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EDITTORIAL

Se va simplifica birocra[ia
pentru medici?
inisterul Sãnãtãþii a transmis printr-un comunicat cã începând cu 1 septembrie 2010, documentele care pânã
acum se eliberau numai la sediul Ministerului Sãnãtãþii,
ca de exemplu certificatele care atestã obþinerea titlului
de medic, competenþe dobândite etc, vor fi eliberate de
cãtre direcþiile de sãnãtate publicã. Tot aici se vor depune ºi actele
necesare eliberãrii acestor documente.
CSEKE Attila, ministrul Sãnãtãþii a declarat cã “astfel, se simplificã birocraþia în ceea ce priveºte cadrele medicale. Medicii, farmaciºtii sau asistenþii medicali vor fi scutiþi de drumurile pe care le
fãceau la Bucureºti pentru a depune sau a li se elibera diferite documente.”
Mie mi se pare cã de fapt birocraþia va creºte atâta vreme cât nu
se face decât sã se introducã o verigã nouã în circuitul documentelor
de atestare a personalului medical. Direcþiile de sãnãtate nu degreveazã ministerul de emiterea acestor documente ci sunt doar un simpli intermediari, pentru cã emitentul acestor acte rãmâne Ministerul
Sãnãtãþii. Singura diferenþã este cã medicul solicitant nu mai vine la
Bucureºti, de parcã actele nu s-ar putea transmite ºi prin poºtã.
Dar, dacã acest nou regulament instituie procedura ca medicul
sã se adreseze nu direct emitentului de acte ci unui for intermediar,
atunci se creazã premiza ca acesta sã fie plimbat „de la Ana la
Caiafa” atunci când va solicita cel mai simplu act purtând antetul
Ministerul Sãnãtãþii. Mai mult, lungindu-se circuitul documentelor, se
lungeºte ºi intervalul dintre momentul solicitãrii ºi al obþinerii actului
respectiv, acestuia trecând prin mai multe mâini. De asemenea,
creºte costul de emitere a acestor documente prin implicarea în
aceastã activitate de personal din direcþii ºi menþinerea celui din
minister.
Practic, dupã 1 septembrie, direcþiile de sãnãtate publicã doar
vor prelua solicitãrile privind eliberarea diverselor documente necesare personalului sanitar, pe care le vor transmite Ministerului Sãnãtãþii, prin poºta militarã, în termen de 5 zile lucrãtoare, aºa cum sunã
ordinul ministrului, iar pentru situaþii deosebite, vor solicita consultanþã direcþiei de specialitate a Ministerului Sãnãtãþii.
În termen de 30 zile lucrãtoare de la înregistrarea dosarelor
conþinând solicitarille personalului medical la Ministerul Sãnãtãþii, se
vor emite certificatele solicitate ºi se vor transmite documentele
respective direcþiilor de sãnãtate publicã.
În acest fel, durata obþinerii unui document de atestare profesionalã pentru un medic se duce la 40 de zile, ceea ce nu mi se pare
o simplificare a birocraþiei. Pe langã registrele de intrare/ieºire de la
minister, apar alte registre similare la direcþii. Pe lângã personalul calificat din minister desemnat cu activitatea de emitere de documente
necesare personalului medical se vor plãti instructaje ºi salarii pentru personalul din direcþiile de sãnãtate.
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}TIRI
De peste 50 de ani, numele Protefix® este un
simbol pentru calitate ºi fiabilitate când vorbim de
adezivi pentru proteze ºi îngrijirea danturii. Protefix®
oferã cea mai mare
încredere posibilã
ºi o gamã completã
de produse pentru
soluþii individuale.
Milioane de oameni din þãrile din
întreaga lume sunt acum în
mãsurã sã se ocupe de o
problemã “invizibilã“, simþindu-se independente ºi
dornice de a trãi o viaþã activã.
Dacã vom arunca o privire asupra tuturor bãrbaþilor ºi femeilor dupã vârsta de 60 de ani, câte o
persoanã din trei este purtãtoare de protezã parþialã
sau completã, ca urmare a cariilor, paradontozei sau
leziunilor accidentale, principalele motive pentru pierderea dinþilor. Datoritã tehnologiei moderne ºi folosirii

protezei, majoritatea este capabilã sã ascundã foarte
bine acest lucru.
Crema adezivã Protefix® cu Aloe Vera este singurul adeziv pentru proteze dentare care are în compoziþie extract natural de Aloe Vera. Pe lângã calitatea
sa de adeziune instantanee chiar ºi pe proteza
umedã, Protefix® cu
Aloe Vera beneficiazã
de efectul cicatrizant
al plantei aloe vera,
ajutând la vindecarea
locurilor de presiune
datorate purtãrii protezei dentare, este
foarte emolientã ºi uºor de
aplicat.
Produsul se gãseºte exclusiv în farmacii la un preþ recomandat de 20 de RON.

Protefix - Crem/ Adeziv/
cu Aloe Vera

Rupe lan[ul infec[iei!
Pentru suprafeþe dezinfectate recomandãm
Spray-ul antibacterian pentru suprafeþe Dettol pentru protecþia 99.9% împotriva bacteriilor ºi virusurilor transmise prin contact direct cu suprafeþele.
Dettol este singura gamã de produse antibacteriene
recomandatã de Societatea Românã de Pediatrie.
ªtiai cã:
Deºi bucãtãria ar trebui sã fie cea mai curatã
încãpere a unei case, de multe ori lucrurile stau exact
invers? Deºi poate pãrea perfect curatã, o bucãtãrie
„gãzduieºte“ cantitãþi impresionante de bacterii. Gândeºte-te numai la chiuveta în care spãlãm totul, la robinetul pe care de multe ori îl atingem cu mâinile murdare, la zona din jurul coºului de gunoi, chiar ºi la
zona unde preparãm mâncare
Atât zonele din bucãtãrie, cât ºi obiectele sanitare din baie sau clanþele, toate prezintã un risc de
transmitere a microbilor. Doar simpla curãþenie de zi
cu zi nu eliminã toþi microbii. De aceea este foarte important sã dezinfectezi aceste suprafeþe. Folosind regulat Spray-ul dezinfectant pentru suprafeþe Dettol
distrugi 99.9% dintre bacterii ºi virusuri ºi opreºti
astfel rãspândirea lor.
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Queisser Pharma, producãtorul german de produse farmaceutice, este prezent de peste cinci ani pe
piaþa din România cu gama de produse pentru îngrijirea protezelor Protefix®, precum ºi cu suplimentele
nutritive Doppelherz® aktiv.

Cu ajutorul Spray-ului dezinfectant Dettol elimini inclusiv
microbii ce cauzeazã rãceala ºi
gripa ºi chiar ciupercile ºi mucegaiul.
Îl poþi folosi pentru dezinfectarea zonei unde prepari mâncare,
pe clanþe, sub chiuvete, pe scaunele pentru copii, în ºi în jurul coºurilor de gunoi, în camere în care se
aflã bolnavi, pe cada de duº, pe
vasul ºi capacul de toaletã ºi în
jurul acestuia.
Dezinfecteazã regulat suprafeþele cu care intri în contact pentru
a reduce rãspândirea microbilor ce
cauzeazã infecþii.
Sãnãtatea ta ºi a familiei este
pe primul plan. Protejeazã-te cu
Dettol împotriva bacteriilor ºi virusurilor.
Gama Dettol este singura gamã de produse
antibacteriene recomandatã de Societatea Românã
de Pediatrie ºi este disponibilã exclusiv în farmacii!
Preþ recomandat: spray dezinfectant pentru
suprafete Dettol 200 ml: 29,99RON
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Strabismul ]i filmele 3D
Dr. Daniela CIOPLEAN
Medic Primar Oftalmolog
Pre]edintele Societ/[ii
Rom`ne de Strabologie
]i Oftalmopediatrie
Clinica Oftapro
www.oftapro.ro

