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ortopedie

Protezarea genunchiului
are rezultat pe viață

Î

n România, în 2018, s-au făcut, potrivit Registrului național de Endoprotezare, 4.650 de operații
de protezare a genunchiului. Anul acesta, de la 1
ianuarie până la 1 august au fost deja efectuate
2.338 astfel de intervenții.
Specialiștii estimează că numărul celor care au
nevoie de acest tip de protezare este chiar și de 3 ori
mai mare decât numărul intervențiilor efectuate propriu-zis.
Proteza totală de genunchi presupune înlocuirea
cartilajului articular degradat de la nivelul celor trei
componente ale genunchiului cu proteze metalice și
de plastic. Mai exact, protezarea totală înseamnă: 1.
Componenta femurală – proteză metalică; 2. Componenta tibială – proteză metalică; 3. Despărțitor de polietilenă – proteză de plastic, care facilitează mișcarea
de flexie/extensie a genunchiului, face legătura între
cele două componente metalice
Protezarea personalizată de genunchi. Acest tip de
intervenție nu presupune o proteză personalizată, ci o
abordare chirurgicală unică.
Tehnologia și tehnica medicală au evoluat atât de
mult în ultimele decenii încât o proteză de șold sau de
genunchi te poate ține și... o viață. Depinde de operație,
de momentul în care e pusă proteza și de tipul acesteia. Acum, cel mai amplu studiu în domeniu reconfirmă
asta. 8 din 10 proteze de genunchi și 6 din 10 proteze
de șold sunt schimbate după mai bine de 25 de ani, potrivit unui studiu Lancet făcut pe 500 de mii de pacienți.
E o medie statistică mult mai bună decât se așteptau
cei mai mulți specialiști.
Cât de grea e operația pentru protezarea genunchiului? Dar recuperarea? Intervenția chirurgicală
durează 1-2 ore. Dar, pregătirea pre operatorie este
extrem de importantă. Mai exact, e nevoie de o serie
de radiografii sau examen RMN pentru ca medicul nu
doar să știe exact starea genunchiului cu probleme,
dar și să planifice millimetric intervenția chirurgicală.
Chiar la 24 de ore după operație, pacientul poate să
meargă cu ajutorul unui cadru de mers. Spitalizarea
durează între 3 și 7 zile, timp în care se administrează
tratament cu antibiotic și calmante. Înainte de externare, pacientul trebuie să fie capabil să facă singur
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următoarele mișcări: l Să se ridice din pat și să se
aseze în pat fără ajutor; l Să flecteze genunchiul la
aproximativ 90° sau să înregistreze progrese semnificative în flectarea genunchiului; l Să întindă complet
piciorul; l Să se deplaseze cu cârje sau cu un cadru
pe o suprafață plană și să poată urca și coborî 2-3
trepte; l Să poată face exercițiile prescrise pentru
acasă.
Ziua Operaţiei. l Pacienţii sunt rugaţi să nu mănânce
şi să nu bea nimic cu 8 ore înainte de operaţie, care
de obicei înseamnă „nimic după miezul nopţii”. l Întrebaţi medicul anestezist dacă, şi ce medicamente
puteţi lua în dimineaţa operaţiei (cu foarte puţină apă).
l Veţi avea o anestezie rahidiană (vă amorţeşte de la
brâu în jos) sau generală. Aceasta va fi bine stabilită în
consultul preanestezic cu ajutorul medicului anestezist. l După operaţie, voi discuta cu familia dumneavoastră şi le voi explica cum a decurs operaţia. l De
obicei, prima zi după operaţie, veţi sta într-un salon
special postoperator pentru a vă putea reveni după
anestezie. Următoarea zi veţi fi mutat pe secţie.
Există însă o variabilitate în funcţie de cum vă reveniţi după anestezie şi operaţie.
Când trebuie înlocuită proteza? "Cele mai recente
studii au arătat că o proteză de genunchi poate să
fie folosită 25-30 de ani. Dar, proteza de genunchi
se poate degrada din variate motive mai devreme.
Când aceasta se întâmplă, genunchiul protezat devine dureros și umflat. De asemenea, genunchiul
poate să devină mai rigid, instabil. Dacă proteza de
genunchi cedează, medicul ortoped cel mai probabil vă va recomanda o nouă intervenție chirurgicală
de revizie a protezei de genunchi. Odată cu această
procedură proteza veche se scoate și se înlocuieşte
cu una nouă, diferită, care poartă numele de proteză
de revizie.", Dr. Robert Apostolescu, medic primar
ortoped.
În Europa, din 1975 și până în 2018 au fost făcute 2,5
milioane de operații pentru protezarea genunchiului.
Există 24 de Registre Naționale electronice unde sunt
monitorizate aceste intervenții și implanturile folosite.
România se numără printre țările care au un astfel de
Registru.

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Soluții naturale
pentru constipație
Constipația este o afecțiune caracterizată prin scaune rare și dureroase, însoțite de dureri abdominale,
dureri de spate și balonare. Printre principalele cauze ale constipației se numără: o dietă săracă în fibre,
sedentarismul, anumite medicamente, amânarea
necesității de a elimina scaunul, deshidratarea sau
diferite afecțiuni ale colonului, rectului sau intestinelor. Constipaţia este adesea intâlnită şi în perioada sarcinii, la vârstnici şi pe perioada călătoriilor.

I

ată câteva dintre cele mai bune soluții naturale
împotriva constipației!

