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EDITTORIAL

Sunt spitale pe care
nu le vrea nimeni
rei sferturi din spitalele de stat au trecut în subordinea primãriilor. 20 de judeþe au raportat preluarea completã a spitalelor
din teritoriu. În celelalte judeþe, procesul este în plinã desfãºurare ºi sunt premize ca pânã la toamnã sã se finalizeze în proporþie de 80-90%.
În ultima perioadã se înregistreazã totuºi o scãdere a entuziasmului iniþial al municipalitãþilor în ceea ce priveºte preluarea spitalelor.
Aceastã schimbare a stãrii de spirit s-a produs în momentul în care s-a
pus problema disponibilizãrii de cãtre Ministerului Sãnãtãþii de resurse
suplimentare în scopul acoperirii datoriilor istorice ale spitalelor preluate. Bugetele locale nu sunt interesate ca odatã cu spitalele sã preia ºi
„gãurile negre“ din visteria acestora, lãsate de cei care le-au administrat pânã acum. De aceea, municipalitãþile care nu au fãcut încã pasul
de preluare a spitalelor nu se vor mai grãbi, ci vor dori sã cumpãneascã
bine situaþia, sã mai reflecteze ºi eventual sã aºtepte o garanþie mai solidã din partea statului privind arieratele spitalelor în cauzã.
Directorii de spitale, care pânã acum aºteptau cu speranþã ºtergerea de cãtre noua administraþie a datoriilor acumulate anterior încep
sã realizeze cã acest lucru este puþin probabil, mai degrabã o himerã,
un vis frumos. Cu toate cã primãriile dispun de diverse resurse financiare suplimentare, printre care accesul la finanþãri externe, programe
europene, sponsorizãri ºi donaþii, lucru inaccesibil direcþiilor de sãnãtate publicã. Acestea vor rãmâne mai departe sã aibã în subordine
doar partea metodologicã, medicalã a spitalului, administrarea ºi finanþarea intrând în sfera primãriilor.
Ministrul Sãnãtãþii CSEKE Attila a dat asigurãri cã datoriile acumulate de spitale pânã la data de 31 martie a.c. vor fi achitate de la bugetul de stat la prima rectificare bugetarã. Nu este însã menþionat nimic
referitor la responsabilitatea pierderilor înregistrate de spitale în perioada de dupã aceastã datã ºi pânã la trecerea lor în gestiunea primãriilor. În percepþia autoritãþilor locale se pare cã girul ministrului nu este
acoperitor, mai ales în situaþia unui buget sãrac ºi a instabilitãþii
politice. Aºa cum acum se reduc salariile medicilor dupã ce cu un an
în urmã, la alegeri, se promiseserã majorãri, la fel ºi acum, existã suspiciunea cã ministerul ar putea sã facã promisiuni fãrã acoperire.
Ministrul a afirmat totuºi cã datoriile spitalelor nu pot sã constituie
un motiv serios de refuz în ceea ce priveºte preluarea de cãtre primãrii. De altfel, planul anunþat pentru perioada imediat urmãtoare terminãrii procesului de transfer al autoritãþii spitalelor la primãrii, este ca sã
se analizeze situaþia fiecãrei unitãþi sanitare care nu a fost preluatã de
cãtre autoritãþile locale ºi “sã se decidã asupra oportunitãþii de a menþine servicii medicale acolo unde comunitatea nu doreºte acest lucru”.
Este o poziþie de forþã, pentru cã poate sã fie nevoie de spital, dar nu
de unul prost gestionat anterior ºi cu datorii.
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Roche România
relanseaz/ campania
"Cancerul nu înseamn/
condamnare
la moarte"
Roche România relanseazã campania de informare ºi educare “Cancerul nu înseamnã condamnare
la moarte”, care militeazã pentru o percepþie corectã
a publicului asupra cancerului.
Mesajul principal al campaniei este cã aceastã
maladie poate fi învinsã, iar lupta începe cu atitudinea pozitivã, care are un efect benefic asupra tratamentului, zâmbetul reprezentând una dintre cele
mai puternice arme pe care le are la dispoziþie pacientul.
«Cancerul nu înseamnã condamnare la moarte»
rãmâne prima campanie adresatã publicului larg
care vizeazã lupta împotriva cancerului în general, ºi
nu doar împotriva unui anumit tip de afecþiune ma-

Rupe lan[ul infec[iei!
Suntem foarte atente la sãnãtatea copiilor noºtri ºi a întregii familii. Ne educãm copii sã se spele
des pe mâini, mai ales cã foarte multe boli se rãspândesc datorite unei igiene precare. Atunci când
atingem diferite obiecte, în special din spaþiul public, colectãm milioane de microbi care pot transmite boli grave. 50% din infecþiile respiratorii sunt
provocate prin intermediul mâinilor contaminate.
Microbii care provoacã rãceala sunt descoperiþi pe
mâinile a peste 58% din persoanele bolnave. Aceºtia pot supravieþui pe mâini pentru cel puþin 2 ore,
dar în fiecare orã ne atingem nasul ºi/sau ochii de
cel puþin 2 ori. Oare putem avea aceeaºi grijã ºi în
spaþiile de joacã când apa ºi sãpunul nu ne sunt la
îndemânã? Crezi cã micuþul tãu este protejat împotriva virusurilor ºi bacteriilor dacã se va spãla pe
mâini când se va întoarce acasã? Nu îºi va folosi
mânuþele pline de nisip de la locul de joacã?
Gelul antibacterian Dettol protejeazã împotriva
bacteriilor ce se rãspândesc prin atingere. Substanþa activã din gelul antibacterian Dettol distruge
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lignã. Ne dorim sã reuºim sã transmitem în continuare un mesaj puternic de optimism atât cãtre bolnavi,
familiile ºi prietenii acestora, cât ºi pentru cei care nu
s-au confruntat niciodatã cu o situaþie de acest fel.
Cancerul poate fi învins, iar acest optimism se
bazeazã pe dovezi ºtiinþifice”, declara Dan Zamonea,
directorul general al Roche România.
Campania “Cancerul nu înseamnã condamnare
la moarte” beneficiazã ºi de un website dedicat:
www.invingemcancerul.ro, de unde pacienþii pot afla
informaþii legate de afecþiunile maligne, de asociaþiile
de pacienþi din domeniul oncologic, ºi vor putea intra
în contact cu persoane care au trecut prin experienþe
similare ºi au învins boala.
Partenerii campaniei
Partenerii campaniei, alãturi de Institutul Oncologic Bucuresti ºi Institutul Oncologic Cluj, sunt:
Fundaþia Renaºterea, Asociaþia Bolnavilor de Cancer
Braºov, Oncologic Rom Constanþa, Asociaþia „Parteneri în Progres“ Constanþa, Destine Comune Tg. Mureº, Asociaþia Bolnavilor de Cancer - Phoenix Bucureºti, Amazoanele Bistriþene, Sofi Roz Bacãu, Oncohelp Timiºoara, Asociaþia Împotriva Cancerului Timiºoara, Asociaþia Bolnavilor de Cancer Suceava,
Asociaþia Bolnavilor de Cancer Filiala Prahova, Asociaþia Naþionala a Pacienþilor cu Limfom, Liga pentru
Apãrarea Drepturilor Pacienþilor „Moldavia“ Iaºi.
www.roche.ro

99,9% din bacteriile ºi virusurile comune, inclusiv cele
rãspunzãtoare pentru rãcealã
ºi gripã. Gelul antibacterian
Dettol este testat dermatologic, are un miros proaspãt ºi
este uºor de folosit. Asigurã o
alternativã convenabilã când
nu aveþi apã ºi sãpun la îndemânã.
Gama Dettol este singura
gamã de produse antibacteriene recomandatã de Societatea Românã de Pediatrie ºi
este disponibilã exclusiv în
farmacii!

Folosiþi gelul antibacterian
Dettol de fiecare datã când
doriþi sã vã spãlaþi mâinile,
însã nu aveþi acces la apã ºi
sãpun, virusurile ºi bacteriile se pot dezvolta pe
orice suprafaþã sau obiect. Învaþã familia ta sã aibã
grijã de sãnãtate!

Nr. 112  14 iulie - 17 august 2010

JURNAL DE SARCIN?

Ce este beta talasemia major/ Cooley?
Boala face parte din categoria talasemiilor, cele mai frecvente boli genetice, întâlnite îndeosebi în rândul populaþiilor mediteraneene, africane sau din
S-E Asiei, în aceste zone incidenþa bolii fiind de pânã la 10%.
În România sunt aproximativ 300 de pacienþi cu beta talasemie majorã, din
care 125 de cazuri (42%) sunt în evidenþa, tratamentul ºi monitorizarea Institutului Naþional de Hematologie Transfuzionalã „Prof. C.T. Nicolau”.
Beta talasemia majorã este forma cea mai severã de talasemie, fiind o boalã de sânge cu transmitere ereditarã. Se caracterizeazã prin reducerea marcatã
în formarea hemoglobinei adulte cu alterarea formãrii ºi a calitãþii hematiilor
(globulelor roºii din sânge), responsabile de transportul oxigenului la þesuturi.
Ca urmare, rezultã o anemie severã care se manifestã clinic din primul an de
viaþã.

Cum se transmite boala?
Transmiterea ereditarã a bolii la copil presupune ca ambii pãrinþi sã fie purtãtori ai unor mutaþii genetice specifice („tara geneticã”). Pãrinþii purtãtori
prezintã un risc de 1 la 4 sã aibã un copil cu beta talasemie majorã, de 1 la 2 sã aibã un copil cu beta
talasemie minorã (adicã la rândul lor purtãtori ai
tarei genetice) ºi de 1 la 4 sã aibã un copil sãnãtos.
În cazul în care pãrinþii cunosc faptul cã sunt purtãtori ai bolii, se indicã un consult genetic înainte de
concepþie.

Cum se manifest/ boala?
Copiii afectaþi prezintã retard în creºtere, obosesc mai uºor, sunt mai somnolenþi, mai iritabili, au
infecþii repetate, apetit mai redus, pot prezenta icter,
creºterea în dimensiuni a ficatului, a splinei sau a întregului abdomen, modificãri caracteristice osoase
(“facies mongoloid”), ca urmare a anemiei severe
care afecteazã întreg organismul. Netratatã, beta talasemia majorã este o boalã mortalã în mai puþin de
5 ani.

