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Care este pre[ul s/n/t/[ii ?

entru toatã lumea, dar mai ales pentru bolnãvicioºi, sãnã-

tatea constituie o prioritate imperioasã. Se spune: «Sãnãtoºi

sã fim, cã în rest le-om duce pe toate!», iar urarea „Sãnã-

tate” a devenit aproape tic verbal în comunicarea verbalã

cotidianã dintre douã persoane ºi însoþeºte orice felicitare de sãrbã-

tori, ca un leit motiv. Sunt însã alþi oameni care nu apreciazã cum se

cuvine starea de sãnãtate, ba chiar o submineazã cu bunã ºtiinþã.

Pentru aceºtia, norocul sau fericirea, de exemplu, sunt mai importan-

te. «Noroc sã avem, cã sãnãtoºi erau ºi pasagerii de pe Titanic» este

formula de urare înþeleaptã ale unora. 

În practicã, sãnãtatea se poate neglija din lipsã de timp sau de

bani, din neîncrederea în eficienþa unui medicament sau din prea

multã încredere în sine, în robusteþea constituþiei fizice proprii, poate

ºi din faptul cã îngrijirea sãnãtãþii este un lucru plicticos sau chiar

pentru cã pacientul a prins frica de medic. 

Pe de altã parte, existã un adevãrat arsenal de mijloace de rui-

nare a propriei sãnãtãþi. Pornind în viaþã cu sãnãtatea pe care ne-a

dat-o bunul Dumnezeu, adãugãm pe parcurs diferite «ingrediente»

mai mult sau mai puþin nocive, abordãm o “filozofie” a vieþii în care

sãnãtatea o luãm în calcul ca pe o «constantã», nu ca pe o „varia-

bilã”. Este cât se poate de normal ºi de uman. Am fi egoiºti dacã am

fi cãlãuziþi numai de dorinþa de a fi sãnãtoºi ºi a trãi cât mai mult.

Este perfect «uman» sã avem vise, nãzuinþe ºi ambiþii temerare (dar

uneori uzurpatoare pentru sãnãtate), sa cãutãm sã realizãm ce nu

s-a mai fãcut înainte, sã luptãm din greu cu gravitaþia, cu frigul, cu

inerþia sau cu necunoscutul, dar nu trebuie sã cãdem nici pradã ex-

ceselor în muncã, pentru cã ºi acestea pot fi un mare viciu ! Pe de

altã parte ºi lipsa de activitate este acum clasificatã de medicinã

printre factorii de risc pentru sãnãtate, statisticile arãtând cã un om

activ trãieºte mai mult. Nu mai ºtim cum e bine pentru sãnãtate: sã

stãm locului sau sã alergãm, sã ne protejãm sau sã ne expunem (sã

ne cãlim?). Viaþa între timp ne împinge cãtre alte orizonturi, nece-

sitãþi ºi chemãri. Ne amintim de sãnãtate de cele mai multe ori abia

când n-o mai avem ºi atunci alergãm la medic. 

C/lin M/rcu]anu
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Federaþia Asociaþiilor Bolnavilor de Cancer a lan-
sat luni, 3 octombrie, campania de informare ºi res-
ponsabilizare cu privire la cancerul mamar “Nu am
facut destul”, cu mesajul “Ajutã-ne! Mergi la con-
trol!”. Aceasta este o campanie socialã adresatã
tuturor femeilor din România. 

Pe durata campaniei, femeile vor putea efectua
ecografii mamare gratuit, în centrele Gral Medical
din Ploieºti, Piteºti, Craiova, Focºani ºi Bucureºti. De
asemenea, pacientele care se programeazã pentru
aceastã pe perioada campa-
niei, o pot efectua ºi dupã terminarea campaniei,
pânã la sfârºitul anului 2011. Programãrile se pot
face online pe site-ul www.invingemcancerul.ro sau
la centrele Gral Medical din întreaga þarã.

Campania iniþiatã ºi derulatã de Federaþia Aso-
ciaþiilor Bolnavilor de Cancer din România bene-

ficiazã de sprijinul Roche România, Gral Medical ºi
Europa FM.

Cancerul mamar este cea mai frecventã formã
de cancer întâlnitã la femei ºi, din pãcate, tot mai
multe femei, din ce în ce mai tinere, trec prin aceastã
experienþã. Cancerul mamar înregistreazã în Ro-
mânia o incidenþã de 7.929 de cazuri noi pe an ºi o
mortalitate de 3.101 de decese anual (Globocan
2008).

Cancerul mamar este curabil dacã este diag-
nosticat la timp. De aceea, este foarte important ca
orice femeie sã cunoascã semnele ºi simptomele
cancerului mamar, sã înveþe sã se automonitorizeze
ºi, în cazul în care observã unele dintre aceste simp-
tome, sã se prezinte cât mai repede la medic, pen-
tru un consult de specialitate. Fãcând acest lucru la
timp, se poate evita agravarea bolii, ceea ce creºte
considerabil ºansele de vindecare.

Oricare femeie poate preveni apariþia cancerului
mamar printr-o alimentaþie sãnãtoasã, având un
mod de viaþã activ, limitând consumul de alcool ºi
tutun, precum ºi fiind foarte atentã la toate schim-
bãrile care apar la nivelul sânilor.

Pentru informa[ii suplimentare privind
aceast/ campanie,  v/ rugam s/ contacta[i:

Federa[ia Asocia[iilor Bolnavilor de Cancer

Cezar Irimia
abc_romania@yahoo.com

sau s/ accesa[i site-ul
www.invingemcancerul.ro

EECCOOGGRRAAFFIIEE GGRRAATTUUIITTÃÃ

Federa[ia Asocia[iilor Bolnavilor de Cancer
lanseaz/ campania "Nu am f/cut destul"

Campania este una social/, menit/ s/ informeze femeile cu privire la cancerul
la s`n ]i s/ le responsabilizeze prin efectuarea de controale periodice.
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ÎÎnn ppeerriiooaaddaa sseepptteemmbbrriiee-nnooiieemmbbrriiee 22001111,, LLaa
RRoocchhee-PPoossaayy RRoommâânniiaa llaannsseeaazzãã ccaammppaanniiaa oonnlliinnee MMYY
TTEEEENN SSKKIINN,, ccaarree uurrmmããrreeººttee iinnffoorrmmaarreeaa aaddoolleesscceennþþiilloorr
pprriivviinndd îînnggrriijjiirreeaa ccoorreeccttãã aa tteennuulluuii ttâânnããrr.. PPee ppaaggiinnaa
oonnlliinnee ffaacceebbooookk..ccoomm//llaarroocchheeppoossaayyrroommaanniiaa,, ttiinneerriiii
ssuunntt aaººtteeppttaaþþii ssãã aaffllee iinnffoorrmmaaþþiiii uuttiillee ddeesspprree uunn tteenn
ssããnnããttooss,, ssãã ddeezzbbaattãã pprroobblleemmeellee aarrzzããttooaarree aallee aaddoo-
lleesscceennþþeeii ººii ssuunntt iinnvviittaaþþii ssãã tteesstteezzee pprroodduusseellee LLaa
RRoocchhee-PPoossaayy,, ttoottuull îînnttrr-oo mmaanniieerrãã ddeesscchhiissãã ººii iinn-
tteerraaccttiivvãã..

MY TEEN SKIN
Construitã pe trei piloni – INFORMARE, IN-

TERACTIVITATE ºi TESTARE -, campania „MY TEEN
SKIN” îºi propune un program 3 în 1 de îndrumare a
cititorilor spre un ritual corect de îngrijire a tenului.
Pagina AFLA aduce în prim plan gama de produse
antiacnee Effaclar, în 2011 alegerea numãrul 1 a
medicilor dermatologi din România pentru tenul ac-
neic*. Pagina DISCUTÃ este dedicatã dezbaterilor
interactive dintre tineri, iar pagina TESTEAZÃ este
dedicatã tuturor adolescenþilor care doresc sã be-
neficieze de un Kit EFFACLAR chiar la ei acasã. 

Acneea – o problem/ de actualitate
în rândul tinerilor de azi
Tot mai rãspânditã la nivel european, acneea

este o afecþiune care atinge anual peste 76%** din-
tre adolescenþii cu vârste cuprinse între 13 ºi 19

ani. 
Pentru a susþine campania

“MY TEEN SKIN”, La Roche-Posay
propune o abordare a tenului cu
tendinþe acneice în 3 paºi concreþi:  

Curãþare - Îngrijire - Corectare
Astfel, în aceastã toamna, La

Roche-Posay lanseazã pe piaþã un
pachet special dedicat tinerilor, dis-
ponibil numai în farmacii - soluþia
completã de curãþare ºi îngrijire a

tenului cu tendinþã acneicã  - format
din:

Effaclar Gel -  pentru igiena zilnicã
curãþã pielea în profunzime lãsând un
ten proaspãt ºi curat; 

Effaclar DUO - pentru îngrijirea te-
nului, un produs  2 în 1 (cu acþiune
asupra ambelor tipuri de imperfec-
þiuni) creat special pentru nevoile ºi
dorinþele adolescenþilor. Cu ajutorul
tehnologiei de ultimã generaþie, Effa-
clar DUO eliminã coºurile ºi punctele
negre, diminuând în acelaºi timp se-
creþia de sebum ºi oferind hidratare de
duratã pielii. 

Conform ultimului studiu al Laboratoarelor La
Roche-Posay, peste 95%*** dintre adolescenþii cu
acnee juvenilã cu vârste cuprinse între 14 ºi 19 ani
au fost mulþumiþi de rezultatele Effaclar DUO.

Pentru mai multe informaþii, vã invitam sã ac-
cesaþi www.facebook.com/larocheposayromania.

DDeesspprree LLaa RRoocchhee-PPoossaayy:: 
De mai bine de 30 de ani, La Roche-Posay cola-

boreazã cu dermatologi la nivel internaþional pentru
a crea produse de îngrijire ºi machiaj, având la bazã
apa termalã La Roche-Posay. Peste 25000 de me-
dici din întreaga lume recomandã zilnic La Roche-
Posay ca fiind specialistul pielii sensibile.

*Dintre produsele dermato-cosmetice, studiu CEGEDIM,
Iulie-August 2011

**Studiu cantitativ îndeplinit cu ajutorul a 118 derma-
tologi, iunie 2007, Franþa.

***Studiu realizat pe 40 pacienþi cu vârstele cuprinse
între 13 ºi 31 ani cu acnee uºoarã ºi moderatã. Utilizare de
peste 3 luni-2 aplicãri pe zi (dimineaþa ºi seara).Toleranþã
evaluatã de medicul dermatolog.

MY TEEN SKIN –
ini[iativ/ educativ/

La Roche-Posay pentru
tinerii din mediul online
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A
tunci când eram rezidentã am învãþat cã stra-
bismul la adult “nu se opereazã pentru cã revine”
ºi cã “paraliziile muºchilor oculari sunt pro-

bleme neurologice ºi trebuie tratate de neurolog”.
Întâmplarea a fãcut ca odatã cu ºansa de a stu-

dia 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 do-
meniu nu numai cã au contrazis aceste idei, dar au
ºi schimbat în bine, din multe puncte de vedere, in-
clusiv psiho-social, viaþa a nenumãraþi tineri ºi adulþi
marcaþi de strabism.

Care sunt originile strabismului la adult?
Existã douã mari categorii: strabismele cu ori-

gini în copilãrie ºi strabismele dobândite, rezultate
în urma unor traumatisme, infecþii, afecþiuni vascu-
lare sau tumori cerebrale ori afecþiuni generale (ex.
diabet, boli endocrine etc.).

Care sunt problemele specifice ale stra-
bismului la adult?

Spre deosebire de copil, la care miza tratamen-
tului în strabism este recuperarea sau obþinerea ve-
derii binoculare (adicã a capacitãþii de a vedea nor-
mal atât cu fiecare ochi în parte cât ºi binocular, tri-
dimensional), 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 prea-
labil, dar nu poate fi obþinutã la cei care nu au avut-
o niciodatã.

Se opereaz/ strabismul la adult?
Desigur, strabismul la adult poate fi operat cu

rezultate foarte bune. 