1. Consumă fructe
Există anumite fructe care au proprietăți
laxative și ajută la tratarea și prevenirea
constipației. În această categorie intră merele,
perele, prunele, papaya, citricele. Prin conţinutul
mare de fibre solubile, consumul zilnic de astfel
de fructe ajută la curățarea intestinelor și la
menținerea sănătoasă a tractului digestiv.
2. Introdu semințele în alimentația ta
Semințele de in au un aport important de fibre,
motiv pentru care se recomandă a fi consumate
pentru prevenirea constipației. Le poți consuma
ca atare sau măcinate, în diverse iaurturi sau
salate sau le poți lăsa 2-3 ore la înmuiat într-un
pahar cu apă şi apoi să le consumi. Alte nuci şi
seminţe bogate în fibre pe care le poți introduce
în dieta ta sunt semințele de floarea soarelui,
seminţele de dovleac, susanul, migdalele şi
alunele de pădure. Poţi consuma aceste seminţe
şi nuci în cantităţi de până la 30g pe zi ca atare
sau adăugate în salate, în cerealele de mic dejun
sau smoothie-uri.
3. Salatele şi supele
Salatele din legume proaspete şi supele nu
trebuie să lipsească din alimentaţia ta zilnică.
Aceste preparate sunt bogate în fibre atât
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solubile, cât şi insolubile şi te ajută să te şi
hidratezi în acelaşi timp. În plus, sunt atât de
uşor de preparat şi oricând binevenite în curele
de slăbire.
4. Hidratează-te corespunzător
Toată lumea știe că organismul nostru
conţine aproximativ 70% apă, însă uneori nu
conștientizăm îndeajuns cât de multe beneficii
are hidratarea pentru starea noastră fizică și
psihică. Apa contribuie la o digestie mai bună și
este un bun laxativ natural.
Majoritatea persoanelor care nu se hidratează
suficient se confruntă cu constipația, iar
acest lucru se întâmplă din cauza faptului că
organismul nostru absoarbe toată apa disponibilă
și lasă colonul uscat. Deci data viitoare când te
confrunți cu constipația, întreabă-te dacă ai băut
suficientă apă.
5. Alege Optifibre® – 100% fibre de origine
vegetală
O alimentație bogată în fibre este remediul
ideal împotriva constipației. Însă uneori, ritmul
de viață mult prea alert nu ne permite să ne
luăm necesarul de fibre din alimente, motiv
pentru care trebuie să apelăm la ajutoare, mai
exact la Optifibre®. Optifibre® este un aliment
cu destinaţie nutriţională specială care ajută
la reglarea tranzitului intestinal prin hrănirea
bacteriilor bune din intestin. O singură măsură de
Optifibre® într-un pahar de apă sau în mâncarea
preferată te ajută să îți suplimentezi aportul de
fibre zilnic și să te asiguri că sistemul tău digestiv
funcționează corespunzător. Optifibre® este
potrivit pentru momentele în care ești mereu
pe fugă și nu apuci să mănânci cele 5 porții
zilnice de legume și fructe pe care le recomandă
nutriționiștii. Este potrivit atât pentru adulți, cât
și pentru copii cu vârstă de peste 3 ani, femei
însărcinate sau vârstnici.
Încearcă-l și tu – Optifibre® ajută la reglarea
tranzitului intestinal!

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Terapii naturale eficiente
în durerea în gât

Autor:
Dr. Monica Spînu –
• Medic specialist Medicină
de familie – Cluj-Napoca

Cele mai frecvente tipuri de infecţii la nivelul gâtului,
specifice sezonului rece, sunt: inflamaţia amigdalelor, frecvent bacteriană (streptococ) dar și virală; faringita - infecţie mai ales virală; laringita - inflamaţia
mucoasei laringiene, ce apare frecvent la schimbările climatice și eforturi vocale.

S

imptomele întâlnite în aceste infecţii sunt
variate: durere în gât, disconfort sau durere la înghiţire, gât uscat, iritat, răguşeală, usturime sau mâncărimile în gât; alte
simptome posibile: nas înfundat, tuse, strănut, dureri de cap, dureri musculare, ale globilor ocular,
febră, inflamarea ganglionilor limfatici de la nivelul
gâtului etc
Gâtul, la fel și gura, reprezintă o poartă de
intrare a microbilor în organism; de aceea
la acest nivel există mecanisme de apărare
puternice: sistemul limfatic, amigdalele, saliva
prin compoziție ei; mucoasa contribuie de
asemenea la protejarea organismului: dacă este
integră, fără leziuni, hidratată corespunzător,
rolul ei este asigurat.
Ca recomandare, pe lângă preparate cu
efect antiinflamator și/sau antiinfecțios, este
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importantă refacerea stratului de mucus,
hidratarea lui și creșterea imunității locale.Un
produs produs fitoterapic pe care vi-l recomand
este Fiorda – comprimate gumate pentru
supt (în trei forme de prezentare: cu aromă
de coacăze negre, lămâie și Fiorda Junior cu
aromă de zmeură), care realizează protecția
mucoaselor în caz de iritație la nivelul gâtului –
durere, usturime, uscăciune, prurit; răgușeală,
tuse seacă, iritativă. Cele 3 forme de prezentare
conțin fiecare câte două plante, în principal cu
acțiune emolientă și de hidratare a mucoaselor
și una cu acțiune de susținere a imunității.
Principalul constituent, aflat în toate cele 3
forme de prezentare este Lichenul de piatră
islandez (100mg/comprimat), care acționează
prin formarea unui film protector pe mucoasele
cavității orale, gâtului, laringelui și corzilor
vocale, hidratându-le și asigurând protejarea
lor și o funcționalitate crescută, cu eficiență și în
calmarea acceselor de tuse iritativă.
Fiorda – comprimatele cu aromă de coacăze
negre sau lămâie mai conțin extract de Nalbă
de grădină și extract din fructe de Măceș, care
completează și prelungesc efectul emolient și
de hidratare a mucoaselor și au în plus acțiune
imunostimulatoare locală, vitaminizanță și
antioxidantă.
Fiorda Junior ` – conține pe lângă Lichenul
de piatră islandez, extract din inflorescențe de
Tei și lactoferină. Teiul calmează gâtul iritat,
susține funcționarea optimă a corzilor vocale și
întărește imunitatea. O prezență deosebită este
lactoferina, proteină din lapte care se regăsește
și în salivă, lacrimi și laptele matern, cu acțiune
imunostimulatoare. Este un element esențial al
sistemului imunitar, deficiențele de lactoferină