Odat/ cu apari[ia filmelor 3 D m-am
bucurat c/ pot s/ explic, printr-un
exemplu "la mod/", ce \nseamn/
"vederea \n spa[iu", mai exact, vederea stereoscopic/. Cu ani \n urm/,
m/ chinuiam s/ le explic pacien[ilor
care este leg/tura dintre strabism ]i
vedere, iar uneori, dup/ 15-20 de
minute de explica[ii, eram \ntrebat/:
"dar vede, nu?". Da, copilul vedea,
dar CU UN SINGUR OCHI sau cu
FIECARE OCHI dar PE RÂND.
vedea cu ambii ochi ºi a transforma cele douã
imagini într-una singurã - ºi care sã poatã fi
apreciatã ºi în a treia dimensiune, adâncimea
- defineºte ceea ce numim vedere binocularã normalã. Nivelul ei cel mai performant este stereoscopia normalã, care poate fi apreciatã prin diverse
teste.
Exemplele cu condusul maºinii, pe care le-am
folosit ani la rând, au fost mai mult sau mai puþin acceptate – vorbeam despre un viitor foarte îndepãrtat ºi, oricum, baremul românesc pentru carnetul de
conducere nu era aliniat la normele europene. Deci,
în trafic existã foarte mulþi oameni care, teoretic, nu
apreciazã corect distanþele - dificultãþi la depãºiri,
parcare etc. Încercam sã exemplific cât de importantã este în viaþa de zi cu zi aprecierea distanþelor,
adâncimilor ºi a obiectelor în miºcare, cât de esenþialã este în anumite profesii, care pentru copiii cu
strabism trataþi tardiv, practic, vor fi inaccesibile.
Lipsa de paralelism ºi/sau vederea slabã a unui
ochi îi taie persoanei respective posibilitatea de a
percepe spaþiul corect. Copiii care se nasc cu strabism sau îl dobândesc în primele luni de viaþã au
ºanse foarte mici de a dobândi aceastã vedere în
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spaþiu, uneori chiar dacã sunt trataþi foarte devreme
– pânã la vârsta de 2 ani -, dar aceste ºanse existã
chiar dacã aceastã vedere stereoscopicã nu va fi
una foarte performantã. Precocitatea tratamentului,
inclusiv a chirurgiei, creºte mult aceste ºanse. Dacã
sunt trataþi tardiv, nu au practic nicio ºansã.
Procesul prin care noi, oamenii, ajungem la performanþa de a percepe corect spaþialitatea este
foarte complex ºi începe în ziua în care deschidem
ochii, iar apoi se desfãºoarã, minut de minut, adãugând „cãrãmidã cu cãrãmidã”, în primii ani ai existenþei noastre, cea mai importantã perioadã fiind
cea precoce, sub vârsta de un an. Orice factor care
tulburã aceastã dezvoltare - lipsa de aliniere a ochilor, necorectarea prin ochelari a viciilor de refracþie
mari (dioptrii mari), instalarea unui ochi leneº prin
nefolosirea unui ochi - poate compromite definitiv
obþinerea unei vederi stereoscopice normale.
Nu trebuie ignorat factorul timp: cu cât este mai
îndelungatã perioada de dezechilibru, cu atât mai
puþine ºanse existã.
De ce aceºti oameni nu ies în evidenþã ºi, în viaþa de zi cu zi, nu îi remarcãm ca având probleme?
Pentru cã, în general, pe parcursul vieþii, noi ne
adaptãm. Creierul, mai mult sau mai puþin conºtient, încearcã sã se adapteze la diverse situaþii, iar o
persoanã cu o asemenea problemã va evita involuntar acele situaþii în care poate fi pusã în dificultate. De obicei însã aceste persoane nu “înþeleg”
cum vãd ceilalþi, pentru cã nu au termen de comparaþie.
Atunci când un pãrinte considerã, dintr-un motiv
sau altul, cã micuþul “este prea mic” pentru a purta
ochelari, pentru operaþie sau orice etapã de tratament al unui strabism trebuie sã-ºi asume responsabilitatea pentru un viitor handicap, dar care ar
putea fi evitat. Ironia sorþii face ca aceºti copii sã-ºi
doreascã sã devinã arhitecþi, ºoferi profesioniºti,
chirurgi, stomatologi etc. ºi, din pãcate, aceste profesii le vor deveni inaccesibile. Pânã atunci însã,
când va merge cu prietenii la un film 3-D, nu va înþelege de ce prietenii lui sunt atât de încântaþi. Pentru
el, filmul respectiv nu va fi cu nimic deosebit de
oricare alt film vãzut.
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Trebuie s/ ne sperie
astigmatismul?
Poate fi tratat
prin laser?
Conf. Dr. Mircea Filip
Medic Primar
Oftalmolog
Doctor \n ]tiin[e
medicale
www.amaoptimex.ro

nii dintre pacienþii care au nevoie permanentã
de ochelari vorbesc cu o oarecare preocupare
despre astigmatism, mai ales când acesta se
adaugã la miopia sau hipermetropia lor, deºi el poate exista ca atare.
Ce este în fond astigmatismul? Este justificatã
îngrijorarea acestor pacienþi? Fãrã discuþie, nu. Unul
dintre celebrii pictori spanioli, El Greco, a avut astigmatism, pictura lui distingându-se prin alungirea feþei celor pictaþi de el.
Ochiul are în faþa irisului - culoarea ochiului - o
membranã transparentã, denumitã cornee, care are
rol de lentilã foarte puternicã ºi care participã la trimiterea imaginilor pe retinã. Are douã meridiane
principale, orizontal ºi vertical, ºi dioptriile acestora
trebuie sã fie apropiate ca valoare pentru ca imaginea transmisã retinei sã fie clarã. În situaþia în care
acest lucru nu se întâmplã, ochiul are astigmatism,
iar imaginea unui punct într-un astfel de ochi devine
o linie. Rezultatul este deformarea imaginii, ca în cazul lucrãrilor celebrului artist. Pentru uºurinþa înþelegerii: dacã un ochi normal are forma unei mingi de
fotbal, unul cu astigmatism are forma unei mingi de
rugbi. Un astfel de ochi are ca problemã principalã
faptul cã nu vede bine la distanþã.
Cauzele acestei boli pot fi genetice, respectiv
moºtenire de familie, traumatisme la naºtere, fenomenul depistându-se deseori doar când copilul merge la ºcoalã. Când apare la pubertate, trebuie sã ne
gândim la debutul unui eventual keratoconus, afecþiune corneanã cu potenþial impact vizual important.
În aceeaºi idee, dacã apare dupã vârsta de 50-60
de ani, poate sã ne sugereze cã debuteazã cataracta.
Tratamentul acestei boli este necesar chiar de
la depistare, din cauza deficienþelor de vedere mani-
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PUNCT DE VEDERE
festate, a durerilor de cap sau a lipsei de randament
a copilului. De obicei, oftalmologul recomandã ochelari, care au aspect normal, deºi lentilele sunt cu
dioptrii denumite cilindrice. Poate fi necesarã o perioadã de acomodare cu aceºti ochelari, dar aceasta este rar întâlnitã la copii. Dacã un adult are astigmatism ºi nu a purtat ochelari de mic, este posibil
ca atunci când va pune ochelarii necesari sã aibã
nevoie de o perioadã de acomodare de zile sau sãptãmâni, rar mai mult. Când copilul este mai mare, la
14-15 ani de exemplu, poate purta lentile de
contact.
Dupã vârsta de 18-20 ani sau, mai bine zis,
când se stabilizeazã dioptriile, se poate recurge la
tratarea astigmatismului prin laser excimer, putându-se îndepãrta pânã la 3-4 dioptrii de astigmatism. Este o operaþie delicatã, dar cu grad mare de
siguranþã în privinþa riscurilor. Se face fãrã internare, la ambii ochi odatã, ºi pacientul pleacã fãrã pansament, acesta fiind înlocuit de lentile de contact“pansament” terapeutice. Trebuie însã menþionat
cã, înaintea operaþiei, se efectueazã o serie de investigaþii menite sã evalueze starea generalã de sãnãtate a ochiului. Totodatã, dacã operaþia se face la
un purtãtor de lentile de contact, el trebuie sã nu le
poarte cu minimum o sãptãmânã înaintea acesteia.
Dupã operaþie, se urmeazã un tratament cu picãturi
ºi se poartã ochelari de soare timp de 3 luni.
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Luna iulie - luna premierelor
chirurgicale pediatrice pentru
CMU Arcul de Triumf
Dup/ realizarea primelor adenoidectomii (termenul
popular "polipi") la copii, sub anestezie general/,
ca tratament al vegeta[iilor adenoide, sf`r]itul lunii
iulie a \nsemnat \nc/ o premier/ pentru spitalul
Arcul de Triumf. Este vorba despre primele trei interven[ii chirurgicale utiliz`nd fibra laser, respectiv
interven[ii \n sfera ORL-turbinoplastii (mic]orare a
cornetelor nazale inferioare). În ambele cazuri, evolu[ia postoperatorie a
pacien[ilor a fost foarte bun/, interven[iile fiind coordonate de dr. Corina Mella
Medic primar ORL, doctor \n ]tiin[e.

egetaþiile adenoide semnificã mãrirea de volum a þesutului limfoid al etajului superior faringian (porþiunea faringelui situatã în spatele
nasului), termenul de polipi fiind impropriu folosit.
Cauza principalã a acestei afecþiuni este reprezentatã de infecþiile respiratorii. Adenoidita cronicã se
manifestã cel mai frecvent prin obstrucþie nazalã
(nasul înfundat) însoþitã, de regulã, de respiraþie
oralã. Dacã nu mai beneficiazã de funcþia de purifi-

V

care, încãlzire ºi umidifiere a aerului, funcþie oferitã
exclusiv de respiraþia nazalã, copilul va fi expus suplimentar infecþiilor amigdaliene, traheale ºi bronºice, intrând astfel într-un cerc vicios. Obstrucþia
nazalã atrage dupã sine alte simptome: vocea „bazonatã”, sforãitul, somnul agitat, lipsa poftei de
mâncare, dificultãþi de alimentare, cu atât mai mult
cu cât copilul este mai mic. Tusea cronicã este, de
regulã, consecinþa secreþiilor mucoase ºi/sau mucopurulente care se scurg din
pachetul de vegetaþii adenoide,
coborând spre laringe, trahee ºi
bronhii.
Datoritã relaþiei faringelui cu
urechea medie, cu nasul ºi sinusurile, cu laringele ºi arborele
traheobronºic, dar ºi cu calea
digestivã, toate aceste organe
vor suferi diferite consecinþe:
otite repetate, uneori ducând la
scãderea auzului, etmoidita,
amigdalite, laringite, laringotraheite, bronºite, gastroenterite
din cauza înghiþirii secreþiilor
purulente. Consecinþele insuficienþei respiratorii sunt: paloare,
Nr. 113  18 - 31 august 2010
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dureri de cap, senzaþie de disconfort ºi presiune facialã, sforãit. Tratamentul rinitei cronice este, în
primul rând, medicamentos. Într-o primã etapã se
folosesc antihistaminice ºi cortizonice topice cu
efect antiinflamator ºi antialergic asupra mucoasei
nazale. Eºecul terapiei conservatoare, medicamentoase, impune tratamentul chirurgical care vizeazã reducerea volumului cornetelor nazale ºi,
implicit, restabilirea fluxului de aer normal în cavitatea nazalã.
În momentul de faþã, Centrul Medical Unirea
dispune de douã dintre cele mai moderne ºi
eficiente metode de tratament care se adreseazã
rinitelor cronice hipertrofice de cauzã alergicã,
medicamentoasã (utilizarea picãturilor decongestionante nazale în mod permanent), vasomotorie, de mediu, ºi anume: laserul cu diode ºi radiochirurgia cu care se realizeazã intervenþia numitã
turbinoplastie.

cearcãne, lipsa dezvoltãrii nasului, modificarea
bolþii palatine (bolta ogivalã) cu vicii de implantare
a dinþilor, tulburãri de vorbire, lipsa de atenþie, tulburãri de concentrare, agitaþie (performanþe ºcolare reduse), tulburãri de creºtere ºi dezvoltare.
Tratamentul, disponibil în cadrul CMU, este
exclusiv chirurgical, iar intervenþia poartã numele
de adenoidectomie. Vârsta nu are
importanþã, existând situaþii în care
se opereazã ºi sugarii, din cauza
fenomenelor obstructive cu consecinþe asupra alimentãrii, creºterii ºi
dezvoltãrii copilului.