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 ge-
neral 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 com-

plexitatea strabismului acesta se poate corecta prin-
tr-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 (in-
clusiv copiii) trec printr-o perioadã de adaptare a cre-
ierului 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 aju-
torul ochelarilor sau, dacã acest lucru nu este posi-
bil, 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 ter-
men 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 particu-
laritãþile cazului.

Dr. Daniela CIOPLEAN
Medic Primar Oftalmolog
Pre]edintele Societ/[ii
Rom`ne de Strabologie
]i Oftalmopediatrie
Clinica Oftapro
www.oftapro.ro

Strabismul la adult - întreb/ri ]i r/spunsuri
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HHiippeerrtteennssiiuunneeaa ooccuullaarrãã reprezintã o creºtere
a tensiunii intraoculare (TIO) peste limitele admise
(18-22 mmHg), fãrã sã determine alterarea nervului
optic ºi deteriorarea câmpului vizual. 

GGllaauuccoommuull este afecþiunea caracterizatã, în
principal, tocmai prin pierderea vederii periferice (în-
gustarea câmpului vizual) ºi neuropatie opticã, ºi nu
obligatoriu prin prezenþa presiunii intraoculare mari
- existã ºi glaucom normotensiv.

Aproximativ 5% dintre pacienþii cu vârste de
peste 40 de ani prezintã hipertensiune ocularã, iar
din rândul acestora, unul din zece poate sã dezvolte
glaucom.

O hipertensiune ocularã constatatã în timpul
unui consult oftalmologic nu necesitã tratament
dacã nu este asociatã unor factori de risc specifici.

Factorii de risc care determinã transformarea
hipertensiunii oculare în  glaucom primar cu unghi
deschis – GPUD - sunt:

vârsta mai mare de 40 de ani,
TIO mare,
grosimea corneanã centralã (când corneea

este mai subþire, riscul de glaucom este crescut),
raport cupã-disc mare ( >0,3-0,4) la examina-

rea fundului de ochi,
istoricul familial de glaucom (pãrinþi, bunici

etc.),
alþi factori: viciile de refracþie mari - miopie

sau hipermetropie mare, diabetul, HTA, rasa, sexul
masculin, pseudoexfolieri capsulare etc.

Pentru a trata hipertensiunea ocularã este foar-
te importantã mãsurarea grosimii corneene (pahime-
trie), efectuarea investigaþiilor paraclinice specifice
glaucomului: câmp vizual ºi tomografie de nerv op-
tic ºi, nu în ultimul rând, urmãrirea pacientului pe
termen lung.

În cazurile cu TIO mare (mai mare de 22-25
mmHg), medicul oftalmolog se aflã în faþa unei
dileme: tratament sau doar urmãrire. Medicaþia hi-
potensivã ocularã topicã întârzie sau previne insta-

larea glaucomului la pacienþii pentru care s-a decis
aplicarea tratamentului.

Este foarte importantã monitorizarea pacienþilor
cu TIO mare, atât a acelora care primesc tratament
cât ºi a acelora care nu necesitã terapie hipoten-
soare, prin mãsurarea  lunarã a tensiunii oculare (de
preferat cu aplanotonometrul Goldmann), prin re-
evaluarea câmpului vizual o datã la 6 luni ºi efectu-
area unei tomografii de nerv optic o datã pe an. 

Dr. Grigorios Triantafyllidis
Medic specialist oftalmolog

Clinica de oftalmologie
AMA OPTIMEX

Hipertensiunea ocular/

Hipertensiunea ocular/ ]i glaucomul sunt termeni care denumesc afec[iuni
diferite ]i, pentru c/, de multe ori, pacien[ii le confund/, este necesar/ expli-

carea deosebirilor dintre acestea.
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AAnneemmiiaa ffeerriipprriivvãã este hipocromã ºi
microcitarã, arãtând astfel unele anomalii
ale fierului, hemului sau ale metabolismului
globinei. Fierul existã în structura hemoglo-
binei, contribuind la sinteza ei. 

Cele mai frecvente cauze ale anemiei
feriprive sunt: sângerãrile (gastrointestinale,
ginecologice...), ingestia de aspirinã sau an-
tiinflamatorii nesteroidiene etc. 

Sunt necesare investigaþii suplimentare
(inclusiv imagistice) pentru o diagnosticare
cât mai corectã, în vederea aprecierii oportu-
nitãþii unei intervenþii chirurgicale sau me-
dicale. 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, ri-
nichi), cacao, moluºte, soia, mei, bureþi gal-
beni, fasole albã, alune, seminþe de floarea
soarelui, urzici, spanac etc. Rata de absorbþie
a fierului poate fi crescutã prin aport de
citrice (lãmâi, portocale etc.). 

AAnneemmiiaa mmeeggaalloobbllaassttiiccãã este cauzatã
de numeroase defecte în sinteza ADN-ului,
care genereazã anomalii la nivelul mãduvei
osoase ºi al sângelui periferic. 

Recunoaºterea anemiei este impor-
tantã, pentru cã pot fi tratate corect douã
dintre cele mai frecvente cauze: deficienþa
de vitamina B12 ºi deficienþa de folat. 

Existã numeroase mecanisme etiolo-
gice: 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.

Dr. Afrodita Tudor
Medic primar medicin/ intern/

Centrul medical Bio TerraMed
www.bioterramed.ro

O discu[ie despre importan[a alimenta[iei
ar putea începe cu abordarea anemiei.Anemia
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Bien Plus reduce tensiunea cauzatã de stresul
cotidian, conduce la instalarea unei stãri de relaxare
ºi calm ºi ajutã la echilibrarea emoþionalã.

Extracte naturale standardizate
Fiecare capsulã de Bien Plus conþine cantitãþi

atent evaluate de extracte naturale standardizate,
cu proprietãþi antidepresive, anxiolitice ºi sedative:
70 mg extract de sunãtoare standardizat în hiperi-
cinã, 50 mg extract de passiflora standardizat în
vitexinã, 30 mg extract de melisã standardizat în
acid rozmarinic, 30 mg extract de valerianã stan-
dardizat în acizi valerenici.

Combina[ie cu efect sinergic dovedit
Modificãrile activitãþii electrice din neuronii cor-

ticali induse de extractele vegetale de sunãtoare,
passiflora ºi valerianã au demonstrat cã acestea au
mecanisme de acþiune similare antidepresivelor cla-

sice (la nivelul receptorilor 5-HT ºi GABA) ºi acþio-
neazã într-o manierã sinergicã: combinaþia este mai
puternic neuroactivã decât extractele individuale.
(Gramowski A. ºi colab., European Journal of Neu-
roscience, 2006).

Doze confirmate clinic
Studii pe pacienþi cu depresii uºoare care au

folosit combinaþii de extracte de sunãtoare, passiflo-
ra ºi valerianã în concentraþii similare au arãtat cã
84% din grupul activ, faþã de 18% în grupul placebo,
au obþinut o scãdere cu 50% a scorului Hamilton al
depresiei, deºi în combinaþie se folosesc doze mai
mici decât dozele individuale uzuale. (Walsh N, In-
ternal medicine News, 2004).

Indica[ii
Bien Plus se recomandã în stãri de stres, an-

xietate, neliniºte ºi iritabilitate, precum ºi în stãri de
depresie uºoarã, emoþii negative, stãri de tensiune
nervoasã ºi/sau epuizare nervoasã. De asemenea,
poate fi administrat în tulburãrile emoþionale carac-
teristice perioadei de premenopauzã ºi menopauzã,
precum ºi în sindromul premenstrual. 

Ingrediente active naturale
Efect antidepresiv, calmant ºi relaxant confir-

mat clinic
Nu creeazã dependenþã
Fãrã somnolenþã
Fãrã zahãr

Capsula roz pentru un plus de bine

Stresul este un sindrom omniprezent
al societ/[ii contemporane, 
cu influen[e negative în func[ionarea
întregului organism. Tocmai de
aceea, eliminarea sa este un obiectiv
urm/rit atât de pacien[i, 
cât ]i de medici.

www.fitermanpharma.ro LaboratoareleFiterman www.bienplus.ro
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În ultimii 2 ani am observat cã numãrul solici-
tãrilor în clinica noastrã în legãturã cu estetica ºi
funcþionarea organelor genitale externe a crescut
cu 110%. 

Am selectat 7 dintre cele mai frecvente solicitãri
în acest domeniu.

SSuunntt oo ffeemmeeiiee ttâânnããrrãã ººii,, ddiinn ccaauuzzaa aassppeeccttuulluuii
llaabbiiiilloorr mmiiccii ((ssuunntt pprreeaa lluunnggii//mmaarrii)) nnuu ppoott ssãã mmãã îîmm-
bbrraacc ccuumm mmii-aarr ppllããcceeaa ººii,, ddee jjeennãã,, aamm eevviittaatt îînncceeppee-
rreeaa vviieeþþiiii sseexxuuaallee!!

RRããssppuunnss:: Se poate face labioplastie (nimfoplas-
tie). Intervenþie de 45-90 minute ºi vindecare în 10
zile.

CCoonnddiiþþiiii:: Consultaþie, analize preoperatorii, con-
siliere psihologicã, anestezie localã sau generalã.

SSuunntt uunn bbããrrbbaatt ttâânnããrr ººii,, îînn ccooppiillããrriiee,, dduuppãã uunn
aacccciiddeenntt//iinntteerrvveennþþiiee,, aamm ppiieerrdduutt uunn tteessttiiccuull.. MMii-ee
jjeennãã ccãã,, îînn mmoommeenntteellee ddee iinnttiimmiittaattee,, ttrreebbuuiiee ssãã ddaauu
eexxpplliiccaaþþiiii……!!

RRããssppuunnss:: Se va folosi un implant testicular ase-
mãnãtor cu testiculul contralateral. Intervenþie de
30 de minute ºi vindecare în 10 zile..

CCoonnddiiþþiiii:: Consultaþie, analize preoperatorii, mã-
surãtori, anestezie localã.

SSuunntt oo ffeemmeeiiee ddee ppeessttee 3300 ddee aannii.. OObbsseerrvv ccãã
oorrggaanneellee ggeenniittaallee eexxtteerrnnee nnuu mmaaii aauu aassppeeccttuull ddee
aaccuumm 1100 aannii!!

RRããssppuunnss:: se poate face rejuvenarea muntelui lui
Venus, a labiilor mari ºi/sau a labiilor mici prin lipo-
filling, adicã transfer liber de þesut grãsos. Vinde-
care în 3-10 zile.

CCoonnddiiþþiiii:: Consultaþie, analize preoperatorii, con-
siliere psihologicã, anestezie localã sau generalã.

SSuunntt  oo ffeemmeeiiee aaccttiivvãã sseexxuuaall,, ddaarr  ggrreeuu ppoott
aavveeaa oorrggaassmm vvaaggiinnaall……..

RRããssppuunnss:: Cu augmentarea punctului G, peste
78% dintre persoanele operate au declarat ca viaþa
sexualã li s-a îmbunãtãþit. Intervenþia dureazã 45 de
minute ºi vindecarea are loc în 7 zile.

CCoonnddiiþþiiii:: Consultaþie, analize preoperatorii, con-
siliere psihologicã, anestezie localã sau generalã.

SSuunntt uunn bbããrrbbaatt ttâânnããrr ººii ssiimmtt oo ooaarreeccaarree jjeennãã
llaa ddeeccaalloottaarreeaa ppeenniissuulluuii ººii nnuu-mmii ppoott ffaaccee ttooaalleettaa
ggeenniittaallãã ccuu uuººuurriinnþþãã!! 

RRããssppuunnss:: Este posibil sã suferiþi de fimozã (mã-
rimea orificiului extern al prepuþului nu este cores-
punzãtoare sau prepuþul nu are elasticitatea nor-
malã). În cazul dvs. poate fi indicatã circumcizia. In-
tervenþie de 30-45 de minute, cu vindecare în 7-10
zile.

CCoonnddiiþþiiii:: Consultaþie, analize preoperatorii, con-
siliere psihologicã, anestezie localã sau generalã.

SSuunntt uunn bbããrrbbaatt ttâânnããrr ººii nnuu aamm eexxppeerriieennþþãã
sseexxuuaallãã.. AAmm iimmpprreessiiaa ccãã ppeenniissuull mmeeuu aarree mmããrriimmeeaa
ssuubb ssttaannddaarrddee nnoorrmmaallee……!! 