putând duce la tulburări imune. Suplimentarea
resurselor lactoferinei susține producția sa
naturală în organism. Prezența lactoferinei în
produsul destinat copiilor este mai importantă
decât la adulți, deoarece copiii nu au sistemul
imunitar la fel de bine dezvoltat ca adulții.
Modul de administrare este același
pentru toate cele 3 forme de prezentare: 1 - 6
comprimate pe zi, pentru adulți și copii peste
4 ani. Comprimatul se menține în gură până
la dizolvare. Se recomandă să nu se bea sau
să nu se mănânce cel puțin 30 de minute după
dizolvarea comprimatului.
Fiorda conține ingrediente active 100%
naturale, are gust plăcut, efect rapid, nu aderă de
mucoasa cavității bucale și se poate administra
de la 4 ani. Este un produs sigur inclusiv pentru
femei însărcinate, care alăptează și persoane cu
diabet.
În concluzie, administrarea pastilelor gumate

Fiorda, poate constitui o opțiune în caz de: răceli,
alergii, afecțiuni care determină respirație pe
gură și uscăciunea mucoaselor (adenoidite,
obstrucție nazală etc); dacă sunteți fumător sau
vă suprasolicitați vocea, cu apariția răgușelii; în
caz de expunere la aer condiționat, în mașină
sau în casă; dacă consumați medicamente ce
provoacă uscăciunea mucoasei gurii sau gâtului.
În funcție de evoluția și manifestările primelor
simptome care apar, vă recomand asocierea
de Fiorda cu alte extracte fitoterapice sau
gemoterapice. În caz de debut de răceală cu
iritație la nivelul gâtului - cu Imunorezistan forte,
Imunorezistan Junior sau Polygemma 5 - cavitate
bucală și gât, în caz de răgușeală - cu Suc de
Ridiche neagră cu miere de albine (o formulă
tradițională pentru tuse și răgușeală, adusă într-o
formă standardizată în produsul Plantextrakt),
iar în caz de tuse iritativă, cu Polygemma 3 - tuse
sau Vitatussin Junior. De asemenea, Fiorda poate
însoți și terapia medicamentoasă recomandată
de către medic.
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OBSTETRICĂGINECOLOGIE

Dismenoreea
(durerea menstruală)
Autor:
Dr. Paul-Doru Cotuţiu
• medic specialist obstetrică-ginecologie
la Clinica ’’Ginecologie 1’’ în Cluj-Napoca
• www.ginecologultau.ro

D

ismenoreea reprezintă termenul pentru durerile
apărute o dată cu menstruația. Frecvent aceste
dureri se asociază și cu simptome de ordin general cum ar fi migrenele. Mai mult de jumătate
dintre femei acuză dureri în timpul menstruației sau perimenstrual, însă un procent mult mai mic (în jur de 10%)
prezintă forme severe care să le excludă o perioadă de
câteva zile din viața socială. Dismenoreea este considerată
apanajul ciclurilor dureroase, motiv pentru care ea apare
cu o frecvență mai mică la fetițe (care au primele cicluri
menstruale), frecvența crescând o dată cu vârsta, maximul
fiind atins la femeile cu vârsta de peste 20 de ani. În unele
cazuri dismenoreea poate diminua sau dispărea după ce
femeia a avut o sarcină.
Semne și simptome: – exceptând durerea semnele și
simptomele generale apar inconstant: l durere colicativă
în dismenoreea primară; l durere constantă în pelvis sub
formă de tensiune sau crampă în dismenoree secundară;
l migrene asociate sau nu cu fotofobia; l grețuri și
vărsături; l diaree sau constipație; l transpirații reci, valuri
de căldură, hipotensiune arterială cu sau fără amețeli;
l tulburări psihice (anxietate, iritabilitate sau depresie);
l tendințe de autoizolare sau agresivitate
Clasificarea dismenoreei: l primară (idiopatică);
l secundară; l precoce; l tardivă.
Dismenoreea primară: Nu are o cauză organică
detectabilă (malformații sau patologie ginecologică), fiind
mai frecventă la pacientele cu labilitate psihică sau la
pacientele care au în familie rude cu dismenoree (factorul
genetic). Durerea apare în etajul abdominal inferior și are
caracter colicativ, precede cu câteva ore apariția ciclului
menstrual și are o durată de 1-2zile. Apare la scurt timp
după menarhă (primul ciclu menstrual) și se asociază
cu ciclurile ovulatorii. În apariția dismenoreei primare
este incriminat factorul hormonal (un dezechilibru
între estrogeni și progesteron) și producerea în exces a
prostaglandinelor (intervin în contractilitatea uterină –
producând contacții uterine spasmodice , de asemenea
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explicând și simptomele generale cum ar fi greața sau
vărsăturile).
Dismenoreea secundară: Au ca și cauză o patologie
în sfera ginecologică și apar după un interval liber de
câțiva ani de la apariția primei menstruații – menarha.
Durerile sunt sub formă de tensiune sau crampe în etajul
abdominal inferior, rareori având caracter colicativ ca și în
cazul dismenoreei primare. Mai jos redau câteva posibile
cauze ale dismenoreei secundare. Cauze ale dismenoreei
secundare: l endometrioza; l malformații genitale; l BIP
(boala inflamatorie pelvină); l fibromul uterin; l uter
retrovers; l purtătore de sterilet; l polipi endometriali
sau cervicali; l adenomioză; l obstrucție tubară; l sinechie
uterină; l stenoza cervicală
Dismenoreea precoce: Se declanșează cu puțin timp
înainte, în timpul sau imediat după apariția menstruației.
Apare mai frecvent în cazul dismenoreei secundare.
Dismenoreea tardivă: Apare la distanță de apariția
fluxului menstrual, uneori după terminarea acestuia.
Nu este caracteristică pentru disemenoreea primară
sau secundară și apare mult mai rar decât dismenoreea
precoce.
Tratamenutul dismenoreei: În cazul dismenoreei
secundare concomitent cu tratarea dismenoreei se va
trata și cauza care a dus la apariția dismenoreei.
l COC (contraceptivele orale combinate). Având în
vedere că o dată cu utilizarea lor apare un endometru
relativ atrofic care nu mai secretă cantități mari de
prostaglandine reduc durerea apărută la menstruație. Pot
accentua migrenele, contraindicațiile și efectele adverse
limitează utilizarea lor la anumite categorii de paciente.
l Progestativele de sinteză – prin inducerea amenorrei
(lipsa menstruației) suprimă durerea ce ar apare la
menstruație. l Antiprostglandinele sunt antiinflamatoare
nesteroidiene (AINS) și intervin în blocarea producerii de
prostaglandine. Utilizarea lor este limitată de patologia
digestivă concomitentă (dacă ea există) și de efectele
secundare ale acestora. 1. Aspirina și Paracetamolul
(eficiență redusă). 2. Indometacin și Fenibutazonă
(eficiență medie). 3. Ibuprofen, Naproxen și Piroxicam
(eficiență superioară). l Inhibitorii de calciu – Nifedipin.
l Beta mimetice – Gynipral. l Rezecția nervului presacrat.
l Histerectomia.

