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EDITTORIAL

Din gre]eal/ în gre]eal/…?
unt propuse pentru restructurare, aºa cum deja ºtie toatã
lumea, un numar de aproape 200 de spitale, lista exactã
poate fi consultatã pe www.ms.ro. Ministrul sãnãtãþii considerã acum cã “Reorganizarea spitalelor este unul dintre cele
mai importante obiective de anul acesta”. Dar, în anul anterior, transferul spitalelor la primãrii fusese considerat de asemenea o prioritate
pentru restructurarea sistemului medical public iar finalizarea acestei operaþiuni a fost consideratã un deosebit succes. De ce în 2011
restructurãm din nou spitalele? Cele douã restructurãri nu sunt nici
complementare ºi nicidecum în armonie, din multe puncte de vedere!
Dacã luãm capitala, ce sã înþelegem când spitale abia luate în
primire de primãriile de sector în anul care a trecut, acum se propune
a se transforma în secþii externe subordonate unor spitale din alte
sectoare? Se creazã încã o datã o harababurã de nedescris.
Dacã s-ar fi mers pe necesitatea unei conduceri comune la unitãþi medicale asemãnãtoare ca specialitate medicalã, atunci aº fi înþeles sã se uneascã, spre exemplu Institutul de Urologie Fundeni cu
SPITALUL de UROLOGIE PANDURI ºi eventual cu SPITALUL DE
NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA, pentru a se realiza un centru de
competenþe uro-nefro puternic! La fel, s-ar fi putut uni dupã acelaºi
criteriu al specialitãþii medicale INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE MARIUS NASTA cu SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. STEFAN, la fel
SPITALUL GRIGORE ALEXANDRESCU cu SPITALUL „M.S.CURIE“ ºi cu
SPITALUL DE COPII DR. VICTOR GOMOIU. Tot dupã criteriul specialitãþii medicale, în ideea creerii unor mari centre de competenþe s-ar fi
putut pune problema fuziunii INSTITUTULUI ANA ASLAN cu SPITALUL
DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE SF. LUCA sau un alt exemplu bun
ar fi unirea CENTRULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE DR. CONSTANTIN ZAMFIR cu INSTITUTUL C.C. ILIESCU dar lista poate continua.
Dacã s-ar fi pus problema “comasãrii” pe criterii de apropiere
geograficã a unor unitãþi, dacã s-a propus reunificarea Institutul Fundeni, inclusiv prin înglobarea institutului de cardiologie, atunci de ce
nu s-ar unifica ºi cele 3 unitãþi medicale din curtea Spitalului Militar,
sau de ce nu s-ar reunifica ºi unitãþile din ºoseaua Berceni: INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE, SPITALUL OBREGIA, SPITALUL BAGDASAR-ARSENI ºi SPITALUL SF. LUCA?
Sau perechile de unitãþi cu aceeaºi adresã: INSTITUTUL PAULESCU
cu SPITALUL CANTACUZINO ºi respectiv Spitalul Colentina cu INSTITUTUL MATEI BALS?
Nu vreau sã dau eu idei ºi sugestii de restructurare dar ceea ce
se întâmplã acum mi se pare neînþeles!
Poate cineva sã spunã de ce INSTITUTUL PAULESCU (având aceeaºi adresã cu SPITALUL CANTACUZINO) se propune sã se comaseze
cu INSTITUTUL C. I. PARHON, care este în alt sector?
Dacã spitalele se restructureazã în fiecare an vor mai avea medicii timp sã se ocupe de pacienþi?
 C/lin M/rcu]anu
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Sursa ideal/ de vitamina D:

Uleiul din ficat de cod.
Pentru oase s/n/toase
Se spune cã uleiul de
peºte face copilul viguros ºi
deºtept, lucru dovedit de-a
lungul a multor decade de
administrare regulatã în ºcoli
ºi grãdiniþe, în multe þãri din
lume.
Vitamina D este vitalã
pentru absorbþia calciului la
nivelul oaselor ºi, implicit, al
dinþilor ºi pentru a îmbunãtãþi
funcþionarea
muscularã.
Dacã existã o deficienþã de
vitamina D în copilãrie, se
poate ajunge la o creºtere deficitarã a oaselor ºi la
rahitism. Vitamina D este una dintre cele mai importante substanþe necesare metabolismului uman, la
toate vârstele, dar mai ales la vârsta primei copilãrii ºi
pentru femeile gravide. Deficitul de vitamina D apare
din cauza incapacitãþii organismului de a absorbi
aceastã vitaminã sau a lipsei ei din dietã ºi poate conduce la pierderea poftei de mâncare, scãderea în greutate, diaree, insomnie, probleme de vedere, senzaþie
de arsurã în gurã ºi gât, dureri musculare, obosealã,
depresie, imunitate scãzutã, oase mai poroase, sensibile la fracturi, sistem imunitar slab ºi chiar cancer,
dureri musculoscheletice, probleme dentare, inclusiv
boli parodontale, din cauza ”ofertei” insuficiente de
calciu pentru formarea dinþilor.
Surse alimentare de vitamina D sunt: lapte degresat, ulei de peºte, sardine, macrou, somon, conserve
în ulei, ouã, brânzã, ficat, carne de vitã, dar, atenþie:
prin prelucrare termicã, cea mai mare parte din
aceastã vitaminã dispare. De asemenea, soarele este
foarte important pentru sintetizarea Vitaminei D la
nivelul pielii pentru cei care fac multã miºcare în aer
liber.
Un studiu realizat de cercetãtori de la Oregon
State University, SUA, aratã cã vitamina D are un rol
crucial, prin activarea unei proteine antimicrobiene
pentru funcþionarea sistemului imunitar: stimuleazã
funcþia imunã ºi favorizeazã distrugerea microorganismelor care ne invadeazã (inclusiv viruºii). Un nivel mai
crescut de vitamina D decât se credea pânã acum va
face ca sistemul dvs. imunitar sã vã protejeze de diverse tipuri de gripã ºi de mulþi viruºi.
Vitamina D este un adevãrat susþinãtor al sistemului imunitar, un garant al funcþionãrii ºi eficienþei acestuia pentru o sãnãtate durabilã.
4

Dar, poate mai important sau cel puþin la fel de
important ca aportul de vitamina D este bogãþia de
Omega-3 din uleiul de peºte, mai precis din uleiul din
ficat de cod.
În ultimul trimestru de sarcinã, se definitiveazã formarea creierului copilului, a retinei ºi a sistemului nervos, în componenþa cãruia intrã acizii graºi Omega-3 în
proporþie de peste 60%. Se poate afirma, fãrã reþinere,
cã Omega-3 constituie cãrãmizile de temelie ale formãrii creierului. Procesul de formare a creierului 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 postpartum a mãmicii.
De aceea, pentru viitoarele mãmici este important un
aport suplimentar de Omega-3, pre- ºi postnatal.
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, cu
o valoare nutriþionalã ºi terapeuticã uriaºã.
De reþinut, cã raportul ideal de consum Omega-3:
Omega-6 recomandat de nutriþioniºti este de 1:1, iar
consumul nostru real de Omega-6 (din uleiul folosit în
alimentaþie) este de 20 de ori mai mare.
În Islanda, copiilor mici li s-a administrat în mod
tradiþional ulei din ficat de cod, ceea ce le asigura un
aport zilnic binefãcãtor de vitamine D ºi A ºi de acizi
graºi Omega-3.
Astãzi administrarea uleiului de peºte islandez nu
prezintã niciun disconfort, deoarece are un gust bun,
pur.
De curând, pe canalele de ºtiri din Islanda s-a
anunþat cã guvernul va renunþa sã mai aloce fonduri
pentru suplimentarea gratuitã cu ulei de peºte în grãdiniþe, ºtire care a indus îngrijorare în rândul pãrinþilor.
Ei se întreabã dacã, pe termen lung, aceastã mãsurã
nu va pune în pericol starea de sãnãtate a copiilor lor,
ºubrezindu-le dezvoltarea fizicã ºi psihicã.
Cu siguranþã însã cã aceastã tradiþie va continua,
þinând cont de importanþa crucialã a uleiului de peºte,
respectiv a vitaminei D ºi a Omega-3 pentru sãnãtatea
noastrã, la toate vârstele.
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ani

din via[a b/ncii de celule stem
Cord Blood Center
În urm/ cu 5 ani, \n martie 2006, porneam
cu entuziasmul ]i \ndr/neala deschiz/torilor
de drumuri, un proiect de pionierat \n lumea
medical/ rom`neasc/: recoltarea de celulele
stem din s`ngele placentar.
u fost emoþii, multã dãruire, multã transpiraþie
dar ºi încãpãþânarea, convingerea cã un lucru
bun trebuie, pânã la urmã, sã izbândeascã.
Am vrut sã dovedim cã, dincolo de slogane ºi „cuvinte cheie” existã realitate, cã „Sângele placentar
poate, într-adevar sã salveze vieþi” ºi cã prima bancã
de celule stem din România exista. La Cluj... Toatã
aventura a început de fapt în anul 2004 când am
fost declaraþi „viabili” pe certificatul de naºtere emis
de Registrul Comerþului. Un an mai târziu, în 2005,
foruri importante în viaþa unei unitãþi medicale ºi-au
dat acordul asupra existenþei noastre: Agenþia Naþionalã de Transplant, Colegiul Medicilor, Ministerul
Sãnãtãþii Publice. ªi povestea abia începe...
În martie 2006 Cord Blood Center efectueazã la
Cluj prima recoltare de celule stem în sistem privat
din România. Au izbutit acest lucru 3 oameniºi încrederea lor în reuºita proiectului. În egalã mãsurã am
reuºit acest lucru ºi cu ajutorul primilor noºtri clienþi,
cãrora nu încetãm sã le mulþumim pentru deschiderea de care au dat dovadã. Au urmat doi ani de luptã
cu prejudecãþile ºi controversele pe care le aducea
cu sine noul. Din fericire, am avut parte de entuziasmul câtorva tineri medici ºi dorinþa lor de a lupta cu
prejudecãþile. Ei au reuºit sã câºtige, prin profesionalism, încrederea lumii medicale. La Bucureºti, Iaºi,
Cluj, Timiºoara, Craiova ºi Constanþa, adicã în toatã
þara, au fãcut, prin munca lor ca numele „Cord
Blood Center” sã fie asociat imediat cu celulele stem
din sânge placentar.
Dacã pânã în acel moment toate unitãþile de
sânge placentar recoltate în þarã ajungeau la banca
partenerã din Slovacia, iatã cã, 3 iulie 2008 rãmâne
o datã de referinþã pentru o companie care s-a ridicat cu fiecare an. Este data la care s-a procesat ºi
stocat cu succes prima probã de sânge placentar în
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România. Clujul devine astfel primul oraº din România care anunþã inaugurarea unui laborator ºi a unei
bãnci de celule stem.
Nouã luni mai târziu, în martie 2009 Cord Blood
Center deschide ºi la Bucureºti un astfel de centru
de procesare ºi stocare, rãmânând pânã în prezent
prima bancã de celule stem din România care deþine 2 bãnci pe teritoriul þãrii noastre.
Conºtienþi de importanþa actului medical pe care
îl oferim ºi punând mereu înainte interesul clienþilor
noºtri am obþinut în noiembrie 2009 certificatul de
management al calitãþii ISO 9001 prin TUV Austria,
fiind în prezent singura bancã de celule stem acreditatã în România cu acest certificat.
Luna iunie 2010 a fost marcatã de o premierã
medicalã româneascã: am primit prima solicitare de
eliberare a unei grefe de sânge placentar din bãncile Cord Blood Center. Aceasta va fi utilizatã în cursul
anului pentru a-l ajuta pe prietenul nostru Vlãduþ
(bolnav de beta talasemie majorã) sã se facã bine.
Din noiembrie 2010 suntem ºi mai aporape de
clienþii noºtri cãrora le oferim, în premierã naþionalã,
suportul financiar necesar pentru realizarea unui
transplant autolog, în valoare de 185.000 euro.
Însã eforturile noastre nu se opresc aici! Anul
2011 a început cu noi veºti bune de la Cord Blood
Center: am lansat primul credit pentru recoltare de
celule stem, proiect lansat în colaborare cu Banca
Transilvania.
Eforturile ne sunt rãsplãtite de cele peste
45.000 de familii din România care au încredere în
noi ºi care au apelat la serviciile noastre. Tuturor
acestora le mulþumim ºi le pregãtim în continuare
multe surprize plãcute cu ocazia aniversãrii!