RRããssppuunnss:: Alungirea ºi/sau îngroºarea de penis
vã poate oferi un atu atât pe plan fizic, cat ºi pe cel
psihologic pentru a depãºi aceastã barierã. Inter-
venþiile sunt puþin mai complexe, dar fãrã conse-
cinþe negative asupra activitãþii sexuale etc. Vinde-
carea dupã intervenþie are loc în funcþie de inter-
venþie, între 7 ºi 21 de zile.

CCoonnddiiþþiiii:: Consultaþie, analize preoperatorii,
mãsurãtori, consiliere psihologicã, anestezie localã
sau generalã.

SSuunntteemm uunn ccuupplluu ººii,, ddee ccâânndd aamm aavvuutt uunn ccoo-
ppiill ((nnaaººtteerree ppeellvviinnãã)),, ssee ppaarree ccãã ssaattiissffaaccþþiiaa sseexxuuaallãã
nnuu mmaaii eessttee llaa ffeell……..

RRããssppuunnss:: Pentru a reveni la situaþia de dinainte,
se pot face îngroºare de penis cu grãsime proprie
ºi/sau îngustarea vaginului ºi/sau micºorarea introi-
tusului vaginal (orificiul extern al vaginului).

CCoonnddiiþþiiii:: Consultaþie, analize preoperatorii, con-
siliere psihologicã, anestezie localã sau generalã.

Dr. Babak HATAMI
Specialist Chirurgie
Plastic/, Reconstructiv/
]i Estetic/
Clinica Aesthetic Line, 
Tel: 021.211.29.98,
0722.262.882, 
www.aestheticline.info

Pot beneficia de o interven[ie de îmbun/t/[ire
în sfera genital/?
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E lementul de bazã al metodei Pilates este teh-
nica respiratorie cu expirul efectuat în partea
cea mai dificilã a exerciþiului, la efort maxim,

inspirul profund fiind realizat în relaxare, iar respiraþia
fiind abdominalã. Practicate regulat, exerciþiile Pilates
mãresc capacitatea pulmonarã, cu efect pozitiv asu-
pra bunei oxigenãri a sângelui ºi, implicit, cu amelio-
rarea circulaþiei sanguine. Aceastã formã de respi-
raþie ne permite sã ne întindem în cadrul stretchingu-
lui ºi sã ne mobilizãm articulaþiile fãrã sã restricþio-
nãm cantitatea de oxigen inspiratã. Aceasta împreu-
nã cu substanþele nutritive ajunse pe calea circulaþiei
activate la nivelul musculaturii care executã miºcarea
vor asigura o contracþie corespunzãtoare, relaxare,
dar ºi eliminarea, pe aceeaºi cale, a elementelor de
catabolism muscular, ca acidul lactic.

Prin exerciþiile Pilates creºte flexibilitatea corpu-
lui, mobilitatea articularã, se dezvoltã musculatura
abdominalã ºi pelvianã. Joseph Pilates a numit mus-
culatura pãrþii centrale a corpului (muºchii abdomi-
nali, ai coloanei vertebrale, ai coapselor ºi fesieri) „the
powerhouse”. Energia necesarã exerciþiilor vine din
„centrul puterii” cãtre extremitãþi. Este importantã
menþinerea stabilitãþii bazinului, a zonei cervicale,
activarea musculaturii abdominale ºi menþinerea po-
ziþiei drepte a coloanei vertebrale. Se începe cu exer-
sarea grupelor musculare mici, miºcãrile repetându-
se de maximum 10 ori. Exerciþiile pentru zona abdo-
minalã se executã cu musculatura spatelui ºi ab-
dominalã contractate. Se vor alterna repetãri scurte ºi
rapide cu miºcãri lente ºi concentrate. Spatele se
menþine drept ºi bãrbia proiectatã anterior din piept
pentru a respira corect. Exerciþiile pentru picioare ºi
zona pelvianã trebuie executate întotdeauna cu fe-
sele uºor contractate. Coloana vertebralã va fi men-
þinutã astfel într-o poziþie neutrã.

Metoda Pilates nu implicã uzarea articulaþiilor,
exerciþiile fiind sigure ºi eficiente ºi poate fi practicatã
la orice vârstã, la salã sau acasã. Exerciþiile nu nece-

sitã rezistenþã mare la efort ºi pot fi executate la sol,
pe o saltea, dar ºi cu diverse echipamente - mingiuþe,
baston, benzi elastice, gantere. Programul poate fi
personalizat în funcþie de nevoi ºi posibilitãþi. Metoda
Pilates este un sistem ideal de exerciþii uºoare ºi efi-
ciente ºi pe perioada sarcinii, dar ºi în lunile de dupã
naºtere, fiind efectuate cu acordul medicului curant ºi
sub supravegherea unui instructor specializat.

Relaxarea reprezintã un alt element-cheie ºi se
referã la modul în care se executã exerciþiile fãrã a
tensiona zonele corpului neimplicate în desfãºurarea
exerciþiului, acestea fiind angajate în desfãºurarea
miºcãrilor, dar nefiind þinute în tensiune. Metoda
Pilates implicã întregul trup în timpul fiecãrei miºcãri.
Dupã executarea miºcãrilor exerciþiului, vom observa
cã am eliminat stresul atât la nivel mintal cât ºi la
nivel fizic. 

Când dorim sã realizãm o miºcare, creierul iniþia-
zã execuþia ºi descarcã harta corespunzãtoare sche-
mei motorii, dar nu conºtientizãm. Pe mãsurã ce exer-
sãm, abilitatea de concentrare asupra pãrþii pe care o
lucrãm creºte proporþional cu calitatea miºcãrilor pe
care le executãm. Când devenim conºtienþi de miº-
cãrile executate, corpul ºi mintea conlucreazã efectiv
ºi armonios. 

Controlul reprezintã un alt element principal al
metodei Pilates în vederea atingerii calitãþii miºcãrilor
realizate. Prin exerciþii nu trebuie sã depãºim nivelul
efortului de care suntem capabili, nu trebuie sã in-
trãm în conflict cu noi înºine dacã nu atingem perfor-
manþa aºteptatã, fiind necesar doar ca miºcarea sã
se desfãºoare cu graþie, concentrându-ne ca mai mul-
te pãrþi ale corpului sã se miºte simultan ºi în armo-
nie. Nu trebuie uitat cã exerciþiile se executã cu ajuto-
rul unei respiraþii adecvate, alãturi de concentrarea
asupra zonei care executã miºcarea ºi a miºcãrii în
sine.

Metoda Pilates - principii accesibile tuturor
Dr. Georgiana
Ozana Tache, 
Medic primar fizioterapie,
recuperare medical/,
Doctor în }tiin[e medicale
Medic coordonator
Centrul de Recuperare
Medical/ „Medical Care“
0723.626.289
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Însuºirea ºi realizarea mmaassaajjuulluuii ffaacciiaall ºi a tteehh-
nniicciiii hhrrããnniirriiii va avea ca rezultat îmbunãtãþirea tutu-
ror parametrilor vizaþi. Astfel stimularea exterocep-
tivã se realizeazã mai ales prin atingeri uºoare, care
au efect facilitator asupra musculaturii feþei ºi se
efectueazã de obicei manual, pe muºchiul care ur-
meazã a fi stimulat. 

Se va efectua un masaj de relaxare (neteziri for-
mã lungã ºi scurtã, cu ritm ºi intensitate redusã) la
nivelul muºchilor temporali ºi maseteri. Urmeazã
apoi un uºor tapotament la nivelul musculaturii fa-
ciale, iar la nivelul orificiului bucal se aplicã neteziri
efectuate cu degetul arãtãtor în sensul acelor de
ceasornic.

Pentru musculatura profundã a feþei se folo-
seºte un aparat electric pentru masaj, cu o turaþie
redusã, pentru a nu produce disconfort copilului.

Excitanþii termici se aplicã la diverse tempera-
turi (alternanþã de comprese reci ºi calde la nivelul
orificiului bucal). Urmeazã apoi masajul cavitãþii bu-
cale, masajul dinþilor (efectuat de sus în jos), masa-
jul peretelui obrazului ºi al limbii.

Toate aceste manevre, executate la nivelul mus-
culaturii feþei copilului, se vor efectua blând, cu mul-
tã grijã, pentru a obþine participarea activã a aces-
tuia la programul terapeutic.

Colaborarea kinetoterapeutului cu familia este
obligatorie, pentru cã, numai în acest mod, tehnica
hrãnirii va fi însuºitã ºi aplicatã corect.

TTeehhnniiccaa hrãnirii va trebui sã þinã cont de câteva
pprriinncciippiiii:

alimentele pasate vor fi înlocuite treptat cu
alimente semisolide;

plasarea alimentelor cu ajutorul mâinii sau
linguriþei se va face cãtre ultimul molar (tendinþa pã-
rinþilor este de a plasa alimentele pe vârful limbii,

dar în acest fel copilul nu va învãþa sã mestece ºi sã
formeze bolul alimentar);

întotdeauna copilul va fi poziþionat în braþele
mamei, ºezând cu capul uºor flectat (combãtând
poziþia greºitã adoptatã de mamã - decubit dorsal);

în cazul în care copilul menþine poziþia ºe-
zând, atunci el va fi aºezat pe scaun la masã;

pentru formarea bolului alimentar, copilul va
fi ajutat sã execute miºcãri de antepulsie ºi retro-
pulsie a mandibulei.

Experienþa a arãtat cã, dacã masajul facial ºi
tehnica hrãnirii vor fi realizate continuu ºi constant,
rezultatele obþinute vor fi cu totul excepþionale!

Prof. CFM Pr. Drd. Elena C/ciulan
www.kinetodema.ro

Masajul facial ]i tehnica hr/nirii la copilul
cu infirmitate motorie cerebral/

Tratarea complex/ a dizabilit/[ilor copilului cu infirmitate motorie cerebral/
are un rol primordial \n ob[inerea rezultatelor dorite. Abordarea tehnicii 

masajului facial ]i a tehnicii hr/nirii de c/tre kinetoterapeut este obligatorie,
[in`nd cont de deficitul de mastica[ie, degluti[ie, tulbur/rile de limbaj

]i de prezen[a sialoreei.
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Osul este un þe-
sut conjunctiv com-
plex, care posedã o
mare stabilitate struc-
turalã. El se caracte-
rizeazã prin rigiditate
ºi prin rezistenþã mare

la tracþiuni ºi la compresii. Sistemul osos permite
acþiunea muºchilor ºi protejeazã organele interne.
De asemenea, protejeazã mãduva osoasã hemato-
peticã ºi este rezervor de ioni.

Osul are în structura lui douã componente: osul
compact la exterior (o reþea densã care conferã
duritate osului) ºi osul spongios (caracterizat prin re-
þea de trabecule osoase care se întrepãtrund) la
interior.

Din punct de vedere histologic, osul este com-
pus dintr-o matrice extracelularã omogenã, densã,
ºi celule osoase (osteoblaste, osteoclaste, osteo-
cite). 

Corpul uman este alcãtuit din oase lungi scurte
ºi late, fiecare având o altã repartiþie a þesutului
osos.

Osteoporoza este o maladie ce se caracteri-
zeazã prin reducerea masei osoase, care este înso-
þitã de deteriorarea sa arhitecturalã, aceasta du-
când la scãderea rezistenþei mecanice, implicit la
fracturi spontane, sau dupã traumatisme minime.
Ea se caracterizeazã printr-un defect de minerali-
zare ºi sintezã a matricei de colagen.

Se ºtie cã masa osoasã suferã odatã cu înain-
tarea în vârstã, riscul cel mai mare aparþinând fe-
meilor aflate la menopauzã, lucru care are drept
cauzã carenþa de hormoni estrogeni apãrutã la
aceastã vârstã. Sunt ºi alte cauze care pot duce la
apariþia osteoporozei -  antecedentele de fracturã,
artrita reumatoidã, medicaþia antireumatismalã
(metotrexatul sau D penicilamina) – ºi care pot afec-
ta structura osului. De asemenea, greutatea scã-
zutã sau prea mare pot reduce densitatea osoasã,
indiferent de vârstã. Sedentarismul, alimentaþia de-
zechilibratã, consumul exagerat de alcool ºi tutun
pot afecta structura osului începând chiar de la
vârste mult mai tinere.