PSIHOLOGIE

Tulburările limbajului expresiv
Autor:
Corina OPREA
•Cabinet de Psihologie Logopedie Corina Oprea
•Tel.: 0742 116 445
•E-mail:
logopedieoprea@gmail.com

Semiologie
Persoanele care prezintă această tulburare,
înţeleg bine limbajul vorbit, dar au dificultăţi de
comunicare, implicând limbajul verbal prin:
l deficit de articulare a sunetelor (sunetele sunt
pronunţate alterat, înlocuite sau omise);
l tulburări de pronunţie a cuvintelor (omiterea
unor silabe, omiterea terminaţiei cuvintelor);
l deficit de formulare a propoziţiilor (fraze
incomplete, neadecvat formulate);
l nu au vorbire independentă;
l repetă unele silabe sau cuvinte;
l vocabular slab dezvoltat (puţine cuvinte
achiziţionate pentru vârsta cronologică);
l tulburari de ritm şi fluenţă;
l tulburări de voce etc.
Etiologie
l mediul de viaţă, educaţia individului (factori
educaţionali nefavorabili);
l factori ereditari;
l modificări sau malformaţii ale aparatului
fonator;
l tulburări auditive: temporare sau permanente;
l sexul – fetele se exprimă mai uşor decât băieţii;
l familiile bilingve;
l boli somatice;
- tulburări clinice;
- diagnostice medicale grave (afecţiuni ale
SNC etc).
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Epidemiologie
l estimările variază în raport cu vârsta;
l prevalenţa ridicată o au formele uşoare;
l cele mai multe tulburări de limbaj expresiv le
întânlim la vârsta preşcolară.
Diagnostic diferenţial
Specialistul trebuie să observe dacă există
manifestări clinice, specifice triadei autiste:
l interacţiune socială;
l comunicare;
l comportament.
Diagnostic Pozitiv
l manifestările clinice au fost menţionate mai
sus (vezi Semiologie);
l când nu sunt satisfăcute criteriile pentru
tulburarea mixtă de limbaj receptiv- expresiv şi
pentru tulburările pervazive.
Evoluţie
Evoluţia tulburărilor de limbaj ţine de mai
mulţi factori:
l severitatea diagnosticului;
l dacă terapia logopedică a fost începută la timp
(posibilităţile de corectare sunt mult mai mari
dacă terapia este începută la o vârstă fragedă);
l depăşirea tulburărilor de limbaj expresiv
este condiţionată şi de implicarea familiei,de
educatori, învăţători etc;
l fiecare persoană este unică şi adaptarea,
modul de a reacţiona la terapia logopedică,
ritmul, acomodarea, cooperarea sunt diferite.
Recomandări
Înainte de terapie logopedică, se va face
evaluare logopedică complexă, deoarece acesta
urmăreşte:
l depistarea, diagnosticarea, fixarea obiectivelor
în funcţie de tipul deficienţei, de etiologia şi
simptomatologia ei;
l Întocmirea unui plan de intervenţie individualizat
cu obiective generale şi operaţionale.

TERAPII
NATURALE

Acizii Omega-3
susţin sănătatea inimii
Acizii OMEGA-3 sunt considerați esențiali deoarece organismul uman nu-i poate sintetiza și, de
aceea, trebuie furnizați organismului prin hrană.
marine, în unele plante și semințe și în uleiul
de pește, ca suplimente alimentare. Acești acizi
joacă un rol important în funcționarea creierusimptomele multor boli cronice.