Ce tratament se indic/?
Transfuziile periodice amelioreazã anemia severã, dar determinã o supraîncãrcare cu fier a organismului, având drept consecinþã depunerea acestuia în diverse organe (ex. ficat, inimã, glande endocrine) cu întârzierea creºterii, a dezvoltãrii sexuale,
în final putându-se dezvolta diabetul zaharat, ciroza,
aritmiile cardiace ºi insuficienþa cardiacã. Pentru a
minimiza riscul depozitãrii, copiii primesc terapie
chelatoare (terapie de fixare a fierului, cu împiedica-
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rea depunerii sale în organe). Studiile au arãtat cã
tratamentul chelator regulat previne acumularea
excesivã, îmbunãtãþeºte creºterea, maturarea sexualã ºi scade riscul apariþiei insuficienþei cardiace.
Transfuziile regulate ºi terapia chelatoare reprezintã
doar o terapie simptomaticã, adicã de ameliorare a
consecinþelor bolii, dar nu poate asigura vindecarea
ei. Singura modalitate terapeuticã de vindecare este
cea asiguratã de transplantul alogen de celule stem
hematopoietice, de la un donator compatibil imunologic sãnãtos. Experienþa clinicã acumulatã în ultimii
ani în transplantul alogen fraternal de celule stem
din sângele placentar a demonstrat cã este o procedurã terapeuticã sigurã, cu eficienþã crescutã în obþinerea vindecãrii bolii ºi o incidenþã mai redusã a
complicaþiilor imunologice severe posttransplant.
Asigurã creºterea calitãþii vieþii prin întreruperea programului cronic de transfuzii ºi terapie chelatoare
de fier, permiþând acestor pacienþi o viaþã normalã
în continuare.

Care este rolul grefei de sânge
placentar?
Grefele de sânge placentar reprezintã o importantã sursã de celule stem hematopoietice, disponibilã imediat pentru efectuarea transplantului, factorul timp putând avea uneori importanþã semnificativã privind evoluþia ºi prognosticul pacientului. Recoltarea este o procedurã simplã, nedureroasã, fãrã
niciun risc pentru mamã sau nou-nãscutul donator.

www.cordcenter.ro
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PUNCT DE VEDERE

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

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

A

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

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

Se opereaz/ strabismul la adult?
Desigur, strabismul la adult poate fi operat cu
rezultate foarte bune.
6

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

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

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

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

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

Exist/ nout/[i în tratamentul strabismului
la adult?
Da, chirurgia cu suturi ajustabile ºi tratamentul
cu toxina botulinicã, indicaþia pentru acestea fiind
stabilitã de medicul strabolog în funcþie de particularitãþile cazului.
Nr. 112  14 iulie - 17 august 2010
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Rezultate încurajatoare în tratamentul
degenerescen[ei maculare
www.amaoptimex.ro
Degenerescen[a macular/ legat/
de v`rst/ (DMLV), cunoscut/ ]i ca
degenerescen[/ macular/ senil/
(DMS), este o afec[iune degenerativ/
a zonei de maxim/ acuitate vizual/
a retinei, macula.
Dr. Andrei FILIP
Medic Specialist
Oftalmolog
Doctor \n }tiin[e
Medicale
www.drfilip.ro

ºa cum îi spune ºi numele, este direct influenþatã de vârstã, este nedureroasã ºi nu duce
niciodatã la pierderea totalã a vederii, ci afecteazã calitatea acesteia prin alterarea vederii de
amãnunt: citit, scris etc. Este o boalã invalidantã deoarece persoana care prezintã aceastã afecþiune nu
mai poate citi, nu mai vede bine la televizor, nu mai
poate privi fotografii etc.; de exemplu, când priveºte
chipul unei persoane, în loc de faþã vede o patã neagrã sau gri. Primele semne ale bolii constau în tulburãri nespecifice ale vederii, înceþoºarea acesteia,
liniile drepte sunt percepute strâmb etc.
Degenerescenþa macularã poate fi uscatã sau
umedã. Pentru forma umedã a bolii existã tratament
destul de eficient, în cazul în care acesta se începe
la timp. În situaþia în care boala este avansatã se obþine stagnarea ei. Tratamentul constã în injectarea
intraocularã a unei substanþe care acþioneazã direct
asupra efectelor bolii, cauza fiind insuficient cunoscutã. Injectarea se face în condiþii de salã de operaþie, cu anestezie localã, fãrã internare. Intervenþia în
sine este extrem de uºoarã pentru pacient, riscurile
fiind minime.
Produsul farmaceutic folosit a fost iniþial destinat tratamentului cancerului de colon; pacienþii care
urmau acest tratament pe cale generalã au constatat o îmbunãtãþire a vederii. S-au efectuat studii ºi s-a

A
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confirmat eficienþa sa în tratarea degenerescenþei
maculare.
Rezultatele clinice avute pânã în momentul de
faþã sunt încurajatoare. Satisfacþia pacienþilor este
deseori foarte mare ºi, de cele mai multe ori, s-a
constatat îmbunãtãþirea substanþialã a vederii în
primele zile dupã administrarea tratamentului. De la
caz la caz, în funcþie de rezultatul obþinut, tratamentul se poate repeta atâta timp cât se constatã o îmbunãtãþire a vederii.
Forma uscatã a degenerescenþei maculare rãspunde mai greu tratamentului medicamentos, fãcut
cu vitamine, antioxidanþi etc. Sunt utile lupele, dar
mai ales dispozitivele mai sofisticate de vedere scãzutã (low vision).
Controalele medicale oftalmologice anuale în
centre medicale specializate sunt foarte importante,
mai ales dupã o anumitã vârstã; astfel se pot preveni ºi trata boli care pot apãrea de multe ori fãrã
prea multe manifestãri deosebite. Din consultul oftalmologic nu trebuie sã lipseascã testarea vederii,
mãsurarea tensiunii intraoculare, dilatarea pupilei
pentru un examen de câmp vizual etc., medicul
adãugând sau nu ºi alte investigaþii, dupã caz.
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Sfaturi practice pentru pacien[ii cu epilepsie
Diagnosticul de epilepsie nu
\nseamn/ c/ trebuie s/ v/ schimba[i
radical stilul de via[/. Ca ]i pentru
oricare alt/ persoan/, este important
s/ v/ men[ine[i un stil de via[/
s/n/tos ]i echilibrat.
Iatã câteva sfaturi practice pentru a trãi o viaþã
echilibratã, cu un control cât mai bun al bolii:

Lua[i-v/ medicamentele antiepileptice
la timp! Una dintre cele mai comune cauze ale crizelor epileptice necontrolate este reprezentatã de administrarea incorectã a medicamentelor. Medicamentele sunt eliminate din organism în intervale de timp
diferite, care depind de tipul medicamentului. De
aceea, dacã uitaþi sã le luaþi la timp, cantitatea de
medicament prezentã în organism ar putea sã nu fie
suficientã pentru controlul crizelor. De asemenea,
dacã dozele sunt administrate la intervale de timp
prea scurte, creºte riscul de a suferi reacþii adverse.
Pentru orice informaþie necesarã cu privire la medicamentele pe care le luaþi trebuie sã întrebaþi medicul.

Odihni[i-v/ suficient! Somnul insuficient
creºte riscul apariþiei crizelor epileptice, mai ales la
pacienþii cu crize epileptice generalizate. Este recomandat un program de somn regulat, care asigurã
odihnã suficientã. Se estimeazã cã pentru majoritatea
persoanelor sunt necesare între 7 ºi 10 ore de odihnã
pe noapte, valori care variazã în funcþie de vârstã.

Încerca[i s/ limita[i stresul ]i volumul de
munc/! Stresul poate sã declanºeze crizele epileptice, astfel cã activitãþile care reduc nivelul de stres
sunt benefice. Încercaþi sã gãsiþi în fiecare zi timp pentru activitãþi relaxante, eventual împreunã cu familia
sau prietenii!

Pãstra[i un stil de via[/ activ! Majoritatea activitãþilor sportive ºi de petrecere a timpului liber sunt
posibile ºi chiar recomandate. Doar câteva sporturi cu
grad mare de risc trebuie evitate: alpinism, paraºutism, scufundãri etc.) Puteþi alege dintr-un numãr mare
de activitãþi, iar în condiþiile în care crizele epileptice
sunt controlate ºi medicaþia este bine toleratã nu va
exista niciun efect negativ asupra performanþei
sportive.
Evita[i stimulentele cum sunt cafeaua, alcoolul, mediul cu zgomote puternice etc., mai ales dacã
constataþi cã acestea vã declanºeazã crizele! Consumul excesiv de alcool este toxic pentru neuroni ºi, în
plus, poate afecta somnul, ceea ce duce la o creºtere
a riscului de a suferi o crizã epilepticã. Dacã vi se
prescriu medicamente pentru o altã afecþiune (chiar ºi
o rãcealã banalã) nu uitaþi sã vã informaþi medicul
neurolog!
Merge[i la controale regulate la medicul
specialist neurolog ºi informaþi-l despre orice modificare a tipului de crize sau a frecvenþei acestora! De
asemenea, discutaþi cu medicul despre orice eveniment sau situaþie care vã afecteazã, pentru cã acestea pot sã aibã legãturã cu modificãrile survenite în
controlul bolii! Medicul specialist neurolog va putea
astfel sã evalueze situaþia în ansamblu ºi sã decidã
dacã managementul bolii trebuie ajustat.
sursa www.livebeyondepilepsy.com

www.lafelcanoi.ro
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PEDIATRIE
Pentru copii inteligen[i

Acizii gra]i: mijloace
de dezvoltare
pentru copii
Peºtele este sãnãtos, aceastã declaraþie existã în
toate rapoartele nutriþioniºtilor: în special macroul, somonul sau heringul – conþin acizi graºi multiplu nesaturaþi Omega-3.
Acizii graºi Omega-3, în special DHA (Acidul
Docosahexaenoic) ºi EPA (Eicosapentaenoic), au o influenþã importantã asupra creierului, sistemului nervos central ºi a corneei oculare, problema constã în
faptul cã organismul nu poate produce singur aceste
substanþe, din aceastã cauzã o alimentaþie care este
bogatã în aceste substanþe face parte dintr-un stil de
viaþã sãnãtos, regulã valabilã ºi pentru copii.