Ambele metode, atât laserul cât ºi radiochirurgia, sunt aplicabile în regim ambulator, sub
anestezie localã, nu prezintã complicaþiile hemoragice ale chirurgiei clasice. Diferenþa dintre cele
douã metode constã în faptul cã laserul acþioneazã
asupra mucoasei nazale în mod direct, în timp ce
radiochirurgia acþioneazã în profunzimea þesutului,
realizând retracþia mucoasei spre peretele lateral
nazal. Avantajul ambelor metode este acela cã se
poate aborda mucoasa nazalã atât în porþiunea
anterioarã cât ºi în cea posterioarã, la vedere, sub
control endoscopic.

Rinita cronicã reprezintã inflamaþia cronicã a mucoasei nazale,
caracterizatã prin prezenþa unuia
sau a mai multe dintre urmãtoarele
simptome: obstrucþie nazalã, rinoree, strãnuturi ºi senzaþie de mâncãrime. Consecinþele rinitei cronice
se pot referi la: respiraþie oralã,
uscãciunea gurii, faringite, laringite,
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Cum s/-[i men[ii greutatea ideal/
când faci dializ/?
Dr. Mihaela Baciu,
Manager Servicii Pacien[i,
Fresenius Nephrocare Rom`nia,
0723.550.123;
mihaela.baciu@fmc-ag.com

ãrã procesul de urinare fluidele consumate
sunt acumulate în corp, provocând edeme
reprezentate de umflãturi la nivelul picioarelor,
mâinilor, încheieturilor, chiar ºi al ochilor, creºtere în
greutate ºi fluctuaþii ale tensiunii arteriale, balonare
ºi dificultãþi respiratorii. Aici intervine dializa, care
suplineºte pentru vreme îndelungatã activitatea
rinichilor, printr-o filtrare artificialã a sângelui, eliminând apa în exces ºi toxinele din organism. Totuºi,
trebuie sã þinem cont cã, la o persoanã sãnãtoasã,
rinichii funcþioneazã 24 de ore din 24, pe când ºedinþele de dializã se realizeazã de câteva ori pe sãptãmânã. De aceea, este foarte importantã implicarea pacientului în tratamentul de dializã, prin respectarea recomandãrilor medicale, a regimului alimentar ºi printr-un control echilibrat al consumului
de lichide.

F

Dac/ urma[i un tratament de dializ/,
ve[i auzi \n mod constant termenul
de "greutate ideal/" sau "greutate
uscat/". Aceasta reprezint/ greutatea ob[inut/ prin eliminarea excesului de lichid acumulat \n organism.
Ea este stabilit/ de medic ]i este similar/ cu cea a unei persoane
s/n/toase c`nt/rite dup/ urinare.
Mai precis, o persoan/ s/n/toas/
elimin/ aproximativ 800-1500 ml de
urin/ pe zi, \n func[ie de cantitatea
de lichid ingerat/. Pacien[ii dializa[i
\ns/ urineaz/ mai pu[in, \ntre 100 ]i
500 ml pe zi, deoarece rinichii lor nu
mai func[ioneaz/ la capacitate
maxim/ ]i nu mai elimin/ \n mod
corect excesul de lichid acumulat.

Greutatea uscatã variazã în funcþie de vârstã,
sex, înãlþime ºi este reevaluatã periodic de echipa
medicalã. Între douã ºedinþe de dializã încercaþi sã
nu depãºiþi greutatea dumneavoastrã idealã cu mai
mult de 5%! Veþi reuºi astfel sã evitaþi complicaþii
care v-ar putea pune în pericol viaþa, cum este cazul
insuficienþei cardiace congestive, stare în care organismul este supraîncãrcat cu lichid, iar eficienþa activitãþii inimii scade, provocând chiar ºi acumulare
de lichid în plãmâni.

Cum se acumuleaz/ lichidul
în exces?
Unul dintre factorii care determinã acumularea
lichidelor în exces la pacienþii dializaþi este lipsa
urinãrii, cauzatã de insuficienþa renalã. Alt factor
este regimul alimentar, la care se adaugã consumul
de lichide. Dacã incapacitatea rinichilor de a elimina
excesul de lichide este suplinitã periodic de trata-
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mentul de dializã, respectarea unei diete riguroase în conformitate cu recomandãrile nefrologului - este
responsabilitatea pacientului, adicã a dumneavoastrã.
În principal, existã douã reguli importante pe
care trebuie sã le urmaþi:
 Sã evitaþi alimentele bogate în sare! Mân carea sãratã determinã creºterea cantitãþii de sodiu
în organism, stimulând astfel senzaþia de sete ºi,
implicit, un consum mai mare de apã.
 Sã nu consumaþi alimente care conþin pânã
la 99% apã, cum este cazul ciorbelor, supelor, iaurtului, fructelor sau legumelor.

Practica[i un consum controlat
de lichide!
Este important ca, între ºedinþele de dializã, sã
nu luaþi mai mult de 3 kilograme în plus faþã de
greutatea idealã. Iatã câteva sfaturi care vã vor
ajuta sã pãcãliþi senzaþia de sete ºi, astfel, sã controlaþi consumul de lichide între ºedinþele de dializã:
 Înlocuiþi sarea cu alte condimente pentru a
da gust mâncãrii! Cimbriºorul, busuiocul, ºofranul
pot fi folosite cu încredere, dând preparatelor culinare o savoare deosebitã. Totodatã, este recomandat sã evitaþi alimentele prelucrate, precum mezelurile, conservele, brânza sãrata sau topitã, deoarece aceste produse conþin cantitãþi considerabile de
sodiu.
 Lichidele nu reprezintã doar ceea ce beþi, ci
ºi ceea ce mâncaþi. De aceea, evitaþi felurile de
mâncare cu un conþinut ridicat de apã!
 Monitorizaþi-vã greutatea, cântãrindu-vã pe riodic!
 Beþi încet ºi în cantitãþi reduse, luând paharul de la gurã dupã fiecare înghiþiturã ºi bucurându-vã de savoarea lichidelor!
 Folosiþi o canã sau un pahar mic! Ideal ar fi
sã aveþi un vas gradat, pentru a vã nota cantitatea
de lichid bãutã.
 Adãugaþi în apã câþiva stropi de suc de
lãmâie sau mâncaþi castraveþi muraþi în oþet (fãrã
sare), deoarece gustul de acru alungã senzaþia de
sete!
 Când apare senzaþia de sete, ocupaþi-vã tim pul cu altceva! De exemplu, încercaþi sã dialogaþi cu
cineva, sã citiþi sau sã vã uitaþi la televizor! Astfel,
atenþia vã va fi atrasã mai mult de subiectul citit sau
auzit decât de senzaþia de sete.

Sãptãmâna MEDICALÃ

 Consumaþi bomboane mentolate, de prefe rinþã fãrã zahãr! Gustul de mentol va pãcãli senzaþia
de sete pentru un timp. De exemplu, unii pacienþi
folosesc în loc de bomboane un bob de porumb sau
de cafea.
 Cubuleþele de gheaþã înlãturã senzaþia de
uscãciune a gurii, astfel cã puteþi fie sã le consumaþi
în loc de bomboane fie sã le adãugaþi în lichide.
Rãcoarea lichidelor inhibã bãutul în exces.
 Mâncaþi ceva când vã este sete! Mestecatul
stimuleazã secreþia de salivã - doar sã aveþi grijã sã
nu fie un aliment interzis de medic.
 Nu staþi în soare, deoarece este posibil ca,
din cauza temperaturilor ridicate ºi a transpiraþiei
mai abundente, sã simþiþi mai intens senzaþia de
sete!
Controlând ºi limitând consumul de lichide, veþi
reuºi sã vã menþineþi greutatea idealã ºi, astfel,
tratamentul de dializã va decurge mai uºor, nu veþi
mai avea crampe musculare sau fluctuaþii ale tensiunii arteriale. ªtim cã nu este uºor, dar sãnãtatea
dumneavoastrã este mai presus de orice. În plus, nu
uitaþi cã tratamentul de dializã este o muncã în
echipã - de aceea încercaþi sã discutaþi cu medicul
dumneavoastrã despre problemele pe care le
întâmpinaþi ºi veþi vedea cã nu este atât de greu cât
pare!
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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 13 septembrie 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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Chirurgia estetic/
dup/ sarcin/
]i na]tere
Dac/ deveni[i mam/, nu \nseamn/ c/
nu pute[i ar/ta la fel de bine sau mai
bine ca \nainte de sarcin/. Pentru unele
femei, schimb/rile fizice cauzate de
graviditate pot r/pi din bucuria de a fi
mam/. Dac/ sim[i[i a]a,
NU SUNTE{I SINGUR?!
Din fericire, nu trebuie neapãrat sã vã acomodaþi
cu noul dvs. corp dupã naºtere, ca femeile din generaþiile anterioare. Astãzi existã multiple opþiuni oferite de
medicinã ºi, în special, de chirurgia esteticã, pentru a
vã ajuta sã vã recâºtigaþi sau chiar sã vã îmbunãtãþiþi
forma corpului. Acest domeniu, al chirurgiei estetice ºi
plastice, vã oferã informaþiile ºi mijloacele pentru a
înlãtura aceste schimbãri ale corpului dumneavoastrã. Multe proceduri cosmetice pot fi realizate ambulator, fãrã internare, astfel încât întoarcerea dumneavoastrã în aceeaºi zi acasã, la familie, sã fie realizabilã. Cunoscându-vã opþiunile, vã puteþi relaxa ºi bucura de sarcinã ºi de noua posturã de mamã fãrã a va
îngrijora de aspectul corpului dvs.