www.cordcenter.ro
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Vederea copilului
testat/ f/r/ anestezie
]i f/r/ disconfort
Vederea este principala
poartã de cunoaºtere a mediului înconjurãtor. Din acest motiv, este extrem de important
sã ne asigurãm cã ochii copiilor noºtri sunt sãnãtoºi, iar procesul de vedere este normal.
Trebuie sã fim conºtienþi
cã problemele de vedere pot
apãrea la copii încã de la vârste fragede, iar depistarea timpurie a acestora este esenþialã pentru dezvoltarea vederii normale a copilului.
Tehnica modernã de astãzi permite un consult oftalmologic preventiv, confortabil atât pentru bebeluºi
(încã de la vârsta de patru luni) cât ºi pentru pãrinþi.

De ce confortabil?
Pentru cã nu este nevoie de anestezie sau picãturi. Procesul de evaluare ºi mãsurare cu fotoretinoscopul infraroºu are loc de la distanþa de un metru
faþã de pacient (copil) ºi nu îl afecteazã în niciun fel (nu
doare). Practic, copilul stã în braþele pãrintelui pe durata examinãrii.

poate fi corectatã foarte uºor pânã la 3 ani, între 3 ºi
6 ani este complicat, între 6 ºi 9 ani este posibilã, dar
puþin probabilã, iar dupã 9 ani nu se mai poate face
aproape nimic pentru salvarea “ochiului leneº”. Conform studiilor actuale, peste 35% dintre copiii cu vârste sub 2 ani prezintã risc de ambliopie, iar 3% din populaþie suferã de ambliopie ireversibilã.

Care este rolul p/rintelui?
Asigurã-te cã medicul (indiferent de specialitate)
examineazã ºi ochii micuþului, ori de câte ori mergi la
control! Mergi cu copilul la medicul oftalmolog cel puþin o datã pe an, începând cu vârsta de 4-6 luni!
Dacã unul dintre pãrinþi sau un alt membru al familiei are probleme cu ochii, spune-i medicului acest
lucru (în special despre cele de care aþi suferit în copilãrie)!
Studiile aratã cã bebeluºii preferã feþele umane în
locul oricãror altor obiecte ºi imagini, aºa cã lasã-þi
micuþul sã-þi studieze faþa, þinându-l aproape de tine!

Când s/ te îngrijorezi?
 dacã nu urmãreºte obiectele pe care le miºti
de la stânga la dreapta sau de sus în jos
 dacã nu urmãreºte obiectele pe care le miºti în
faþa lui, cu ambii ochi în acelaºi timp ºi pe aceeaºi
direcþie
 dacã ochii se miºcã tot timpul, ca ºi cum i-ar
« juca în cap » ºi nu îºi poate concentra privirea
 dacã are o patã albã pe pupilã
În urma unei astfel de examinãri, medicul oftalmolog poate stabili un diagnostic corect, rapid ºi eficient.
Totodatã, pãrintele sau însoþitorul poate primi cele mai
bune sfaturi pentru îngrijirea ochilor copilului ºi pentru
prevenirea inconvenientelor ce pot apãrea.

Ce poate descoperi medicul în mai
pu[in de un minut cu tehnica
modern/?
Cele mai dese afecþiuni la vârsta copilãriei sunt:
ametropia (deficienþa de vedere cauzatã de un viciu
de refracþie – miopie, hipermetropie), strabismul (un
ochi sau ambii nu privesc pe direcþia normalã), ambliopia (sindromul de ochi leneº), anizocoria (diferenþa de
diametru între cele douã pupile, care poate ascunde
probleme grave, inclusiv tumori cerebrale), iar în cazuri
mai rare: nistagmus, opacitãþi vitreene, cataracta juvenilã, conjunctivita etc.

Cum le depist/m acas/?
Multe deficienþe de vedere nu sunt dureroase sau
vizibile ºi, de aceea, sunt greu de remarcat în primele
luni de viaþã. Astfel, viciile de refracþie sau ambliopia
nu sunt remarcate de copilul sugar sau de pãrinþi; de
cele mai multe ori, acestea sunt descoperite la vârsta
ºcolarã, când poate fi prea târziu pentru corectarea
lor. O diferenþã de putere dioptricã mai mare de 1,50
dioptrii între cei doi ochi poate determina ambliopia,
situaþie în care ochiul mai slab nu mai contribuie cu
nimic la procesul de vedere (el este ignorat de creier);
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 Consultaþii oftalmologice complexe pentru
adulþi ºi copii  Prescripþii ochelari, lentile de
contact moi ºi dure  Terapie LASER pentru
glaucom, diabet ºi cataractã secundarã
 Câmp vizual  Pahimetrie
 Topografie corneeanã  Biometrie
 Ecografie  Refractometrie
 Angiofluorografie  Potenþiale vizuale
evocate  Electroretinografie  Gonioscopie

Bucureºti, B-dul Corneliu Coposu Nr. 3,
Bl. 101, Sc. 3, Ap. 41
Tel: 021 32 39 731 sau 021 32 39 759
E-mail: opticab@optimed.ro
Braºov, Str Lungã Nr. 9
Tel: 0268 411 477 sau 0268 406 114
E-mail: opticabv@optimed.ro
www.opticaoptimed.ro
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Masajul la copil
 pentru p/rin[i, un mod de a descoperi
comunicarea cu propriul copil
 pentru speciali]ti, o tehnic/ utilizat/ ca
adjuvant în tratarea anumitor afec[iuni

Dr. Valentina Con[anu
Medic specialist ortopedie
]i traumatologie pediatric/
Competen[/ în ecografia
aparatului locomotor

Masajul copilului nu trebuie sã reprezinte o
tehnicã pentru pãrinþi, ci un mod de ”a fi” cu propriul
copil.
Frederick Leboyer (cercetãtor francez) a afirmat în
1976 cã, “masând copilul, i se prelungeºte senzaþia
calmantã, lentã ºi ritmatã a contracþiilor uterine din
timpul naºterii, fãcându-le sã disparã lent, evitând
ruptura bruscã, origine a suferinþelor copilului ºi a
refuzului”. Tot el spunea cã, pentru un copil, a fi
legãnat, mângâiat, þinut în braþe, reprezintã o hranã la
fel de importantã precum vitaminele, proteinele,
sãrurile minerale.
Pielea este un sistem de comunicare uriaº, contactul, cãldura mâinilor putând regla senzaþii plãcute
care rãmân în memorie, existând ºi fibre nervoase
speciale care transmit la creier senzaþiile de bine.
Aceastã interesantã descoperire a fost fãcutã de
un om de ºtiinþã suedez (Hokan Olausson -1994), care
a demonstrat ºtiinþific importanþa masajului la copil.
Atingerile sunt primul “limbaj” pe care îl deprinde
omul, fiind, de asemenea, principalul mijloc de comunicare între nou-nãscut ºi pãrinþii sãi. Prin atingerile
pline de tandreþe, pãrinþii îi mãrturisesc de fapt copilului dragostea ºi grija pe care i le poartã, punând astfel bazele relaþiei afective dintre ei.
De foarte multe ori, fiind la prima experienþã cu
copilul ºi de teama de a nu-i face rãu acestuia, pãrinþii
apeleazã la persoane mai mult sau mai puþin instruite, pentru a face masajul copilului în locul lor. Nimic
mai greºit decât acest lucru, pentru cã nicio altã persoanã, oricâte studii ar avea, oricât de instruitã ar fi,
oricât de “la modã” ar fi, nu se poate substitui pãrinþilor, nu-i poate transmite copilului, prin mâinile sale,
prin privirea sa, prin vocea sa, ceea ce pot ºi trebuie
sã-i transmitã pãrinþii: cãldurã, siguranþã, sentimentul
cã este iubit, ºi nu abandonat. Dacã nu ºtiu cum sã
procedeze, pãrinþii trebuie sã cearã ajutorul persoanelor cu pregãtire în acest domeniu, care sã-i înveþe
8