Îmbãtrânirea este asociatã cu o serie de modi-
ficãri cantitative ºi calitative ale osului. Cãtre vârsta
de 65 de ani densitatea osoasã atinge un nivel infe-
rior, un punct critic în care se produc fracturile. 

La subiecþii tineri, activitatea fizicã contribuie la
optimizarea vârfului de masã osoasã, ceea ce per-
mite prevenirea apariþiei de osteoporozã la vârsta
menopauzei.

La persoanele în vârstã, exerciþiul fizic permite
încetinirea progresului bolii. 

Un aport nutriþional adecvat, un aport de calciu
adecvat ºi o bunã stimulare mecanicã printr-un exer-
ciþiu fizic adecvat pot exprima, în parte, incidenþa
familialã a osteoporozei.

În general, un bun statut nutriþional permite re-
ducerea riscului de dezvoltare a maladiei. Calciul
este important pentru obþinerea unui vârf al dez-
voltãrii osoase optim pe timpul adolescenþei. Între al
treilea ºi al cincilea deceniu de viaþã, histoarhitec-
tura osoasã nu este influenþatã în mod important de
aportul de Ca. De altfel, un aport scãzut de Vitamina
D poate avea aceeaºi incidenþã în apariþia aceste
maladii, dar de importanþã scãzutã. Un aport proteic
adaptat este la fel de necesar în obþinerea unui vârf
de masã osoasã optim în timpul pubertãþii. Ca re-
vers, un aport excesiv poate fi la originea hipercalci-
uriei ºi a osteopeniei. Un aport scãzut de vitamina C
ºi alte oligoelemente poate influenþa de asemenea
aceastã boalã.

Existenþa unei relaþii inverse între densitatea
mineralã a scheletului ºi concentraþia de steroizi se-
xuali a fost clar demonstratã. Estrogenii au un efect
tropic important pe os, scãderea lor în timpul me-
nopauzei provocând o creºtere a reabsorbþiei
osoase. 

Mai trebuie precizat faptul cã rata de parathor-
mon scade în timpul menopauzei, paralel cu scãde-
rea reabsorbþiei osoase. Parathormonul este hor-
monal secretat de paratiroidã, el acþionând asupra
oaselor ºi rinichilor ºi fiind implicat în fiziopatologia
osteoporozei. Rata de parathormon scade în meno-
pauzã la fel ca ºi reabsorbþia osoasã ºi calciul ionic.
Este important de subliniat cã scãderea ratei de
parathormon este cauza osteoporozei la bãrbaþi. 

(va urma)

Dr. Carmen Mihalache
Director Medical

Sport Med Center
www.sportmedcenter.ro 

Osteoporoza
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cintigrafia hepato-splenicã ºi cea hepato-bi-
liarã au reprezentat tehnici intens folosite în
diagnosticarea ºi stadializarea unui spectru
larg de afecþiuni hepatice încã din anii ’70.

Apariþia ºi dezvoltarea pe scarã largã a Computer-To-
mografiei (CT) ºi, ulterior, a Imagisticii prin Rezonanþã
Magneticã (IRM) au dus la scãderea rolului tehnicilor
scintigrafice în evaluarea patologiei hepatice, fãrã a
putea suplini însã informaþiile funcþionale oferite de
acestea.

SScciinnttiiggrraaffiiaa hheeppaattoo-bbiilliiaarrãã este o examinare prin
care se evalueazã funcþia hepatocelularã ºi sistemul
biliar (intra ºi extrahepatic) prin urmãrirea, pe de-o
parte, a producþiei de bilã, iar pe de altã parte, a per-
meabilitãþii cãilor biliare, pânã la emergenþa acestora,
prin coledoc, în intestinul subþire.

DDeerriivvaaþþiiii aacciidduulluuii iimmiinnooddiiaacceettiicc mmaarrccaaþþii ccuu 9999mmTTcc
((9999mmTTcc-IIDDAA)) sunt larg utilizaþi în prezent datoritã avan-
tajelor de ordin farmacocinetic ºi radiobiologic, ei fiind
analogi ai bilirubinei, cu captare ºi secreþie similarã
hepatocitarã, dar fãrã conjugare în sistemul biliar. Prin-
cipala cale de excreþie a acestor radiofarmaceutice
(RF) este cea hepato-biliarã (80-90%), cea secundarã
fiind reprezentatã de tractul urinar (10-20%); experien-
þa clinicã a  arãtat cã vizualizarea sistemului hepato-
biliar este foarte bunã ºi la valori ale bilirubinemiei ce
ajung pânã la 5-10 mg% pentru unii derivaþi Tc99m-IDA

ºi chiar pânã la valori de peste 20 mg% pentru cele
mai noi radiofarmaceutice din aceastã clasã.

Radiofarmaceuticul (derivat IDA-Tc99m) se admi-
nistreazã prin injectare intravenoasã în dozã de circa
2-5 mCi, dupã care se achiziþioneazã imagini seriate
dinamice abdominale timp de o orã. Într-un prim timp
se vizualizeazã concentrarea radiotrasorului la nivel
hepatic, schiþarea ulterioarã a cãilor biliare intrahepa-
tice, a coledocului ºi a colecistului, cu evidenþierea, în
condiþii normale, la circa 20-30 minute dupã admi-
nistrarea RF, a intestinului subþire. Dacã examinarea
dinamicã menþionatã nu conduce la o vizualizare op-
timã a sistemului hepato-biliar, se efectueazã înregis-
trãri secvenþiale tardive suplimentare (mergând pânã
la 24 de ore), care sã ajute la stabilirea diagnosticului
corect.

Principalele indicaþii ale efectuãrii studiilor scin-
tigrafice hepatobiliare sunt:

LLaa aadduulltt::
Evaluarea diskineziilor biliare, cu calcularea frac-

þiei de ejecþie a colecistului ºi evidenþierea unor posi-
bile disfuncþii a sfincterului Oddi;

Diagnosticul colecistitelor acute
Monitorizarea pacienþilor care au suferit proce-

duri de derivare a cailor biliare;
Vizualizarea fistulelor biliare; 
Vizualizarea chistelor coledociene;
Stabilirea prezenþei refluxului biliar în duodenul

proximal ºi stomac, dupã intervenþii chirurgicale gas-
trice;

Evaluarea transplantului hepatic sau a funcþiei
hepatice dupã hepatectomie parþialã.

LLaa nnoouu-nnããssccuuþþii este foarte utilã în diagnosticul
diferenþial al hiperbilirubinemiei neonatale (icter neo-
natal) cu diferenþierea între o hepatitã neonatalã (cu
tratament medicamentos) ºi o atrezie de cãi biliare, a
cãrei terapie este curã chirurgicalã. Pentru copii doza
de radiofarmaceutic se calculeazã pe kilogram corp.

Ca pregãtire prealabilã a examinãrii ar fi de notat
faptul cã pacienþii necolecistectomizaþi (la care se
doreºte urmãrirea funcþiei colecistului) nu trebuie sã
mãnânce cu circa 4 ore înainte de examinare.

S

Scintigrafia
hepato-biliar/

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

INVESTIGA{II MEDICALE
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E
cocardiografia transtoracicã, metodã neinva-
zivã care se poate efectua cu sistemele noi,
portabile ºi la patul bolnavului, evidentiazã di-

feritele trãsãturi caracteristice ale cardiopatiei
hipertensive.

1. Hipertrofia ventricularã stângã (HVS) – apare
la 15-20% dintre pacienþii hipertensivi. Ecocardio-
grafia este mai sensibilã ºi mai specificã decât ECG
în diagnosticarea HVS, având rol în stratificarea
riscului cardiovascular ºi în opþiunea terapeuticã.
Evaluarea include mãsurarea  grosimii septului inter-
ventricular, peretelui posterior al ventriculului stâng
(VS), mãsurarea diametrului telediastolic ºi telesis-
tolic al ventriculului stâng ºi calcularea  masei/indi-
celui de masã al ventriculului stâng. (>125 g/m2 la
bãrbaþi ºi >110g/m2 la femei, fiind echivalent cu hi-
pertrofie ventricularã stângã).

2. Funcþia sistolicã a ventriculului stâng -  fracþia
de ejecþie, fracþia de scurtare, volumele telesistolic
ºi telediastolic ale ventriculului stâng, unda S’ la exa-
men Doppler tisular;

3. Funcþia diastolicã  a ventriculului stâng - unda
E, A, raport E/A, timpul de decelerare a undei E, tim-
pul de relaxare izovolumetricã, unda E’, unda A’, ra-
port E/E’ la examen Doppler tisular. 

4. Dimensiunile aortei ºi atriului stâng;
5. Cinetica ventriculului stâng în repaus ºi la

stres;
6. Diagnosticarea eventualelor valvulopatii aso-

ciate: scleroza aorticã, regurgitarea aorticã sau mi-
tralã.

Concluzionând, ghidul ACC/AHA/ (2008) pentru
utilizarea ecocardiografiei în evaluarea unor sindroa-
me clinice indicã efectuarea acesteia la pacienþii hi-
pertensivi:  

atunci când evaluarea funcþiei ventriculului
stâng, a hipertrofiei ºi remodelãrii concentrice sunt
importante în decizia terapeuticã;

pentru detecþia ºi evaluarea semnificaþiei
funcþionale a bolii cardiace ischemice concomitente
prin ecografie de stress;

pentru urmãrirea în timp a dimensiunilor ºi
funcþiei VS la pacienþii hipertensivi cu disfuncþie VS
atunci când existã modificãri documentate în sta-
tusul clinic sau pentru a ghida tratamentul medical;

identificarea disfuncþiei diastolice VS în pre-
zenþa/absenþa disfuncþiei sistolice;

evaluarea HVS la pacienþii cu hipertensiune
arterialã “de graniþã” fãrã HVS electric, pentru deci-
zia de a iniþia tratamentul antihipertensiv.

BBiibblliiooggrraaffiiee::
1. Guidelines for the management of arterial

hypertension European Heart Journal (2007) 28,
1462–1536

2. Braunwald’s Heart Disease (2008)
3.  ACC/AHA/ASE 2003 Guideline Update for

the Clinical Application of Echocardiography

Dr. Dana Mincu
Dr. Oana Mih/ilescu

Spital Sanador, Bucure]ti

Ecocardiografia
în cardiopatia hipertensiv/

Cardiopatia hipertensiv/ define]te ansamblul modific/rilor
structurale, morfologice ]i func[ionale cardiace cauzate de
efectele directe/indirecte al tensiunii arteriale crescute cro-

nic. Sunt incluse: hipertrofia ventricular/ stâng/, boala coronarian/ ischemic/,
aritmii cardiace (fibrilia[ie atrial/, extrasistole ventriculare, tahicardie ventricu-
lar/) ]i insuficien[a cardiac/.
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C
u ajutorul ecocardiografiei, putem pune încã
de la naºtere diagnosticul unor boli congeni-
tale de cord, putem diagnostica la adulþi boli

valvulare (insuficienþa sau stenoza
valvelor aorticã sau mitralã), cardio-
miopatii de diverse tipuri (dilatative,
hipertrofice, restrictive), infarcte de
miocard sau cauze ale bolii hiper-
tensive. Aceastã metodã este singura
care ne oferã informaþii despre starea
protezelor valvulare implantate (ur-
mãrirea ecocardiograficã fiind obliga-
torie pentru surprinderea cât mai pre-
coce a eventualelor complicaþii care
pot apãrea) sau despre parametrii de
contracþie ºi de relaxare a unui cord
ischemic. Ca urmare a progreselor
fantastice obþinute în industria apara-
telor de ecocardiografie ºi a apariþiei

unor softuri care pot efectua Doppler tisular ºi
speckle tracking, în prezent se pot pune diagnostice
de fineþe, care influenþeazã deciziile de revascu-
larizare prin by-pass sau tratamentele electrofizio-
logice. Pe lângã ecocardiografia transtoracicã, cea
transesofagianã ne ajutã în deciziile de defibrilare în
cazul fibrilaþiei atriale, ne aratã mecanismul ºi
implicit posibilitatea de rezolvare a bolilor valvulare
ºi pune diagnosticul de certitudine în situaþia pa-
cienþilor cu endocardite valvulare. 