M/rirea sânilor
Una dintre dilemele cu care se confruntã mamele
este dacã sã alãpteze sau nu. Multe femei se îngrijoreazã cã alãptatul le stricã forma sânilor, însã alãptatul oferã atât bebeluºului cât ºi mamei multiple beneficii. Schimbãrile la nivelul sânilor apar, de fapt, în
timpul sarcinii. Pe mãsurã ce corpul se pregãteºte sã
îngrijeascã bebeluºul, glandele mamare se umflã ºi
înlocuiesc þesutul adipos, ceea ce face ca sânii sã
arate mai puþin „plini” ºi sã aparã aspectul de sâni
cãzuþi. Chirurgia plasticã ºi esteticã poate asigura revenirea sânilor la aspectul lor tineresc, prin mamoplastia de augmentare cu implante mamare de aspect
cât mai natural.

ESTETIC?
Mastopexia (liftingul de sâni)
Unele femei pot avea o edematiere masivã a
sânilor în timpul sarcinii. Prin pierderea grãsimii dupã
naºtere, pielea poate prezenta vergeturi ºi aspect cãzut la nivelul sânilor (ptozat). Niciun fel de exerciþii
fizice nu vor face ca pielea sã se strângã la loc. O procedurã chirurgicalã, numitã mastopexie, poate îndepãrta excesul de piele, modificând aspectul cãzut al
sânilor.

Abdominoplastia sau lipectomia
Pe nicio zonã nu e mai evidentã modificarea produsã de sarcinã ca pe abdomen. Pot apãrea vergeturi,
cicatrici postcezarianã ºi ptozã cutanatã (sort abdominal). Aceste semne ale maternitãþii pot produce
frustrare ºi depresie unor femei. Lipectomia este o procedurã prin care se îndepãrteazã excesul de piele de
sub ombilic, atenueazã vergeturile ºi îmbunãtãþeºte
cicatricea postcezarianã. Multe femei fac aceastã operaþie în acelaºi timp cu ligaturarea trompelor uterine
sau cu histerectomia.

Lipoaspira[ie
Astãzi, cea mai solicitatã intervenþie de chirurgie
esteticã, lipoaspiraþia, poate aduce femeilor multiple
beneficii dupã naºtere. Un metabolism mai lent, mai
puþin timp pentru sport sau orice alt motiv poate duce
la stabilirea indicaþiei de lipoaspiraþie. Chirurgul estetician poate sã sculpteze corpul ºi sã îndepãrteze excesul de grãsime. Lipoaspiraþia pe zone restrânse se
poate face ambulatoriu, fãrã internare, cu anestezie
localã, dar dacã este cazul de a îndepãrta o cantitate
mare de grãsime sau se lucreazã mai multe arii anatomice, este necesarã anestezie generalã ºi internare
de o zi.
La fel cum decizia de a avea un copil necesitã o
planificare atentã ºi serioasã, o intervenþie esteticã
trebuie hotãrâtã în urma unei informãri corecte ºi
complete.

Articol realizat cu sprijinul: Clinica Aesthetic Line - www.aestheticline.info tel: 021.211.29.98
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Cum s/ te eliberezi de stres
Pentru cei mai mul[i dintre noi, grijile, oboseala, decep[iile, anxietatea,
conflictele, \ncordarea se acumuleaz/ ]i se aliaz/ unele cu altele, ca apele
care cresc de la ploaie p`n/ ajung s/ se reverse.
recum sabia lui Damocles, ne poate paºte
infarctul ºi angina pectoralã. Riscãm un burnout, adicã un sindrom de epuizare, iar dacã nu
dãm atenþie acestor simptome, riscãm chiar sã cãdem în depresie, care, un anumit timp, poate fi mai
mult sau mai puþin mascatã. Nu mai dormim sau
dormim prost, ne trezim frânþi, suntem lenþi, inhibaþi, ne târâm, nu avem poftã de nimic. În spatele
acestor semne prevestitoare se ascund tristeþea ºi
sentimentul cã nu valorãm nimic ºi cã lucrurile nu
se vor aranja. Cu scopul conservãrii forþelor, uneori
se recurge la supraalimentaþie, care duce, în timp,
la obezitate.
În toate aceste cazuri de comportament este nevoie de stimulente artificiale ca sã reuºim sã suportãm situaþia ºi sã continuãm sã ne-o asumãm.
Întrebarea este ce sã facem, care sunt cãile pentru
a stopa manifestãrile negative menþionate mai sus?
Specialiºtii în domeniul psihologiei au, pentru
aceste probleme, câteva rãspunsuri, pe care le redãm în continuare:

P

rapiei reprezintã cãi sigure de eliminare a emoþiilor
negative, de management al stresului;
 exerciþii fizice – recurgerea la câteva exerciþii
fizice, zilnic, reprezintã o cale sigurã de eliberare a
endorfinelor ºi de creare a unei stãri de bine în organism, fiind o reþetã de învingere a stresului mult
mai sãnãtoasã decât supraalimentarea.

Confrunt/-te cu problemele
pe care le ai!
Analizeazã viaþa pe care o duci ºi gãseºte metode simple de a-þi rezolva problemele cu care te
confrunþi! Dacã pânã acum ai încercat acest lucru ºi
nu ai reuºit, apeleazã la ajutorul unui psihoterapeut!
Discuþiile în cabinet te vor ajuta sã-þi stabileºti o
viziune grandioasã asupra vieþii pe care doreºti sã o
trãieºti, sã-þi setezi obiectivele pentru a-þi realiza
aceastã viziune ºi cãile pe care ar fi bine sã le parcurgi. Puterea este în interiorul tãu. Nu lãsa influenþele din afarã sã te afecteze!

Folose]te asertivitatea!
Gãse]te tehnici de a te relaxa!
Când eºti stresat, corpul tãu produce o cantitate
mai mare de cortisol - hormonul stresului, care determinã oamenii sã consume în mod exagerat mâncare sãratã ºi dulciuri, care, în general, nu sunt bune
pentru sãnãtate.

Gãse]te modalit/[i s/n/toase
de a învinge stresul!
Mulþi oameni se supraalimenteazã când au
emoþii inconfortabile, precum mania, frustrarea,
frica etc. În timp ce avem nevoie de mâncare pentru
a supravieþui, existã alte modalitãþi, mai sãnãtoase,
pentru a lucra cu stresul:
 discuþii cu prietenii – suportul social este de
mare ajutor atunci când ne luptãm cu emoþiile negative;
 apelarea la ajutorul unui specialist – discuþiile cu un psiholog, ºedinþe de relaxare profundã,
modificarea comportamentelor cu ajutorul hipnote14

Stabileºte-þi obiectivele ºi discutã ceea ce doreºti luând mãsuri ca aceste lucruri sã se întâmple
fãrã sã-i jigneºti pe ceilalþi, dar ºi fãrã sã renunþi la
dorinþele tale! Foloseºte mereu pronumele „eu” în
loc de „tu”!

F/ schimb/ri în obiceiurile tale
alimentare!
Ia masa de searã înainte de ora 18! Plimbã-te
înainte de culcare cu cel puþin 30 de minute! Mãnâncã mai multe legume ºi fructe în loc de cartofi
prãjiþi!