Energizan[i din mare
Nici un obiect de studiu nu preocupã oamenii de
ºtiinþã mai mult decât acizii graºi Omega-3. Un studiu
condus de cãtre omul de ºtiinþã J.Hibbeln a ajuns la
concluzia cã alimentaþia care conþine peºte ºi fructe
de mare are influenþe pozitive asupra inteligenþei verbale – capacitatea de a folosi limbajul. De fapt acizii
graºi esenþiali sunt identici cu cei care se gãsesc în
creierul uman, ºi doar prin aport permanent poate fi
menþinutã funcþia acestora. Aceastã ipotezã este
întãritã de observaþiile fãcute de cãtre cercetãtorii
care au studiat influenþa acizilor graºi Omega-3 asupra capacitãþii de gândire a copiilor. Prin urmare, copiii la vârsta preºcolarã au avut rezultate mai bune la
diferite teste, dacã timp de câteva luni le-a fost administratã o dozã de 400 mg DHA/zi.
Copiii cu o vârstã mai mare au arãtat o capacitate
de citire, de învãþare ºi de memorare crescutã printr-un
aport îmbunãtãþit de acizi graºi Omega-3.
În concluzie, la ambele grupe de copii, a fost observatã o capacitate îmbunãtãþitã a inteligenþei verbale, ceea ce înseamnã cã pot prelucra mai bine informaþiile verbale ºi conexiunile dintre acestea.

În balan[/
Legãtura dintre deficitul de atenþie/hipereactivitate (ADHS) ºi aportul de Acizi graºi Omega-3 devine
din ce în ce mai importantã.
Cauzele deficitului de atenþie nu sunt cunoscute,
însã apar indicii noi cã un dezechilibru la nivelul acizilor graºi multiplu nesaturaþi joacã un rol în aparitia
acestei afecþiuni, studiile arãtând faptul cã pacienþii
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ADHD au un nivel mai mic al grãsimilor multiplu nesaturate în sânge decât oamenii sãnãtoºi, prin urmare
este bine ca pãrinþii sã cunoascã faptul ca un aport suficient de Acizi graºi poate preveni un deficit de atenþie de tipul ADHD.

Pe]te gras sau ….?
Existã foarte multe motive pentru a servi copiilor
preparate gustoase de peºte. Asociaþia “Sãnãtatea copiilor” recomandã sãptãmânal 2 mese cu peºte oceanic gras. Acest lucru este relativ simplu: serviþi în mod
regulat un fel de mâncare care sã conþinã somon sau
macrou ºi deja a fost îndeplinitã o condiþie de bazã
pentru sãnãtatea ºi starea de bine a copiilor lor.
Însã pentru copiii obiºnuiþi cu meniul „pizza” &
„paste” este o condiþie greu de îndeplinit, de aceea
este recomandat un aport suplimentar de acizi graºi
nesaturaþi, de exemplu prin aportul suplimentar de
Omega-3 + Vitamina A+D+E+C, care pe lângã preþiosul ulei de somon, bogat în acizi graºi nesaturaþi, mai
conþine ºi vitamine care au un efect pozitiv asupra
imunitãþii, dar ºi a capacitãtii de creºtere ºi dezvoltare
a copiilor. Produsul poate fi administrat copiilor peste
3 ani, iar capsulele au un gust plãcut de lãmâie, cu o
capsulã pe zi fiind acoperit necesarul zilnic de Acizi
graºi esenþiali.
Articol preluat ]i adaptat din
“KIND & Gesundheit” nr 4/2010

www.queisser.ro
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ESTETIC?

Despre blefaroplastie
Regiunea ochilor este una dintre
primele la care se observ/ efectul de
\mb/tr`nire a pielii. Pielea pleoapelor
este foarte sub[ire ]i are foarte pu[ine
glande sebacee. De aceea, \n timp,
\ncep s/ apar/ riduri ]i "pungi" ineste-

tice. Stresul, oboseala, expunerea la
soare, factorii ereditari accelereaz/
procesul de \mb/tr`nire a pielii.
Opera[ia care poate corecta din timp
aceast/ nepl/cere poart/ numele de
BLEFAROPLASTIE.

roblemele de la nivelul pleoapelor nu afecteazã
doar adulþii. Un factor important care favorizeazã îmbãtrânirea prematurã a pielii pleoapelor,
la persoane tinere sau chiar la copii, poate fi ereditatea. În aceastã situaþie, chirurgia pediatricã se aplicã
de obicei în perioada preºcolarã ºi nu este consideratã
chirurgie esteticã. Aceastã operaþie la copii are ca beneficiu optimizarea câmpului vizual, astfel încât copilul
nu mai este obligat sã ridice capul pentru a vedea mai
bine.
Pielea cãzutã este un fenomen comun atât pentru
pleoapa superioarã, cât ºi pentru cea inferioarã. Ptoza
pleoapei superioare este mai neplãcutã, deoarece
poate obtura câmpul vizual. De asemenea, slãbirea
tendonului pleoapei inferioare poate face ca ochiul sã
nu se mai închidã complet, ceea ce cauzeazã hiperlacrimaþia sau uscarea corneei.
Expunerea prelungitã la soare sau radiaþii ultraviolete este vãtãmãtoare pentru pleoape.

Procesul normal de îmbãtrânire a pielii, la nivelul
pleoapelor, are ca efect apariþia faldurilor de piele ºi a
ridurilor.
Este important de ºtiut faptul cã intervenþiile chirurgicale nu vor putea niciodatã sã eradicheze procesul de îmbãtrânire a pielii.
Aspectul de piele întinsã de dupã operaþie nu este
permanent, fiind imposibil de înlãturat ridurile definitiv. Intervenþia chirurgicalã trebuie susþinutã de proceduri cosmetice.
Blefaroplastia înlãturã excesul de piele ºi sacii de
grãsime de la nivelul pleoapelor inferioare ºi superioare. Incizia se face într-un pliu natural la nivelul pleoapei
superioare sau sub gene, la nivelul pleoapei inferioare.
Sutura se face continuu, cu un singur fir.
Linia de incizie poate rãmâne strânsã, fermã ºi
roºie timp de cinci sãptãmâni. Cicatricea începe sã se
albeascã ºi sã se înmoaie dupã cinci luni.
Dupã blefaroplastie, în general, faþa capãtã un
aspect strãlucitor ºi fericit.
În anumite situaþii, asigurãrile medicale suportã
acest gen de operaþii, alteori nu. Cereþi informaþii ºi
asiguraþi-vã asupra acestui aspect înainte de a vã programa pentru o astfel de intervenþie!
Blefaroplastia poate fi fãcutã sub anestezie atât
localã cât ºi generalã ºi necesitã internare doar pentru o zi.

P

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98

Sãptãmâna MEDICALÃ
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Reduce 100% natural colesterolul!

ATHERO STOP, O combina[ie 100%
natural/ ]i unic/ de fitosteroli, extrem
de eficient/ \mpotriva colesterolului
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutritiv pentru noi. În astfel de situaþii este mai bine
sã utilizezi suplimente nutritive cu rezultate documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile
fãcute la adresa produselor pe care le au
(www.chemomed.ro).
AtheroStop este un astfel de supliment nutritiv
100% natural produs în Japonia, ce conþine o combinaþie unicã de fitosteroli (beta-sitosterol, campesterol,
stigmasterol, brassicasterol) ºi este probabil cel mai
eficient supliment nutritiv natural ce reduce absorbþia
colesterolului în sânge, esenþial în optimizarea nivelu-

C

lui colesterolului din organism ºi eliminarea colesterolului depus pe vasele de sânge.
În absenþa fitosterolilor, colesterolul este absorbit
din celulele superioare ale intestinului subþire ºi transferat în sânge prin intermediul acizilor biliari.
În prezenþa fitosterolilor aceastã absorbþie este
inhibatã. Fitosterolii se lipesc aºa de tare de acizii biliari (interferã cu solubilizarea structurii micelare a
colesterolului în intestine) astfel încât colesterolul nu
mai poate fi absorbit decât parþial. Colesterolul neabsorbit este excretat (eliminat).
AtheroStop asigurã în mod natural reducerea
nivelului colesterolului total prin creºterea HDL,
scãderea LDL ºi nivelului trigliceridelor.
Studiile realizate la nivel internaþional, au dovedit
cã produsul natural AtheroStop, prin conþinutul sãu
unic de fitosteroli, este extrem de eficient ºi recomandat pentru:
 Reducerea absorbþiei colesterolului în sânge,
 Optimizarea nivelului colesterolului din sânge
 Prevenirea ºi eliminarea depunerilor de colesterol
 Reducerea riscul apariþiei osteoporozei, cancerului
de sân, colon sau prostatã
 Susþinerea sãnãtãþii aparatului cardiovascular
Aceastã combinaþie optimã de fitosteroli în alimentaþie este calitativ la fel de importantã în
scãderea nivelului colesterolului precum reducerea
consumului de grãsimi ºi oferã o alternativã realã, naturalã, în reglarea colesterolului din organism.

Achiziþionând un pachet de tratament optim
de 4 cutii ATHERO STOP,
veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 15 august 2010 –
în limita stocului.
Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv farmaciile DONA, sau
CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro Vizitati: www.chemomed.ro
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NEFROLOGIE

}i pacien[ii dializa[i pot c/l/tori
ãlãtoriile sunt un prilej pentru a petrece clipe
plãcute cu familia sau cu prietenii, dar ºi un
moment oportun de a socializa cu alte persoane sau de a vizita locuri noi. Chiar dacã urmaþi un
tratament de dializã, nu trebuie sã vã privaþi de plãcerea de a cãlãtori, însã trebuie sã þineþi cont de câteva sfaturi, astfel:

C

Planifica[i-vã c/l/toria din timp
Deoarece ºedinþele de dializã trebuie efectuate
de mai multe ori pe sãptãmânã, este necesar sã vã
stabiliþi din timp planurile de cãlãtorie. Primul pas pe
care trebuie sã-l faceþi este sã vã alegeþi destinaþia ºi
perioada în care doriþi sã cãlãtoriþi. Odatã ce v-aþi
decis asupra acestor amãnunte, urmãtorul pas este
discuþia cu nefrologul ºi echipa medicalã.

Discuta[i cu medicul nefrolog curant
Medicul dumneavoastrã vã cunoaºte în detaliu
tratamentul ºi dieta pe care le urmaþi ºi, de aceea,
este cel mai în mãsurã sã vã spunã dacã starea de
sãnãtate vã poate permite sã cãlãtoriþi. Comunicându-i planurile dumneavoastrã de cãlãtorie, vã va putea facilita continuarea tratamentului în alte centre
de dializã, aflate chiar în locaþiile alese ca destinaþie
sau în apropierea acestora, prin intermediul programului dializa de vacanþã. Acest program oferã persoanelor cu insuficienþã renalã cronicã posibilitatea
sã cãlãtoreascã fãrã a-ºi întrerupe ºedinþele de dializã.
Odatã luatã decizia cã puteþi cãlãtori de cãtre nefrolog, va urma o perioadã în care echipa medicalã va
lua legãtura cu centrul de dializã de vacanþã pentru a
vã programa ºi a stabili toate detaliile privind continuarea tratamentului. În acest fel, toate informaþiile
dumneavoastrã medicale (istoricul medical) vor fi
transmise cãtre centrul de vacanþã. Totodatã, pentru
a evita orice eveniment neplãcut care v-ar putea strica vacanþa, este important sã obþineþi de la echipa
medicalã toate informaþiile despre centrul respectiv.
Iatã câteva întrebãri pe care le-aþi putea folosi:
 Care este numele centrului de vacanþã, al asistentei medicale ºi al nefrologului cu care se vor realiza
ºedinþele de dializã? Care sunt datele de contact ale
centrului (adresa, numere de telefon, inclusiv cel pentru urgenþe) ºi ce program/orar practicã?