S

-a observat că,
incidența bolilor de
inimă este mai scăzută la populațiile
care au un consum scăzut de
grăsimi saturate și bogat în
grăsimi nesaturate, din gama
de acizi grași Omega-3.
Conform evidențelor clinice, acizii Omega-3 ajută la
reducerea factorilor de risc
pentru problemele cardiace, scăzând valorile mari ale
colesterolului și presiunea
sângelui. Uleiul de pește,
datorită conținutului bogat
de Omega-3, scade nivelul
de trigliceride, reducând
riscul atacurilor de cord și
al atacurilor cerebrale, reduce aritmiile și riscul de
ateroscleroză, reduce colesterolul rău (LDL) și îmbunătățește circulația cardiovasculară.
Studii epidemiologice au arătat că eschimoșii,
care mănâncă cantități foarte mari de carne și
grăsime animală, nu au colesterolul mărit. Ei
consumă foarte multe grăsimi Omega-3, care
cresc nivelul colesterolului bun, îi protejează de
bolile cardiovasculare și nu se îmbolnăvesc niciodată de artroză.
Totodată, trebuie subliniat că acizii Omega-3

18

sunt conștituenții principali ai creierului, având
un rol foarte important pentru performanța acestuia - memorie, atenție, concentrare, etc. Așadar,
hrana bună pentru inimă este bună și pentru creier. Ei pot să amelioreze simptomele depresiei,
mină mărirea puterii de concentrare. O explicație
este faptul că uleiul de pește poate contribui la
învingerea radicalilor liberi care distrug celulele cerebrale, reduc reacțiile imunitare care
daunătoare pentru celule,
schimbă
comportamentul neurotransmițătorilor
zice de bază ale celulelor.
Membrana celulară este
conținutul de Omega-3 e
mai mare.
Este foarte important
să existe un echilibru în
alimentație între acizii
grași Omega-3 și Omega-6,
Acizii Omega-3 reduc
pe când cei Omega-6 au
tendința de a le crește.
Dieta modernă conține
un consum de 14-25 ori
mai mare Omega-6 decât
Omega-3, ceea ce duce
la un risc crescut de boli cardiovasculare. Pentru a avea efect, suplimentele alimentare Ometradițional, de o calitate incontestabilă, precum
uleiurile de pește LYSI Islanda.
Produsele LYSI sunt disponibile în farmacii,
magazine naturiste și online www.sagasanatate.ro,
sau la telefon 0722810692.

031 9902

TERAPII
NATURALE

PRODIGEST PLUS sau cheia
dispepsiei funcționale
Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

Globalizarea determină mixarea tradițiilor și
obiceiurilor alimentare fără a mai ține seama de
caracteristicele populaționale. Acest fenomen
induce apariția de tulburări de tranzit intestinal
(în cel mai bun caz), de intoleranță alimentară,
de maldigestie, malabsorție, etc.

P

rodigest Plus având în compoziție plante
din medicina tradițională chineză, ayurvedică, din antichitatea greco-latină, dispune
de o anvergură terapeutică remarcabilă,
menținând activitatea aparatului digestiv la parametrii de normalitate.
Ghimbirul din compoziția Prodigest Plus
combate greața, voma, inflamația, hiperlipidimia,
agregarea plachetară, constipația, meteorismul
intestinal, flatuența. Activitatea antiinflamatorie
se realizează prin inhibiția ciclooxigenazei, nitric
oxid sintazei, lipo oxigenazei, ca și a producției
de prostaglandinei. Prin prezența de polifenoli,
terpenoizi, gingerol ghimbirul este activ în virozele
respiratorii, indigestie, diabet, boli cardiovasculare.
Uleiurile volatile (zingiberen, curcumin și
farnasen) au efect antimicrobian și antioxidant.
Produșii cei mai activi ai ghimbirului sunt:
gingerol, shogaol, paradiol, gingerdiol, zingeron.
Ghimbirul stimulează conversia colesterolului în
acizi biliari, cale importantă pentru eliminarea
colesterolului din organism. Ghimbirul scade
peroxidarea lipidică prin menținerea activității
enzimelor antioxidante: superoxid dismutaza,
cataraza, glutation peroxidaza. Când este introdus
în dietă, ghimbirul crește lipaza pancreatică și
intestinală.
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În concluzie, ghimbirul generează o multitudine
de activități esențiale pentru organismul uman:
1. activitatea antioxidantă - polifenoli, gingeroli,
shogaol.
2. activitatea antiinfllamatorie
3. activitatea anticoagulantă
4. activitate antiemetică
5. activitatea antiulceroasă
6. activitatea anticanceroasă (gingerol previne
angiogeneza în neoplasm)
7. activitate de stimulare a digestiei
8. activitatea antimicrobiană, antivirală, antifun
gică, antiparazitară.
Prin tratamentul cu ghimbir se previne
hiperglicemia, hiperinsulinemia și hiperlipedimia.
Anasonul este un stimulent carminativ, diuretic,
diaforetic. Are în compoziție cumarine, lipide
(acidul petroselinic, acidul oleic, acidul linoleic).
Anasonul de administrează în dispepsia funcțională
(fără leziuni patologice sau anomalii metabolice).
Dispepsia se manifestă sub formă de dureri
epigastrice, de tip arsură sau disconfort abdominal
superior. Acestea pot apare postprandial însoțite
de sațietate precoce. Dispepsia funcțională
are cauzalitate complexă: golire întârziată a
stomacului, infecție cu helicobater pyloli, inflamații
locale, secreție de acid inadecvat, tulburări de
sistem nervos autonom.
Tratamentul clasic este nesatisfăcător: antiacide, agenți prokinetici, inhibitori histaminici de tip 2
si de protoni, antidepresive. Anasonul are activitate antioxidantă, antimicrobiană, antifungică, anticonvulsivantă, antispastică, antiemetică, laxativă.
Anasonul administrat în disconfortul abdominat
superior, sațietate precoce, meterorism epigastric,
greață post prandială, vomă, sughiș, lipsă de apetit
a produs ameliorare în majoritatea manifestărilor
menționate. Anasonul scade inflamația pe mucoasa
epigastrică. Componentele cele mai importante ale
anasonului sunt: transanetol, estragon, hymachalen, anis aldehid, metil chavicol.
În sindromul dispeptic, după ingestia alimentară s-a observat migrarea de eozinofile în duoden
însoșită de permeabilitate crescută.