Persevereaz/ mereu, gãsind noi metode sãnãtoase care sã te facã fericit ºi împlinit!
 Mihaela Popa
Psihoterapeut, hipnoterapeut,
coach, specializat \n reducerea
greut/[ii corporale
www.bodymindspirit.ro
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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 13 septembrie 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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Pentru p/rin[i responsabili
Importan[a educa[iei pentru s/n/tate
e demonstrat/ deseori de diferen[a
dintre un om s/n/tos ]i un om bolnav.
}i, cum s/n/tatea \ncepe \nc/ din stadiul prenatal, trebuie subliniat c/ un
determinant important al s/n/t/[ii
copilului \l constituie s/n/tatea
mamei, pentru care este esen[ial/
o nutri[ie corespunz/toare.
25% dintre femeile gravide din þara noastrã au o
alimentaþie deficitarã cantitativ ºi/sau calitativ la cel
puþin una din grupele alimentare, un consum scãzut
de alimente precum laptele ºi produsele lactate, carnea, peºtele, ducând la deficite nutriþionale ce se perpetueazã ºi se agraveazã de la mamã la copil.
Statusul creºterii copiilor este afectat, dovada
fiind greutatea medie la naºtere, mai micã în România
faþã de media internaþionalã.
Pentru mamã, nutriþia optimã înainte ºi în timpul
sarcinii poate fi determinantã pentru o sarcinã fãrã
probleme de sãnãtate ºi fãrã complicaþii, precum ºi
pentru aducerea pe lume a unui copil sãnãtos ºi de
greutate normalã. Sarcina este un timp al unei responsabilitãþi imense.
Tulburãrile nutriþionale pot fi determinate de un
aport inadecvat sau insuficient de nutrienþi alimentari,
dar ºi de boli care afecteazã digestia, absorbþia, transportul hranei.
Malnutriþia are efect asupra performanþelor
umane, a sãnãtãþii ºi a speranþei de viaþã, ducând la
întârzierea dezvoltãrii fizice ºi psihice a individului, cu
rezultate chiar de deces prematur ºi pânã la întârzierea dezvoltãrii socioeconomice la nivel naþional.
Malnutriþia poate provoca anumite boli infecþioase, prin scãderea imunitãþii, precum reactivarea tuberculozei, maladie rãspânditã la copiii care nu sunt bine
hrãniþi. De asemenea, copiii malnutriþi au o dezvoltare
neurologicã întârziatã, tulburãri de memorie, dar ºi o
slabã adaptabilitate la stres.
Malnutriþia copiilor este primul determinant al „poverii bolilor” în populaþie.
Înainte de 2000, un copil din zece era diagnosticat cu malnutriþie, însã, în ultimii trei ani, unul din trei
copii internaþi are acest diagnostic!!
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Vitamine ]i mineralele esen[iale
necesare în sarcin/:
 Vitaminele din grupa B
Necesarul de acid folic se dubleazã în timpul sarcinii, ajutând la evitarea malformaþiilor ºi a unei greutãþi mici a fãtului la naºtere. Vitaminele B1, B2, B3, B6
ºi B12 asigurã o greutate normalã la naºtere a copilului ºi chiar înlãturarea greþurilor matinale.
 Vitamina A - absolut necesarã!
Existã o confuzie în ceea ce priveºte cantitatea de
vitamina A care trebuie consumatã în timpul sarcinii.
Doze zilnice de vitamina A de 40.000 IU pot fi toxice,
dar doze mai mici de 10.000 IU sunt necesare pentru
o dezvoltare sãnãtoasã a fetusului ºi susþinerea sistemului imunitar al mamei.
 Vitaminele C ºi E
Vitamina C ajutã la formarea colagenului, a cartilajelor, a oaselor, a sistemului nervos, gingiilor ºi dinþilor, este un puternic antioxidant în susþinerea sistemului imunitar. În combinaþie cu Vitamina E scade
riscul de preeclampsie, de naºtere prematurã ºi de
greutate infantilã scãzutã la naºtere.
 Vitamina D
Este esenþialã în absorbþia calciului de cãtre organism.
 Calciu ºi Magneziu
Cerinþele de calciu în echilibru cu magneziul cresc
mult în timpul sarcinii; o deficienþã a acestor douã
minerale poate creºte riscul de preeclampsie ºi naºtere prematurã. O alimentaþie echilibratã poate oferi
doza necesarã.
 Fierul
Anemia în sarcinã este frecventã, indiferent de
stilul de viaþã. Suplimentele recomandate de medic
sau un plus de surse naturale bogate în fier sunt necesare.
 Acizii graºi esenþiali
Acizii graºi esenþiali (acizii Omega-3) sunt absolut
necesari pentru creºterea celulelor noi ºi dezvoltarea
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NUTRI{IE
sistemului nervos central. Pentru a-i da bebeluºului
tãu un bun start în viaþã, asigurã-þi un aport din aceºti
acizi graºi din surse bune, nepoluate, sau, mai simplu,
din suplimente alimentare pure!
Uleiul din ficat de cod, cu conþinutul sãu bogat în
acizi graºi Omega-3 ºi vitamine A, D ºi E (adaos antioxidant, tocoferoli naturali), rãspunde unei mari pãrþi
a acestor necesitãþi nutriþionale, venind în întâmpinarea problemei rahitismului (deficitul de vitamina D)
ºi a ADHD (care a fost pus în legãturã directã cu un
nivel sanguin scãzut de acizi graºi Omega-3).
În ultimul trimestru de sarcinã, se definitiveazã
formarea creierului copilului, a retinei ºi a sistemului
nervos, în componenþa cãruia intrã acizii graºi Omega-3
DHA în proporþie de peste 60%. Se poate afirma, fãrã
reþinere, cã Omega-3 constituie cãrãmizile de temelie
ale formãrii creierului. Procesul de formare se bazeazã
pe rezervele de Omega-3 ale mãmicii. Dacã aceste rezerve sunt sãrace, atunci apar carenþe în dezvoltarea
copilului, iar epuizarea completã a acestor rezerve
poate duce la depresia post partum a mãmicii. În
aceste condiþii, devine evidentã necesitatea creºterii
aportului de Omega-3, prin suplimente alimentare de
calitate superioarã, þinând cont de faptul cã, prin fierbere, peºtele pierde o mare parte din Omega-3. Lipsa
unei cantitãþi suficiente de Omega-3 (componenta
DHA), în timpul dezvoltãrii sistemului nervos central,
poate determina efecte negative pe termen lung asupra funcþiei vizuale ºi a celei cognitive.
De asemenea, unii cercetãtori considerã cã deficienþa de Omega-3, DHA, în timpul acestei perioade de
dezvoltare rapidã cauzeazã daune ireversibile asupra
creierului ºi sistemului nervos, conducând la disfuncþionalitãþi vizuale ºi la o dezvoltare mentalã ºi psihomotorie întârziatã.
Adesea, copiii nãscuþi prematur ºi cei cu o dezvoltare intrauterinã încetinitã au la naºtere o cantitate
redusã de astfel de acizi graºi Omega-3.

Laptele de mamã ºi peºtii graºi conþin mari
cantitãþi de Omega-3, DHA, dar uleiul din ficat de cod
este deosebit de bogat în acest acid gras polinesaturat.
Pentru a preîntâmpina astfel de probleme, în
trecut, în multe þãri, copiilor mici li se administra la
ºcoalã, zilnic, ulei din ficat de cod, care cumuleazã
efectele benefice ale vitaminelor A ºi D ºi ale acizilor
graºi Omega-3; era terapia naturalã, tradiþionalã,
îndelung verificatã, care asigura o dezvoltare sãnãtoasã a copiilor ºi un plus de imunitate.
Studii ºtiinþifice experimentale au arãtat cã ºcolarii care au primit un aport suplimentar constant de
Omega-3 DHA au trecut cu brio testele de inteligenþã,
ºi-au îmbunãtãþit capacitatea de concentrare ºi performanþele ºcolare, mult mai bine decât cei care au
avut un deficit în dieta lor.
S-au fãcut experimente, prin suplimentarea dietei
cu ulei de peºte bogat în Omega-3, timp de 6 luni, pe
grupuri mari de adolescenþi cu probleme de comportament, la Eaton Hall Special School, în Norwich numãrul de incidente violente a scãzut simþitor, de la
112 la 36 ºi evenimente grave nu s-au mai înregistrat.
Suplimentele alimentare cu ulei de peºte, administrate zilnic, impulsioneazã dezvoltarea creierului la
copii în trei luni cât s-ar dezvolta în trei ani - este ºi
concluzia unui documentar BBC “Child of our time”,
realizat de o echipã de cercetãtori din Marea Britanie.
Peºtele este o sursã excelentã de acizi Omega-3,
care ajutã la o dezvoltare mai rapidã a creierului ºi a
vederii copilului. Însã, din cauza poluãrii, peºtii sunt
contaminaþi cu mercur, care cauzeazã probleme neurologice copilului (o dezvoltarea lentã a creierului). De
aceea, e de preferat sã consumaþi somn, pãstrãv crescut în crescãtorii sau suplimente alimentare pure.
Se spune cã „Peºtele este hrana creierului” ºi cã
“Uleiul de peºte face copilul deºtept”.
Cercetãtorii au dovedit cã aceºti acizi graºi polinesaturaþi Omega-3, conþinuþi de majoritatea peºtilor
graºi, hrãnesc într-adevãr creierul ºi-i cresc funcþionalitatea de la 0 la 100 de ani.
Un spaþiu informaþional ºi educaþional atât de
accesibil ne dã acum posibilitatea sã facem câteva
alegeri personale pe calea sãnãtãþii durabile.
Nu ezitaþi sã vã informaþi, sã comparaþi ºi sã luaþi
cele mai bune decizii pentru dumneavoastrã ºi familia
dumneavoastrã!
Bibliografie:
1. Factorul Omega-3, Dr. Andrew Stoll
2. Statusul nutriþional al copiilor în vârstã de pânã
la 5 ani - IOMC, UNICEF, Min. Sãnãtãþii
3. www.sagasanatate.ro
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Hepatitele virale cronice
- partea I Hepatitele virale cronice B, C ºi cele cauzate de
alte numeroase virusuri cu tropism hepatic reprezintã o patologie cu creºtere alarmantã în ultimii ani.
Periculozitatea lor este datã de mai mulþi factori,
printre care se numãrã agresivitatea microorganismelor virale, capacitatea lor de adaptare fenotipicã
extrem de uºoarã, rezistenþa din ce în ce mai scãzutã a organismului la agresiunile externe, dificultatea metodelor clasice de tratament de a obþine o
remisiune de duratã ºi permanentã a multiplicãrii
virale.
Metodele antivirale de tratament care încearcã
sã împiedice replicarea viralã au o mulþime de dezavantaje. Sunt medicamente de sintezã cu numeroase efecte secundare, de multe ori dificil de tolerat
pentru pacienþi, nu acþioneazã la nivelul capacitãþii
de apãrare a corpului, sunt extrem de costisitoare
din punct de vedere material, fiind greu de suportat
de cãtre sistemul de asigurãri medicale din întreaga
lume.
Metodele moderne incluse în Medicina integratã Sciencemed aduc un plus de eficienþã ºi avantaje de necontestat faþã de metodele clasice.
Combinarea metodelor de diagnostic ºi tratament
energetic-informaþionale blânde, precum homeopatia, biorezonanþa Paul Schmidt, fitoterapia, gemoterapia, electrosomatografia interstiþiala, reprezintã
soluþii salutare ale medicinei actuale.
EIS permite a se evidenþia la un nivel foarte sensibil cum funcþioneazã celula hepaticã, atât la pacienþii deja trataþi cu interferon ºi antivirale cât ºi la
cei nou-diagnosticaþi. Rezultatele pe care EIS le