În spitalul Life Memorial, ca urmare a dotãrii cu
ecocardiografe de ultimã generaþie, realizãm toate
cele enumerate mai sus ºi avem grijã atât de nou-
nãscuþii din clinicã, cât ºi de adulþii care vor sã se
investigheze ºi sã se trateze pentru afecþiuni car-
diovasculare sau sã fie luaþi în evidenþã dupã o in-
tervenþie fie pe cord deschis fie în laboratorul de co-
ronarografie.  

Dr. Alexandrina Tatu
Medic Primar Cardiolog, MedLife

Ecocardiografia – tehnologia neinvaziv/
în evaluarea bolilor cardio-vasculare

Ecocardiografia reprezint/ la ora
actual/ metoda neinvaziv/ de
elec[ie pentru diagnosticarea ]i
urm/rirea evolu[iei pacien[ilor cu boli
cardiovasculare. Parte integrant/ a
cardiologiei clinice, aceasta ]i-a
g/sit locul nu numai \n sec[iile de
cardiologie, ci ]i \n laboratoarele de
cateterism (unde se urm/resc
ecografic manevrele de implantare
a unor device-uri pentru defectele
septale sau a unor proteze valvulare
aortice) ori \n s/lile de opera[ie, unde
se realizeaz/ interven[ii pe cord
deschis.
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C
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutri-
tiv pentru noi. Nu strategiile de marketing trebuie

sã recomande un asemenea produs, ci doar dovezile.
Când avem în faþã situaþii care privesc viaþa ºi moar-
tea, este mai bine sã utilizezi suplimente cu rezultate
documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afir-
maþiile fãcute la adresa produselor pe care le au, cu
materiale obþinute din cercetãri clinice, acceptate ºi
publicate. 

DDAAIIWWAA PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall CCoo,, LLttdd..,, TTookkyyoo,, JJaappoonniiaa,
este o astfel de companie ºi puteþi fi convinºi cã, în ur-
ma studiilor efectuate, BBiioo BBrraann //  MMGGNN-33 AArraabbiinnooxxiillaann
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?
BBiioo BBrraann 11000000//MMGGNN-33 AArraabbiinnooxxiillaann, supliment nu-

tritiv natural ºi GMO free (nemodificat genetic), este
brevetat de pr. dr. Hiroaki Maeda - director de cercetare
ºi dezvoltare la DDaaiiwwaa PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall CCoo,, LLttdd,, ddiinn
TTookkyyoo,, JJaappoonniiaa,- ºi utilizat din 1990 în diverse þãri de
pe glob (SUA, Japonia, Germania, Anglia, Spania, Italia
etc.). Dr.  Mamdooh  Gohoneum, profesor de imunolo-
gie la Drew, Universitatea de Medicinã ºi ªtiinte Me-
dicale din Los Angeles, a realizat o mare parte din cer-
cetarea 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.

AArraabbiinnooxxyyllaannuull eessttee oo ffiibbrrãã aaccttiivvãã ddiieetteettiiccãã,, eessttee
eexxttrraassãã ddiinn ttããrrââþþaa ddee oorreezz,, pprriinn hhiiddrroolliizzãã ppaarrþþiiaallãã eennzzii-
mmaattiiccãã,, pprroodduuccâânndd ffrraaccþþiiuunnii mmoolleeccuullaarree ppaarrþþiiaall ssoolluubbiillee
ccaarree ppoott ffii aabbssoorrbbiittee ddiinn iinntteessttiinnee îînnttrr-oo ccaannttiittaattee sseemm-
nniiffiiccaattiivvãã ccaa mmoodduullaattoorr lliimmffoocciittaarr. Hidroliza este efectu-
atã cu un extract din ciuperca schiitake, utilizatã în
Japonia la tratamentul cancerului. Cu toate cã en-
zimele ciupercii Shitake sunt utilizate în procesul de fa-
bricare pentru hidrolizã, nnuu eexxiissttãã nniicciiuunn ccoonnþþiinnuutt ddee
cciiuuppeerrccii mmããssuurraabbiill îînn pprroodduussuull ffiinnaall,, aassttffeell ccãã aaffeeccþþiiuu-
nniillee ccuu iinnttoolleerraannþþãã llaa cciiuuppeerrccii nnuu aauu nniicciiuunn ffeell rreeaaccþþiiee
nneeggaattiivvãã llaa aacceeaassttaa..

Efectul BioBran asupra organismului
Atunci când organismul este slãbit sau într-o stare

de boalã, sistemul imunitar poate deveni suprasolici-
tat, iar activitatea celulelor imune poate deveni anevo-
ioasã. Cercetãrile au dovedit ca BioBran/MGN-3 Arabi-
noxilan poate ajuta în mod considerabil la refacerea
mecanismului natural de distrugere a celulelor tumo-
rale ºi la o creºtere puternicã a sistemului imunitar, ast-
fel:

creºte sseemmnniiffiiccaattiivv ººii rraappiidd aaccttiivviittaatteeaa limfo-
citelor, cceelluulleelloorr NNKK (Natural Killer cells, celule care dis-
trug celulele canceroase) cu aproape 300%, dar ºi acti-
vitatea cceelluulleelloorr BB ((pprroodduucc aannttiiccoorrppii)) ccuu 220000%% ººii TT ((ddiiss-
ttrruugg cceelluulleellee ccaanncceerrooaassee)) cu 150%, 

stimuleazã ccrreeººtteerreeaa pprroodduuccþþiieeii ddee cciittookkiinnee
nnaattuurraallee precum IInntteerrffeerroonniiii,, IInntteerrlleeuukkiinneellee,, FFaaccttoorriiii ddee
NNeeccrroozzaarree aa TTuummoorriilloorr ((TTNNFF)) ,

induce creºterea AAppooppttoozzeeii ºi a calitãþii vieþii
((QQOOLL)). 

Produsul BBiiooBBrraann 11000000,, în cceeii 2200 aannii ddee uuttiilliizzaarree
ºi având o serie întreagã de studii care îl susþin
((wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo,, wwwwww..ddaaiiwwaa-pphhaarrmm..ccoomm,,
wwwwww..jjaaffrraa..ggrr..jjpp..,, wwwwww..bbiioobbrraann..oorrgg,,
wwwwww..ddhhddeeuurrooppee..sskk..)), ºi-a dovedit avantajele utilizãrii.

Indica[ii:
Adjuvant în terapia medicamentoasã a cance-

rului, 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 rezul-
tatele, le reduce efectele negative);

Hepatita B ºi C (ciroza, cancer hepatic); 
Diabet (noninsulino dependent);
Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice);
Tabagism, etilism, persoane cu deficite imuni-

tare, SIDA, reumatism cronic etc.;
Persoane care provin din familii cu antecedente

neoplazice.

Beneficii:
Puternic imunomodulator;
Reduce în mod real efectele negative ale trata-

mentului 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 ta-

blete);
Natural ºi GMO free (nemodificat genetic) indi-

cat ºi vegetarienilor; 

CANCERUL a mai pierdut un pas!

Bio Bran/MGN-3 Arabinoxilan, probabil 
cel mai puternic imunomodulator NATURAL

]i GMO free (nemodificat genetic)
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Fãrã efecte secundare, nontoxic, indicat ºi pen-
tru copii;

Nu interfereazã negativ cu alte tratamente me-
dicamentoase sau fitoterapice;

Nu necesitã regim alimentar special;
Susþinut de studii efectuate ºi publicate în Japo-

nia, 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 trata-
mentul recomandat de medici: radioterapie ºi chimio-
terapie. 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 conti-
nuare 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 ope-
raþie 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 diagnos-
ticatã cu noduli metastazici intercostali, subclaviculari
ºi la plãmâni. Medicul nu le-a dat copiilor prea multe
speranþe, urmând sã rãmân în spital pentru tratamen-
tul 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 hotã-
rât sã îl achiziþionãm. Dupã câteva luni de chimiote-
rapie 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, rezulta-
tele analizelor au fost uimitoare, nodulii gãsiþi acum un
an au dispãrut complet. Fiind foarte mulþumitã de re-
zultatele 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 chimiote-
rapia cu taxol ºi carbo, medicamente cu multe efecte
secundare.

Încã de la aflarea diagnosticului, copiii mei au cãu-
tat 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 în-
ceperea 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 wwwwww..cchheemmoommeedd..rroo veþi putea citi cartea
,,,,BBiiooBBrraann ººii lluuppttaa ppeennttrruu ccrreeººtteerreeaa ssiisstteemmuulluuii iimmuunniittaarr..
IImmuunnoommoodduullaaþþiiaa ººii bbeenneeffiicciiiillee ssaallee ppeennttrruu bboollnnaavviiii ddee
ccaanncceerr”” ºi viziona filmul ,,,,AArraabbiinnooxxiillaann ((BBiiooBBrraann)) ººii iimmuu-
nniittaatteeaa uummaannãã””,, precum ºi alte studii efectuate cu
BioBran. 

Ofertã valabilã pânã la 31 octombrie 2011
în limita stocului

PPuutteeþþii aacchhiizziiþþiioonnaa BBiiooBBrraann 11000000 ((225500)) 
ddiinn ffaarrmmaacciiii,, iinncclluussiivv ddiinn ffaarrmmaacciiiillee DDOONNAA 

ssaauu CCOONNTTAACCTTAAÞÞII IIMMPPOORRTTAATTOORRUULL!!

ªªaannssaa uunnuuii nnoouu îînncceeppuutt!!

Achiziþionând uun ppachet dde 
tratament sstandard dde 44 ccutii 

Bio BBran 11000, vveþi pplãti ddoar 33 ccutii.

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
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ccoonnttiinnuuaarree ddiinn nnuummããrruull ttrreeccuutt

Rela[ia dintre anemie ]i 
hiporeninism-hipoaldosteronism
Corelaþia pozitivã care a fost descrisã între hipo-

reninemie ºi anemie la pacienþii cu T1DZ (Donelly S. ºi
col., 1999) ar putea avea ca substrat fiziopatologic de-
ficienþa de secreþie a Epo. De altfel, relaþia dintre cele
douã polipeptide de origine renalã este confirmatã
atât de datele experimentale (Gould A.B. ºi col., 1980),
cât ºi de studii clinice efectuate la pacienþi cu IRC ter-
minalã (Vlahakos D.V. ºi col., 1994) sau posttransplant
renal (Conlon P.J. ºi col., 1993).

Aceste date aduc argumente importante în fa-
voarea teoriei conform cãreia secreþia celor douã pep-
tide este interdependentã, rolul fiziologic al acestui
mecanism fiind de a menþine raportul optim dintre
cele douã componente ale masei circulante: volumul
plasmatic ºi cel eritrocitar (Zhu H. ºi col., 2002). Hipo-
reninemia (scãderea activitãþii reninice a plasmei-ARP)
este o modificare „clasicã”, descrisã frecvent la pa-
cienþii diabetici, care se poate datora expansiunii volu-
mului plasmatic, ca urmare a creºterii reabsorbþiei
tubulare a Na (efect insulinic) sau dietelor cu conþinut
crescut de Na. Din aceste motive, scãderea ARP la pa-
cienþii diabetici nu este responsivã la stimulii uzuali
(Lush D.J. ºi col., 1993). 

Prezenþa anemiei la pacienþii diabetici a fost sem-
nificativ mai mare în cazul asocierii cu ARP scãzutã
(Donelly ºi col., 1999)  ºi hipoaldosteronism, valorile
medii ale Hb în cele douã loturi fiind de 9,9 respectiv
13,4 g/dl. De asemenea, la aceºti pacienþi s-a con-
statat o reducere semnificativã a masei eritrocitare,
ceea ce eliminã posibilitatea unei scãderi relative a Hb
prin expansiune volemicã. Nivelurile plasmatice ale
Epo au fost semnificativ  reduse, relativ la nivelul Hb.
Toate aceste date sugereazã cã anemia poate fi pri-
vitã, cel puþin în parte, ca un posibil mecanism com-
pensator la scãderea ARP, la pacienþii diabetici cu
funcþie renalã normalã.