TERAPII
NATURALE

Chimenul folosit tradițional în indigestie,
împreună cu menta utilizată în dispepsia functională.
În Monografia Herbala Europeana, este indicat in
tulburari digestive (meteorism, flatulenta), colici
intestinale, spasm, dureri de stomac, constipație,
greață. Chimenul crește apetitul prin intensificarea
secreției gastrice și biliare. Tradițiile persane îl
recomandă în flatuență, iar Ibn Sina în durerile
de stomac, spasme intestinale, etc. Chimenul
este utilizat selectiv in dispepsia functionala cu
ameliorarea durerii abdominale și a disconfortului.
Ca activitate farmacologică poate fi administrat
ca antioxidant, antimicrobian, antifungic, diuretic,
antidiabetic, antineoplazic.
Este de menționat experiența noastră cu
Prodigest Plus, privind staza gastrică, în secția
de terapie intensivă. Pacienți care prezentau
stază 1000-2000ml/zi fiind deja în stare critică
(politraumatisme) supuși unui tratament zilnic
complex care ar trebui să acopere întregul necesar
de lichide, electroliți, vitamine, antiinflamatoare,
etc. Incapacitatea serviciului medical de a
evita staza gastrică induce grave consecințe pe
resorturile fiziologice afectate de politraumă, cu
riscul evoluției accelerate și ireversibile spre MSOF.

Administrarea de 6-8cpr/zi implică diminuarea
stazei gastrice până la dispariția în următoarele
zile. Pacientul critic trebuie să preîntâmpine orice
incident pentru a fi dirijat spre evoluție favorabilă,
spre vindecare.
Prodigest Plus alcătuit din ghimbir,
anason, mentă și mușețel menține mecanismul
complex al digestiei într-un spațiu compatibil cu
metabolismul organismului supus unor solicitări
continue. Dispepsia funcțională este o realitate
clinică cu care practicianul se întâlnește frecvent,
dar diagnosticul este mai dificil. Imagistica actuală
facilitează diagnosticul eliminând toate disfuncțiile
prin corespodența anatomoclinică.
Prodigest Plus administrat aduce pacientului
confortul dorit putându-se dedica problemelor
existente. Se poate combina cu Cicobil în
disfuncțiile biliare hipotone și Biogastrin în
gastroduodenice-ulcere duodenale acute.
LABORATOARELE ELIDOR
Tel: 021.335.95.63, 021.336.77.78
www.elidor.ro; email: office@elidor.ro
Pentru precizări şi informaţii suplimentare consultaţi
site-ul: secreteledoctorului.wordpress.com
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ONCOLOGIE

Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
1.

Doamna P.R din jud. Brașov, 40 ani, 2 nașteri,
a descoperit la un control de rutină un chist
de 3 cm pe ovarul drept. Medicul a recomandat
doar urmărirea lui la fiecare 6 luni, dar pacienta a
decis să ia câte 3 pliculețe/zi de Bio Active MC. La
următorul control, chistul dispăruse.
Doamna V.A. din jud. Iași,75 de ani, cancer la
sân, a fost operată și apoi a decis să ia Bio
Active MC , câte 2, apoi câte 3 pliculețe/zi. A început administrarea acum
9 ani și de atunci
investigațiile
au
confirmat că celulele tumorale nu s-au
regenerat, prin urmare starea pacientei este una foarte bună.
Domnul M.F. din jud. Galați, 78 de ani, metastaze la colon. Pacientului nu ni s-a recomandat operația, din cauza stării generale extreme de precare. A decis să ia Bio Active MC câte 3
pliculețe/zi și, după 4 luni, starea dumnealui s-a
îmbunătățit. Pofta de mâncare a revenit, durerile
s-au ameliorat, a luat 2 kg în greutate și analizele
au ieșit în parametri normali. Tumorile au scăzut
aprox 2 cm, urmând ca investigațiile să fie refăcute
după 6 luni.
Veste bună pentru pacienții din Iași, Bacău și
Neamț: din luna iunie Bio Active MC se găsește
și în farmaciile Sfântul Spiridon din Iași, Bacău și
Piatra Neamț!

2.

3.

SINGURUL PRODUS 100%
EXTRACT DIN CIUPERCA
LUI DUMNEZEU! GARANȚIA
CALITĂȚII
JAPONEZE!
MINIME
ÎMBUNĂTĂȚIRI
ÎN 10-12 ZILE! SFATURI
PERSONALIZATE
DE
ADMINISTRARE DATE DE
SPECIALIȘTI, MAI PUȚINE
DURERI, MAI PUȚINE
STĂRI DE RĂU, MAI MULTĂ
VITALITATE!
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Recomandăm achiziționarea din punctele
de distribuție autorizate, menționate pe site-ul
nostru (farmacii sau magazine naturiste) pentru
a beneficia de sfat autorizat de administrare
și verificarea compatibilității produsului cu
tratamentul dat de medicul curant.
Bio Active MC este un supliment alimentar și
nu înlocuiește tratamentul recomandat de medic
sau un regim alimentar variat. Rezultatele diferă în
funcție de organismului fiecărei persoane, dar este
intrutotul natural și ajută la buna funcționare
a organismului. De ase
menea, prin bogatul
conținut de Beta-Dglucan, luptă cu celu
lele canceroase.
Active MC ?
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Deoarece conține 100% extract din ciuperca
Agaricus Blazei Murill, denumită ”Ciuperca
lui Dumnezeu” cunoscută pentru acțiune antitumorală puternică.
l Deoarece ciuperca este cultivată în mediu natural, nu în seră, fără îngrășăminte chimice.
l Deoarece Bio Active MC îți oferă garanția calității
japoneze, prin mărcile primite de la asociații de
Medicină Alternativă și Complenetară din Japonia.
l Deoarece îl achiziționezi din farmacie sau plafar,
cu indicații de administarer personalizate.
l Deoarece vezi minime
îmbunătățiri ale stării de
sănătate în 10-12 zile !
l Deoarece sănătatea este
mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Conține 120 de elemente
necesareorganismului
(minerale,
aminoacizi,
oligoelemente) și este
ușor de înghițit și de
asimilat!