cum sã capete anumite deprinderi, cum sã înþeleagã
ºi sã rãspundã la limbajul corpului copilului lor.
Iatã de ce este bine sã se facã diferenþã între
masajul pe care trebuie sã-l facã pãrinþii ºi masajul terapeutic. Acesta se practicã în instituþiile de specialitate, de persoane calificate, numai în cazul în care copilul suferã de o afecþiune care necesitã apelarea la
aceste tehnici speciale de masaj ºi doar la indicaþia
medicilor specialiºti.
Pentru a fi siguri cã procedeazã corect cu copiii lor,
pãrinþii trebuie sã cearã informaþii de la medicul neonatolog sau pediatru despre starea de sãnãtate a copilului lor. De asemenea, este foarte important ca ºi
medicii care îngrijesc copiii în primele ore sau zile de
viaþã sã-i observe cu atenþie ºi, acolo unde este cazul,
sã cearã consulturi interdisciplinare, de specialitate:
ortopedie pediatricã, neurologie pediatricã, kinetoterapie pediatricã etc.
Este foarte important de ºtiut faptul cã abordarea
copilului este specificã fiecãrui tip de afecþiune în
parte, dar ºi în cazul aceleiaºi afecþiuni pot exista particularitãþi. De aceea, pãrinþii trebuie sã înþeleagã cã
masajul nu poate fi universal valabil, cã aceia care îl
practicã, pe baze mai mult sau mai puþin ºtiinþifice, nu
pot “trata” orice, începând cu malpoziþii ale picioarelor
pânã la malformaþii,, de la paralizie de plex brahial la
torticolis sau de la de la hipotonie la hipertonie, întâlnite frecvent la copiii cu suferinþe ale sistemului nervos
central. Toate aceste afecþiuni ale nou-nãscutului pot
ºi trebuie sã fie tratate doar de specialiºti. În astfel de
afecþiuni, masajul terapeutic se face doar pe porþiuni
(acolo unde se impune) ºi, de obicei, este asociat cu
alte metode terapeutice utilizate de kinetoterapeuþii cu
experienþã pediatricã: manipulãrile articulare, mobilizãrile, posturãrile, stretchingul, electrostimularea, laserterapia º.a.m.d.
Toate ceste tehnici ºi metode terapeutice, dar ºi
anatomia ºi fiziologia pielii, sistemului nervos, sistemului circulator, sistemului limfatic, sistemul musculoscheletal ºi articular, neurotransmiþãtorii etc. - o bazã
teoreticã ºi practicã solidã - se învaþã în 4-5 ani de
studii superioare de specialitate, ºi nu în cadrul unor
cursuri de masaj de câteva sãptãmâni.
Acestea sunt câteva informaþii de care pãrinþii ar
trebui sã þinã seama când aleg persoanele care îi pot
sfãtui sau ajuta atunci când se confruntã cu problemele de ordin medical ale copilului lor.
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Autismul, cea mai
frecvent/ ]i mai
grav/ tulburare
a copil/riei, se poate
recupera cu ajutorul
terapiei ABA

utismul este o tulburare de dezvoltare care înregistreazã o creºtere alarmantã în toate mediile, în toatã lumea, estimându-se cã, la ora
actualã, unul din 100 de copii prezintã tulburãri din spectrul autist.
Autismul apare mai des la bãieþi decât la fete (proporþia fiind de 1 la 4) ºi este întâlnit în orice tip de familie, indiferent de mediu, rasã, etnie, nivel intelectual
sau material. Este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultãþi în comunicare ºi limbaj, social ºi
comportamental (prin comportamente stereotipe, repetitive, autostimulãri).
Pentru a se stabili diagnosticul de autism, se presupune ca individul sã manifeste:
1. O scãdere în interacþiunea socialã
2. O scãdere în comunicare
3. Un comportament, interese ºi activitãþi restrictive, repetitive ºi stereotipe
4. Simptomele sã fie apãrute înaintea vârstei de 3
ani.
Autismul se poate diagnostica doar prin observarea ºi evaluarea comportamentelor copiilor ºi, de cele
mai multe ori, acest lucru se întâmplã la vârste între
18 luni ºi 3 ani, copilul având urmãtoarele tipuri de
manifestãri:
 de cele mai multe ori, evitã contactul vizual
atât cu mama cât ºi cu ceilalþi ºi nu urmãreºte cu privirea persoanele sau obiectele care se miºcã în câmpul lui vizual;
 are comportamente repetitive faþã de anumite
obiecte (exemplu: învârte roþile de la maºinuþe foarte
mult timp) sau faþã de propriul corp: bate din palme,
se leagãnã;

A
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 nu rãspunde la solicitãrile adultului (decât
când „vrea“) ºi pare cã nu aude sau nu înþelege ceea
ce i se cere;
 jocul îi este marcat de un caracter stereotip (foloseºte obiectele sau jucãriile mereu în acelaºi fel, de
exemplu le închide/deschide, bate cu obiectele în anumite locuri, le învârte etc.);
 nu foloseºte obiectele în scopul lor uzual (le
linge, scuturã, plimbã sticle pe care le umple ºi le goleºte etc.);
 a încetat sã mai foloseascã anumite cuvinte pe
care înainte le folosea;
 nu îi imitã pe cei din jur, copii sau adulþi;
 nu rãspunde atunci când este strigat pe nume;
 manifestã aversiune faþã de schimbãri ºi se
manifestã prin crize de plâns;

Terapia ABA poate duce
la recuperarea copiilor cu autism
Deºi autismul este o tulburare care se menþine
toatã viaþa, ºi care duce la diferite niveluri de izolare
(personalã, socialã ori profesionalã), tratamentul
intensiv, început cât mai timpuriu, poate îmbunãtãþi
semnificativ viaþa persoanelor cu autism.
ABA (Applied Behavior Analysis) se referã la comportamentele umane observabile, mãsurabile ºi întotdeauna implicã modificarea comportamentalã.
Scopul final al terapiei este sã îmbunãtãþeascã
viaþa persoanei ºi sã o ajute sã devinã independentã
în condiþii sociale naturale. Terapia ABA se poate lucra
la domiciliul copilului sau în centre specializate.
Avantajul terapiei desfãºurate acasã este cã permanent familia este conectatã la terapie ºi poate ºti exact
ce învaþã copilul, care îi sunt dificultãþile ºi punctele
forte.
La un centru specializat însã existã marele avantaj
al socializãrii, al grupului de copii. La Centrul AITA, copiii care beneficiazã de programul intensiv de 4 ore,
beneficiazã de douã ore de terapie individualã în sala
de terapie, cu terapeutul ºi materialele lui, ºi de douã
ore de socializare în grup, timp în care se lucreazã
abilitãþile necesare interacþiunii ºi comunicãrii cu copiii
de aceeaºi vârstã. Activitãþile de grup ajutã copilul sã
generalizeze ceea ce a învãþat în terapia individualã ºi
îl pregãtesc pentru mersul la grãdiniþã. Problemele copilului cu autism se referã într-o proporþie foarte mare
la socializare, la afectarea relaþiilor lui cu ceilalþi, copii
sau adulþi, iar aceste probleme se regleazã doar în relaþia cu copiii ºi adulþii din jur în condiþii de grup. Grupurile sunt de obicei mici, de 5 sau 6 copii, care sunt
coordonaþi ºi susþinuþi de tot atâþia terapeuþi.
Când diagnosticul copilului este acela de autism ºi
este stabilit la timp, iar procesul terapeutic este bine
implementat, existã toate premizele pentru o evoluþie
foarte frumoasã, în care copilul sã ajungã sã înveþe sã
se joace, sã vorbeascã ºi sã fie independent în mediul
sãu.
 Psiholog Daniela Martinescu
Pre]edinte Asocia[ia pentru Interven[ie
Terapeutic/ \n Autism
Tel: 0753.055852
Email: asociatia.aita@yahoo.com
http://autism-aita.ro
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Cosmeticele BIO
pentru bebelu]i,
o adevarat/
necesitate
Nu numai administrarea medicamentelor la bebelu]i, ci ]i folosirea
produselor de igien/, de toalet/ sau
de \ngrijire cutanat/ trebuie s/ [in/
seama de diferen[ele fa[/ de adul[i
sau de copiii mari.
stfel, la administrarea tuturor medicamentelor
trebuie sã avem în vedere cã doza la copii sub
un an este 1/20 din cea pentru un adult, la 4-6
ani cca 1/5, la 12-15 ani este cam 2/3.
Nu trebuie sã uitãm, mame sau cadre medicale,
cã suprafaþa pielii copilului este mare în raport cu
greutatea lui corporalã ºi tot ce aplicãm pe pielea delicatã a bebeluºului sau copilului mic se absoarbe cu
efect mai mare decât în cazul nostru, al adulþilor.
În plus un bebeluº nu va putea spune dacã îl
„strânge” pielea sau îl supãrã aplicarea unui anumit
gel de baie, ori dacã nu îi place un produs de toaletã
la schimbarea scutecului ºi nu va putea descrie disconfortul creat.
Dacã am înþeles importanþa hranei BIO, lipsitã de
conservanþi, arome sintetice, coloranþi, agenþi de texturare chimici, atunci trebuie sã înþelegem ºi importanþa majorã a produselor de igienã, a cosmeticelor
de îngrijire pentru copii, cu certificat BIO. Cosmeticele
BIO au ingrediente de origine naturalã peste 95%,
dintre care cele vegetale sunt peste 95% din agricultura biologicã. Un produs cosmetic BIO nu conþine
deloc conservanþi, ori în unele cazuri doar o cantitate
infimã de conservanþi aflaþi pe lista Directivelor
Europene care reglementeazã cosmeticele, care sã
asigure stabilitate pentru 3-6 luni de la deschiderea
flaconului.
De exemplu Ecocert autorizeazã numai cinci conservanþi: alcoolul benzilic, acidul salicilic, acidul benzoic ºi sarea sa de sodiu, acidul sorbic ºi sarea sa de
potasiu, acidul dehidroacetic, toate în doze mici. ªi
sunt absolut interziºi conservanþii clasici, cu posibile
reacþii adverse ºi nonbiodegradabili: parabenii ºi fenoxietanolul.
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Pentru igiena bebeluºului trebuie sã utilizãm produse care îndepãrteazã delicat impuritãþile de pe
piele ºi de pe pãr, fãrã sã agreseze, care sã nu conþinã substanþe detergente sintetice, eventual ºi parfumate sintetic.
Iar la schimbarea scutecului trebuie sã utilizãm
produse de curãþare ºi creme protectoare care sã calmeze, sã protejeze pielea lor fragilã, sã previnã iritaþiile sau sã le trateze pe cele apãrute deja, sã menþinã
nivelul natural de hidratare cutanatã ºi sã diminueze
riscul de eritem.
Unele dintre cele mai active ingrediente naturale
sunt: extractele de bumbac ºi nalbã, bisabololul, vitaminele de origine botanicã, apa floralã de trandafiri ºi
uleiurile vegetale nobile, preferabil din agricultura biologicã (lipsite de contaminanþi).
Pentru alegerea produselor trebuie sã avem în
vedere produsele BIO, dar sã verificãm cã pe flacon
existã semnul care indicã faptul cã acest certificat
este acordat de un organism autorizat ºi sã citim
detaliile care indicã faptul cã toleranþa produsului a
fost testatã sub control dermatologic ºi pediatric.
 Mariana Mara Grigorescu,
farmacist primar ]i cosmetician/
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PUNCT DE VEDERE