Sãptãmâna MEDICALÃ

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

 Cu ce tip de echipament este dotat centrul ºi
ce pregãtire profesionalã are echipa medicalã (vã veþi
putea asigura astfel cã tratamentul se va realiza in
conformitate cu indicaþiile medicului curant)?
 Cât de departe este centrul faþã de hotelul la
care vã veþi caza? Vã va asigura transportul de la hotel ºi înapoi? Dar o dietã alimentarã potrivitã ºi medicamentaþia de care aveþi nevoie?
 Când veþi putea efectua prima ºedinþã (data,
ora) ºi dacã este nevoie sã sunaþi în prealabil sau sã
ajungeþi mai devreme la centru pentru a vã putea înregistra?
Finalizând punerea la punct ºi a acestor detalii organizatorice legate de continuarea tratamentului, puteþi trece ºi la activitãþi mai plãcute, cum ar fi: realizarea unui itinerar cu locurile pe care doriþi sã le vizitaþi,
lista de cadouri pe care le veþi cumpãra celor dragi,
lista cu lucrurile pe care trebuie sã le aveþi cu dumneavoastrã, printre care medicamentele ºi aparatul
de fotografiat.

Respecta[i cu stricte[e recomand/rile
medicului
Chiar dacã plecaþi în vacanþã, nu trebuie sã uitaþi
de recomandãrile medicului în ceea ce priveºte medicamentaþia, dieta ºi consumul de lichide. În plus, trebuie sã vã asiguraþi cã hotelul în care vã veþi caza vã
va putea asigura un meniu potrivit dietei dumneavoastrã. Nu uitaþi sã evitaþi excesele în alimentaþie ºi
sã nu consumaþi alcool! Bucuraþi-vã de locurile pe
care le vizitaþi ºi de oamenii pe care îi veþi cunoaºte,
distraþi-vã ºi luaþi cu dumneavoastrã amintiri plãcute
de povestit! Vacanþã plãcutã!
De reþinut!
Programul dializa de vacanþã nu presupune
niciun cost pentru pacient, tratamentul fiind decontat
în totalitate de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate.
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CANCERUL a mai pierdut un pas!

ehnicile moderne de rafinare a produselor alimentare îndepãrteazã, de cele mai multe ori,
fibrele ºi celelalte componente nedigerabile,
care sunt considerate cã slãbesc calitãþile gustative,
rezultând materii prime alimentare, care au fost asociate cu creºterea ratei îmbolnãvirilor în cazuri de
hiperlipidimie, diabet, cancer de colon ºi afecþiuni
cardiace ischemice, toate afecþiuni care pun mari
probleme de tratament.
Dupã o profundã analizã a fibrelor dietetice, s-a
demonstrat cã ingerarea acestora este strâns legatã
de o stare bunã de sãnãtate, fibrele ajutând la
menþinerea homeostazei ºi jucând un rol terapeutic.
Dr. Ghoneum M. din Departamentul de Imunologie al
Universitãþii DREW din Los Angeles a avut ideea de a
reduce greutatea molecularã a Arabinoxilanului,
extras din tãrâþa de orez prin hidrolizã parþialã enzimaticã, operaþie ce a dus la fracþiuni moleculare
parþial solubile care pot fi absorbite din intestin într-o
cantitate semnificativã ca imuno-modulator limfocitar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din ciuperca schiitake (Lentium M), utilizatã în Japonia în tratamentul cancerului.
Imunoterapia este foarte importantã în tratamentul
cancerului. S-a efectuat un studiu amplu la Clinica SanoJaponia, pe 205 pacienþi cu cancer progresiv aflaþi în
stadiile avansate III – IV, cu leziuni neoperabile sau
metastaze rãmase dupã intervenþia chirurgicalã.
Leziunea primarã a fost localizatã la plãmâni (31
pacienþi), ficat (18), uter (7), sâni (33), prostatã (4), rect
(28), stomac (34), noduli limfatici (11) ºi altele (29).
Tuturor pacienþilor li s-a mãsurat activitatea celulelor NK,
index patologic pentru cancerul progresiv, parametru al
mãsurãrii imunitãþii. S-a observat o dublare a activitãþii
limfocitelor NK (natural killer-ce distrug celulule can-

T

ceroase) dupã o sãptãmânã de administrare a 3g
MGN-3 Arabinoxilan/zi ºi o triplare dupã numai 2 luni.
Alte studii demonstreazã o creºtere a activitãþii
limfocitelor B ºi T cu 200% , respectiv, cu 150%, în
timp ce nivelele de interferon ºi TNF (factor de
necrozã tumoralã) cresc semnificativ, fãcând din
MGN-3 Arabinoxilan probabil cel mai puternic
imunostimulator 100% natural (GMO free).
INDICAÞII TERAPEUTICE:
 Adjuvant în terapia cancerului, indiferent de stadiu
(efect antitumoral)
 Recomandat în curele de radio/chimioterapie (le
îmbunãtãþeste efectele, le reduce efectele negative)
 Hepatite B ºi C, cirozã
 Reumatism cronic
 Infecþii cronice (bacteriene, virale, fungice)
 Diabet noninsulino-dependent
 Tabagism, etilism, persoane cu deficite imunitare.

Achiziþionând un pachet de
tratament standard de 4 cutii
Bio Bran 1000, veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 15 august 2010 –
în limita stocului.
Puteþi achiziþiona produsul din farmacii,
inclusiv 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 Vizitati: www.chemomed.ro
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Primele studii s-au efectuat în marile spitale din
Japonia, unde Bio-Active MC a fost folosit ca adjuvant
în terapia cancerului. Suplimentul sutã la sutã natural,
a fost administrat unui lot de pacienþi cu forme grave
de cancer, dupã finalizarea tratamentului clasic, iar
rezultatele au fost de-a dreptul
spectaculoase.
În cadrul emisiunii Supravieþuitorii, realizatã de Irina Reisler la
postul Romantica, au fost urmãrite cazurile unor pacienþi care au
dorit sã foloseascã suplimentul
Oyama Agaricus-Bio Active MC, ca
adjuvant în tratamentele clasice
pe care le urmau. Sãptãmânal, o
echipã de medici a testat starea
de sãnãtate a pacienþilor respectivi ºi a urmãrit evoluþia fiecãrui
organ în parte, cu ajutorul biorezonanþei. Periodic, pacienþii ºi-au
fãcut ºi analize de sânge, care au
indicat o îmbunãtãþire vizibilã a
stãrii de sãnãtate, în timpul ºi
dupã administrarea suplimentului Bio Active MC.
Un caz remarcabil în care Bio-Active MC Oyama
Agaricus a fost utilizat ca adjuvant este cel al pacientei I.P., 62 de ani, înãlþime 165 cm ºi 52 de kg, ce
suferã de cirozã hepaticã lichidã, cu un nodul pe ficat,
cu dimensiunea de 12 cm, aºa cum aratã analizele
din luna iulie a anului trecut. Tratamentul pacientei cuprindea o serie de medicamente cu efecte secundare
precum greaþã, obosealã. A luat în paralel ºi câte 3
pliculeþe/zi de Oyama Agaricus Bio Active MC, iar investigaþiile medicale din luna septembrie 2009 indicau scãderea dimensiunii nodulului (8cm), parametrii
analizelor de sânge normali, pacienta desfãºurând o
mulþime de activitãþi în viaþa de zi cu zi (greaþa ºi oboseala nu s-au mai resimþit). În luna decembrie s-au
efectuat noi investigaþii, ce relevã scãderea cu încã 1
cm a dimensiunilor nodulului, în prezent pacienta continuã administrarea suplimentului, iar la sfârºitul lunii
februarie mai scãzuse încã 1.5 cm, observându-se ºi
îmbunãtãþiri ale altor parametri.

Sãptãmâna MEDICALÃ

Un studiu de caz, realizat în acest sens, este cel al
pacientei E.I., în vârstã de 41 de ani, înãlþime 156 cm,
greutate 56 kg. Bolnava de cancer la sân, a luat suplimentul Bio-Active Oyama Agaricus, dupã operaþiile de
mastectomie unilateralã totalã ºi histerectomie totalã.
Înainte de administrarea Ciupercii lui Dumnezeu, dar ºi în timpul terapiei, E.I. a fost investigatã
ºi supravegheatã de cãtre medici.
Dupã numai 7 zile de tratament,
cu 4 pliculeþe pe zi, starea de sãnãtate a pacientei s-a îmbunãtãþit
considerabil, aºa cum aratã studiile comparative fãcute pe baza
investigaþiilor cu biorezonanþã.
T.S. are 66 de ani, înãlþime
185cm, greutate 96 kg ºi grave
probleme de sãnãtate. Rinichiul
lui stâng este atrofiat ºi aproape
cã nu mai funcþioneazã. Medicii nu
i-au dat nici o ºansã de vindecare,
cu ajutorul tratamentului clasic.
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PSIHIATRIE

Reac[ia traumatic/
- Starea de ]oc Evenimentele traumatogene au drept
consecin[/, de regul/, tulbur/ri care
corespund sindromului de stres psihotraumatic sau altor simptome din
spectrul traumei.

Dr. Emilia {in[
Medic primar
psihiatru

a o regulã de bazã, se poate porni de la faptul
cã, dupã evenimente de un nivel mediu de
stres, circa o treime dintre cei afectaþi suferã
consecinþe traumatice de relevanþã clinicã. De
aceea, trebuie sã se þinã seama de o relativ largã
variaþie interindividualã la elaborarea situaþiilor potenþial traumatice. Cu atât mai important pare sã
acordãm atenþie sporitã ºi din punct de vedere preventiv desfãºurãrii diferenþiale a reacþiei traumatice
ºi condiþiilor pentru trecerea ei în procesul traumatic.
Din punctul de vedere al desfãºurãrii temporale,
în practica clinicã s-au adeverit secvenþa faza de
ºoc, faza de acþiune ºi faza de întremare.