Alte cauze ale deficitului de Epo
Un mecanism posibil al scãderii Epo plasmatice ar

putea fi efectul inhibitor al citokinelor proinflamatorii,
care sunt semnificativ crescute la pacienþii diabetici cu

BDR (niveluri de pânã la 8 ori mai mari). Un argument
în favoarea acestei ipoteze este cã toate bolile cronice
inflamatorii sunt acompaniate de un sindrom anemic
de intensitate variabilã (MacDougall I.C. ºi Cooper A.C.,
2002).

Deºi mecanismul acestei asocieri nu este complet
elucidat, este probabil ca rolul principal sã revinã cito-
kinelor IL-1, TNFα ºi interferonului γ (INF γ), care au pro-
prietatea de a suprima creºterea coloniilor eritroide în
culturi (Dai CH ºi col., 1998). În plus, INF γ are propri-
etatea de a induce apoptoza celulelor progenitoare ale
liniei eriteoide, antagonizând astfel efectul antiapopto-
tic al Epo (Dai CH ºi col., 1998). 

O altã cauzã a deficitului de Epo ar putea fi pier-
derile urinare, cel puþin în cazul pacienþilor diabetici cu
proteinurie nefroticã (Bayes B ºi col., 1998).

Anomaliile eritrocitare
Durata de viaþã a hematiilor este în mod specific

redusã la pacienþii diabetici, chiar în absenþa IRC, cau-
za cea mai probabilã fiind creºterea stresului osmotic,
din cauza acumulãrii intracelulare de sorbitol ºi redu-
cerii activitãþii ATP-azei Na/K dependente.

Aceste defecte produc creºterea volumului
eritrocitar ºi cresc rata de capturare a eritrocitelor în
microcirculaþia sistemului reticulo-endotelial. Distruc-
þia hematiilor la acest nivel este favorizatã ºi de scã-
derea gradului de deformabilitate a acestora; un rol
important în producerea acestui defect pare sã îl joace
procesul de glicoxidare a lipidelor din membrana
eritrocitarã ºi/sau efectele directe ale AGE pe receptori
specifici ai eritrocitelor (Brown CD ºi col., 1993). 

Deformabilitatea eritrocitarã se amelioreazã sem-
nificativ dupã începerea terapiei cu Epo, dar acest
efect dispare dupã începerea dializei; mecanismul po-
sibil al acestui fenomen pare sã fie trimiterea în circu-
laþie a unui numãr mare de hematii tinere, care nu au
defecte de membranã (Brown CD ºi col, 2001).

Alte corela[ii ale anemiei renale
la pacien[ii diabetici
S-a constatat cã nivelul redus al Epo la pacienþii

diabetici este direct proporþional cu rata de progresie a
BDR (Inomata ºi col., 1997) ºi, de asemenea, cu sever-
itatea retinopatiei diabetice, în special cu prezenþa
edemului macular, care regreseazã odatã cu amelio-
rarea anemiei (Friedman E.A. ºi col., 1995).

Rolul patogenetic al anemiei, ca ºi al corectãrii
acesteia prin terapia cu Epo, în evoluþia bolii vasculare
periferice la pacienþii diabetici este controversat, unele
studii punând în evidenþã rolul benefic al creºterii
aportului de oxigen, iar altele rolul agravant al creºterii
vâscozitãþii sanguine. 

O altã relaþie controversatã este ºi cea dintre ane-
mie ºi insulinorezistenþã, la pacienþii cu T2DZ

Conf. Dr. Cristian Serafinceanu
Centrul Medical Materno-Infantil Persepolis

www.persepolispediatrie.ro

Particularit/[i
ale anemiei renale

la pacien[ii
cu diabet zaharat

DIABET
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SPIRULINA STAR este un
supliment alimentar natural
ayurvedic care conþine o com-
binaþie de Spirulina platensis
ºi Withania somnifera, cunos-
cute pentru proprietãþile lor
imunostimulatoare, de protec-
þie ºi de îmbunãtãþire a stãrii
generale de sãnãtate. 

SSppiirruulliinnaa ppllaatteennssiiss oferã
organismului toþi aminoacizii
esenþiali ºi neesenþiali, acizi
graºi, vitamine (complexul B,
betacaroten), minerale (Ca,

Na, K, Fe), oligoelemente (Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Se).
Spirulina platensis din Spirulina Star conþine o can-
titate mare de aminoacizi esenþiali, vitamine anti-
oxidante cum ar fi carotenul (provitamina A, care se
gãseºte în concentraþie de zece ori mai mare decât
în morcovi), C ºi E, minerale antioxidante precum se-
leniu, mangan, zinc, cupru, fier ºi crom. Aceºti anti-
oxidanþi reduc efectele adverse ale radioterapiei la
pacienþii cu cancer ºi reduc riscul apariþiei cance-
rului în general. Beta-carotenul conþinut în Spirulina
Platensis creºte numãrul celulelor ucigaºe naturale,
eliminã anumite substanþe chimice, protejeazã îm-
potriva acþiunii dãunãtoare provocate de stresul chi-
mic ºi de radiaþii. 

Spirulina platensis este bogatã în pigmentul al-
bastru phycocyanin, o biliproteinã care inhibã forma-
rea cancerului de colon, pentru cã pigmenþii din Spi-
rulina se leagã de substanþele chimice cancerigene
ºi stimuleazã astfel excreþia acestora. 

Spirulina platensis conþine în structura sa celu-
larã si pigmentul clorofilã (verde) care, alãturi de
phycocyanin (albastru), ajutã la detoxifierea fica-
tului.

Spirulina stimuleazã celulele ucigaºe naturale ºi
componentele similare ale sistemului imunitar, care
ajutã în lupta împotriva celulelor canceroase ºi în
lupta cu alte boli decât cancerul, variind de la ba-
nala rãcealã la HIV.

Polizaharidele Spirulinei reparã materialul ge-
netic care a fost deteriorat de toxine sau de radiaþii.

Spirulina conþine aminoacizii necesari pentru
formarea neurotransmiþãtorilor care îmbunãtãþesc
activitatea sistemului nervos.

Spirulina este cea mai mare sursa de vitamina
B12, esenþialã pentru sãnãtatea nervilor, þesuturilor
ºi celulelor roºii sanguine; conþine, de asemenea,
cantitãþi semnificative de fier ºi proteine (60 – 70 %).

Spirulina platensis conþine cantitãþi semnifica-
tive de acid gama-linoleic (GLA), care este un acid
gras ce întreþine sãnãtatea sistemului cardiovas-
cular.       

IInnddiiccaaþþiiii: în nutriþia echilibratã a atleþilor, stimu-
leazã curãþarea naturalã ºi detoxifierea, protejeazã
împotriva SIDA / HIV, susþine funcþia sistemului car-
diovascularãºi menþine colesterolul în limite nor-
male, întãreºte sistemul imunitar, îmbunãtãþeºte sã-
nãtatea gastro-intestinalã, reduce riscurile de can-
cer ºi efectele secundare ale radioterapiei prin pro-
tecþia antioxidantã, menþine o sãnãtate bunã pe ter-
men lung.

MMoodd ddee aaddmmiinniissttrraarree::
Adulþi: 1-2 comprimate de 3 ori pe zi, cu o ju-

mãtate de orã înainte de mese.
Copii: 1/2 comprimat de 3 ori pe zi, cu o jumã-

tate de orã înainte de mese.

Toate produsele firmei SSTTAARR IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
MMEEDD sunt obþinute din plante medicinale native din
India, cultivate în condiþii ecologice ºi prelucrate prin
procedee tehnologice netermice, la standarde interna-
þionale de calitate (ISO), fiind avizate de I.B.A.

PPRROODDUUSSEELLEE SSEE GGÃÃSSEESSCC ÎÎNN TTOOAATTEE FFAARRMMAACCIIIILLEE
ªªII UUNNIITTÃÃÞÞIILLEE PPLLAAFFAARR DDIINN BBUUCCUURREEªªTTII ªªII DDIINN ÞÞAARRÃÃ

SSAAUU ÎÎNN MMAAGGAAZZIINNUULL PPRROOPPRRIIUU DDIINN BBDD.. CCAARROOLL II
NNRR.. 4466 ((VVIISS-AA-VVIISS DDEE BBIISSEERRIICCAA AARRMMEENNEEAASSCCÃÃ))

Star International Med
www.ayurmed.ro

natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.313.94.81

021.303.80.44; 021.311.33.11

SPIRULINA STAR
Tonic ]i revitalizant

complet!
IInnggrreeddiieennttee: Spirulina platensis, Withania

somnifera, Gumma acacia.
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e secole, terapiile tradiþionale fac parte efec-
tiv din modul de viaþã al unor populaþii, dar
ele sunt acceptate mai mult sau mai puþin de
comunitatea medicalã, deoarece rezultatele

terapeutice sunt mai greu de cuantificat.
Potrivit OMS, medicina tradiþionalã se referã la

metodele, abordãrile, cunoºtinþele ºi credinþele me-
dicale care folosesc preparate pe bazã de plante, ani-
male sau minerale, terapii spirituale, tehnici manuale
ºi exerciþii aplicate combinat sau nu, pentru a trata,
diagnostica ºi preveni bolile sau pentru a menþine
starea de sãnãtate.

Þãrile mai puþin industrializate folosesc metodele
de tratament tradiþionale ca medicinã de bazã, uneori
cu rezultate superioare celor obþinute prin medicina
alopatã.

Popularizarea incorectã a terapiilor naturiste
poate duce însã la formarea unei aure de „panaceu”
în jurul acestora, ca fiind miraculoase, vindecând orice
ºi oricând. De aceea, se insistã pe folosirea termenu-
lui de terapii complementare, adicã metode de trata-
ment care pot fi folosite, în anumite cazuri, alãturi fie
de terapiile clasice, fie de alte terapii complementare.

Specialiºtii insistã în precizarea cã terapiile natu-
riste nu pot vindeca absolut orice, de exemplu forme
avansate de cancer sau urgenþe medico-chirurgicale,
dar ei explicã modul cum acestea pot ajuta. 

Medicina tradiþionalã abordeazã corpul uman ca
pe un complex de sisteme interdependente, care tre-
buie tratat ca un tot, pe o lungã perioadã de timp.

Multe metode tradiþionale sunt legate de dietã ºi
de suplimente alimentare. De exemplu, dieta întâm-
plãtoare poate avea un impact negativ asupra inimii ºi
sistemului cardiovascular. 

Nivelul ridicat al colesterolului, mmaaii aalleess llaa ccooppiiii,
poate fi normalizat cu ajutorul Omega-3, acizi graºi ne-

saturaþi care reduc tensiunea arterialã crescutã, obe-
zitatea ºi ajutã stabilizarea în diabet, bineînþeles cu
ajutorul unei diete echilibrate ºi sãnãtoase.

Persoanele cu probleme cardiace ar trebui sã se
supunã unei „diete pentru inimã”, din care sã nu lip-
seascã uleiul de peºte, care conþine Omega-3, substan-
þã care aduce beneficii remarcabile pentru inimã ºi nu
numai. Uleiul de peºte poate fi considerat un apãrãtor
al inimii, în particular, ºi al sãnãtãþii, în general. El are
în compoziþie acizi graºi polinesaturaþi Omega-3, cei
mai importanþi fiind acidul EPA (eicosapentaenoic
acid) ºi acidul DHA (docosahexaenoic acid).

Omega-3, prin componenta EPA, are efecte antiin-
flamatoare, prin limitarea producerii de substanþe pu-
ternic inflamatoare ºi ajutã la protejarea arterelor, a
inimii de boli ºi a creierului de inflamaþie ºi depresie,
astfel putându-se explica de ce depresia precede ºi
prezice adesea boala de inimã ºi de ce ambele atacã
de multe ori aceiaºi indivizi. Hipocrat a spus primul:
„Hrana bunã pentru inimã face bine ºi creierului.”

Acidul gras Omega-3, prin componenta DHA, este
o parte constitutivã majorã a creierului ºi a lipidelor din
nervi, fiind vital pentru funcþionarea adecvatã a aces-
tor þesuturi ºi pentru menþinerea sãnãtãþii creierului la
vârstnici. Aºadar, pentru a-i satisface necesitãþile, tre-
buie sã-i furnizaþi continuu DHA, o adevãratã hranã
pentru creier. 