oferã permit interpretarea modului în care metabolismul celulei hepatice face faþã agresiunii virale ºi
care este rãsunetul acestui virus asupra funcþionarii
tuturor organelor corpului, dacã existã sau nu afectãri simultane ale altor organe - ca inima, plãmâni,
rinichi, intestine, pancreas, organe genitale, glande
endocrine (tiroida, ovare, testicule, suprarenale).
Metoda ne ajutã sã verificãm efectele diferitelor terapii asupra ficatului ºi asupra întregului corp, este
rapidã, nedureroasã ºi exactã ºi reproductibilã.
Biorezonanþa Paul Schmidt este metoda de
baza cu ajutorul cãreia putem sã apreciem starea
energeticã subtilã a întregului corp (AURA), la nivelul
fiecãrui organ în parte, inclusiv la nivelul ficatului.
Putem determina virusurile, bacteriile ºi paraziþii
care sunt prezenþi la nivelul aurei. Aceasta ne ajutã
sã descoperim ºi alþi agenþi de îmbolnãvire a corpului ºi ficatului, care nu pot fi puºi în evidenþã cu ajutorul metodelor clasice de laborator. Biorezonanþa
Paul Schmidt este o metodã modernã, care permite
un diagnostic ºi un tratament energetic individualizat al întregului corp, dar care pune accentul pe
tratarea organului sau a sistemului atacat în mod
preferenþial de boalã. În cazul hepatitelor virale, metoda de biorezonanþã trateazã în mod direct ficatul,
splina ºi tractul digestiv în ansamblul sãu, acþioneazã direct asupra virusurilor cauzatoare ale bolii,
acþioneazã crescând imunitatea corpului. Creºterea
imunitãþii este esenþialã pentru lupta organismului
contra virusurilor hepatitice. Cu ajutorul biorezonanþei se pot cãuta cele mai potrivite tratamente
fitoterapice ºi gemoterapice necesare pentru tratarea hepatitelor virale B, C, citomegalovirus,
Eppstein-Barr etc. Metoda homeopaticã aduce un
ajutor substanþial tratamentului cu biorezonanþa
Pul Schmidt. Asocierea metodelor de diagnostic ºi
tratament energetic informaþional la diagnosticele ºi
tratamentele clasice alcãtuiesc ceea ce formeazã
Medicina integratã Sciencemed, cea mai eficientã
modalitate de abordare a bolilor în general ºi a
hepatitelor cronice în special.

Clinica ScienceMed Bucuresti

ªtiinþa în armonie cu natura

Bucuresti, B-dul Constantin
Brancoveanu Nr.14, Bloc 5B, parter,
sector 4
Tel: 0723.175.208
e-mail:
sciencemed.bucuresti@yahoo.com

Clinica ScienceMed Buzau
Buzau, B-dul Unirii, Bloc 9F, Ap. 2,
parter
Tel: 0735.779.330
e-mail:
sciencemed.buzau@yahoo.com
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Activitatea sportiv/ avantaje la orice vârst/
Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e
medicale
0723.626.289

Avantajele practicãrii unei activitãþi sportive sunt
multiple ºi bine fundamentate ºtiinþific.
Se cunoaºte faptul cã exerciþiile fizice asigurã atât
menþinerea stãrii de sãnãtate cât ºi dezvoltarea armonioasã a organismului aflat în creºtere. Exerciþiile fizice
participã la consolidarea aparatului locomotor.
De asemenea, activitatea sportivã practicatã în
mod sistematic conduce la îmbunãtãþirea activitãþii diferitelor organe, aparate ºi sisteme ale organismului
uman, prevenind apariþia unor îmbolnãviri, cum ar fi:
 cardiopatia ischemicã, infarctul miocardic, ateroscleroza, hipertensiunea arterialã, accidentele vasculare cerebrale;
 ventilaþia pulmonarã restrictivã ºi suferinþele
respiratorii asociate, infecþiile cãilor respiratorii;
 boala artrozicã, indiferent de localizarea ei, vertebralã (spondilozã, spondilodiscartrozã) sau la nivel
periferic (coxartrozã, gonartrozã), dar ºi de complicaþiile acesteia (nevralgii, lombosciaticã);
 accidentele ºi incidentele cauzate de practicarea unor activitãþi sportive, fãrã o pregãtire prealabilã (entorse, luxaþii, fracturi, rupturi musculare);
 bolile de nutriþie ºi metabolism (dislipidemiile,
hipercolesterolemiile, obezitatea, diabetul zaharat),
care se asociazã cu lipsa practicãrii unei activitãþi sportive ºi cu un stil de viaþã sedentar, într-un context stresant;
 infecþiile cu diferite localizãri, deoarece
exerciþiile fizice cresc circulaþia sistemicã ºi, implicit, pe cea locoregionalã, asigurând refacerea
mai rapidã a þesuturilor,
 fracturile, în special la femeile aflate la
vârsta menopauzei sau la persoanele vârstnice,
la care remanierea osoasã conduce la demineralizare ºi inducerea osteoporozei;
 boala varicoasã ºi complicaþia sa, tromboflebita, localizatã la nivelul membrelor inferioare;
 constipaþia, cancerul de colon, dischinezia biliarã sau alte aspecte disfuncþionale ale tubului digestiv ºi glandelor sale anexe.
Activitatea sportivã practicatã în mod
constant menþine forma ºi condiþia fizicã la
parametri
aºteptaþi,
scade
frecvenþa
îmbolnãvirilor, creºte calitatea vieþii, induce o
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stare psihicã generalã de bine, prin
creºterea tonusului psihic, îmbunãtãþeºte calitatea somnului ºi a performanþelor intelectuale.
Studiile de specialitate au arãtat
faptul cã persoanele cu un stil de
viaþã sãnãtos, care desfãºoarã o activitate fizicã în mod constant ºi care
au o greutate corporalã apropiatã de
cea idealã, au un randament profesional superior faþã de al celorlalte persoane de aceeaºi vârstã, sex ºi pregãtire profesionalã.
Înainte de începerea practicãrii
unei activitãþi fizice sau sportive, indiferent cã se numeºte fitness, gimnasticã aerobicã, tae bo, jogging,
aruncarea mingii la coº, volei, dans,
înot, trebuie sã se consulte medicul,
în vederea stabilirii indicaþiilor, restricþiilor ºi contraindicaþiilor faþã de activitatea fizicã ce urmeazã a fi
desfãºuratã.
Activitatea fizicã ºi sportivã se poate desfãºura la
domiciliu, la salã sau într-un loc special amenajat, dar
ºi în naturã (parc, pãdure, malul apei).
Miºcãrile libere trebuie sã alterneze cu
stretchingul ºi cu mobilizãrile contrarezistive (deplasarea unor greutãþi). Programul începe obligatoriu
cu o perioadã de încãlzire a articulaþiilor ºi maselor
musculare, dar ºi de pregãtire a aparatului cardiovascular ºi respirator.
Durata efortului fizic este de 5-10 minute pentru
încãlzire, 30-40 minute programul propriu-zis ºi alte
5-10 minute pentru revenire.
Frecvenþa de practicare a activitãþilor fizice ºi
sportive este de 2-3 ºedinþe sãptãmânal.
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Angiomed \n slujba omului
(Noi ]tim ce ai pe inim/)
Clinica cardiovascularã “ANGIOMED”, fondatã în
2004, este primul centru privat din domeniul medical de
investigare/diagnosticare ºi tratament medical intervenþional, autorizat de Ministerul Sãnãtãþii Publice, Casa de
Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului Bucureºti ºi Colegiul
Medicilor sã-ºi desfãºoare activitatea în regim de spitalizare de zi, cu un salon cu 5 paturi ºi un pat ATI, adresabil
pacienþilor cu boli coronariene ºi afecþiuni vasculare periferice, acreditat de cãtre RENAR, în cadrul programului de
excelenþã “P- Confort. Aceastã acreditare, constituind pionierat deschis în domeniu, de Clinica Angiomed.
Clinica acordã sprijin imediat pacienþilor suferinzi ºi
celor care necesitã investigaþii de preîntâmpinare ºi diagnosticare, atât ambulatoriu cât ºi în regim, de spitalizare
de zi (dupã caz), cu flexibilitate ºi câºtig de timp, punctual
(serviciu aplicat/pacient la momentul solicitãrii/ recomandãrii), dar ºi în situaþia rezolvãrii cazului DRG, prin intermediul nostru, cu asigurarea de condiþii optime de cazare ºi
utilizarea de aparaturã tehnico-medicalã de înaltã performanþã, achiziþionatã recent.
Principalele servicii medicale prestate sunt:
 Ecografia de cord – Doppler color, efectuatã pe
VIVID 7;
 Coronarografie ºi angioplastie coronarianã cu stent
pentru angina pectoralã, infarct miocardic;
 Cateterism cardiac ºi coronarografie pentru boli
valvulare, investigaþii preoperatorii;
 Implantare de stimulator ºi defibrilator cardiac;
 Încheiere de defect septal pentru adulþi ºi copii;
 Artereografie perifericã ºi angioplastie perifericã,
cu sau fãrã stent ºi pentru artereopatii ale membrelor inferioare;
 Artereografie carotidianã cu angioplastie carotidianã cu stent;
 Artereografie cerebralã pentru diagnosticul bolilor
neurologice, tumori cerebrale;
 Artereografie renalã cu angioplastie renalã cu
stent, pentru pacienþii cu hipertensiune arterialã
de cauzã renalã;
 Artereografii digestive cu embolizãri arteriale pentru sângerãri digestive;
 Embolizãri arteriale preoperatorii (tumori benigne
ºi maligne);
 Flebografii;
 Holtere EKG ºi TA – 24 ore;
 Test efort; consultaþii;
 Studii clinice de profil
Aceste metode evoluate le faciliteazã medicilor cardiologi, de chirurgie cardiovascularã, chirurgie vascularã ºi
intervenþioniºtilor, intervenþii de diagnostic ºi terapie la ni-
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vel european. Colaborarea în acest sens cu Centrul de Boli
Cardiovasculare al Armatei ºi Secþia de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca a fãcut posibilã derularea unei
activitãþi medicale ireproºabile ºi de succes. Colaborarea
cu instituþii abilitate pentru efectuarea de studii clinice
(M&M Clinical Research Enterprises) sau derularea unor
programe de studii medicale în domeniul abordat
(“TULEP”- Flebografii) ºi cercetarea în parteneriat cu alte
instituþii medicale au fãcut posibilã studierea unor cazuri
rare ºi complexe din punct de vedere medical.
Dotarea clinicii cu echipamente ºi aparaturã performantã în domeniul medical de diagnostic abordat ºi în cercetare a generat colaborarea cu cadre medicale de înaltã
þinutã profesionalã precum: Prof. univ. dr. Tintoiu Ion,
Prof. univ. dr. Brukner Ion-Victor, Prof.univ.dr. Nanea IoanTiberiu, Prof. univ. dr. Bartos Daniela, Prof. univ. dr. Patrut
Mircea, Prof. univ. dr. Sinescu Crina-Julieta, Conf. univ. dr
Pacescu Jana-Marina, Conf. univ. dr. Ursu Ioan-Horea,
Conf. Univ. dr. Zeana Corneliu, Dr. Zarna Lucian, Dr. Stanescu-Cioranu Rodica, As. univ. dr. Chioncel ValentinPuiu, As. univ. dr. Vatasescu Radu-Gabriel, Dr. Munteanu
Ionut - Bogdan, Dr. Comsa Florin, Dr. Babiceanu Crina,
Dr. Pampu Gabriela-Codruta, Dr. Bostan Ion, Dr. Vasile
Simona, Dr. Iacob Mihai, Dr. Pinte Florina, Dr. Platon
Pavel, Dr. Florescu Nicolae ºi alþii.
Clinica este certificatã prin atestare în sistemul
de management al calitãþii în baza referenþialelor:
ISO 9001:2000, respectiv ISO/CEI 15189:2007.
Investitorul S.C. SILVA TRADING, în calitate de asociat
unic ºi în acelaºi timp ºi unic distribuitor în România, de
aparaturã medicalã, "Medtronic" SUA, (stimulatoare, defibrilatoare, neuro-spinal, ortopedie) a planificat, pentru urmãtorii 2 ani, o nouã investiþie în dezvoltarea clinicii, - prin
construirea unui spital format din S+D+P+4+5R (vizavi de
Spitalul Colentina), care va fi dotat cu cabinete medicale,
2 sãli de explorãri funcþionale (radiologie intervenþionalã ºi
elctrofiziologie ºi cardiologie intervenþionalã), o salã de chirurgie cardiovasculara, salã de seminarii ºtiinþifice, corp
administrativ ºi spaþii destinate cercetãrii ºtiinþifice la fiecare etaj - evaluatã la aproximativ 10 milioane de euro ºi
pentru care s-a finalizat faza de proiectare.
Reuºitele de pânã acum au fost posibile datoritã susþinerii financiare a partenerului implicat, SILVA TRADING
S.R.L, ºi deopotrivã, colectivului medical care ne susþine
profesional, alãturi de care vom putea realiza ce ne-am
propus ºi cãrora le mulþumim anticipat.
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Str. Grigore Manolescu 22-24, Sector 1, Bucuresti
(In incinta Institutului de Diabet, Nutritie si Boli ale metabolismului prof. dr. N. Paulescu, etaj 1)
Telefon: (021) 223 64 22; Fax: (021) 222 60 86
Telefon mobil: 0724 00 88 99
E-mail: info@clinica-angiomed.ro
www.clinica-angiomed.ro