C

Faza de ac[iune. Începe la câtva timp dupã
eveniment ºi poate dura pânã la douã sãptãmâni.
Caracteristica este mania, adesea îndreptatã, la locul de muncã, împotriva superiorilor sau colegilor
sau a unor reprezentanþi ai unor funcþii, ca poliþiºtii,
medicii sau cei care vor sã-i ajute, cãrora le sunt reproºate greºelile. Intervine o gravã îndoialã în raport
cu sine, adesea cu depresii ºi sentimente de lipsã
de speranþã sau de neputinþã. Cei afectaþi sunt incapabili sã se gândeascã la posibilitãþi pozitive. Ei
se acuzã de propriile greºeli. Adesea, se ajunge la
tulburãri de somn, irascibilitate, hipervigilenþã, creºterea senzaþiei de spaimã, la tulburãri de memorie,
dificultãþi de concentrare, coºmaruri ºi flashbackuri
din situaþia traumaticã. La momentul potrivit, intervine vinovãþia supravieþuitorului: autoacuzarea de a
nu fi meritat sã supravieþuiascã.
Faza de întremare. Dacã angoasa, teama la
locul de muncã, depresiile sau tulburãrile de somn
persistã dupã consumarea fazei de acþiune, trebuie
luatã în considerare apelarea la ajutor profesionist.
Aici se aflã punctul critic, care adesea decide dacã
se va forma un sindrom de stres de lungã duratã cu
tulburãrile care îl însoþesc. Acum este importantã
evitarea alcoolului ºi a drogurilor. La fel de importantã este mobilizarea susþinerii sociale ºi discutarea
despre experienþã cu persoane de încredere, dacã
este posibil ºi cu alte persoane afectate de aceeaºi
traumã.
Faza de întremare trebuie sã fie susþinutã prin
odihnã, relaxare ºi, mai ales, prin îndepãrtarea de
mediul traumatic. Acest aspect este adesea prea
puþin luat în seamã de cei care ajutã.

Faza de ]oc. Dureazã de la o orã la o sãptãmânã. Adesea, abia dupã câteva ore sau zile devin
clare proporþiile catastrofei. Caracteristic pentru
aceastã fazã este un sentiment de imobilitate, dupã
care urmeazã, adesea, negarea. Cei afectaþi nu pot
sã creadã ce li s-a întamplat. Adesea este negat ºi
faptul cã s-au simþit ameninþaþi sau le-a fost teamã.
Caracteristicile sunt: alterãrile trãirii timpului, ca accelerarea sau încetinitorul; alterarea modurilor de
percepþie, ca vederea în tunel; la formele disociative
de experienþã, ca derealizarea sau depersonalizarea, se manifestã mari diferenþe intersituative ºi/sau
interindividuale, în sensul cã un grad mai înalt de
stres este însoþit de o disociere mãritã.
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Gimnastica de între[inere
poate fi practicat/
la domiciliu?
Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e
medicale
0723.626.289

pecialiºtii recomandã practicarea la domiciliu a
gimnasticii de întreþinere funcþionale, zilnic, 1030 de minute, în funcþie de scop. Durata mai
mare este necesarã în cazul unor afecþiuni ce trebuie
tratate sau întreþinerea unui efect terapeutic deja
instalat.
Programul se mai poate executa ºi în trei ºedinþe
sãptãmânale, situaþie în care durata creºte la 40-50
minute pe ºedinþã, cuprinzând încãlzirea de 10 minute, exerciþiile propriu-zise ºi încheierea.
Beneficiile practicãrii la domiciliu a gimnasticii
sunt:
 se câºtigã timp, este la îndemâna tuturor, inclusiv a persoanelor foarte ocupate
 necesitã o dotare minimã: greutãþi care se pot
ataºa la nivelul încheieturilor membrelor, bicicletã
medicinalã sau o simplã pedalierã, bandã de alergare,
plan înclinat pentru exersarea musculaturii trunchiului
ºi abdomenului, stepper, saltea de gimnasticã sau
orice altã suprafaþã pentru exerciþiile la sol, spalier ºi,
opþional, alte aparate sau echipamente -benzi elastice, minge de dimensiune medie, fisioball ºi baston
de cauciuc flexibil
 executarea într-o încãpere aerisitã, de preferinþã în faþa ferestrei larg deschise vara ºi întredeschise iarna, care oferã luminozitate corespunzãtoare ºi temperaturã ºi umiditatea
aerului confortabile
 se poate efectua pe ritmuri muzicale,
ajutând ºi la menþinerea ritmului de execuþie
 nu necesitã o costumaþie deosebitã, dar
îmbrãcãmintea trebuie sã fie adaptatã pentru
efortul fizic desfãºurat: cel puþin un tricou de
bumbac, pantaloni scurþi sau lungi de sport,
eventual pantofi sport, care sã permitã efectuarea miºcãrilor, sã nu jeneze circulaþia venolimfaticã de întoarcere, sã permitã efectuarea
miºcãrilor respiratorii, sã nu supraîncãlzeascã
organismul, sã permitã absorbþia transpiraþiei în
exces
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 ritmul exerciþiilor este liber ales, dar se va þine
cont de principiul progresivitãþii exerciþiilor, privind atât
numãrul lor într-o serie, cât ºi numãrul seriilor efectuate,
frecvenþa sau viteza de execuþie ºi dificultatea lor
 se mai þine cont ºi de scopul urmãrit, adicã cel
terapeutic sau de întreþinere funcþionalã
 se vor consuma cel puþin 2,5-3 litri de apã pe
zi, pentru o hidratare corespunzãtoare a organismului
 exerciþiile se vor efectua dimineaþa, dupã cel
puþin 30-60 de minute de la micul dejun sau dupã
amiaza, între mese, dar nu înainte cu o orã de culcare
 în scop de recuperare funcþionalã se poate
recurge la adaptarea mobilierului, precum utilizarea
rafturilor bibliotecii, tocul uºii etc.
Specialiºtii recomandã efectuarea unor programe
de gimnasticã în scopul menþinerii stãrii de sãnãtate,
dar ºi al bunei funcþionalitãþi a aparatului locomotor,
cardiovascular ºi respirator. Gimnastica medicalã sau
de întreþinere prezintã urmãtoarele beneficii:
 creºterea forþei musculare  creºterea mobilitãþii articulare, a coordonãrii miºcãrilor ºi a mersului
 recondiþionarea aparatului respirator  prevenirea
demineralizãrii sau creºterea densitãþii minerale
osoase în cazul osteoporozei  prevenirea sau ameliorarea modificãrilor cerebrale  prevenirea sau
ameliorarea funcþiei cardiace cu scãderea tensiunii
arteriale  îmbunãtãþirea metabolismelor glucidic
(diabet zaharat) ºi lipidic (dislipidemii sau hipercolesterolemii)  creºterea nivelului hormonal global, cu
îmbunãtãþirea rezistenþei generale a organismului la
efort ºi la îmbolnãviri  ameliorarea troficitãþii tuturor
aparatelor ºi sistemelor, inclusiv a pielii, cu prevenirea
disfuncþionalitãþilor ºi a îmbolnãvirilor la nivelul aparatului digestiv ºi renourinar  ameliorarea tulburãrilor
circulatorii venolimfatice sau arteriale
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Importan[a calciului
în alimenta[ia copiilor
Calciul este cheia pentru oase sãnãtoase ºi puternice, de acum ºi pânã când copilul dvs. va deveni
adolescent sau chiar la maturitate. Unii experþi susþin
cã din dieta multor copii lipseºte calciul, mai ales de
când aceºtia încep sã consume alte bãuturi, cum ar fi
sucurile acidulate ºi sintetice
Tinerii, în special fetele, ale cãror diete nu
conþin elemente nutritive pentru a le întãri oasele,
sunt supuºi unui risc mai mare de a dezvolta osteoporozã, o boalã de oase care creºte riscul unor
fracturi. Copiii mai mici ºi bebeluºii cu puþin calciu
ºi vitamina D (care ajutã absorbþia calciului) sunt
supuºi la riscul de apariþie a rahitismului. Rahitismul este o boalã care înmoaie oasele ºi poate cauza picioare strâmbe, creºtere înceatã ºi uneori dureri musculare ºi slãbire.

vechitã ºi tare (cum este Cheddar) este de asemenea
slabã în lactozã, iar iaurturile care conþin substanþe
active sunt mai uºor de digerat ºi e puþin probabil sã
producã probleme lactozice.
Copiii vegetarieni cu pãrinþii ovo-vegetarieni (mãnâncã ouã, dar nu lactate) sau vegetarieni convinºi
(mãnâncã doar mâncare pe bazã de legume) pot
servi o masã fãrã lactate care va avea calciul necesar.
Deºi poate fi o provocare sã obþii numai din legume
cantitatea de calciu de care e nevoie, niºte surse
bune de calciu pot fi legumele, broccoli, fasolea ºi
produsele fortificate cu calciu, printre care sucul de
portocale, bãuturile din soia ºi orez ºi cerealele.
Autor: Centrul Medical Bio Terra Med

Care este necesarul zilnic de calciu
al copilului meu ]i care sunt cele
mai bune surse?
• Copiii cu vârste de 1-3 ani au nevoie de 500
miligrame de calciu zilnic.
• Copiii cu vârste de 4-8 ani au nevoie de 800
miligrame pe zi.
• Copiii cu vârste de 9-13 ani au nevoie de
1300 miligrame pe zi.

Surse de calciu
Laptele, desigur, ºi alte produse zilnice sunt
surse bune de calciu ºi multe conþin vitamina D,
care este importantã pentru sãnãtatea oaselor.
Dar nu evitaþi celelalte produse bogate în calciu,
printre care sucul de portocale, produse din soia ºi
paine!
Laptele ºi alte produse lactate sunt printre
cele mai bune surse de calciu. Dar, cine ar trebui
sã consume lapte, de care ºi când?
• Copiii sub 1 an nu ar trebui sã consume
lapte integral sau produse lactate pentru cã ar
putea face alergie la lapte. Ei trebuie sã bea lapte
de mamã sau lapte praf în primul an
• Copiii între 1 ºi 2 ani ar trebui sã consume
lapte integral pentru a obþine grãsimile de care au
nevoie pentru o creºtere normalã ºi pentru dezvoltarea creierului.
Când copiii nu pot sau nu vor sã mãnânce
lactate, din fericire se pot gãsi lactate fãrã sau cu
conþinut slab de lactozã, cum sunt picãturile de
lactazã, care pot fi adãugate în lactate. Brânza în-
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AYURVEDA

Masajul ]i efectele sale benefice
 Masajul ayurvedic
În masajul ayurvedic, tipul
de masaj care se aplicã ºi uleiul
care se foloseºte depind de tipologia constituþionalã a fiecãrui individ, de starea de
sãnãtate prezentã ºi de anotimp. În plus, acest tip de
masaj se concentreazã asupra stimulãrii marmaurilor,
denumire sub care sunt cunoscute în Ayurveda punctele energetice, energia vitalã este stimulatã, ajutând
toate sistemele organismului sã se regenereze.