Vederea binocular/
Vederea binocular/ reprezint/ capacitatea de a percepe ca o singur/
imagine imaginile recep[ionate de fiecare ochi în parte.
ederea binocularã nu este înnãscutã, ci se formeazã în primele luni de viaþã ºi se dezvoltã
cel mai frecvent pânã la vârsta de 5 ani. În tot
acest interval, vederea binocularã este o funcþie fragilã, astfel cã orice deficienþã a ei trebuie diagnosticatã ºi tratatã cât mai devreme.
Vederea binocularã are 3 grade:
 percepþie simultanã;
 fuziunea (suprapunerea) celor 2 imagini la nivelul creierului;
 vederea în spaþiu (stereopsia).
Prezenþa celor 3 grade ale vederii binoculare reprezintã capacitatea aparatului vizual de a percepe
în relief obiectele tridimensionale, permiþând aprecierea distanþei ºi a adâncimii.
Prezenþa vederii binoculare este condiþionatã de
anumiþi factori: acuitate vizualã bunã la ambii ochi,
miºcãri oculare normale, precum ºi absenþa deviaþiilor strabice (ochi paraleli). De aceea, este foarte important sã se realizeze consultul oftalmologic chiar ºi
în primele luni de viaþã, atunci când pãrintele observã cã “ceva nu e în regulã” cu ochii copilului sãu.
Cercetãrile recente aratã cã, la nivelul formaþiunilor
nervoase superioare, conexiunile binoculare se formeazã precoce, între 3 ºi 7-8 luni de la naºtere. Este
foarte important momentul în care survine un factor
ce perturbã dezvoltarea vederii binoculare, deoarece
diagnosticarea ºi instituirea tardivã a tratamentului
adecvat poate compromite posibilitatea reeducãrii ºi
obþinerii unei vederi binoculare normale. Prezenþa
strabismului ºi/sau a ambliopiei (ochi leneº) afecteazã vederea binocularã; de fapt, copilul vede cu un
singur ochi predominant (creierul neutralizeazã imaginea provenitã de la ochiul leneº) sau vede cu fiecare ochi, dar pe rând.
Consultul oftalmologic la copil se va desfãºura
în etape, fiind necesar ca medicul oftalmolog sã se
împrieteneascã cu copilul. Un consult oftalmologic
complet include: istoricul medical al pacientului, testarea acuitãþii vizuale, mãsurarea refracþiei oculare,
examinarea motilitãtii oculare ºi examinarea biomicroscopicã a polului anterior, precum ºi a fundului de
ochi.
Scopul consultului oftalmologic este de a prescrie o corecþie opticã adecvatã pentru îndreptarea
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eventualelor vicii de refracþie - hipermetropie, astigmatism sau miopie -, pentru obþinerea unei acuitãþi
vizuale egale la cei doi ochi (prin ocluzia sau penalizarea ochiului cu acuitate vizualã mai bunã), prin
exerciþii ortoptice, tratarea strabismului (cu ochelari
speciali, care pot avea ºi prisme încorporate în lentile, sau prin intervenþie chirurgicalã).
Tratamentul trebuie început cât mai devreme, iar
pãrintele trebuie sã înþeleagã cã niciodatã copilul nu
este prea mic pentru a purta ochelari sau pentru o intervenþie chirurgicalã. Numai dacã tratamentul este
instituit precoce, se poate obþine vederea binocularã
ºi, astfel, copiii vor putea, la maturitate, sã urmeze
orice profesii îºi doresc (ºoferi profesioniºti, chirurgi,
arhitecþi, cadru militar) ºi, nu în ultimul rând, sã se
bucure de vizionarea unui 3D.
Pãrinþii trebuie sã fie conºtienþi cã nu numai
atunci când detecteazã semne alarmante trebuie sã
se adreseze doctorului de ochi, ci ºi atunci când ei
sau rudele apropiate poartã ochelari, au ambliopie,
au avut strabism, cataractã congenitalã sau tumori
oculare.
 Dr. Carmen Dragne
Medic specialist oftalmolog
www. amaoptimex.ro
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Acid Hialuronic -100% toleran[/
Remodelarea buzelor
emodelarea buzelor pentru a le da o formã
mai plinã, mai senzualã, nu necesitã substanþe strãine. Acidul Hialuronic face aceste
corecþii fiind substanþa naturalã prezentã în
propriul nostru corp. La nivelul pielii creeazã volum, rezultând un aspect sãnãtos ºi vital. Abilitatea pielii de a
contracara efectele timpului ºi de a arãta mai tânãrã,
se datoreºte în mare parte acidului hialuronic. Existã
în majoritatea þesuturilor ºi funcþia sa cea mai importantã este de a susþine ºi de a lega apa.
Acidul Hialuronic este una din puþinele substanþe
identice în toate speciile ºi în toate tipurile de þesuturi.
De aceea, poate avea multiple aplicaþii medicale.

R

De ce s/ folosim Acidul Hialuronic?
Acidul Hialuronic restaureazã aspectul tânar al
pielii dvs. prin simpla adãugare la propria rezervã naturalã. Acidul Hialuronic este realizat sub tehnologie
NASHA, adicã Non-Animal, Stabilized, Hyaluronic Acid.
NASHA este primul acid hialuronic stabil, biodegradabil, non-animalic, sub forma a 3 tipuri de gel, care
pot fi folosite individual sau în combinaþie. Dupã injectare, gelul se leagã de apã ºi în general efectul obþinut
rãmâne câteva luni.
FOARTE IMPORTANT: Fiind un produs non-animal
nu existã riscul de a se transmite boli sau afecþiuni animale sau de a provoca reacþii alergice la pacienþi cu un
teren alergic la anumite alimente, cum ar fi vitã, pui
sau ouã.
Fiecare tip de Acidul Hialuronic se foloseºte pentru diferite scopuri, fiind elaborate special pentru
efecte diferite, de la eliminarea ridurilor fine la mãrirea
buzelor în volum ºi contur:
 Acidul Hialuronic – pentru mãrirea buzelor ºi
corecþia ridurilor;

 Acidul Hialuronic TOUCH pentru corecþia ridurilor fine, de exemplu cele din jurul ochilor , a gurii, ridurile de pe frunte ºi de la colþul gurii.
 Acidul Hialuronic PERLANE pentru remodelarea conturului feþei, a pomeþilor, a bãrbiei, corecþia ridurilor adânci, mãrirea buzelor.
Diferenþa între produse constã în dimensiunea
particulelor din gel. Toate produsele conþin acid hialuronic stabil 20 mg/ml ºi soluþie fiziologicã de Na Cl.
Produsele se livreazã în seringi sterile ºi aratã ca un
gel incolor, transparent ºi vâscos. Pentru rezultate optime se pot combina produsele.
Unul din importantele aspecte la Acidul Hialuronic, este cã efectul este de lungã duratã, însã nu permanent. Cât dureazã efectul depinde la fiecare persoanã în parte, de mulþi factori cum ar fi vârsta, tipul
de ten, stilul de viaþã, tonusul muscular, precum ºi tehnica injectãrii. Particulele de gel sunt absorbite atât de
încet încât aveþi timp pentru tratamente de întreþinere
a efectului.
În cazul remodelãrii buzelor se recomandã la 6
luni repetarea injectãrii. Injectarea se poate repeta de
câte ori doriþi, combinatã cu alte tratamente;

Concluzii
Acidul Hialuronic este o alternativã plinã de satisfacþii pentru îmbunãtãþirea aspectului dumneavoastrã, cu rezultate de duratã. Nu sunt necesare teste ºi
analize prealabile.
Procedura dureazã 30 de minute ºi se realizeazã
sub anestezie localã. Nu necesitã o pregãtire în prealabil a pacienþilor, se realizeazã în ambulator, în condiþii de siguranþã pentru pacienti, de cãtre chirurgi
plasticieni cu experienþã.

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

www.saptamanamedicala.ro
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FARMACOLOGIE

Vitaminele ]i rolul lor
în dezvoltarea copilului
La ce folosesc vitaminele? Sunt necesare pentru a ajuta la realizarea sutelor de reacþii chimice
care stau la baza menþinerii unei sãnãtãþi bune. Mi-

neralele ajutã mai ales la creºterea dinþilor ºi a oaselor. De asemenea, ele influenþeazã pozitiv ºi activitatea celularã.
Vitaminele A, D, E ºi K pot fi stocate de corp. De
aceea, ele nu trebuie sã fie consumate zilnic. În
schimb, vitaminele C, B1, B2, B3, B6, B12 ºi acidul
folic nu pot fi stocate ºi pãrasesc foarte repede
organismul. Aºa se explicã faptul cã alimentele
care conþin aceste vitamine trebuie mâncate zilnic
pentru a acoperi necesarul.
 Vitamina A are rol antiinfecþios, de protecþie
a mucoaselor ºi pielii. Aceasta protejeazã organismul împotriva infecþiilor ºi chiar reduce riscul apariþiei cancerului sau a altor boli. Aceastã vitaminã este un catalizator implicat în maturizarea celulelor ºi a þesuturilor; în mod particular,
asigurã sãnãtatea pãrului, unghiilor ºi pielii copilului dvs. Necesarul de vitamina A poate fi
asigurat prin consumul de morcovi,legumele ºi
fructele colorate în galben ºi portocaliu.
În timp ce prea multã vitamina A din produse de origine animalã - de exemplu ficatul -,
poate determina probleme de sãnãtate, este
aproape imposibil sã supradozaþi vitamina A
prin consumul de legume ºi fructe – de aceea,
nu vã îngrijoraþi dacã copilul dvs. mãnâncã
“prea mulþi” morcovi.
 Vitamina D, denumitã de asemenea ºi
antirahiticã, este vitalã în metabolismul calciului ºi al fosforului ºi în procesul de formare a
osului în creºtere (osteogeneza).
Sursa de vitamina D în alimentaþie este redusã, ea gãsindu-se în cantitãti mici în unt, lapte, gãlbenuº de ou. Uleiul de ficat de peºte conþine cantitãþi mari, însã acesta nu este utilizat
ca aliment, ci mai degrabã ca medicament. Din
cauzã ca nou-nãscutul nu poate acumula rezerve de vitamina D nefiind expus prea mult la
soare, este necesar sã se facã profilaxia rahitismului încã din primele douã sãptãmâni de
viaþã. Vitamina D este singura recomandatã
sub formã medicamentoasã chiar de la naºtere.
 Vitamina C ajutã la formarea celulelor
roºii ale sângelui, la dezvoltarea oaselor ºi þesuturilor. De asemenea, ajutã la întãrirea gingiilor ºi a vaselor de sânge, reducând învineþirea
în cazul loviturilor sau rãnilor. Vitamina C ajutã
la cicatrizarea rãnilor, întãrind sistemul imunitar ºi totodatã previne apariþia infecþiilor.
S-a demonstrat cã administrarea de vitamine sau polivitamine în cantitãþi mari este
periculoasã ºi poate duce la apariþia unor stãri
toxice. De aceea, este de preferat ca transferul
lor în organism sã se facã prin intermediul alimentelor care le conþin, fapt ce contribuie la o
cât mai eficientã asimilare.
 Centrul medical Bio Terra Med
www.bioterramed.ro
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Tulbur/rile de static/
ale coloanei
vertebrale
Exerci[ii posturale
]i kinetoterapie corectiv/ (1)
Dr. Tache
Georgiana-Ozana,
Medic primar recuperare
medical/,
Doctor în }tiin[e medicale
0723.626.289

