþia biliarã ºi
digestivã, activând reacþiile enzimatice care dirijeazã metabolismul protidelor ºi lipidelor.

Recomand/ri pentru utilizarea acestor
plante:

z Conservã funcþiile ºi parenhimul hepatic
agresat de abuzul de medicamente, alcool,
droguri;
z Hepatite infecþioase, hepatite acute
ºi cronice, icter, steatoze hepatice;
z Stopeazã evoluþia cirozelor;
z Susþin funcþiile ficatului în cancer ºi hepatitã;
z Accelereazã regenerarea hepato-biliarã;
z Stimuleazã arderea grãsimilor, prevenind formarea colesterolului LDL, responsabil de accidentele cerebro-vasculare ºi cardiace, reduc acumularea trigliceridelor în celula hepaticã.
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
A-V
VIS DE BISERICA ARMENEASCÃ)
Star International Med
www.ayurmed.ro
natural@star-a
ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.3139481
021.303.80.44; 021.311.33.11

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 130 z 20 aprilie - 3 mai 2011

TERAPII COMPLEMENTARE

Terapiile naturale ”anti aging”
Dorin[a secret/ a omului de a-]i
dep/]i condi[ia de muritor a ap/rut
\nc/ din zorile civiliza[iei ]i persist/
sub diferite forme ]i ast/zi.
Antidotul \mb/tr`nirii exist/ doar \n
legende, basme, science-fiction.
Plec`nd de la ameliorarea aspectului
somatic prin estomparea markerilor
de v`rst/ \naintat/, terapiile "anti
aging" pluseaz/, \n momentul actual,
influen[area biochimiei \mb/tr`nirii,
acces`nd resorturile \ncetinirii
reac[iilor oxidative care au rol cert \n
degradarea histologic/ a fibrelor
elastice din imensul ecran care se
nume]te piele.
Complexitatea fenomenelor impun o abordare
multidisciplinarã, dar începutul odatã fãcut necesitã
gãsirea unor soluþii eficiente ºi cu costuri rezonabile.
Terapiile naturale sting “procesele agresive oxidative”.
Plantele din compoziþia Ursomax (Elidor) – produs de avangardã inspirat de naturã, restabilesc rapid integritatea neuroendocrinã ºi digestivã, fiziologicã, afectate de hibernarea de peste 6 luni a ursului carpatin. Acesta poate reveni rapid la viaþa sãlbaticã sãrind peste perioadele de aºa-zisã convalescenþã, tocmai datoritã substanþelor active prezente
în plantele apãrute în perioada timpurie.
Ursomax este un reglator hormonal, normalizând activitatea hormonalã.
Ursomax este o piesã importantã naturalã în
terapiile ”anti aging” prin protecþia antioxidativã.
Se administreazã câte 4 comprimate pe zi, 2 la
ora 8 ºi 2 la orele 14, în cure de cca 15-20 zile (administrarea dupã orele 14 poate produce insomnii).
Carofort Plus, un alt produs original al Laboratoarelor Elidor, reprezintã, metaforic vorbind, un buchet de substanþe antioxidative foarte puternice.
Tandemul Cãtinã-Afinã din “umbrela” antiinflamatore ºi antiinfecþioasã restabileºte parametrii fiziologici la nivel optimal.
www.saptamanamedicala.ro

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor

ªi Carofort Plus se administreazã câte 4 comprimate pe zi, 2 la ora 8 ºi 2 la orele 14, în cure de
cca 15-20 zile (precauþie la administrarea dupã
orele 14 deoarece poate produce insomnii).
Pentru informa[ii suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duvlea,
Farmacia Afina:
0744 622 587