• coronarografie
• arteriografie
• flebografie
• angioplastie (cu/fãrã stent)
• implant stimulator cardiac
• defibrilator cardiac
• aritmologie
• ecocardiografie Doppler color
• ecocardiografie vascularã
• ecografie abdominala
• testare efort
• holter EKG / TA
• examen clinic de specialitate

AYURVEDA

Margusa
Produsul "Margusa" \]i trage denumirea de la planta cu acela]i nume, utilizat/
de mii de ani \n medicina ayurveda, \n special gra[ie propriet/[ilor sale
purificatoare. Produsul nostru se adreseaz/ \n special acelora care doresc
s/ realizeze o eliminare a toxinelor din organism.
Fiecare dintre noi se ocupã de
igiena zilnicã a corpului, dar oare câþi
ne gândim cã ºi interiorul organismului trebuie curãþat, mai ales cã acumularea de toxine este una din
principalele afecþiuni ale secolului
nostru?
Sã vedem cum explicã ayurveda
aceastã acumulare de toxine din organism: datoritã unei alimentaþii incorecte – fie faptul de a consuma
hranã nesãnãtoasã, fie obiceiul de a
mânca în grabã – alimentele nu sunt
complet digerate, iar aceasta dã naºtere unor produºi reziduali. Aceºti
produºi, care în ayurveda poartã numele de “Ama”, sunt transportaþi în
organism, depunându-se fie pe pereþii vaselor sanguine sau pe cei ai
intestinelor, fie erup la suprafaþa pielii sub formã de acnee, sau provoacã
transpiraþie urât mirositoare, gust neplãcut în gurã
în momentul trezirii.
Suplimentul alimentar Margusa vine în ajutorul
celor care doresc sã urmeze o terapie detoxifiantã.
Pentru o intensificare a efectelor, trebuie respectatã
o alimentaþie cât mai sãnãtoasã, bazatã pe legume
ºi fructe, fãrã a neglija consumul optim de lichide
(sucuri naturale, apã de izvor).
Iatã care sunt efectele unei cure cu Margusa:
graþie efectului sãu depurativ, vor fi eliminate toxinele din sânge, observându-se astfel o îmbunãtãþire a
circulaþiei. Se va constata ºi o încetinire a ritmului
cardiac la persoanele hipertensive, datoritã fluidizãrii sângelui. Deasemenea, pielea va deveni curatã ºi
strãlucitoare, erupþiile cauzate de impuritatea sângelui dispãrând gradat.
Atunci când acumularea de produºi reziduali
este mare, aceºtia se pot depune pe pereþii intestinelor, sub forma unei pelicule fine care împiedicã
buna asimilare a elementelor nutritive de cãtre organism. Drept urmare, persoana care suferã de aceastã
problemã se va simþi lipsitã de energie ºi va perce22

pe o greutate difuzã în corp. Cura cu
Margusa înlãturã toate aceste neplãceri, conferind în schimb o sãnãtate
debordantã.
Efectul sãu detoxifiant puternic
are o acþiune eficientã împotriva paraziþilor intestinali, precum ºi a infectãrii cu bacterii, fungi ºi alþi agenþi patogeni.
Terapia de purificare conferã o
stare de claritate la nivel mental ºi
uºurinþã în gândire, eliminând senzaþia de înceþoºare a minþii ºi procesare greoaie a informaþiilor.
Aºadar, dacã doriþi sã obþineþi
toate aceste efecte minunate, nu ezitaþi sã urmaþi o curã cu Margusa!
Toate produsele firmei STAR
INTERNATIONAL MED sunt obþinute
din plante medicinale native din
India, cultivate în condiþii ecologice ºi
prelucrate prin procedee tehnologice netermice, la
standarde internaþionale de calitate (ISO), fiind
avizate de I.B.A.
PRODUSELE SE GÃSESC ÎN TOATE FARMACIILE ªI
UNITÃÞILE PLAFAR DIN BUCUREªTI ªI DIN ÞARÃ
SAU ÎN MAGAZINUL PROPRIU DIN BD. CAROL I NR. 46
(VIS-A-VIS DE BISERICA ARMENEASCÃ)
Star International Med
www.ayurmed.ro
natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.3139481
021.3038044; 031.1024366
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Insola[ia
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor

ezonul vacanþelor la mare sau la munte a
început, iar în aceastã perioadã cu toþii ne
dorim sã ne relaxãm ºi sã uitãm de grijile cotidi-

S

un remediu natural pentru combaterea edemului cerebral ºi pentru echilibrarea mecanismelor de termoreglare, produs care dupã aplicare realizeazã iniþial
senzaþia de rãcoare, ulterior apãrând vasodilataþia
perifericã esenþialã pentru reducerea edemului cerebral, implicit a tensiunii intracraniene rãspunzãtoare
de apariþia cefaleei ºi a vãrsãturilor. Dupã iniþierea
acestor efecte apare ºi transpiraþia, factor cheie în termoreglare.
Având o puternicã acþiune antiinflamatoare, prin
absorþia de la nivelul pielii se realizeazã o concentraþie
plamaticã adecvatã pentru iniþierea efectelor sistemice cât ºi pentru normalizarea tulburãrilor de
pemeabilitate vascularã.
De asemenea recomandãm administrarea concomitentã de INFLUREX-ELIDOR (2cpx2/zi) un produs
care vine sã potenþeze efectul antialgic necesar pentru
calmarea cefaleei.
Combaterea dezechilibrelor hidroelectrolitice ºi
minerale, care pot precipita apariþia sau agrava insolaþia, se poate realiza printr-o hidratare adecvatã, dar
prin aport de minerale organice regãsite în produsul
API-OSTEOMARIM-ELIDOR, sursã de minerale marine,
regãsite în cochiliile de scoici, care previne ºi corecteazã dezechlibrele minerale induse de expunerea
îndelungatã la soare. Recomandãm utilizarea acestui
produs odatã cu începerea sezonului estival ºi pe toatã perioada sa, în scop profilactic, în doze de 3-6 cp/zi.
Concomitent recomandãm utilizarea unui diuretic
natural, protector de Potasiu, DIUROPLANT –ELIDOR,
2-4 cp/zi , cu rolul de a diminua edemul cerebral, fãrã
a induce reacþii adverse.
Dacã starea pacientului se amelioreazã, recomandãm utilizarea de CALMOPLANTIN-ELIDOR-2cp
seara, care asigurã o stare de liniºte ºi un somn odihnitor, stare necesarã echilibrãrii tuturor proceselor
metabolice ºi neuroendocrine care au fost afectate în
cursul insolaþiei.
Dupã utilizarea acestui procedeu (2-3 ori/zi) intensitatea simptomelor scade, iar în
aproximativ 24-48 ore pacientul
poate fi refãcut complet. Dacã în
decurs de 12 ore pacientul nu
prezintã ameliorare este obligatorie prezentarea la o unitate medicalã specializatã pentru a beneficia de o evaluare ºi o conduitã
terapeuticã adecvatã.