rintre tulburãrile posturale sau de staticã vertebralã ale coloanei menþionam scolioza, cifoza,
cifoscolioza, hiperlordoza ºi posibilele combinaþii ale acestora.
Schema sistematicã a tratamentului unei deviaþii
a coloanei vertebrale cuprinde, în primul rând, exerciþiile de redresare posturalã, care vizeazã mobilizarea
coloanei vertebrale ºi reducerea lordozei, cifozei ºi a
eventualei scolioze, prin înclinãri laterale ºi întinderi
în lungime, posturi delordozante, presiuni directe pe
cifozã, tracþiuni cu membrul superior corespunzãtor
concavitãþii scoliozei, reechilibrarea bazinului, printr-o
talonetã în cazul dismetriei membrelor inferioare, tratamentul ortopedic pasiv, cu aparate care menþin coloana vertebralã în poziþia ei fiziologicã (corset, ortezã); în al doilea rând, exerciþiile privind tonifierea în
poziþie corectatã a coloanei vertebrale, altfel spus,
tonifierea musculaturii paravertebrale prin contracþii
analitice, asimetrice sau simetrice. Tratamentul
chirurgical se aplicã doar dacã este necesar ºi recurge la artrodeza vertebralã, dupã cum menþioneazã literatura de specialitate.
Concret, în situaþia tulburãrilor de staticã vertebralã, în prima fazã se recurge la adoptarea posturii hipercorectate, ca urmare a conºtientizãrii defectelor posturale, iar în faza a doua se încep programele de kinetoterapie corectivã, care vizeazã tonifierea musculaturii spatelui ºi a centurilor scapulohumeralã ºi pelvinã, promovând miºcarea ºi tonifierea musculaturii în cadrul lanþurilor cinematice.
Dacã gradele de curburã sunt accentuate ºi nu pot
fi redresate nici pe calea kinetoterapiei ºi nici prin
purtarea corsetului, atunci se recurge la intervenþia
chirurgicalã de corecþie.
De reþinut, faptul cã singurul tratament care
acþioneazã direct asupra deviaþiei de coloanã este
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kinetoterapia (gimnastica medicalã). Kinetoterapia
poate fi urmatã sau precedatã de masajul terapeutic.
De asemenea, programele de kinetoterapie cãrora li
se adaugã ºi programele de electrogimnasticã sau
gimnasticã pasivã dau rezultate spectaculoase dacã
exerciþiile sunt bine alese, iar electrozii de electrosimulare sunt corect aplicaþi. Tratamentul kinetic este
de lungã duratã ºi se efectueazã în general în mai
multe luni sau ani, în funcþie de vârsta ºi deformaþiile
prezente.
Nu se pierde din vedere faptul cã, în prima faza a
tratamentului, se face o evaluare a defectelor apãrute
ºi conºtientizarea acestora în fata oglinzii, urmatã de
exerciþii posturale, care merg de la poziþia obiºnuitã ºi
incorectã la cea corectã, prin menþinerea poziþiilor corectate pe parcursul exerciþiilor. Faza a doua este cea
corectivã, prin elaborarea unui program de kinetoterapie (gimnasticã medicalã) de cãtre un kinetoterapeut. Deviaþia nediagnosticatã ºi netratatã la timp va
duce la modificãri ireversibile ale coloanei, care vor
putea fi soluþionate cu ajutorul intervenþiei chirurgicale.
Existã diferite tehnici de corectare a scoliozei. De
exemplu, tehnica a lui Ledent ºi Roederer, constã în
deplasarea spre partea corectoare a unui segment de
corp, iar aceastã translaþie se face þinând membrele
superioare lateral, pentru a putea corecta poziþia trunchiului. Tehnica Niederhoffer se bazeazã pe folosirea
tensiunilor izometrice în tratarea atât a scoliozei cât ºi
a diverselor discopatii ºi spondiloze. Pentru scoliozele
cu o curburã de 30-50/60 grade, se apeleazã la tratamentul ortopedic. Pentru scoliozele idiopatice se mai
foloseºte corsetul Milwaukee, care face extensia ºi
derotarea coloanei vertebrale în mod activ. În timpul
purtãrii corsetului este indicatã efectuarea exerciþiilor
de kinetoterapie pentru abdomen ºi coloana vertebralã, dar ºi miºcãrile de respiraþie.
continuarea în ediþia urmãtoare

19

PSIHIATRIE

Reac[ia traumatic/
- Starea de ]oc venimentele traumatogene au drept consecinþã, de regulã, tulburãri care corespund
sindromului de stres psihotraumatic sau
altor simptome din spectrul traumei.
Ca o regulã de bazã, se poate porni de la faptul
cã, dupã evenimente de un nivel mediu de stress,
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 desfãºurarii temporale,
în practica clinicã s-au adeverit secvenþa faza de
ºoc, faza de acþiune ºi faza de
întremare.
 Faza de ºoc. 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 aceea urmeazã adesea negarea. Cei afectaþi nu pot
sã creadã ce li s-a întâmplat.
Adesea, este negat ºi faptul cã
s-au simþit ameninþaþi sau cã 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.
 Faza de acþiune. 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 instituþii, precum
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
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Medic primar
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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 stress 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 experienþa 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.
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Medicina nuclear/:
ce este ]i în ce afec[iuni este util/
Dr. Adriana Rimbu
Medic primar Medicin/
Nuclear/
Medic specialist
Radiodiagnostic
Doctor \n ]tiin[e medicale
Vicepre]edint/ a Societ/[ii
Rom`ne de Medicin/ Nuclear/
0724.201.203; 0763.337.493

ste o specialitate imagisticã de sine stãtãtoare
aparþinând domeniului IMAGISTICII FUNCÞIONALE (alãturi de Imagistica prin Rezonanþã
Magneticã Funcþionalã), ºi constã într-o evaluare vizualã
ºi, uneori, cuantificabilã, a funcþiei unui organ sau sistem, cu ajutorul unui trasor radioactiv specific. Este
complementarã tehnicilor imagistice MORFOLOGICE,
ANATOMICE care utilizeazã radiaþii X (radiologie, computer tomografie),dar ºi celor neiradiante (ecografie,
imagisticã prin rezonanþã magneticã).
Medicina nuclearã utilizeazã proprietãþile unei
substanþe radioactive legate de o moleculã medicamentoasã, cu formarea unui radiofarmaceutic, atât în
scop diagnostic cât ºi în tratament. În ultimii 50 de ani
a devenit un element esenþial nu numai pentru diagnosticarea diferitelor afecþiuni, ci ºi pentru tratarea lor
ºi ne referim, în special, la cele oncologice.
Radiofarmaceuticele sunt administrate prin injecþie intravenoasã ºi, datoritã proprietãþilor lor, se vor
concentra într-un anumit þesut. Prin dezintegrare la
nivelul corpului, vor emite radiaþii gamma cu timp scurt
de viaþã, detectate cu ajutorul gamma camerei, obþinând imaginea þesutului investigat - imagine scintigraficã.
Cel mai utilizat radiotrasor este acum Technetium
99m, cu timp de înjumãtãþire fizic de 6 ore, energie
gamma joasã ºi permite, prin legarea de numeroase
farmaceutice, explorarea majoritãþii organelor ºi sistemelor organismului uman, în scopul obþinerii unui diagnostic cât mai precoce.
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Examenele scintigrafice pot fi utile pentru:
 Investigarea prezenþei metastazelor osoase (în
special în neoplasmele pulmonare, sân ºi prostatã), a
fracturilor, infecþiilor osoase, a tumorilor osoase primitive, a distrofiilor osoase, a artritelor etc;
 Evaluarea funcþiei tiroidiene pentru detecþia
unei tiroide hipo- sau hiperfuncþionale, a funcþionalitãþii nodulilor tiroidieni („calzi” sau „reci”), detecþia adenoamelor/hiperplazii paratiroidiene;
 Analiza funcþiei renale, chiar ºi pentru fiecare
rinichi în parte ºi chiar la niveluri mari ale creatininei;
 Evaluarea funcþiei cardiace ºi a perfuziei
miocardice (în repaus ºi în condiþii de stres) în cardiopatia ischemicã, la pacienþii cu modificãri EKG ºi precoronarografie, la cei care au suferit un infarct miocardic acut, la cei cu intervenþii chirurgicale cardiace ºi
la care se pune problema unei restenozãri, evaluarea
prezenþei „miocardului hibernant” etc;
 Evaluarea perfuziei pulmonare (cu diagnostic în
trombembolismul pulmonar, evaluarea preoperatorie a
rezervei respiratorii la pacienþii cu cancer pulmonar
care urmeazã sã suporte intervenþii chirurgicale tip
pneumectomie/lobectomie);
 Evaluarea afecþiunilor digestive: evaluarea patologiei glandelor salivare, a afecþiunilor cãilor biliare,
detectarea diverticulului Meckel, identificarea locului
unei hemoragii intestinale etc;
 Evaluarea perfuziei cerebrale cu diagnosticul
diferenþial al demenþelor, a patologiei psihiatrice, determinarea focarelor epileptice, diagnosticul de moarte
cerebralã; cu radiotrasori specifici se evalueazã sindroamele extrapiramidale cu diagnosticul de boala
Parkinson, tumorile cerebrale tip glioame etc.
Medicina nuclearã rãmâne o tehnicã imagisticã de
avangardã, cu o dinamicã de excepþie, în strânsã legãturã cu specialitãþile clinice, oferind informaþii funcþionale ale diferitelor afecþiuni.
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Cum vindec/m cu ajutorul
Medicinei Integrate Sciencemed
Medicina Integratã Sciencemed este o abordare
nouã, revoluþionarã a medicinei ºi aduce câteva concepte inedite:
Nu existã boli, ci pacienþi. Fiecare om este unic ºi
de aceea trebuie gândit un tratament individualizat,
unic pentru fiecare pacient. În cadrul Medicinei integrate Sciencemed se utilizeazã urmãtoarele metode
de tratament: terapie homeopaticã, de biorezonanþã,
fitoterapie, gemoterapie, terapie floralã Bach, terapia
de sintezã specificã medicinei clasice, acolo unde se
impune.
Pentru vindecare trebuie acþionat asupra întregului organism, nu doar punctual asupra unui organ sau
sistem bolnav. Medicina Integratã Sciencemed, acþioneazã în profunzime, asupra terenului persoanei, asupra sistemelor de reglare ale organismului, pentru a
reface starea primordialã de echilibru în care ar trebui
sã se afle fiinþa umanã. Medicina clasicã se limiteazã
cel mai adesea în a acþiona asupra consecinþelor bolii
ºi la atenuarea efectelor negative produse de ea în
organism. Ca urmare, diferã ºi rezultatele celor douã
tipuri de abordare medicalã în prevenirea recidivelor ºi
în menþinerea unei stãri de echilibru a organismului
pentru un termen mai lung.
Biorezonanþa permite verificarea corectitudinii alegerii tratamentului homeopatic, preparatului fitoterapic, gemoterapic sau a oricãrui alt preparat considerat
a fi necesar organismului. Ajutã la aprecierea posibilelor efecte secundare ale unui medicament de sintezã util la un moment dat.
Explorarea Electrosomatograficã ajutã la vizualizarea color ºi în valori, a efectelor medicamentului
homeopatic þi a efectului terapiei de biorezonanþã imediat dupã aplicare, precum ºi a efectelor de rãspuns
terapeutic al altor terapii.
Medicina Integratã Sciencemed este singura metodã medicalã prin care se poate detecta dezechilibrul
la nivel energetic sau la nivel celular ºi se poate interveni eficient pentru restabilirea echilibrului ºi recãpãtarea stãrii de sãnãtate chiar înainte de declanºarea
bolii în plan fizic.
Conceptul “ ªtiinþa în armonie cu natura” specific
medicinei integrate Sciencemed înseamnã utilizarea
celor mai noi descoperiri ºtiinþifice pentru a restabili
starea de sãnãtate a oamenilor ºi reuºeºte marea uni-
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ficare a metodelor medicale, preluând ce este mai bun
de la cele mai performante: homeopatie, biorezonanþã, electrosomatografie, fitoterapie, gemoterapie,
fãrã a neglija medicina alopatã.
Biorezonanþa Paul Schmidt este o terapie blândã,
care se aplicã doar în sensul ARMONIZÃRII dezechilibrelor, fãrã efecte adverse.
Terapia de armonizare urmãreºte o restabilire a
memoriei iniþiale a tuturor celulelor corpului uman, o
reaºezare în funcþiune a tuturor circuitelor energetice
de comandã, de execuþie ºi de control. ªedinþele de armonizare ºi tabletele impregnate energetic cu aceste
informaþii fundamentale, reprezintã o echilibrare a biorezonanþei endogene, din interiorul corpului nostru.
Cu ajutorul aparatului de biorezonanþã, se aplicã
la nivelul corpului oscilaþiile polarizate corespunzãtoare structurilor bolnave. Oamenii cu capacitate de polarizare slabitã sau absentã au nevoie de o armonizare
mai prelungitã a câmpurilor lor blocate. Terapia prin
biorezonanþã nu se adreseazã numai simptomelor organului lezat, ci simultan, centrilor aflaþi la comanda
organului respectiv, centrii nervoºi superiori.
Este foarte important sã controlãm influenþa câmpurilor perturbatoare înainte de a începe tratamentul.
De exemplu, o terapie corectã la un pacient care acasã
doarme cu radio-ul sub pernã este total anihilatã de
influenþa dezechilibrantã a radiaþiilor electromagnetice de la domiciliu. Terapia poate fi þintitã, dar sursa
de dezechilibru trebuie înlãturatã.
Iar câmpurile electromagnetice perturbante sunt
aproape imposibil de detectat de cãtre individ, ele
apãrând recent în evoluþia omenirii iar organismul încã
nu a avut suficient timp sã îºi creeze mecanisme de
apãrare împotriva lor.
Cu cât perioada de dezechilibru este mai mare, cu
atât timpul necesar pentru armonizare ºi obþinerea
precum ºi menþinerea echilibrului este mai mare, fiind
afectate câmpuri energetice mult mai vaste ale organismului.
Homeopatia acþioneazã prin reechilibrarea funcþiilor principale ale organismului, îndeosebi prin întãrirea apãrãrii imunitare. Studii efectuate au arãtat cã
acest lucru se realizeazã prin transmiterea unor me-
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saje de naturã electromagneticã cãtre celulele organismului dezechilibrat.
Acþiunea remediului homeopat nu depinde de numãrul de granule administrate, pentru cã este o acþiune calitativã ºi nu cantitativã. Remediile se administreazã sublingual, ceea ce ajutã ca principiul activ
al medicamentului sã se absoarbã direct în fluxul sanguin, evitând trecerea sa prin tubul digestiv ºi ficat.
Uneori, dupã administrarea iniþialã a remediilor
energetice homeopatice corecte, apare aºa-zisa
,,agravare terapeuticã” care nu reprezintã agravarea
bolii de fond propriu-zise, ci un rãspuns reacþional al
forþei vitale a organismului tratat care îºi amplificã activitatea de luptã contra bolii. Nu este un efect secundar deoarece remediul homeopatic acþioneazã prin
energie ºi informaþie ºi nu prin dozã ºi toxicitate. Reacþia iniþialã poate fi uneori neplãcutã, dar nu periculoasã pentru viaþã. Remediul energetic pe care pacientul îl primeºte reprezintã, de fapt, o forþã direcþionatã
spre stimularea apãrãrii imunitare ºi spre rearmonizarea întregii activitãþi celulare cu activitate tulburatã.
Legile vindecãrii din homeopatie sunt cunoscute
ca Legile lui Hering, vindecarea începând cu organele
vitale spre cele mai puþin importante, dinspre interior
spre exterior, de sus în jos ºi în odine inversã apariþiei
simptomelor.
Numeroase studii ºi cercetãri au ilustrat superioritatea remediilor homeopate comparativ cu tratamentele alopate. Remediile homeopate au efect biologic ºi
în laborator ºi în studii clinice. Nu sunt toxice ºi nu au
efecte secundare. Nu este necesarã administrarea lor
pe viaþã, ca în cazul multor tratamente clasice, decât
dacã sunt boli care deja au determinat leziuni tisulare
ireversibile.
Prin întreaga medicinã energeticã urmãrim realizarea unei stãri de confort a pacientului, creºterea stã-