 Masajul de relaxare
Se realizeazã folosind manevre specifice de masaj, ce înlãturã în primul rând oboseala, prin relaxarea
musculaturii ºi acþiunea asupra sistemului nervos ºi
endocrin, eliberându-se prin act reflex o serie de hormoni care induc starea de bine. În general, cele mai
tensionate zone sunt zona cefei ºi a umerilor, acestea
beneficiind din plin de pe urma masajului de relaxare,
acest tip de masaj putându-se realiza ºi integral.

 Masajul energic de stimulare
Spre deosebire de masajul de relaxare, aici se folosesc manevre de masaj ce au ca scop intensificarea
circulaþiei sanguine, creºterea tonusului muscular, stimularea proceselor metabolice la nivel celular, inducerea unei stãri stenice, de dinamism.

 Masaj decontracturant al spatelui
Datoritã menþinerii unor poziþii vicioase ale coloanei vertebrale, mai mult sau mai putin conºtientizate,
ºi datoritã lipsei de tonus a musculaturii spatelui, datã
de lipsa exerciþiului fizic, încep sã aparã durerile de
spate. Acest tip de masaj are efect antialgic ºi decontracturant, redând supleþea musculaturii paravertebrale. Pentru ca efectele sã fie stabile, trebuie înlãturate ºi cauzele ce au condus la aceastã deficienþã.

 Detoxifiant cu miere
Este binecunoscut faptul cã mierea are efecte curative, nu numai în administrarea internã ci ºi externã.
Pe lângã conþinutul sãu bogat în vitamine, minerale ºi
factori fitohormonali, mierea conþine ºi o serie de enzime ce au un rol deosebit în intensificarea circulaþiei
sanguine la nivel cutanat ºi în extragerea din þesuturi
a toxinelor. În urma masajului detoxifiant cu miere, pielea rãmâne catifelatã ºi proaspãtã, recãpãtând culoarea sãnãtoasã. Acest tip de masaj poate fi utilizat
cu succes atât la nivelul feþei, obþinându-se un ten luminos, cât ºi pe tot restul corpului pentru îndepãrtarea celulitei inestetice.

minaþii nervoase aflate în legãturã directã cu diferite
organe ale corpului, astfel acþionându-se asupra
acestor zone se poate influenþa starea de sãnãtate a
organismului. Prin masarea zonelor reflexogene plantare putem influenþa de pildã sistemul nervos central,
sistemul circulator, precum ºi organele interne. Principalul scop al acestui tip de masaj este prevenirea îmbolnãvirilor, iar, în anumite cazuri, ea poate deveni
foarte importantã în tratamentul complementar.

 Anticelulitic
Celulita este o manifestare vizibilã a unui trai nesãnãtos ºi încãrcat de abuzuri asupra corpului. Sedentarismul, alimentaþia nesãnãtoasã, stresul, aerul poluat, îngreuneazã procesele metabolice, împiedicã eliminarea toxinelor ºi conduc la degradarea þesutului
conjunctiv.
Celulita poate fi combãtutã prin folosirea unor preparate anticelulitice adecvate tipului de piele ºi prin
manevre de masaj dinamice, dar care nu deterioreazã
capilarele sanguine ºi limfatice. În acelaºi timp, pentru
ca rezultatele sã rãmânã stabile, trebuie urmat ºi un
regim de viaþã sãnãtos.

 Drenajul limfatic
Sistemul limfatic are rolul de a prelua limfa de la
nivelul tuturor þesuturilor ºi de a o reintroduce în circulaþia sanguinã. Când acest sistem are o funcþionare
deficitarã, apar edeme ºi degradãri tisulare, datoritã
lipsei de oxigenare a celulelor. Prin drenajul limfatic se
urmãreºte îmbunãtãþirea funcþionãrii acestui sistem.
Poate fi realizat integral, pentru întreþinere, sau regional, pentru îndepãrtarea unor edeme deja instalate.
Star International Med
www.ayurmed.ro
natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.3139481
021.3038044; 021.3113311

 Reflexoterapia plantar/
Zonele reflexogene plantare sunt porþiuni sensibile ale corpului, caracterizate prin prezenþa unor ter-
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Menopauza
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

iza parcurgerii menopauzei fãrã incidente
grave este imensã, pentru cã, în viaþa modernã, rolul femeii este în creºtere, iar acest
fenomen apare la vârsta la care bãrbaþii aflaþi pe
acelaºi palier cronologic ocupã funcþii importante în
societate. Fiziologia masculinã la aceastã vârstã are
tulburãri minime în comparaþie cu fiziologia femininã, putând fi acuzatã de „concurenþã neloialã“,
pentru faptul cã femeia se vede expusã unor perturbaþii mai mari sau mai mici în momentul în care potenþialul ei profesional este maxim.
Este logic ca aceste tulburãri inerente vârstei sã
fie tratate cu multã atenþie, pentru a diminua pânã
la dispariþie manifestãrile, de multe ori zgomotoase,
ale menopauzei. Aceastã atitudine face ca femeia
sã se bucure în continuare de toate avantajele pe
care le-a câºtigat de-a lungul carierei profesionale.
Nu trebuie sã uitãm cã menopauza poate apãrea ºi în condiþii precoce, de obicei secundar unor
conduite terapeutice care vizeazã tratarea unor
afecþiuni neoplazice (radioterapia sau ablaþia glandei pituitare; chemoterapia; radioterapia sau alt tratament în zona abdominalã sau a pelvisului care
afecteazã ovarele; histerectomia totalã cu anexectomie bilateralã) dar ºi în cursul unor boli genetice sau
autoimune.
Indiferent de etiologie, simptomele care pot
apãrea sunt:
 bufeuri de cãldurã (senzaþie de cãldurã subitã ºi trecãtoare resimþitã pe faþã, gât, torace, însoþitã de transpiraþii ºi frisoane)
 tulburãri de somn (insomnie)
 tulburãri emoþionale, schimbãri ale dispoziþiei sau iritabilitate
 modificãri ale vieþii sexuale, ale interesului
sau a rãspunsului sexual
 probleme de concentrare sau de memorie
legate de tulburãrile de somn ºi de modificãrile hormonale
 migrene (dureri de cap)
 tahicardie (palpitaþii)

M
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 Implica[iile femeii \n procesul
complex de procreare face ca
menopauza s/ fie mult mai mult
dec`t un proces fiziologic indus de
orologiul neuroendocrin. Dispari[ia
suportului hormonal feminin creeaz/
tabloul unor tulbur/ri de amploare
variabil/, care pot c/p/ta conturul
unor sindroame \n func[ie de releele
perturbate. Astfel, vorbim despre sindromul nevrotic, sindromul depresiv,
sindromul imunodepresiv, tulbur/ri
de memorie etc. 
Menopauza instalatã artificial postchirurgical,
prin chemoterapie sau radioterapie, se poate asocia
cu simptome mai severe decât de obicei. Condiþiile
prodromale, ca depresia, anxietatea, tulburãrile de
somn sau iritabilitatea, se accentueazã în timpul
tranziþiei perimenopauzei.
Odatã cu instalarea postmenopauzei apar alte
semne care devin mult stânjenitoare: lipsa perioadelor menstruale; uscarea ºi subþierea tegumentelor, fanerelor (pãr ºi unghii) din cauza scãderii producþiei de colagen; modificãri vaginale ºi urinare;
durere în timpul actului sexual (dispareunie) ºi scãderea densitãþii osoase (osteopenie).
Instituirea unei conduite fitoterapeutice adecvate, încã de la debutul menopauzei, poate ameliora semnificativ intensitatea simptomatologiei.
Laboratoarele Elidor au creat gama de produse
MENOMARIN, adresatã buchetului simptomatic variat, dar ºi profilaxiei unei afecþiuni secundare menopauzei, ºi anume osteoporoza, riscul cardiac sau
cancerigen.
Aceste produse au la bazã fitoestrogeni (izoflavone), dar ºi Ca ºi Mg organic din cochiliile de scoici.
Isoflavonele sunt antioxidanþi naturali. Un studiu recent a demonstrat cã isoflavonele au proprietãþi potente antioxidante, care pot reduce riscul de
cancer, pe termen lung, prin prevenirea acþiunii radicalilor liberi asupra ADN.
Fitoestrogenii antioxidanþi se pare cã au ºi proprietãþi antibacteriene ºi antifungice ºi pot reduce ºi
efectele viruºilor. Unele studii au arãtat cã pot ajuta
ºi la îmbunãtãþirea memoriei dupã menopauzã.
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Cele mai convingãtoare efecte ale isoflavonelor
asupra sãnãtãþii (conform NAMS: Nord American
Menopause Society) sunt cele asupra profilului lipidic. Studiile au asociat isoflavonele cu o reducere
semnificativã a lipoproteinelor LDL ºi a trigliceridelor, respectiv cu o creºtere a HDL.
MENOMARIN BUFEURI – ELIDOR având la bazã
sãruri de Ca ºi Mg din cochilii de scoici, proteine
vegetale, Lemn dulce, Lucernã ºi Salvie, amelioreazã efectele secundare ale menopauzei datoritã
compoziþiei complexe. Rãdãcina de Lemn dulce
(Glycyrrhiza Glabra) este printre cele mai bogate
surse de fitoestrogeni, reducând astfel bufeurile,
transpiraþia abundentã, stãrile de iritare nervoasã ºi
tulburãrile de apetit alimentar. Salvia regleazã temperatura corpului, are efect antisudorific ºi normalizeazã activitatea endocrinã. Prezintã ºi o acþiune
detoxifiantã puternicã fiind, pe termen lung, un foarte bun sprijin ºi pentru alte tulburãri specifice menopauzei, cum ar fi tendinþa de îngrãºare, acumularea
de lichide în organism, apetitul excesiv. Lucerna, pe
lângã conþinutul de proteine (50%), mai este bogatã
în vitamine (A, B1, B2, B5, B6, C, E ºi K), minerale
(magneziu, calciu, fier, fosfor ºi potasiu), aminoacizi
(9 aminoacizi esenþiali), fibre, antioxidanþi ºi fluor.