De notat, cã Omega-3 sunt grãsimi bune, care nu
se depun, ci intrã în compoziþia membranelor celulare
sau se ‘ard’, iar prin metabolizarea grãsimilor se pro-
duce cea mai mare cantitate de energie, dând un spor
important de vitalitate.

Efectele antioxidante, regenerarea celularã, protec-
þia imunitarã, protecþia împotriva bolilor coronariene,
trebuie de asemenea amintite printre multe alte avan-
taje ale consumului de Omega-3.

Aºadar, alãturi de o dietã echili-
bratã ºi miºcare zilnicã, suplimen-
tele alimentare cu Omega-3 (uleiul
pur de peºte ºi uleiul din ficat de
cod) sunt ideale ºi pentru polipatolo-
gia seniorilor, dar ºi pentru a
favoriza o îmbãtrânire cât mai lentã,
menþinerea funcþiilor organismului
ºi a aspectului tânãr, plin de vi-
goare. 

D

Terapii tradi[ionale pentru inim/,
creier ]i articula[ii
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Binomul c/tin/-jneap/n ºi propolis dispune
de calitãþi terapeutice importante:

I. Antioxidant (stinge în forþã reacþiile intens
oxidative din afecþiunea infecþioasã)

II. Antiinflamator – predominant bronºic ºi pa-
renchimul pulmonar

III. Fluidifiant, emolient, expectorant
IV. Reepitelizant pe suprafeþele afectate de in-

flamaþie.
V.  Acþiune antibioticã ºi imunostimulatoare

Urzica – este un component important al
Bronhospectin, fluidificã secreþiile bronºice ºi le eli-
minã prin expectoraþie. Regenereazã þesuturile
infectate, scade temperature cor-
pului în stãrile febrile. Are efect
decongestionant în profunzime.
Este bactericid ºi previne compli-
caþiile purulente.

Ciubo[ica cucului – fluidi-
zant bronºic, emolient, expecto-
rant, sedativ, sudorific, calmant
ºi cicatrizant.

Combate tusea de diferite eti-
ologii, sinuzitele, rinofaringitele.

Scai vânat – fluidifiant
bronºic, expectorant, antiseptic,
diuretic. Eliminã prin bronhii
secreþiile patologice, distruge
microorganismele, acþioneazã
asupra centrilor tusei, diminuã
excitabilitatea nervoasã, eliminã
spasmele bronºice.

Scaiul vânat acþioneazã asupra epiteliului renal,
mãrind cantitatea de urinã eliminatã: efect detoxifi-
ant. 

Se poate administra în tusea convulsiv ºi în
tusea spasticã.

Roini[ia – reduce agitaþia bolnavului prin efect
sedative ºi spasmolitic.

Ca indicaþie electivã, menþionãm  astmul
bronºic ºi BPCO.

Bronhospectin reprezintã un produs de top, cu
acþiune certã ºi sincronã pe întregul arbore traheo-
bronºic ca ºi pe parnechimul pulmonar.

Accesul în algoritmul virozelor respiratorii
(Metoda Elidor pentru
viroze respiratorii) ca ºi în
cazul infecþiilor respira-
torii bacteriene (Metoda
Elidor pentru pneumo-
patii) este permis ºi com-
patibil.

Se administreazã câte
3-6 lingurite/linguri (co-
pii/adulþi) începând cu
vârsta de 4-5 ani.

Pentru informa[ii
suplimentare

pute[i contacta 
Farmacist 

Mioara Duvlea, 
Farmacia Afina: 

0744 622 587

Bronhospectin

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

Bronhospectin-ul este un produs
dedicat afec[iunilor respiratorii
(viroze, pneumonii atipice, 
pneumonie flanco-lobar/). 
De asemenea, compozi[ia complex/
a produsului permite administrarea
acestuia ca element adjuvant \n
afec[iuni renale ]i hepatice.

www.elidor.ro
Telefon: 021.335.95.63
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În urmã cu aproximativ 5 luni s-a prezentat în ca-
drul clinicii noastre o pacientã diagnosticatã, în 2010,
cu Sindrom Anxios, pentru care a fost tratatã psihia-
tric, dar fãrã rezultate notabile. Acuzele la prezentare
au fost: agitaþie, neliniºte, fricã, scãderea capacitãþii
de concentrare ºi comunicare, obosealã, incapacitate
de adaptare la stresul cotidian ºi insomnie. Aceste
simptome psihice erau însoþite în plan fizic de precor-
dialgii (dureri în zona inimii), palpitaþii ºi uneori cefalee.

Electrosomatograma interstiþialã ne-a arãtat o
creºtere a excitabilitãþii neuronale la nivel cerebral ºi o
scãdere a neuromediatorilor dopaminã ºi acetilcolinã
la nivelul spaþiului interstiþial cerebral, scãderea con-
tractilitãþii musculare cardiace ºi scãderea presiunii ºi
a vâscozitãþii sângelui în aortã, vena cavã superioarã
ºi inferioarã, inflamaþie interstiþialã cronicã la nivelul
tiroidei, plãmânilor, ficatului, stomacului, pancreasu-
lui, colonului transvers ºi un proces degenerativ cu
evoluþie cãtre artrozã la nivelul coloanei vertebrale.

Biorezonanþa Paul Schmidt a identificat blocajele
energetice la nivelul chakrelor, meridianelor de acu-
puncturã ºi principalelor organe ºi sisteme: creier, sis-
tem endocrin, organe genitale, sistem osteoarticular,
aparat digestiv, aparat urogenital,  sistem nervos auto-
nom ºi aparat cardiovascular.

Prin intermediul anamnezei homeopate am stabi-
lit remediul homeopat cel mai indicat în tratament,

þinând cont de tipul sensibil ºi constituþional al pa-
cientei.

Tratamentul indicat de noi a constat în ºedinþe de
armonizare energeticã – 2 pe sãptãmânã, tablete im-
pregnate informaþional cu frecvenþele proprii blocate,
care au fost identificate prin testarea cu aparatul de
Biorezonanþã Paul Schmidt, ºi remedii homeopate.  

Dupã 3 luni ºi jumãtate de tratament, starea ge-
neralã a pacientei este foarte bunã, se odihneºte foar-
te bine în cursul nopþii, se poate concentra, este mult
mai liniºtitã, poate munci ºi în condiþii de stres, iar du-
rerile de cap, palpitaþiile ºi durerile precordiale sunt
foarte rare.

Rezultatele tratamentului integrat aplicat de noi,
atât la nivelul corpului fizic cât ºi la nivelul corpului
energetic, au permis reducerea la jumãtate a dozelor
de medicamente alopate.

Medicina Integratã Sciencemed ia în calcul orga-
nismul uman ca un tot, alcãtuit din corp fizic ºi corp
energetic. Boala începe la nivelul corpului energetic.
Dezechilibrul energetic determinã modificãri de func-
þie celularã, care, dacã nu sunt corectate, conduc în
timp cãtre boala organicã. Aceasta se manifestã în
plan fizic prin semne ºi simptome, iar în plan energe-
tic, prin obosealã, pe care pacienþii o descriu în mod
frecvent ca „lipsã de energie”.

Tratamentul este integrat ºi adaptat la pacient, nu
la boalã. Þinem cont de semne, de simp-
tome, de tipul sensibil ºi constituþional,
de gândurile ºi emoþiile pacientului, de
analizele clinice ºi paraclinice efectuate
pânã în momentul prezentãrii. Prin Bio-
rezonanþa Paul Schmidt pot fi testate
atât medicamentele alopate cât ºi re-
mediile homeopate, gemoterapice ºi
fitoterapice pe care le recomandãm în
terapie, permiþând astfel stabilirea unui
tratament personalizat. Aceste remedii,
care armonizeazã biocâmpurile dizarmo-
nice, acþioneazã în sensul vindecãrii or-
ganismului, sunt lipsite de efecte secun-
dare ºi permit, dupã un timp, reducerea
dozelor de medicamente alopate, care
au efecte secundare negative asupra or-
ganismului.

Clinica ScienceMed Bucuresti
Bucuresti, B-dul Constantin

Brancoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,
sector 4 

Tel: 0723.175.208 
sciencemed.bucuresti@yahoo.com

Clinica ScienceMed Buzau 
Buzau, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,

parter
Tel: 0735.779.330 

sciencemed.buzau@yahoo.com ªtiinþa în armonie cu natura

Sindromul Anxios poate fi tratat prin metoda
Medicinei Integrate Sciencemed

- caz clinic -
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MMeeddiiccaammeenntteellee ººii ssaarrcciinnaa
În general, marea majoritate a medicamentelor

sunt contraindicate în sarcinã ele putând fi luate nu-
mai cu avizul ºi, preferabil, la indicaþia ginecologului
care le prescrie pentru a impiedica apariþia unei boli
sau ca suplimente nutritive necesare în sarcinã!

Anumite medicamente prezintã riscuri pentru
fãt, ginecologul fiind singurul capabil sã cântãreascã
riscurile ºi beneficiile acestora. 

AAlliimmeennttaaþþiiaa ººii ssaarrcciinnaa
Gravida nu trebuie sã mãnânce pentru doi!... Ea

trebuie sã se hrãneascã sãnãtos ºi sã mãnânce
doar pentru ea!...  La copil nu ajung nici prãjitura cu
multã ciocolatã, nici cartofii prãjiþi!... Copilul îºi ia din
sângele mamei exact atâta cât are nevoie ºi, oricum,
se hrãneºte doar cu molecule: glucide, proteine ºi
lipide!... ºi încã ceva:” babele au vãzut” o grãmada
de gravide avortând “de poftã”!... Ginecologii nici
una!... Ciudat, fiindcã marea majoritate a avorturilor
se petrec, totuºi, la ginecolog!...

PPaattoollooggiiaa ssaarrcciinniiii:: avortul, naºterea prematurã,
naºterea postmaturã, sarcina extrauterinã, boala
trofoblasticã gestaþionalã (poate duce la o formã
special de cancer, foarte agresiv = coriocarcinomul),
retardul de creºtere intrauterinã, malformaþii fetale,
hemoragii obstetricale, boli induse de sarcinã, boli
asociate sarcinii.

AAvvoorrttuull constituie expulzia din cavitatea uterinã
a unui produs de concepþie înaintea atingerii viabi-
litãþii sale.

Avortul se calsificã astfel:
Spontan, cu urmãtoarele stadii clinice: amenin-

þarea de avort, iminenþa de avort, avortul în curs,
avortul incomplet efectuat, avortul complet efectuat
(extrem de rar).

Provocat: Medical: la cerere (legal în primele 12
sãpt de gestaþie), terapeutic (în scop matern sau fe-
tal). Delictual (provocat de persoane care nu au com-
petenþe legale ºi medicale în acest sens), cu multi-
ple complicaþii ce pot merge pânã la decesul femeii
sau pierderea definitivã a fertilitãþii acesteia.  În
“epoca de aur” au murit prin avort 42.000 de femei
ºi alte 117.000 au fost histerectomizate. 76.000 de
copii minori au rãmas orfani de mamã!... Cu toate

acestea, în România anului 2007 încã se practicã
avortul delictual ºi încã se moare din cauza acestuia.

AAmmeenniinnþþaarreeaa ddee aavvoorrtt ssee ttrraatteeaazzãã ccoonnsseerrvvaattoorr..
Sarcina opritã în evoluþie (“avortul reþinut”) ºi

avortul incomplet efectuat se sancþioneazã terapeu-
tic radical – finalizarea sarcinii. Indiferent de tipul lui,
avortul constituie o problemã medicalã deosebit de
spinoasã ºi trebuie tratat cu maximã seriozitate. Din
avort se poate muri, iar complicaþiile lui pot avea
consecinþe deosebit de grave asupra sãnãtãþii,
fertilitãþii ºi sexualitãþii ulterioare a femeii.