rii sale de bine pe duratã lungã ºi scãderea dependenþei sale de tratamente de sintezã care sunt periculoase pe termen lung, lucru pentru care este nevoie
de timp ºi perseverenþa pentru a obþine rezultate stabile.
Spre deosebire de medicina alopatã, în care crizele se repetã cu aceeaºi intensitate sau chiar se agraveazã în ciuda tratamentului administrat cu aceleaºi
doze sau chiar cu doze crescute, în homeopatie scopul
este rãrirea progresivã a administrãrilor de remediu,
odatã cu rãrirea crizelor bolii de fond.
Cele mai spectaculoase rezultate se obþin în tulburãrile funcþionale. Acestea sunt rapid reversibile,
cum se întâmplã în majoritatea bolilor acute. La celãlalt capãt se aflã bolile organice (organele interne au
fost lezate profund) ºi care necesitã o atenþie ºi o rãbdare în abordare.
În plus, utilizarea remediilor constituþionale, bine
alese, este una dintre cele mai bune modalitãþi de a
preveni îmbolnãvirile, prin faptul cã ajutã cel mai bine
organismul sã se apropie de starea sa de echilibru
chiar ºi sub agresiunea diverºilor factori de mediu.
Originea remediilor homeopate nu este doar din
plante, aºa cum se crede deseori, ci ºi din regnul animal ºi din cel mineral.
Un principiu important al homeopatiei este administrarea unor ,,doze’’ foarte mici (infinitesimale), care
sã stimuleze forþa vitalã sã acþioneze în sensul ei fundamental de menþinere a vieþii, în caz contrar, aceasta
riscând sã fie anihilatã de medicamente, poluanþi ºi
stress. Aceste substanþe trebuie sã fie potenþate, dinamizate, moment în care informaþia substanþei iniþiale se transferã în moleculele de apã a cãror dispoziþie conformaþionalã se modificã caracteristic pentru
fiecare substanþã în parte. Medicamentul homeopatic
acþioneazã intrând în rezonanþã cu anumite frecvenþe
ale organelor dezechilibrate ale corpului.
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CANCERUL a mai pierdut un pas!
Efectul BioBran asupra organismului

Bio Bran/MGN-3 Arabinoxilan, probabil
cel mai puternic imunomodulator NATURAL
]i GMO free (nemodificat genetic)
ând sãnãtatea este la mijloc, trebuie sã ºtim ce
poate ºi ce nu poate sã facã un supliment nutritiv pentru noi. Nu strategiile de marketing trebuie
sã recomande un asemenea produs, ci doar dovezile.
Când avem în faþã situaþii care privesc viaþa ºi moartea, este mai bine sã utilizezi suplimente cu rezultate
documentate ºi de la companii care îºi pot susþine afirmaþiile fãcute la adresa produselor pe care le au, cu
materiale obþinute din cercetãri clinice, acceptate ºi
publicate.
DAIWA Pharmaceutical Co, Ltd., Tokyo, Japonia,
este o astfel de companie ºi puteþi fi convinºi cã, în urma studiilor efectuate, Bio Bran / MGN-3 Arabinoxilan
a dovedit cã poate stimula, mai puternic ºi mai eficient
decât probabil oricare alt produs, un sistem imunitar
slãbit din cauza stresului, a alimentaþiei nesãnãtoase,
a poluãrii ºi a altor factori care induc aceastã stare.

C

Ce este BioBran?
Bio Bran 1000/MGN-3 Arabinoxilan, supliment nutritiv natural ºi GMO free (nemodificat genetic), este
brevetat de pr. dr. Hiroaki Maeda - director de cercetare
ºi dezvoltare la Daiwa Pharmaceutical Co, Ltd, din
Tokyo, Japonia,- ºi utilizat din 1990 în diverse þãri de
pe glob (SUA, Japonia, Germania, Anglia, Spania, Italia
etc.). Dr. Mamdooh Gohoneum, profesor de imunologie la Drew, Universitatea de Medicinã ºi ªtiinte Medicale din Los Angeles, a realizat o mare parte din cercetarea privind rãspunsul imunologic al organismului
pentru suplimentul BioBran. El afirmã despre BioBran
cã este cel mai puternic imunomodulator cu care a
lucrat în ultimii 20 de ani.
Arabinoxylanul este o fibrã activã dieteticã, este
extrasã din tãrâþa de orez, prin hidrolizã parþialã enzimaticã, producând fracþiuni moleculare parþial solubile
care pot fi absorbite din intestine într-o cantitate semnificativã ca modulator limfocitar. Hidroliza este efectuatã cu un extract din ciuperca schiitake, utilizatã în
Japonia la tratamentul cancerului. Cu toate cã enzimele ciupercii Shitake sunt utilizate în procesul de fabricare pentru hidrolizã, nu existã niciun conþinut de
ciuperci mãsurabil în produsul final, astfel cã afecþiunile cu intoleranþã la ciuperci nu au niciun fel reacþie
negativã la aceasta.
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Atunci când organismul este slãbit sau într-o stare
de boalã, sistemul imunitar poate deveni suprasolicitat, iar activitatea celulelor imune poate deveni anevoioasã. Cercetãrile au dovedit ca BioBran/MGN-3 Arabinoxilan poate ajuta în mod considerabil la refacerea
mecanismului natural de distrugere a celulelor tumorale ºi la o creºtere puternicã a sistemului imunitar, astfel:
 creºte semnificativ ºi rapid activitatea limfocitelor, celulelor NK (Natural Killer cells, celule care distrug celulele canceroase) cu aproape 300%, dar ºi activitatea celulelor B (produc anticorpi) cu 200% ºi T (distrug celulele canceroase) cu 150%,
 stimuleazã creºterea producþiei de citokine
naturale precum Interferonii, Interleukinele, Factorii de
Necrozare a Tumorilor (TNF) ,
 induce creºterea Apoptozei ºi a calitãþii vieþii
(QOL).
Produsul BioBran 1000, în cei 20 ani de utilizare
ºi având o serie întreagã de studii care îl susþin
(www.chemomed.ro, www.daiwa-pharm.com,
www.jafra.gr.jp., www.biobran.org,
www.dhdeurope.sk.), ºi-a dovedit avantajele utilizãrii.