ONCOLOGIE

Lipozomii - nanotehnologia
în slujba sănătăţii
soluție de ambalare care păstrează nealte-

Autor:
Farmacist primar
Iuliana VASILACHE

majoare în diverse domenii, inclusiv cel medical. Printre cele mai studiate stucturi nanometrice, cu utilitate în sfera farmacologică, sunt
lipozomii.

L

ipozomii se comportă ca adevărate sisteme de transport, de cedare către țesuturi
și celule a substanțelor active. Această
funcție deosebită se datorează structurii
lor fosfolipidice, asemănătoare cu cea a membranelor celulare. Lipozomii sunt microsfere ce
au dimensiuni nanometrice, sunt biocompatibili
și biodegradabili, netoxici, nonalergenici.
Majoritatea suplimentelor sub formă de comprimate, capsule sau pudră, sunt mai mult sau
date în mediul intestinal înainte de a ajunge la
destinație. Microsferele lipozomale constitue rezolvarea acestui neajuns.
LipoCellTech™ - pudră lipozomală pură
LipoCellTech™ a reușit să obțină o pudră
lipozomală foarte stabilă și cu o puritate fără
precedent. Tehnologia a fost brevetată în SUA
iar suplimentele sunt produse în Marea Britanie. Comparativ cu alte tipuri, această metodă
nu necesită adăugarea alcoolului, aromelor sau
altor ingrediente inactive, iar capsulele sunt
(singura
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proprietățile acestuia).
Datorită faptului că invelișul microsferei
lipozomale este aproape identic cu peretele celular, corpul va recunoaște moleculele
LipoCellTech™ ca fiind ale sale, și astfel se
asigură un grad foarte ridicat de absorbție celulară ce poate ajunge până la 99%. După livrarea ingredientelor active, învelișul fosfolipidic
din care este compus lipozomul se contopește
cu peretele celular, fortificându-l și regenerându-l.
Tehnologia de încapsulare lipozomală oferă
avantaje incontestabile administării de suplimente nutritive și vitamine. Spre exemplu curtă dar are dezavantajul unei solubilități reduse,
biodisponibilități scăzute, a unui metabolism
rapid cu eliminare sistemică majoră. Prin încapsularea curcuminului în micrososfere lipozocrește indicele terapeutic și se elimină riscul
pentru vitamine sau minerale captate în structuri lipozomale (Vitamina C, Magneziu, etc.).
Proprietățile farmacocinetice ale lipozomilor
asigură o absorbție intestinală și o biodisponibilitate mult superioară formelor de condiționare
clasică (tablete, capsule), atât pentru medicamente, cât și pentru suplimentele nutriționale.
lumea-ntreagă atestă efectele antitumorale ale
curcuminoidelor administrate lipozomal în cancerul pulmonar, cervical, de prostată, mamar,
osos și hepatic, etc. Este dovedit că tehnologia
de livrare lipozomală direct în celulele organisalături de alte multe proprietăți pe care acesta
le exercită asupra organismului nostru, inclusiv
de prevenire și de combatere a maladiei Alzheimer și de îmbunătățirea memoriei.

ȘTIRI

      Rezistența la antibiotice,
   o problemă majoră
de sănătate publică

R

omânia se menține pe un loc fruntaș în ceea
ce privește consumul de antibiotice, ocupând
locul al 5-lea, cu o ușoara creștere de 3% a
consumului. În ceea ce privește proporția
antibioticelor obținute fără prescripție medicală (15%),
România se menține pe locul al 2-lea. Este îngrijorătoare scăderea proporției adulților care s-au informat
referitor la utilizarea corectă a antibioticelor, doar 14%
față de 33% media UE. De asemenea sunt în continuare
probleme privind structura consumului de antibiotice,
deoarece anumite clase de antibiotice (fluorochinolone, cefalosporine, carbapeneme) care favorizează
emergența multirezistenței bacteriilor și a infecțiilor cu
Clostridioides difficile sunt utilizate in exces.
În ceea ce privește rezistența bacteriilor implicate
în producerea infecțiilor invazive și care sunt raportate anual către ECDC, se constată în general reduceri nesemnificative ale nivelurilor de rezistență sau
ușoare creșteri, ceea ce nu modifică situația din anul
precedent. Bacterii implicate adesea în producerea
infecțiilor asociate asistenței medicale (Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa), rămân cu nivele foarte ridicate de rezistență
ceea ce ne plasează în continuare pe primele locuri
din UE, alături de alte țări din sudul continentului, în
care se remarcă de asemenea consumuri mari de
antibiotice (Grecia, Italia, Cipru). Evoluția favorabilă
de scădere a nivelurilor de rezistență se înregistrează
în schimb la Escherichia coli si Staphylococcus aureus rezistent la meticilina (MRSA), care sunt adesea
implicați în producerea infecțiilor comunitare.
”Creșterea nivelului de rezistență a bacteriilor la
antibiotice este în mod clar legat de utilizarea excesivă sau incorectă a acestui tip de medicamente. Avem
datoria să îmbunătățim pregătirea profesioniștilor
din sistemul medical și să educăm publicul larg privind utilizarea prudentă a antibioticelor. România a
avut în ultimii ani o tendință favorabilă de reducere a
consumului de antibiotice, dar care acum s-a estompat. Este timpul pentru adoptarea Planului Național
de Acțiune în domeniul rezistenței la antimicrobiene
și implementarea lui rapidă pentru ca efectele favorabile asupra sănătății publice să fie evidențiate prin
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reducerea consumului și a rezistenței la antibiotice”,
a declarat Prof. Dr. Alexandru Rafila - Președintele
Societății Române de Microbiologie.
Săptămâna Mondială a Conștientizării asupra Antibioticelor
În perioada 18-24 noiembrie 2019 este marcată
Săptămâna Mondială a Conștientizării asupra Antibioticelor, o acțiune desfășurată la inițiativa Organizației
Mondiale a Sănătății. Mesajul OMS pentru 2019 se referă la abordarea ”One Health” care integrează programele și activitățile din domeniul sănătății umane,
veterinare și de mediu care să reducă și să prevină
răspândirea rezistenței la antibiotice și care afectează
activitățile umane la nivel global. ”Organizația Mondială
a Sănătății (OMS) prin Biroul Regional pentru Europa
felicită România pentru efortul pe care îl desfășoară în
lupta împotriva rezistență la antibiotice și pentru concentrarea pe abordarea OMS – One Health. Cu toate
acestea, mai sunt încă multe lucruri de făcut în ceea ce
privește, de exemplu, supravegherea sau prevenirea
și controlul infecțiilor”, a declarat Dr. Karin Waefler –
Biroul Regional OMS pentru Europa.
Principalele mesaje ale OMS sunt:
l Ce înseamnă conceptul One Health? Când medicii
din sectorul uman și cel veterinar lucrează împreună pentru a opri utilizarea incorectă a antibioticelor
la oameni, la animale și răspândirea lor în mediu,
precum și pentru limitarea răspândirii bacteriilor
multirezistente.
l Unele antibiotice utilizate la tratarea infecțiilor la
animale sunt aceleași folosite și pentru oameni.
l 60% din bolile umane sunt produse de microorganisme prezente și la animale.
l Sănătatea umană, animală și a mediului înseamnă
sănătate pentru toți.
l Dacă ai o răceală sau gripă, stai izolat acasă, tratează-te și odihnește-te!
l Antibioticele nu au niciun efect în cazul infecțiilor virale cum sunt răcelile banale sau cum este gripa.
l Întreabă medicul tău de familie când vrei să folosești
antibiotice!