NNaaººtteerreeaa pprreemmaattuurrãã se defineºte ca fiind ex-
pulzia din cavitatea uterinã a unui produs de concep-
þie cu vârsta gestaºionalã cuprinsã între 29 ºi 36 de
sãpt de amenoree. Trebuie asistatã de medicul gine-
colog, iar ameninºarea de naºtere prematurã consti-
tuie condiþie de risc obstetrical crescut ºi intrã în
competenþa ginecologului. Nou-nãscutul prematur
este un copil cu foarte multe probleme de adaptare,
iar îngrijirea lui necesitã resurse umane, tehnice ºi
financiare deosebite. Chiar dacã supravieþuiesc, ma-
rii prematuri au, de obicei, probleme ulterioare de
sãnãtate ºi intelect, fapt ce ridicã ºi numeroase pro-
bleme etice ºi sociale!...

Sarcina ºi naºterea ar trebui sã constituie unele
dintre cele mai frumoase momente ºi amintiri ale
unei femei… Cu toate acestea, nu întotdeauna se în-
tâmpla aºa… Sarcina ºi naºterea pot deveni, uneori,
cele mai groaznice momente trãite vreodatã!… Noi
toþi putem face ceva!... Trebuie doar sã ne pese un
pic mai mult!...

Dr. Mihai Dimitriu, Medic }ef
Clinica de Obstretic/ Ginecologie

Ager Med
www.agermed.ro

Mituri despre sarcin/
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Caz 1
S.O., în vârstã de 35 ani, suferea, de mai mulþi

ani, de dduurreerrii ddee ccaapp ((hheemmiiccrraanniiee ddrreeaappttaa)),, aammeeþþeellii
llaa mmiiººccaarreeaa ccaappuulluuii ssaauu sscchhiimmbbããrrii ddee ppoozziiþþiiee,, sseenn-
zzaaþþiiee ddee ggââtt uussccaatt ººii gguusstt aammaarr îînn gguurrãã,, iirriittaabbiilliittaattee,,
iinnssoommnniiee,, uunneeoorrii vvããrrssããttuurrii bbiilliiooaassee.. I s-a pus diag-
nostic energetic de Ascensiune Yang-Qi a ficatului,
pacienta urmând tratament prin acupuncturã (10
ºedinte - 3 /sãptãmânã).

Caz 2
M.B., în vârstã de 45 ani (profesie contabil), pre-

zenta sseennzzaaþþiiee ddee pplleenniittuuddiinnee îînn aabbddoommeenn ººii hhiippoo-
ccoonnddrruu ddrreepptt,, ggrreeaaþþãã,, iinnaappeetteennþþãã,, ssccaauunnee nneerreegguullaattee
(alternarea constipaþiei cu diaree). Dereglãrile s-au
agravat în urma solicitãrilor nervoase ºi din cauza
alimentaþiei neregulate. Tratamentul urmat a fost
prin reflexoterapie combinatã cu acupuncturã (diag-
nosticul energetic fiind Dizarmonie ficat-splinã).
Simptomele au dispãrut, dar pacientul vine la tra-
tament de întreþinere o datã pe sãptãmânã, din
cauza stresului permanent în care se aflã.

Caz 3
G.C., în vârstã de 43 ani, prezenta ffiibbrroommaattoozzãã

uutteerriinnãã eevviiddeennþþiiaattãã eeccooggrraaffiicc. Dupã consultaþia de
homeopatie i s-a stabilit remediul constituþional Cal-
carea Carbonica, prescriindu-se ºi schema cu gemo-
terapice aferentã. Dupã 4 luni de tratament, nodulii
au scãzut în dimensiuni, acest lucru fiind evidenþiat

printr-o nouã ecografie. Tratamentul continuã, moni-
torizarea fãcându-se în colaborare cu specialistul gi-
necolog.

Caz 4
A.R., în vârstã de 3 ani, cu ddeezzvvoollttaarree ffiizziiccãã ddeeffii-

cciittaarrãã,, ccoonnssttiippaaþþiiee ccrroonniiccãã ººii ssiisstteemm iimmuunniittaarr ssccããzzuutt
((iinnffeeccþþiiii rreessppiirraattoorriiii ffrreeccvveennttee)), a fost adus la consul-
taþie de homeopatie. În urma consultului i s-a pres-
cris remediul constituþional Silicea în diluþie înaltã,
urmând sã revinã la control dupã trei luni. Dupã
evaluare, s-au stabilit urmãtoarele: tranzitul intesti-
nal s-a normalizat, infecþiile respiratorii au scãzut ca
numãr ºi duratã. Copilul este vioi, cu tonus bun asi-
milarea îmbunãtãþindu-se mult.

Cazurile prezentate sunt culese din baza de date
a Centrului de Sãnãtate Medireflex (medicinã alter-
nativã/complementarã) în speranþa cã vor fi de folos
în alegerea drumului spre sãnãtatea personalã sau
a celor dragi.

Centrul de S/n/tate Medireflex
Homeopatie-Acupunctur/

www.medireflex. ro
021.327.20.61

Medicina alternativ/ sau complementar/

Dr. Iuliana Avadanei
M.G. -Homeopatie-
Acupuncturã

Tratamentul \n c`mpul energetic al pacientului include multe terapii, cum ar fi
consilierea psihologic/, acupunctura, masajul, homeopatia, reflexoterapia,

bioenergia, tehnicile de medita[ie etc. Ingredientul esen[ial pentru vindecarea 
pacientului r/m`ne implicarea activ/ a acestuia, cunosc`ndu-se faptul c/
puterea extraordinar/ a mentalului ]i voin[a unui bolnav pot r/sturna situa[ii

considerate incurabile, ajung`ndu-se la vindecarea definitiv/.
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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
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

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

CENTRELE 
MEDICALE PULS 

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

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

MEDICLASS - 
CENTRUL MEDICAL 
COTROCENI 

Str. Sf Elefterie nr. 47-49,
Complex Comercial
Cotroceni, sector 5, Bucureºti
Telefoane: 021-4120128,;
021-4120129; 021-
4102727; fax: 021-4120127

Email: office@mediclass.ro 
www.mediclass.ro
Anestezie generalã
Alergologie
Boli Infecþioase
Cardiologie
Chirurgie Generalã
Dermato-venerologie
Diabet, boli de metabolism ºi
nutriþie
Endocrinologie
Hematologie
Mamografie 
Medicinã Generalã
Medicinã Internã
Medicina Muncii
Neurologie
Oftalmologie
Oncologie
ORL
Ortopedie
Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Psihologie
Reumatologie

•computer tomograf •rezonanta magnetics 
•radiologie conventionala •mamografie  

• osteodensiometrie DXA •electromiografie 
•neurosonologie •ecografie doppler •ecografie

generala •cardiologie •medicina de familie 
•laborator analize medicale.

Centrele Medicale
HIPERDIA

ªI PROLIFE

•Str. Ritmului, nr.2, sector 2

Tel./Fax: 021. 250.67.85,

021.250. 73.20

office@pro-life.ro
•Sos. Berceni, nr. 10-12,
sector 4 (Spitalul Bagdasar-
Arseni)
Tel./Fax: 021. 334.37.30,
021. 334.37.31
bucuresti.bagdasar@hiper-
dia.ro

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1, 
Tel./Fax: 021.250.67.85,
021.250.73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Stefan Cel Mare, nr.
19-21, sector 2 
(Spitalul Colentina)
Tel./Fax: 021. 311.73.7l,
021. 311.73.72
bucuresti.colentina@hiper-
dia.ro
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MEDIX CO. SRL
ªos. Mihai Bravu 281, 
sector 3 Bucureºti 
tel. 5893000; 
5893001; 3140848 
fax 2508079, 
3140849
Centrul de Diagnostic ºi
Tratament “Victor Babeº”

•Rezonanþã 
magneticã nuclearã
•Computer 
tomografie
•Ecografiete

CENTRUL MEDICAL 
ROMAR

•ROMAR Medical Dristor, 
Str. Mihai Bravu, nr. 428,
sector 3, Bucureºti, 
Tel.: 021.327.66.05;
021.327.66.06; 
fax: 021.326.67.88; 
•ROMAR Medical ªincai, 
Bd. ªincai, nr. 1-1A, 
sector 4, Bucureºti, 
Tel. 021.330.78.95;
021.330.78.96; 
fax: 021.330.64.01;

•ROMAR Medical Polizu, 
Str. Gh. Polizu, nr. 38 – 52,
sector 1, Bucureºti, 
Tel: 021.317.93.80;
021.317.94.78; 
fax: 021.317.94.23;

•ROMAR Medical Evoluþion
Med, Str. Abrud nr. 80, 
sector 1, Bucureºti, 
Tel: 021.224.05.50;
0723.677.772; 
fax: 021.224.05.60

•ROMAR Medical Panduri,
Sos. Panduri nr. 71, 
sector 5.

•ROMAR Medical Apaca, 
Bd. Iuliu Maniu, nr.7, 
sector 6, Bucureºti, 
Tel: 021.316.17.00;
021.316.42.81

•ROMAR Medical Pipera,
ªos. Pipera Tunari, nr. 47,
Voluntari, Jud. Ilfov, 
Tel: 031.104.58.80;
031.104.58.81

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

CENTRUL MEDICAL 
LOTUS MEDICA

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

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 

Investigaþii medicale LIL MED 
CLINICA MEDICALA

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

Laborator de analize 
medicale (hematologie, coag-
ulare, 
imunohematologie, imunolo-
gie, 
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

Medicinã de urgenþã

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

Chirurgie esteticã
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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: oper-
atii genitale, operatii pe san
(senologice)
Consultatii obstretica 
ginecologie

EGO“ 
METACS MEDICAL 

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

tratamentul sterilitatii,
chirurgie ginecologica si
oncoginecologica, chirurgie
laparoscopica si histero-
scopie, asistenta la nastere

Medicinã alternativã

ECOMED CLINIC
Sos. I. C. Bratianu nr. 44, sc.
A, ap. 1, sector 3, 
Tel. 021.314.00.54;
0745.123.623; 
Fax 021.314.00.54   
Email:
ecomed_clinic@yahoo.com 
Web: www.ecomedclinic.ro

Fizioterapie, 
Homeopatie, 

Acupunctura, electroterapie,
unde scurte, 
ultrasunt, EMG, 
EMG + stimulare, 
laserterapie, magnetoterapie,
drenaj venolimfatic, masaj
terapeutic, 
terapie cu lumina polarizata
tip bioptron, acupunctura-
electroacupunctura

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, astig-
matism), 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 cardi-
ologic, EKG,dispozitive de
ajutor vizual pentru slab
vazatori 
•Optica Medicala

OPTICA 87
1. Calea Victoriei nr. 
16 - 20, pasaj Vilacrosse,
sector 3 
Tel: (021) 313.91.80  

Salon de prezentare, Cabinet
de Optometrie, Atelier 

2. Piata Al. Lahovari nr. 1A,
sector 1 
Tel: (021) 212.34.81 

Punct de prezentare, 
primire eliberare comenzi sit-
uat langa spitalul de ochi 

3. Soseaua Berceni nr. 8,
sector 4 - in incinta 
policlinicii Medcenter. 
Tel: (021) 331.05.99
www.optica87.ro

•Punct de prezentare, 
primire eliberare comenzi 
•Produse: rame, lentile,
lentile de contact, 
ochelari de soare  

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

Cardiologie

DR. NICOLETA 
CALOMFIRESCU

Str. Magura Vulturului, 
nr. 58, sector 2, Bucuresti
Tel: 021. 250.25.20
www.cardioconsult.ro
•Consult cardiologie
•ECG cu interpretare
•Ecocardiografie
•Echografie vasculara
•Holter ECG
•Test ECG effort
•Holter tensiune arteriala
•Telemetrie tensiune 

arteriala

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

MMeeddiicciinnaa ffiizziiccãã 
ººii ddee rreeccuuppeerraarree 
mmeeddiiccaallãã,, 
LLaasseerrtteerraappiiee,, 
MMaassaajj tteerraappeeuuttiicc 
ººii ddee rreellaaxxaarree,, 
GGiimmnnaassttiiccãã mmeeddiiccaallaa,, FFiittnneessss
tteerraappeeuuttiicc
KKiinneettootteerraappiiee

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

CENTRUL MEDICAL 
RECUMED

Str. Grigore Alexandrescu, 
nr. 33, sect. 1,
Tel: 021 319 34 30
Fax: 021 319 32 34

Terapia durerii
Recuperare medicalã
Reumatologie 
Ortopedie
Endocrinologie / Nutriþie
Acupuncturã
Medicina muncii