Indica[ii:

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

Beneficii:

 Puternic imunomodulator;
 Reduce în mod real efectele negative ale tratamentului chimioterapic ºi radioterapic;
 Efect rapid (la câteva zile de la administrare);
 Îmbunãtãþeºte cu adevãrat calitatea vieþii
(QOL);
 Efect antioxidant ºi antiinflamator;
 Uºor de administrat (pudrã solubilã sau tablete);
 Natural ºi GMO free (nemodificat genetic) indicat ºi vegetarienilor;

Sãptãmâna MEDICALÃ Nr. 126



23 februarie - 8 martie 2011

ONCOLOGIE
 Fãrã efecte secundare, nontoxic, indicat ºi pentru copii;
 Nu interfereazã negativ cu alte tratamente medicamentoase sau fitoterapice;
 Nu necesitã regim alimentar special;
 Susþinut de studii efectuate ºi publicate în Japonia, SUA ºi Europa;
 Calitate demonstratã în timp, utilizat cu succes
de peste 20 ani la nivel mondial.
 Înregistrat ºi în România

M?RTURII ÎN URMA UTILIZ?RII BIOBRAN
 Cancer de colon, pulmonar ]i sân
Sunt din Tecuci ºi doresc sã împãrtãºesc celor
care au nevoie, despre binefacerile miraculosului Bio
Bran. În iulie 2010 am fost diagnosticatã cu un cancer
de colon plus metastaze pulmonare ºi la sân. Tumora
din colon mãsura 7,3 cm. Am început imediat tratamentul recomandat de medici: radioterapie ºi chimioterapie. În acelaºi timp am început sã iau ºi Bio Bran
având confirmarea unui medic oncolog cã pot sã fac
asta. Tratamentul oncologic a durat cinci sãptãmâni,
iar eu am putut sã-l suport uºor. Bio Bran iau în continuare ºi mã simt bine.Tumora mea din colon a scãzut
cu 3 cm, nu mai sunt propusã pentru operaþie. Mã simt
bine ºi cred ca Bio Bran-ul mã ajutã.

 Cancer la sân ]i plãmâni

Mã numesc P.E am 61 de ani ºi sunt din Calafat.
Acum ºase ani am fost diagnosticatã cu cancer la sân
gradul 3. Am fost operatã dar dupã cinci ani de la operaþie boala a recidivat. Ma simþeam foarte rãu, nu mai
aveam poftã de mâncare, putere ºi nici poftã de viaþã.
Nu puteam sã fac nici un efort deoarece oboseam
foarte tare.
În urma analizelor ºi tomografului am fost diagnosticatã cu noduli metastazici intercostali, subclaviculari
ºi la plãmâni. Medicul nu le-a dat copiilor prea multe
speranþe, urmând sã rãmân în spital pentru tratamentul cu chimioterapie, dar am cautat ºi soluþii alternative
cu chimioterapia descoperind astfel BIO BRAN 1000
Sunând la numãrul postat pe site am obþinut mai
multe informaþii de la compania Chemomed despre
modul în care acþioneazã BIO BRAN ºi astfel am hotãrât sã îl achiziþionãm. Dupã câteva luni de chimioterapie în paralel cu BIO BRAN m-am simþit din ce în ce
mai bine iar rezultatul analizelor mi-a dat ºi mai multe
speranþe. Starea mea începuse sã se îmbunãtãþeascã
putând astfel sã fac scurte plimbãri ºi reuºind chiar sã
ajung la greutatea pe care o aveam de obicei.

Astãzi, la un an de la urmarea tratamentului de
chimioterapie împreunã cu BIO BRAN 1000, rezultatele analizelor au fost uimitoare, nodulii gãsiþi acum un
an au dispãrut complet. Fiind foarte mulþumitã de rezultatele acþiunii BIO BRAN-ului m-am decis sã îl iau în
continuare deoarece mã ajutã sã mã simt foarte bine.

 Cancer ovarian

Mã numesc M.T. sunt din Deva, am 61ani ºi în 9
martie am fãcut trei ani de la operaþie. Cu trei ani
înainte mi s-a pus diagnosticul de neoplasm ovarian
bilateral, apoi puþin mai târziu s-a completat cu stadiul
3. Aceste zile au fost cele mai cumplite zile din viaþa
mea. Deci, am fost operatã, apoi am fãcut chimioterapia cu taxol ºi carbo, medicamente cu multe efecte
secundare.
Încã de la aflarea diagnosticului, copiii mei au cãutat pe internet sã afle totul, sau cât mai multe despre
aceastã boalã. Am avut avantajul ca unul este medic ºi
amândoi ºtiu câteva limbi strãine ºi în plus am vorbit
deschis despre cum sã încerc sã lupt cu boala. Aºa am
aflat de existenþa BIO BRAN 1000 / MGN3-lui, pe care
l-am cumpãrat la început din Canada, apoi din Anglia
ºi acum din România, produs care m-a însoþit de la începerea chimioterapiei pânã azi. Consider cã în tot
acest timp faptul cã m-am simþit relativ bine, cã mi-am
putut continua activitatea, ca în toþi aceºti ani am avut
un marker în valorile normale s-a datorat în mod
deosebit BIO BRAN-ului.
Accesând www.chemomed.ro veþi putea citi cartea
,,BioBran ºi lupta pentru creºterea sistemului imunitar.
Imunomodulaþia ºi beneficiile sale pentru bolnavii de
cancer” ºi viziona filmul ,,Arabinoxilan (BioBran) ºi imunitatea umanã”, precum ºi alte studii efectuate cu
BioBran.

Achiziþionând un pachet de
tratament standard de 4 cutii
Bio Bran 1000, veþi plãti doar 3 cutii.
Ofertã valabilã pânã la 31 martie 2011
în limita stocului
Puteþi achiziþiona BioBran 1000 (250)
din farmacii, inclusiv din farmaciile DONA
sau CONTACTAÞI IMPORTATORUL!

ªansa unui nou început!

Unic importator: CHEMOMED Intertrading SRL, Bucuresti,
Tel: 021 332 7102; 332 7164, Mobil: 0723 646 710;
e-mail: medici@chemomed.ro
Vizitaþi: www.chemomed.ro; www.daiwa-pharm.com;
www.jafra.gr.jp; www.dhdeurope.sk; www.biobran.org
www.saptamanamedicala.ro
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AYURVEDA

Echilibrul hormonal,
factor decisiv
\n comportamentul
de zi cu zi
ormonii sunt substanþe biochimice secretate de
glandele endocrine sau de alte þesuturi, care
transmit informaþii de la un organ sau þesut la
altul, stimuleazã ºi coordoneazã activitatea anumitor
organe sau a întregului organism. De hormoni auzim
mai des în adolescenþã, când organismul trece prin
niºte schimbãri majore care stârnesc o adevãratã revoluþie în organism ºi comportament.
Prinse în iureºul zilnic, prea puþine femei îºi amintesc cã ar trebui sã aibã grijã de propriul organism.
Micile vicii – cafeaua, tutunul, alcoolul - cresc riscul
apariþiei dezechilibrelor hormonale. Stilul de viaþã influenþeazã producþia de hormoni a organismului. Organismul unei femei suprasolicitate va produce un exces
de testosteron ºi va duce la o tendinþã de masculinizare a femeii, vizibilã mai ales printr-un comportament
mai violent. La polul opus sunt femeile sedentare: în
afarã de excesele alimentare, ele sunt supuse unei
producþii excesive de progesteron, hormon care accentueazã laturile tipic feminine, în special labilitatea
emoþionalã, stãrile de depresie, plus schimbãrile la nivel fizic, cum ar fi excesul de greutate.
Un alt factor care favorizeazã dezechilibrele hormonale este menopauza, care creºte riscul de osteoporozã, labilitatea emoþionalã ºi excesul de greutate.
Ignorarea dezechilibrelor hormonale nu este deloc
indicatã, doarece acestea ne schimbã comportamentul, ne influenþeazã starea de sãnãtate, relaþiile cu ceilalþi.
Cu puþinã grijã ºi cu un efort minim se pot preveni
aceste neplãceri care ameninþã echilibrul fragil al organismului feminin.
Remediul ayurvedic SHE CURE (sub formã de tablete sau
sirop), este obþinut dintr-un
amestec de plante medicinale
cunoscute pentru efectele lor
benefice asupra organismului ºi
restabilirea echilibrului hormonal al femeilor.
SHECURE tablete este un
tonic general, vitaminizant, mineralizant cu acþiune asupra
metabolismului, sistemului nervos ºi endocrin. Creºte capacita-

H
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tea de adaptare a organismului la
stres ºi suprasolicitãri, tonificã sistemul nervos, înlãturã depresia ºi
anxietatea. Este un excelent tonic
al aparatului genital feminin, contribuind la menþinerea sãnãtãþii
genitale a femeii. Este eficient în
prevenirea ºi combaterea durerilor
premenstruale ºi menstruale ºi regleazã activitatea secretorie a
glandelor mamare. Este util în infecþii urogenitale (uretrite, cistite,
vaginite, leucoree). Totodatã, Shecure tablete are un important efect
antiinflamator, antitumoral, stimulent digestiv ºi hepatoprotector. Acest preparat completeazã efectele
benefice ale produsului SHECURE sirop.
SHECURE sirop este obþinut din plante medicinale
presate la rece cu proprietãþi tonice, revitalizante, purificatoare, imunostimulente ºi afrodisiace. Participã la
menþinerea echilibrului hormonal feminin, normalizeazã ovulaþia, menstruaþia ºi galactogeneza.
Este eficient în combaterea menstruaþiilor abundente ºi dureroase, în prevenirea ºi combaterea infecþiilor urogenitale feminine ºi a litiazei renale. Eliminã
stãrile neplãcute apãrute în perioadele premenstruale
ºi menstruale: irascibilitate, disconfort, nervozitate,
dureri în zona pelvianã sau în zona spatelui, depresie
etc. SHECURE sirop asigurã energia necesarã susþinerii unor eforturi intense, fizice ºi psihice, asigurând
adaptarea organismului la aceste condiþii.
Toate produsele firmei STAR INTERNATIONAL MED
sunt obþinute din plante medicinale native din India,
cultivate în condiþii ecologice ºi prelucrate prin procedee tehnologice netermice, la standarde internaþionale de calitate (ISO), fiind avizate de I.B.A.
PRODUSELE SE GÃSESC ÎN TOATE FARMACIILE ªI
UNITÃÞILE PLAFAR DIN BUCUREªTI ªI DIN ÞARÃ
SAU ÎN MAGAZINUL PROPRIU DIN BD. CAROL I NR. 46
(VIS-A-VIS DE BISERICA ARMENEASCÃ)
Star International Med
www.ayurmed.ro
natural@star-ayurveda.ro
Tel./Fax: 021.313.94.81
021.303.80.44; 021.311.33.11
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TERAPII COMPLEMENTARE