nervoase mai accentuate prezente în perioada menopauzei.
MENOMARIN MEMO – ELIDOR, pe lângã aportul
de sãruri organice de Ca ºi Mg ºi proteine vegetale,
beneficiazã ºi de acþiunile complexe induse de principiile active din Pãducel, tinctura de Rozmarin, tinctura de Ginkgo Biloba: amelioreazã simptomatologia menopauzei, în special stãrile de nevrozã cardiacã ºi tulburãrile de memorie, reechilibreazã sistemul nervos central ºi mãreºte capacitatea de
efort intelectual.
MENOMARIN IMUN - ELIDOR având în compoziþie sãruri de Ca ºi Mg din cochilii de scoici, pro teine vegetale, Echinaceea ºi tincturã de Cãlþunaº
prezintã, pe lângã proprietãþile descrise anterior, ºi
efecte imunomodulatoare, bactericide, antivirale,
antiinflamatoare ºi detoxifiant, fiind indicat în special în ameliorarea condiþiilor imunosupresive asociate menopauzei.
Pentru informa[ii suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina: 0744 622 587

MENOMARIN DEPRESIE - ELIDOR având în com poziþie sãruri de Ca ºi Mg din cochilii de scoici, pro teine vegetale, Sunãtoare, Lucernã ºi tincturã de
Valerianã amelioreazã semnificativ atât bufeurile
cât ºi stãrile depresive. Acþiunea isoflavonelor combinatã cu asocierea efectelor Sunãtoarei ºi a Valerianei conferã produsului efecte sedative puternice, fiind indicat în simptomele mai dure ale debutului menopauzei, cum ar fi stãrile de anxietate
(teama fãrã motiv aparent), depresie, iritabilitate
psihicã, furie etc.
MENOMARIN FORTE - ELIDOR având în compo ziþie sãruri de Ca ºi Mg din cochilii de scoici, pro teine vegetale, tincturã de Rozmarin, tincturã de
Ginkgo Biloba, tincturã de Leuzeia. Complexul de
principii active diminueazã intensitatea simptomatologiei, mai ales în stãrile de epuizare fizicã ºi psihicã marcatã, situaþii în care realizeazã echilibrul
neuroendocrin, fortificã organismul, realizând astfel
integrarea femeii în activitãþile cotidiene, familiale
sau profesionale.
MENOMARIN NEVROZA - ELIDOR - asocierea extractului de Pãducel ºi a tincturii de Valerianã la componentele de bazã, induce un puternic efect sedativ
ºi hipnotic, fiind indicat în ameliorarea tulburãrilor

Sãptãmâna MEDICALÃ

www.elidor.ro; Tel: 021.335.95.63
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TERAPII COMPLEMENTARE

Mini SPA-ul de acas/
- S/rurile de baie Dr. Ionu[ Moraru Îmb/ierea \n "ape de s/n/tate" a devenit un trend cultural \n ultimele dou/
decenii, dar istoria acestui obicei este veche de mii de ani.
De la mesopotamieni ]i egipteni p`n/ la greci ]i romani, apele termale sau
s/rate erau considerate t/m/duitoare. Exist/ chiar presupunerea c/ termenul
spa ar veni mai degrab/ de la verbul latin "spagere" - a turna \nainte.
ãminul tãu poate fi transformat într-un „sanctuar“ al calmului ºi relaxãrii, fãrã a mai fi nevoie de programãri la centrele care îþi oferã
alte metode de eliminare a stresului. Astfel, îþi poþi
crea propriul centru SPA la domiciliu.
O baie în apa caldã în care ai adãugat extracte
produse unicat)
de plante, uleiuri esenþiale ºi sare (p
combate stresul, nervozitatea sau durerile, trateazã
traumatismele minore, ajutã la eliminarea toxinelor,
la calmarea iritaþiilor ºi la anihilarea bacteriilor ºi
virusurilor, stimuleazã circulaþia (în special la persoanele cu sindromul mâinilor ºi picioarelor reci),
calmeazã durerile menstruale ºi reface aura energeticã.

C

S/ruri de baie naturale
Sare de baie cu ulei de lavandã - Relaxantã. O
baie caldã cu sare de baie, extract de plante ºi ulei
volatil de lavandã îþi va învãlui simþurile ºi corpul,
relaxându-te. FITOSEDIN® - sare de baie este aliatul
tãu în lupta cu grijile cotidiene!
Sare de baie cu ulei de eucalipt - Rãcealã &
gripã. O baie aromatã cu sare, extracte de plante ºi
ulei volatil de eucalipt îþi va îmbrãþiºa corpul cu senzaþia sa de cãldurã ºi confort. Durerile se diminueazã, vei respira mai uºor, te vei simþi mai revigorat ºi îþi vei reveni rapid, trecând peste starea de disconfort creatã de rãcealã.
Sare de baie cu ulei de arnicã & Capsici - Antireumatismalã. Prin adaosul sãu de plante, sarea
de baie RHEUMA FLEX® va absorbi durerea specificã
reumatismului ºi te va ajuta sã te relaxezi. Articulaþiile vor fi mai ascultãtoare, iar tu te vei miºca
mai uºor! Dacã, înainte de baie, aplici SAPROPELIC
RHEUMA FLEX pe zona încheieturilor dureroase, te
vei simþi ca un campion care tocmai a terminat o ºedinþã de SPA!
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Sare de baie cu ulei de ylang-ylang - Afrodisiacã.
Sarea de baie EROS® îmbunãtãþeºte circulaþia în
zona pelvianã, favorizând instalarea erecþiei ºi umezirea vaginului. Ea creºte ºansele de obþinere a orgasmului. Dacã te laºi îmbrãþiºat(ã) timp de 20 de
minute de EROS®, atunci corpul tãu va fi pregãtit
pentru a primi ºi a oferi momente de tandreþe calitative!
Sarea de baie cu ulei de pin Prosta Force - pentru afecþiunile prostatei. Te supãrã prostata, urinezi
des, dar fãrã a te simþi terminat ºi somnul fuge în
faþa vizitelor nocturne în camera de baie? O baie caldã cu sare, plante ºi ulei volatil vor acþiona la nivelul
prostatei, reducând inflamaþia ºi inhibând dezvoltarea agenþilor patogeni la acest nivel.
Alte sãruri care vã pot ajuta în tratarea diferitelor afecþiuni sunt: Sarea de baie cu ulei de tranda fir Feminin Confort - utilã în metroanexite ºi pentru
sãnãtatea aparatului urogenital ºi Sarea de baie cu
ulei de pin, mentã ºi mãsline Ginkgoton Forte - pentru pacienþii cu circulaþie sangvinã deficitarã.
Adãugatã în apa de îmbãiere, sarea revigoreazã
organismul, concentreazã energia pozitivã ºi purificã mediul ambiant ºi spiritul. Bãile cu adaos de sãruri, extracte de plante ºi uleiuri volatile trebuie sã
þinã 20-30minute, iar temperatura apei sã fie constantã (37°C - 39°C). Pentru realizarea efectului terapeutic bãile se repetã la intervale de 2-3 zile.

Pentru mai multe detalii
]i comenzi contacta[i-ne la
telefon 021.351.47.77,
accesa[i site-urile noastre:
www.medicalab.ro ]i
www.pronaturashop.ro sau
scrie[i-ne pe adresa
medica@softnet.ro !
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Clinici medicale

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

CENTRUL MEDICAL
DR TIRON
str. ªtirbei Vodã, nr. 94, sector 1, Bucureºti
tel 313.50.93;
fax 313.50.24;
0722.509.810
atticia@mailbox.ro
www.tiron.ro
Analizã mineralã tisularã
Ortopedie
Posturologie
Ozonoterapie

Osteopatie
Acupuncturã
Medicinã generalã

MEDICLASS CENTRUL MEDICAL
COTROCENI
Str. Sf Elefterie nr. 47-49,
Complex Comercial
Cotroceni, sector 5, Bucureºti
Telefoane: 021-4120128,;
021-4120129; 0214102727; 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

SOS MEDICAL GRUP
Str. Caragea Ioan Vodã,
Nr. 1, sector 1, Bucureºti
Tel: 021 / 212.13.43
Fax: 021 / 212.14.59
E-mail: office@sosmedical.ro
Web: www.sos-medical.net

ªos Alexandriei, nr.144, sector 5
Tel: 021. 420.54.55/ 0754.098.000
CONSULTAÞII: endocrinologie, hematologie,
oftalmologie, ORL, neurologie, obstreticãginecologie, pediatrie, urologie, medicinã internã,
ortopedie, cardiologie, dermatologie, boli de
nutriþie ºi diabet, psihiatrie, gastro-enterologie,
medicinã de familie.
ECOGRAFIE: generalã, abdominalã, pelvinã,
sarcinã, pãrþi moi (tiroidã, sân), doppler cardiac,
doppler de vase (carotidã), transvaginalã.
MEDICINA MUNCII
ANALIZE LABORATOR

Sãptãmâna MEDICALÃ

Alergologie,
Cardiologie
Dermatologie, Diabet ºi
nutriþie, Endocrinologie
ºi disfuncþii sexuale
Psihoterapie
Neurologie
Oftalmologie, Ortopedie
Urologie, Ginecologie
Psihiatrie, Psihologie
Pediatrie -Homeopatie copii
Gedicinã generalã
Medicinã internã
Medicinã de familie

Centrele Medicale
HIPERDIA
ªI PROLIFE
•Str. Ritmului, nr.2, sector 2
Tel./Fax: 021. 250.67.85,
021.250. 73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Berceni, nr. 10-12,
sector 4 (Spitalul BagdasarArseni)
Tel./Fax: 021. 334.37.30,
021. 334.37.31
bucuresti.bagdasar@hiperdia.ro

•B-dul Marasesti, nr.17, s 1,
Tel./Fax: 021.250.67.85,
021.250.73.20
office@pro-life.ro
•Sos. Stefan Cel Mare, nr.
19-21, sector 2
(Spitalul Colentina)
Tel./Fax: 021. 311.73.7l,
021. 311.73.72
bucuresti.colentina@hiperdia.ro

•computer tomograf •rezonanta magnetics
•radiologie conventionala •mamografie
• osteodensiometrie DXA •electromiografie
•neurosonologie •ecografie doppler •ecografie
generala •cardiologie •medicina de familie
•laborator analize medicale.
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Medicina Muncii
Neurologie
Oftalmologie
Oncologie
ORL
Ortopedie
Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Psihologie
Reumatologie

5893001; 3140848
fax 2508079,
3140849
Centrul de Diagnostic ºi
Tratament “Victor Babeº”
•Rezonanþã
magneticã nuclearã
•Computer
tomografie
•Ecografiete

CENTRUL MEDICAL
ROMAR

MEDIX CO. SRL
ªos. Mihai Bravu 281,
sector 3 Bucureºti
tel. 5893000;