ene.
Însã atunci când nu respectãm anumite reguli ºi
ne dorim cu ardoare sã ne bronzãm chiar ºi cu preþul
unor arsuri periculoase, poate apare o stare patologicã numitã insolaþie.
Organismul uman , în condiþiile unor temperaturi
ridicate, posedã mecanisme proprii de termolizã reprezentate de vasodilataþie perifericã ºi creºterea fluxului sanguin la nivelul pielii,transpiraþie ºi expirarea
aerului cald.
Zilele caniculare cu temperaturi foarte ridicate,
uneori chiar cu umiditate crescutã, induc dezechilibre
la nivelul mecanismelor de termoreglare, determinând apariþia leziunilor cerebrale, dar ºi la nivelul altor
organe.
Însã gravitatea simptomatologiei insolaþiei este
influenþatã de apariþia diferitelor grade de deshidratare, pierderi de sãruri ºi de deteriorarea sistemului de
termoreglare.
Cei mai predispuºi la apariþia insolaþiei rãmân
copiii, bãtrânii, cei care suferã de afecþiuni cardio-vasculare, pacienþii care au suferit recent o intervenþie
chirurgicalã, dar ºi adulþii sãnãtoºi care îºi desfãºoarã
activitatea profesionalã în condiþii termice foarte ridicate.
Clinic, în formele uºoare de insolaþie apar dureri
de cap, senzaþie de greaþã, obosealã sau dureri musculare. În formele mai severe apar reacþii mai grave:
tahicardie, polipnee, hiperventilaþie, frisoane, ameþealã,vãrsãturi de tip central, stare de confuzie asociatã
cu vorbire greoaie ºi chiar cu
pierderea stãrii de conºtienþã.
Abordarea unei conduite fitoterapeutice, în formele uºoare, reprezintã o alternativã profilacticã ºi terapeuticã foarte eficientã.
Laboratoarele Elidor recomandã aºezarea pacientului într-un
spaþiu rãcoros, dezbrãcarea lui
pentru a facilita contactul cu aerul,
ºi instituirea unor tehnici de scãdere a temperaturii corpului.
Recomandãm sã efectuaþi de
www.elidor.ro
urgenþã badijonaj pe suprafaþa înTel:
021.335.95.63
tregului corp cu ORTO-GEL-ELIDOR,
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Pentru informa[ii
suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina: 0744 622 587
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Colon Health, de departe cel mai bun!
partea I
Detoxifierea ]i cur/[area colonului
Stresul de zi cu zi, alimentele pline de
E-uri, medicamentele, aerul poluat
]i somnul dezordonat duc la deregl/ri
ale metabolismului ]i la acumul/ri
de toxine \n organism.
Detoxifierea este indicat/, \n general,
la fiecare schimbare de anotimp, pentru
a ajuta organismul s/ elimine toxinele
exo- ]i endogene acumulate. Ea se poate
realiza prin tehnici interne (diet/,
hidrocolonoterapie, diuretice, sudorifice,
acceleratoare de tranzit etc.)
]i externe (peeling-gomaj corporal,
saun/ uscat/, etc.).
Dieta de detoxifiere - Aceastã metodã de alimentaþie se aplicã pe perioade scurte ºi poate fi repetatã
de mai multe ori pe an. În general, o curã de 10 zile
de detoxifiere este binevenitã, de 2-3 ori pe an. În
aceastã perioadã se consumã numai fructe ºi legume ºi se eliminã complet carnea, prãjelile, ouãle,
grãsimile, condimentele de orice fel, sosurile ºi maionezele, fructele de mare, medicamente - în mãsura
în care este posibil -, fumatul, cafeaua, bãuturile alcoolice, cele care conþin cofeinã sau cele sintetice ºi
carbogazoase. Sunt permise doar sucurile naturale
de fructe ºi legume proaspete, de preferinþã preparate acasã; laptele ºi iaurtul degresat, brânzeturile
foarte slabe, de tipul brânzã de vaci, urdã, telemea
desãratã de vaca sau caº de vacã. De asemenea,
sunt indicate seminþele ºi fructele oleaginoase ca:
migdale, alune de pãdure, castane comestibile.
Aceastã dietã de detoxifiere trebuie sã fie asociatã cu consumul zilnic a cel puþin 2 litri de apã cãlduþã (Pi sau platã) ºi ceaiuri de plante!
Regimul alimentar neadecvat, stresul cotidian la
care suntem supuºi, folosirea haoticã a antibioticelor
determinã ºi tulburãri frecvente la nivelul tractului digestiv – sindromul colonului iritabil. Astfel, microflora
normalã a tubului digestiv se distruge. Apar tulburãrile de tranzit intestinal, o absorbþie mai scãzutã a
nutrienþilor, balonãrile ºi flatulenþa, intoleranþa faþã
de unele alimente. De asemenea, se deschide o breºã în mecanismele de apãrare a organismului, astfel
încât microorganismele patogene cu poarta de intrare
24

la nivel digestiv pot ataca organismul (se pot localiza ºi
începe sã se dezvolte colonii
de Escherichia colli, Helicobater pylori etc.). Creºte riscul
de apariþie a gastritei, a ulcerului. Flora de putrefacþie de la
nivelul colonului se dezvoltã
excesiv, tulburând echilibrul
normal, apãrând simptomele
colonului iritabil.
Dr. Ionuþ Moraru vã PROpune ca supliment alimentar produsul COLON HEALTH, compus din: Fibrulina, Opuntia ficus indica, Pectina de mãr, Pãtlagina - Plantago lanceolata, Lactobacili, Kombucha,
Cassia angustifolia (Senna), Argila, seminþe chimen,
carbo medicinalis.
Colon Health conþine un complex de principii
active naturale ºi fibre alimentare solubile (prebiotice) ºi insolubile, vegetale ºi animale, cu multiple
efecte benefice:
 detoxifierea organismului;
 stimularea tranzitului intestinal ºi menþinerea
sãnãtãþii colonului – prevenirea cancerului de colon
ºi combaterea sindromului de colon iritabil;
 reducerea absorbþiei de glucide, lipide, lipoproteine;
 reducerea senzaþiei de foame ºi menþinerea
unei greutãþi ideale;
 creºterea absorbþiei de calciu;
 util în boala hemoroidalã;
 conþine vitamine, minerale, enzime, aminoacizi esenþiali, carbohidraþi ºi acizi graºi, Omega 6,
benefici pentru buna funcþionare a organismului.
 refacerea rapidã a florei intestinale, combãtând astfel crampele, balonãrile ºi constipaþiile;
 menþinerea un sistem imunitar puternic.
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

SPECIALITATI:

CENTRUL MEDICAL
UNIREA
CMU BANEASA: Str. Ion
Ionescu de la Brad, Nr. 5B,
sector 1, Bucuresti
Programari imagistica: 021
304 04 18
CMU ARCUL DE TRIUMF:
Policlinica si spital : Str.
Clucerului, nr. 55, sector 1,
Bucuresti
CMU BUCHAREST BUSINESS PARK: Sos BucurestiPloiesti, nr.1 A, corp A,
parter, Bucuresti
CMU DOROBANTI - spital de
copii si pediatrie integrata:
Calea Dorobantilor,nr. 240,
sector 1, Bucuresti
CMU KIDS - policlinica pentru copii: Str. Costache
Negri, nr. 5, sector 5,
Bucuresti
CMU ENESCU: Str. George
Enescu, nr. 12, sector 1,
Bucuresti
CMU IRIDE: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
16, parter, sector 2,
Bucuresti
CMU IRIDE. MEDICINA
MUNCII: Str. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea
1, parter, sector 2,
Bucuresti
CMU UNIREA: B-dul Unirii,
nr. 57, sector 3, Bucuresti
MATERNITATEA CMU Regina
Maria - Spital de Obstetrica
si Ginecologie: Str. Brodina
nr. 3, sector 1, Bucuresti
Programari: 021 304 04 04
CMU SEMA PARC: Splaiul
Unirii, nr. 319, parter,
Bucuresti
CMU FLOREASCA: Calea
Floreasca, nr. 169A

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

oncoginecologica, chirurgie
laparoscopica si histeroscopie, asistenta la nastere

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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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

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

Medicina muncii

CENTRUL MEDICAL
SANOREX

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

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

Programãri:
L – V: 09- 18
Tel.: 252.65.53/
642.75.72
www.uroandromed.ro
office@uroandromed.ro

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

•CONSULTAÞII:
Urologie, Uroginecologie,
Neurourologie,
Sexologie, Andrologie,
Boli infecþioase,
Hepatologie
•Ecografie
•Reeducarea
tulburãrilor micþionale,
Biopsie prostaticã transrectalã
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MEDICAL MARKET
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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