Cum s/ trat/m gripa
Se manifestã ca o infecþie a cãilor respiratorii
însã poate include în tabloul clinic ºi alte elemente
(afectare hepaticã, hematologicã, neurologicã etc).
Evoluþia gripei este imprevizibilã fiind influenþatã de virulenþa tulpinii virale, de nivelul stãrii imunologice la pacientul bolnav ca ºi de contextul clinic.
Agentul etiologic este virusul A sau B care poate
fi reactivat în sezonul rece.
Epidemiile de gripã nu pot fi prevãzute. Transmiterea bolii se face prin picãturile de salivã din aer.
Pacientul transmite boala cu 2 zile înainte de apariþia ei ºi încã 5 zile dupã debutul ei.
Tratamentul gripei include regimul igieno-dietetic, administrarea de medicaþie aferentã ca ºi monitorizarea atentã a evoluþiei clinice.
Debutul bolii gripale poate fi mai atenuat sau
mai brutal, cu febrã, cefalee, fotofobie, mialgii, astenie fizicã marcatã, catâr nazal, tuse uscatã, inapetenþã, greaþã, vãrsãturi, diaree, conjunctive injectate.
Complicaþiile gripei pot fi minore sau majore.
Cele majore sunt miocardita, encefalita, pneumonii
secundare cu evoluþie gravã spre insuficienþã respiratorie cu indicaþie de protezare ventilatorie, etc.
Nu trebuie uitatã prezenþa grupelor de bolnavi
cu risc crescut: cardiaci, bolnavi cronici de boli
respiratorii, diabetici, imunodeprimaþi, femeile gravide mai ales în primele 3 luni (risc teratogenic).
Bolnavul gripat necesitã monitorizare atentã
pentru a preveni deshidratarea, convulsiile, insuficienþa respiratorie, complicaþiile bacteriene pulmonare.

Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele
Elidor

Protocolul Elidor pentru bolile gripale implicã administrarea de Flualgin (Elidor) 3-6 comprimate pe zi
sau de Lizovir (Elidor) 3-6 comprimate pe zi, pentru
a diminua simptomatologia zgomotoasã.
Pentru creºterea imunitãþii recomandãm Echinaceea plus propolis Flualgin (Elidor) 3-6 comprimate pe zi.
Siropul expectorant Pulmo-Expres (Elidor) are în
compoziþie urmãtoarele plante:
 Cãtinã cu efect puternic antioxidant, antitermic.
 Cetraria cu efect antitermic, fluidifiant bronºic, antibiotic natural, imunostimulator
 Propolis – antibiotic natural, imunostimulator
 Muguri de Plop – antibiotic natural, antitermic
 Iarba Mare – antispastic, emolient, fluidifiant, antibiotic natural, antiinflamator
 Isop – antitermic, antiseptic, expectorant,
bronhodilatator, sudorific
Administrarea abundentã de lichide este necesarã pentru a acoperi pierderile (ceai, supe, suc de
fructe, etc.).
Aplicarea de Ortogel (Elidor) precedat de Frecþia
Elidor conferã acestui protocol un element important antiinflamator ºi de neutralizare a mediatorilor
inflamaþiei.
Aplicaþii cutanate repetate (câte 3 – 4 sedinte
pe zi) pot opri reacþia febrilã, gravã ºi pot îndrepta
evoluþia pacientului spre însãnãtoºire.
Tratamentul dureazã câteva
zile în care starea generalã se
îmbunãtãþeºte vizibil.
În cazul în care tabloul gripei
se agraveazã, un consult de specialitate (internist, infecþionist)
poate completa tratamentul.

www.elidor.ro Telefon: 021.335.95.63
www.saptamanamedicala.ro

Pentru informa[ii
suplimentare
pute[i contacta
Farmacist Mioara Duglea,
Farmacia Afina:
0744 622 587
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ditatea gastricã prin neutralizarea secreþiei gastroduodenale ºi susþine astfel buna funcþionare a tractului digestiv; are efect antispastic ºi uºor sedativ.

TERAPII COMPLEMENTARE

For[a vindec/toare
a microalgelor
 Alge albastre-verzi sunt cele mai vechi organisme vegetale cunoscute. Se presupune cã în urmã
cu 300 de milioane de ani au colonizat Pãmântul,
contribuind la generarea oxigenului atmosferic.
Spirulina (Spirulina platensis) este o algã cu un
conþinut bogat în pigmenþi clorofilieni, proteine, aminoacizi esenþiali, hidraþi de carbon, acizi graºi (dintre aceºtia cel mai important fiind acidul alfa linoleic), carotenoizi, vitamine, steroli ºi compuºi minerali.
Spirulina este un supliment alimentar ecologic
pur. Ea conþine peste 50 de principii bioactive care
intervin în reglarea tuturor funcþiilor organismului,
prezentând rol antitoxic, prin facilitarea eliminãrii
metalelor grele, toxinelor; normalizeazã schimburile
de substanþe la nivel celular; acþiune antioxidantã;
creºte capacitatea de apãrare a organismului; este
beneficã în afecþiuni oculare; hipolipemiant ºi hipoglicemiant; controleazã senzaþia de foame ºi pofta
de mâncare; ajutã procesele digestive.
Dr. Ionuþ Moraru vã PROpune urmãtoarele produse pe bazã de spirulinã: Spirulina, Spirulina Plus®
ºi Spirulina Vârstei a III-a® .
 Algele roºii reprezintã unul dintre cele mai
vechi grupuri de eucariote din punct de vedere filogenetic.
Algele roºii au forme ºi dimensiuni variabile, de
la câþiva microni pânã la 1 m lungime ºi pot popula
mãrile ºi oceanele pânã la 175 m, adâncime la care
pãtrund doar razele ultraviolete ale soarelui, ce pot
fi absorbite de pigmentul ficoeritrina - specific
algelor roºii. Produse care au la bazã alge roºii:
Lithothame (Lithothamnium calcareum) - este o
algã roºie, cu un conþinut bogat
în minerale ºi oligoelemente
perfect asimilabile de organismul uman, fiind astfel de ajutor
în cazul carenþelor de calciu, fier
ºi magneziu. Carbonatul de calciu este un bun antiacid, reduce
aciditatea gastricã, fiind indicat
ºi în afecþiuni reumatismale.
Antiacid® - Produs nou, compus din lithothame, roiniþã, salcâm, argilã ºi opunþia, scade aci28

 Algele verzi - Chlorella (Chlorella vulgaris)
este o algã verde cu un conþinut bogat în proteine ºi
alþi compuºi care susþin procesele metabolice ale
organismului ºi îl susþin în perioade caracterizate de
o imunitate scãzutã. Are contribuþie în alimentaþie
prin aportul mare de fibre celulozice, acestea accelerând tranzitul intestinal, fiind astfel de ajutor în cadrul programelor de detoxifiere ºi/sau remodelare
corporalã. Clorofila acþioneazã ca protector al membranelor celulare, reducând efectul nociv al radicalilor liberi; favorizeazã regenerarea celularã. De asemenea, chlorella are un conþinut mare de calciu,
magneziu, fier ºi iod (de ajutor în cazul carenþelor
acestor minerale).
A nu se consuma de persoanele cu dereglãri ale
glandei tiroide!

Spirulina & Chlorella® - Produsul mãreºte performanþele sportive; este adjuvant în curele de slãbire.
Fier biologic® (sub formã de capsule ºi sirop pe
bazã de miere) - pe lângã chlorella conþine ºi mãceº,
care are un conþinut mare de vitaminã C, crescând
puterea de apãrare a organismului; favorizeazã absorbþia fierului. Adaosul de ginseng susþine mecanismele naturale de apãrare. Produsul este benefic
în cazul carenþelor de fier.
Produsele prezentate mai sus sunt disponibile
în farmacii ºi plafare.
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UNIT?{I MEDICALE
Clinici medicale

MATE FIN MEDICAL

Str. Maior Ion Coravu, nr. 20,
sector 2, Bucureºti
Tel: 021.310.16.52;
021.310.17.52;
0733.611.469
office@matefinmedical.ro
www.matefinmedical.ro
SCINTIGRAFIE
Scintigrafie tiroidã
Scintigrafie renalã
Scintigrafie pulmonarã
Scintigrafie osoasã
Scintigrafie cu mibi
Scintigrafie cu hematii
marcate, hemoragii
gastrointestinale, Muga
Scintigrafie glande salvare
Scintigrafie diverticul Meckel
Scintigrafie celebralã
ECOGRAFIE
Ecografii uzuale
Ecografie mamarã, pãrþi moi,
pediatricã, sarcinã,
transvaginal

GRAL MEDICAL

Str. Traian Popovici (fosta
Unitãþii) nr. 79-91, sector 3,
Bucureºti
Tel./Fax: 021/323.00.00 (02)
Mobil: 0724.242.259
www.gralmedical.ro
office@gralmedical.ro
Consultaþii ºi investigaþii de
specialitate
Analize medicale de
laborator
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Imagisticã medicalã
(radiologie, CT, RMN,
mamografie)
Radiologie dentarã
Abonamente de sãnãtate
Medicina muncii
Spitalizare de zi (Dializã,
Litotriþie, Tratamentul
Pintenilor Calcaneeni,
Tratamentul Rãnilor
Deschise, Radioterapie ºi
Chimioterapie)

Chirurgie esteticã

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

Oftalmologie
AMA OPTIMEX
Str. Toamnei, nr. 54, sector 2
Tel: 021-610 36 47;021-211
16 22;0723 889 315;0372
708 708
Fax: 0372 708 733
E-mail: office@amaoptimex.ro
clinica@cataracta.ro
www.amaoptimex.ro
•Investigatii oftalomologice:
Biometrie, Ecografie,
Tonometrie oculara, Examen
de camp vizual computerizat,
Pahimetrie, Dioptron,

Centrele Medicale
HIPERDIA
ªI PROLIFE

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

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

Keratometrie, Determinarea
diametrului pupilar,
Determinarea diametrului
corneean, Topografie
corneeana, Biomicroscopie
Speculara (masurarea
celulelor endoteliale)
•Operatii: de Cataracta, de
Glaucom, de Pterigion, de
Strabism, ale Pleoapelor.
Reducerea dioptriilor
cu laser - LASEK, PRK
(miopie, hipermetropie, astigmatism), reducerea dioptriilor
forte
(miopie, hipermetropie)
•Tratamente Laser
•Tratamentul DMLV
(degenerescenta maculara
legata de varsta)
•Analize necesare pentru
operatie:
Hemoleucograma,Coagulogra
ma, Glicemie, Uree, VSH,
AST, ALT, Bilirubina totala,
HVB, HVC, HIV, Consult cardiologic, EKG,dispozitive de
ajutor vizual pentru slab
vazatori
•Optica Medicala

•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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