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

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

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

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

www.CentrulMedicalFocus.ro

CENTRUL MEDICAL
UNIREA
1) CMU Unirea
B-dul Unirii, nr. 57,
sector 3
2) CMU Enescu
Str. George Enescu, nr.12,
sector 1
3) CMU Opera
Str. Dr. N. Staicovici, nr.2,
sector 5
4) CMU Arcul de Triumf Policlinicã pentru femei ºi
Spital de chirurgie - Str.
Clucerului, nr. 55,
sector 1
5) CMU Charles de Gaulle
P-þa Charles de Gaulle,
nr.15, etj.16, sector 1
6) CMU Iride
Str. Dimitrie Pompei,
nr. 9-9A, clãdirea 16, parter,
sector 2
7) CMU Bucharest Business
Park
ªos Bucureºti-Ploieºti, nr.1
A, corp B, parter
8) Maternitate CMU-Elias
Bd. Mãrãºti, nr.17,
sector 1
9) Clinica de Pediatrie
Str. N. Staicovici, nr. 2,
parter, Bucureºti
10) CMU Bãneasa
Str. Ion Ionescu de la Brad,
nr 5B, sector 1
11) Maternitate si Spital de
Obstetrica si Ginecologie
Str. Brodina, nr. 3, Bucuresti

SPECIALITATI:
Alergologie
Boli de nutriþie ºi diabet
Boli infecþioase
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie
cardiovascularã
Chirurgie estetica
Chirurgie oncologica
Dermatologie
Echografie
Endocrinologie
Fizioterapie
Flebologie
Gastroenterologie
Hematologie
Mamografie
Medicina de familie
Medicina generala
Medicina interna
Medicina muncii
Nefrologie
Neuro-chirurgie
Neurologie
Obstetrica ginecologie
Oftalmologie
Orl
Ortopedie
traumatologie
Osteodensitometrie
Pediaterie
Pneumoftiziologie
Proctologie - chirurgie
Psihiatrie
Psihologie
Psihoterapie
Radiologie
Reumatologie
Stomatologie
Urologie

Pentru programari
accesati www.cmu.ro sau
sunati la 9CMU (9268).
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•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 Pipera,
ªos. Pipera Tunari, nr. 47,
Voluntari, Jud. Ilfov,
Tel: 031.104.58.80;
031.104.58.81

TOTAL RADIOLOGY
•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

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

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

VALCRI MEDICAL
Laborator analize medicale
Fizioterapie
Ecografie
Ginecologie
Endocrinologie
Medicinã de familie

•medicinã internã,
•cardiologie,
•pediatrie,
•endocrinologie,
•dermatologie
(inclusiv laser CO2),
•obstetricã-ginecologie,
•fizioterapie
•Ecografie: abdomen, cord,
vase, tiroidã, sân,
transvaginalã, sarcinã,
4D, Doppler color

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

CENTRUL MEDICAL
LOTUS MEDICA
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

ULEI DE PEªTE PUR ISLANDEZ

PROTEJEAZÃ-ÞI
CREIERUL, INIMA ªI ARTICULAÞIILE

Valcri Medical se aflã în relaþie contractualã
cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului
Bucureºti ºi cu Casa Transporturilor.
Laboratorul efectueazã o gamã largã de analize:

 Hematologie  Imunologie  Markeri tumorali
 Markeri virali  Markeri endocrini  Biochimie
 Coagulare  Citologie Papanicolaou
 Parazitologie  Bacteriologie
Str. Magnoliei, nr. 29, sector 2, Bucuresti
Tel: 021. 240.30.50
www.valcrimedical.ro; valcripr@gmail.com
Program de lucru: luni-vineri 8.00-20.00; sâmbãtã 9.00-13.00

Sãptãmâna MEDICALÃ

Omega-3
Lysi

Ulei din ficat
de rechin Lysi

Ulei din ficat
de cod Lysi

Ulei din ficat de cod Lysi
Darul naturii pentru tine ºi copilul tãu
sã fie isteþ ºi viguros

DÃ VITALITATE VIEÞII TALE
www.sagasanatate.ro

Tel. 021.330.31.17

Gasiti Lysi în farmaciile Catena, Sante, Helpnet, Remedio, City Pharma, la Ki Life,
la alte farmacii ºi plafare independente din Bucureºti ºi din þarã.
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Investigaþii medicale

LIL MED
CLINICA MEDICALA

Chirurgie esteticã

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, coagulare,
imunohematologie, imunologie,
biochimie, microbiologie,
parazitologie,
citologie: examen
Babes Papanicolau)
Recoltare probe de sange
Recoltare probe de
microbiologie:
Exudat faringian,
Exudat lingual,
Exudat nazal, Sputa,
Urocultura,
Sediment urinar,
Coprocultura,
Examen coproparazitologic
Radiologie –
imagistica medicala
•Ecografii:
abdominala, parti moi,
obstretica–ginecologie,
vasculara doppler

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

SALVAREA PULS
tel: 021.9733
0749.973.973
0720.973.973
Urgente
Tratamente
Analize la domiciliu
Transport medicalizat
ECG; Ecografii
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oncoginecologica, chirurgie
laparoscopica si histeroscopie, 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, acupuncturaelectroacupunctura

Ginecologie

Oftalmologie
AMA OPTIMEX

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

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

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)
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•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

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 situat 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

Sãptãmâna MEDICALÃ

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

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

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

DUO CENTRUL
MEDICAL
PROFESIONAL
Strada Pitar Mos nr 29,
interfon 11 c, Sector 1,
Bucuresti
Tel:0723425634; 3105657;
0767571355
www.medicalduo.ro
office@medicalduo.ro
Kinetoterapie: Gimnastica
medicala pentru copii si adolescenti, Gimnastica

pre si postnatala pentru
mamici, Gimnastica de
intretinere, Recuperare medicala pentru adulti
Masaj si Gimnastica
Bebelusi: Programe
speciale de masaj si
gimnastica medicala
pentru bebelusi.
Fizioterapie:
Electroterapie, Terapie cu
ultrasunet, Terapie cu vacuum, Terapie combinata pentru remodelare corporala
Masaj:
Masaj Terapeutic
(loco - regional, general
si al femeii insarcinate),
De stimulare a circulatiei
periferice, Anticelulitic,
Shiatsu.

Stomatologie
B-dul Carol I, nr. 37,
ap. 1, sector 2
Tel: 021.313.87.14;
031.80.59.997
www.dentag.ro
office@dentag.ro
Programãri: L-V: 14.00-18.00

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

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

MICK-MED
Str. Prof. Georgescu, nr. 23,
sector 4
Tel:021 327 1307
mick_med_ro@hotmail.com

•Epilare definitivã•
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•Stomatologie generalã
•Implantologie
•Parodontologie
•Chirurgie-oro-maxilo-facialã
•Proteticã ºi
Esteticã Stomatologicã
•Laborator dentar
•Ortodonþie

Coroanele metalo-ceramice,
Endodontie,
Pedodontie,
Ortodontie,
Chirurgie, Implantologie,
Paradontologie,
Anestezie,
Radiologie, Laborator

NEOCLINIQUE
FINESS DENT
•Cotroceni
Bulevardul Eroilor nr. 16, sector 5
Telefon / Fax:
004-021- 410.43.63
004-021- 410.89.73
office.cotroceni@finessedent.ro
•Rosetti
Bulevardul Hristo Botev nr.7,
sector 3
Telefon:
004-021-313.47.81
Fax 004-021-311.2086
office.rosetti@finesse-dent.ro
Consultatie,
Profilaxie, Albiri,
Estetica Dentara,
Terapia estetica,
Fatete,
Ceramica integrala,
Incrustatii,

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

LORAMED
Centru de Recuperare Medicala
Tel. 021/3360034, 0745810669
www.loramed.ro
•Kinetoterapie
•Electroterapie
•Terapie prin vacuum
•Gimnastica medicala copii
•Gimnastica medicala pre/post natala
•Drenaj veno-limfatic
•Masaj terapeutic, de relaxare ºi vibromasaj

Profilaxie
Odontologie
Ortodontie
Protetica
Endodontie
Parodontologie
Pedodontie;
Cosmetica dentara
Chirurgie si implantologie
Tratamentul disfunctiilor
ocluzale, bruxism

Medicina muncii
MEDICAL
OCUPATIONAL
Str.Grigore Alexandrescu
nr. 8, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021-3175337
Fax: 021-3175332
http://www.medicalocupational.go.ro/
Email: medicalocupational@yahoo.com
Program de lucru:
Luni-Vineri 9.00 - 17.00
Medicina muncii

MEDICORMEDICA
- Bulevardul Alexandru
Obregia, nr. 20, sector 4,
Bucuresti
- Str. Sebastian, nr. 136,
bl. V90, Ap. 93, parter,
sector 5, Bucuresti
www.medicormedical.ro
office@medicormedical.ro
- medicina muncii

CENTRUL MEDICAL
SANOREX
Strada Av.Stefan
Protopopescu 1, Bl. C6, Ap.4,
Interfon 4C
Tel: 021.230005.23
web: www.sanorex.ro
e-mail: office@sanorex.ro
•medicina muncii
•medicina de familie
•analize de laborator

Urologie

MEDICAL
EXCELLENCE CENTER
Str. Dragos Voda, nr. 16
www.medicalexcellence-center.ro
office@medicalexcellencecenter.ro
Tel: 021 / 61.90.111
•Medicina de familie
•Medicina interna
•Medicina muncii
•Psihiatrie
•Neurologie
•ORL
•Obstetrica - ginecologie
•Chirurgie generala si
reparatorie
•Oftalmologie
•Psihologie

MEDICAL CITY BLUE
Popa Savu nr. 16,
sector 1, Bucuresti
Telefon:
021-222.17.70,
021-222.17.81,
021-222.55.50
Fax: 021-222.18.23
Mobil: 0746.202.288,
0788.708.701
E-mail: office@medicalcity.ro
http://www.medicalcity.ro
-medicina muncii

Sos. Mihai Bravu,
nr. 134,
Bl. D21, Sc. A, Ap.1,
sect. 2
Programãri:
L – V: 09- 18
Tel.: 252.65.53/
642.75.72
www.uroandromed.ro
office@uroandromed.ro

•CONSULTAÞII:
Urologie, Uroginecologie,
Neurourologie,
Sexologie, Andrologie,
Boli infecþioase,
Hepatologie
•Ecografie
•Reeducarea
tulburãrilor micþionale,
Biopsie prostaticã transrectalã
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CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
 spitale (date contact, lista medici, dotãri,
servicii medicale prestate)
 centre ºi cabinete medicale private
 medici de familie
 stomatologii
 farmacii
 furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale
 selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã,
judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument
medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea
unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora
 selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel.

Comenzi la 021/321.61.23,
redactie@finwatch.ro
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