www.elidor.ro
Telefon: 021.335.95.63
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Natura î[i vine în ajutor
pentru o piele fin/
Pielea reprezintã organul cu cea mai mare suprafaþã, are un ritm propriu ce depinde de hormonii secretaþi de glandele endocrine, la care contribuie ºi o serie
de alþi factori exteriori: lumina solarã, temperatura,
gradul de poluare ºi altitudinea, precum ºi gradul de
umezealã a mediului, fiind prima care suportã consecinþele acestor factori stresanþi din mediul înconjurãtor.
Funcþiile pielii sunt urmãtoarele:
z funcþia de siguranþã (adicã ne protejeazã într-o
anumitã mãsurã de lovituri, tãieturi, zgârieturi);
z funcþia termoreglatoare (asigurã protecþia termicã);
z funcþia de respiraþie;
z funcþia de apãrare faþã de razele ultraviolete,
prin pigmentul numit melaninã, care absoarbe radiaþiile luminii solare;
z rezervor de celule embrionare;
z protecþia sebacee, care se realizeazã printr-un
strat gras hidrolipidic;
z funcþia imunologicã;
z funcþie de organ de simþ, prin care se asigurã
comunicarea pielii cu mediul înconjurãtor, aceasta
fiind îndeplinitã de urmãtorii receptori:
- de durere;
- de presiune (corpusculii Vater-Pacini);
- termoreceptorii (corpusculii Krause);
- receptorii la întindere (corpusculii Ruffini);
- receptorii tactili (corpusculii Meissner ºi celulele
Merkel).
z funcþia de eliminare a toxinelor prin transpiraþie.
În timpul zilei, pielea ne apãrã, cu toate “armele”
de care dispune, de atacul microbilor, bacteriilor ºi de
agresiunile factorilor stresanþi din mediul înconjurãtor.
Lipsa somnului, a unei odihne adecvate, alcoolul,
tutunul, alimentaþia, expunerea la soare, o viaþã sedentarã, toate contribuie la degradarea pielii, alterându-i funcþiile.
Primãvara aduce cu ea alergiile specifice sezonului, o sensibilitate cutanatã accentuatã, din cauza faptului cã, în timpul iernii, s-au acumulat toxine.
Chiar dacã pânã acum pielea dumneavoastrã a
fost neglijatã, niciodatã nu este prea târziu sã începeþi
sã remediaþi anumite probleme, sã împiedicaþi deteriorarea acesteia sau sã eliminaþi unele semne ale
îmbãtrânirii ei.
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PRO NATURA a creat o gamã diversificatã de
produse destinate special îngrijirii ºi protecþiei pielii.
Dintre acestea vã prezentãm:

CREMA CU PROPOLIS & G?LBENELE

Protejeazã pielea de acþiunea nocivã a factorilor
de mediu, prezentând proprietãþi antiseptice, antibacteriene, antivirale,
antifungice, analgezice, cicatrizante, antioxidante.
Favorizeazã refacerea þesutului cutanat. Gãlbenelele aduc un efect de calmare ºi regenerare a pielii.

CREMA PROPOLIS
}I AUSTRALIAN TEA TREE

Realizatã pe bazã de principii active naturale, ajutã la refacerea epidermei, putând fi utilizatã cu succes
în cazul leziunilor
cutanate. Poate fi
utilã ºi în cazul durerilor musculare
ºi articulare.

CREMA PROPOLIS }I NEEM

Regleazã secreþia
acneei, tonificã ºi
asigurã o protecþie
eficientã a pielii,
pãstrându-i elasticitatea ºi fermitatea.

de sebum, previne apariþia

Pe lângã produsele prezentate pentru menþinerea
sãnãtãþii pielii, trebuie sã adoptãm ºi o dietã bogatã
în vitamine, antioxidanþi naturali ºi un regim alimentar
echilibrat, alcãtuit din legume ºi fructe.
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

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
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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

Psihiatrie
PSIHOTOP
CABINET PSIHIATRIC

Bucuresti
Str. Av. Iuliu Tetrat nr. 23,
Sector 1
Tel./Fax: 230 96 12
Email: cabinet@psihotop.ro
www.psihotop.ro
•Examinare psihiatrica,
psihodiagnostic cu indicatii
pentru tratament de
specialitate
•Control psihiatric periodic
•Tratament psiho-relaxant
centrat pe pacient

Recuperare
MEDICAL CARE
CENTRU DE
RECUPERARE
MEDICALÃ
Intr. Tudor Stefan
nr.42-44 (Dorobanti),
Sect.1, Bucureºti
Tel.: 233.97.76
0723 626 289

www.medicalcare.ro
contact@medicalcare.ro
Medicina fizicã
ºi de recuperare
medicalã,
Laserterapie,
Masaj terapeutic
ºi de relaxare,
Gimnasticã medicala, Fitness
terapeutic
Kinetoterapie

SPORT MED CENTER
Bld. Ion Ionescu de la Brad
nr. 5, demisol, Bucureºti
(zona Bãneasa)
office@sportmedcenter.ro
Telefon/Fax: 031.805.99.70
Pãstrarea formei fizice
Recuperarea formei fizice
Tratarea obezitãþii
Tratarea durerilor musculare
Tratarea durerilor articulare
Masaj relaxare
Masaj anticelulitic
Masaj terapeutic
Kinetoterapie
Fizioterapie
Acupuncturã
Psihologie
Pregãtire Prenatalã Lamaze

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)
•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
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
Pedodontie;
Cosmetica dentara
Chirurgie si implantologie
Tratamentul disfunctiilor
ocluzale, bruxism
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