EVENIMENTE
MEDICALE
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PEDIATRIE

Statica vertebrală
la vârsta de 3-6 ani
Coloana vertebrală își formează curburile fiziologice
în primul an de viață, odată cu dezvoltarea neuromotorie a bebelușului. Pentru a avea o postură corporală corectă, este esențial să urmărim sănătatea
musculaturii spatelui încă de la începtul vieții.

Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe

P

erioada grădiniței, adică vârsta de 3-6 ani,
aduce de asemenea alte modificări în dezvoltarea motorie a copilului. De exemplu la
această vârstă copilul poate să: l stea pe
un picior > de 3 secunde (bilateral); l urcă alternativ
treptele și să le coboare; l sări pe ambele picioare și ulterior pe câte un picior; l meargă pe o linie
dreaptă un picior în fața celuilalt; l să se cațere, dar
să și coboare alternând brațele și picioarele.
Toate aceste achiziții influențează poziția
întregului corp. Odată cu perioada puseelor de
creștere coloana vertebrală este cea care poate
avea de suferit deoarece orice creștere în înălțime
poate aduce modificări la acest nivel.
La un copil ce are activitate fizică în mod
constant, musculatura este pregătită pentru
modificările ce apar la nivelul spatelui, însă
un copil sedentar, ce petrece mai mult timp în
activități statice, o creștere în înălțime îi poate
influența poziția coloanei vertebrale. În perioada
3- 6 ani se formează și bolta plantară ce aduce
modificări importante în statica vertebrală.
De la vârsta de 3 ani copilul poate începe să facă
sport pentru a-și antrena musculatura întregului
corp: karate, gimanstică, înot, dans, balet.
Cum putem observa tulburările de statică
vertebrală: l în primii ani de viață să mergem
anual la evaluare la medicul ortoped și la
kinetoterapeut; l să rugăm medicul sau
terapeutul să ne învețe 2 sau 3 teste care să
ne ajute să identificăm o eventuală asimetrie
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posturală; l să observăm copilul atunci când se
mișcă, stă pe scaun, pe jos; l să urmărim copilul
atunci când privește la televizor sau când este
obosit, dacă are tendința de a înclina capul către
o anumită parte; l dacă atunci când stă pe scaun
sau pe jos are tendința de a ține un picior sub
șezut sau stă în poziția W.
Copiii predispuși la tulburări la nivelul coloanei
vertebrale sunt: l cei hipotoni (tulburare de
tonus muscular, tonus muscular scăzut); l cei
ce au prezentat asimetrii în primul an de viață
(torticolis, tortipelvis); l cei ce prezintă modificări
la nivelul picioarelor (tal valg, plat valg, picior
addus, displazii de șold); l cei ce au prezentat
întârzieri în dezvoltarea neuromotorie în primul
an de viață; l copiii născuți prematur.
Ce putem face? l Să-i antrenăm în activități
motrice specifice vârstei, ținând cont de
posibilitățile lor fizice. l Să îi stimulăm să
alerge în parc și să ne jucăm împreună cu
ei solicitându-i fizic conform vârstei; l Să îi
îndrumăm să se cațere în locurile de joacă pentru
copii; l Să meargă desculți pe terenuri diferite
(nisip, pietriș, pământ, iarbă); l Să aibă mai multe
activități dinamice decât statice.
În această perioadă copiii petrec mult timp la
grădiniță, majoritatea în spații închise și cu prea
puține activități motrice. De aceea în timpul pe
care îl petrecem noi cu ei trebuie să stea în aer
liber, să alerge, să facă sporturi care să le placă și
să le antreneze musculatura corpului.
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