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ORTOPEDIE

telor, este o problemă frecvent întâlnită. Dacă ligamentul afectat se vindecă, 
dar nu în totalitate, un anumit grad de instabilitate va fi resimțit în continuare. 
Diagnostic. Examinarea clinică inițială indică de obicei structurile lezate. În 
anumite cazuri, durerea intensă sau contractura musculară îngreuneză exa-
minarea genunchiului. De aceea, doctorul poate indica o perioadă de repaus 
cu genunchiul imobilizat în orteză, urmate de o reexaminare în 5-7 zile. Există 
anumite teste care indică lezarea ligamentelor colaterale. La aplicarea unei forțe 
de lateralitate de către medic, o mișcare prea mare de-a lungul liniei articulare 
între tibie și femur indică o leziune a ligamentului colateral. Durerea la nivelul 
liniei articulare, fără o deplasare laterală semnificativă, poate fi semn al unei 
leziuni mai ușoare. Radiografia e utilă pentru a exclude orice leziune osoasă. 
RMN se indică dacă există suspiciunea unor leziuni multiple, inclusiv afectarea 
ligamentului încrucișat anterior sau menisc.
Tratament. Nechirurgical – Scopul inițial al tratamentului este reducerea durerii 
și a inflamației. Repausul, medicația antiinflamatorie, un bandaj compresiv 
aplicat timp de câteva săptămâni în funcție de gravitatea leziunii și eventual 
utilizarea unor cârje pentru a evita solicitarea membrului afectat, sunt utile aces-
tui scop. Terapia fizicală, constând în gheață, aplicată precoce după momentul 
accidentării, stimulare electrică și repaus cu piciorul ridicat deasupra nivelului 
inimii este extrem de utilă în completarea schemei de tratament.

Chirurgical – Persoanele care în ciuda tratamentului aplicat continuă să 
aibă perioade de instabilitate și tumefacție sau leziunile multiple la nivelul ge-
nunchiului necesită tratament chirurgical. Repararea chirurgicală a ligamentului 
lezat presupune în primul rând o incizie la nivelul pielii. Dacă ligamentul a fost 
smuls din inserția sa la nivelul osului, va fi reatașat prin suturi puternice sau 
cu ajutorul unor cârlige speciale numite ancore. Rupturile din zona mijlocie 
ligamentară se repară prin apropierea și coaserea capetelor. Reconstrucția 
ligamentară indicată în caz de instabilitate sau tumefiere cronică a genunchiului, 
constă în întărirea ligamentului afectat sau înlocuirea acestuia cu o grefă de 
tendon. Când ligamentul este grav afectat și devine imperios necesară înlocuirea 
lui, se poate apela la două metode: tendonul mușchiului semitendinos propriu 
sau folosirea de țesut de la un donator.
Recuperarea. Nechirurgicală – leziunile minore se recuperează în 4-6 săp-
tămâni, rupturile moderate în aproximativ 2 luni, iar rupturile severe necesită 
circa 3 luni pentru vindecare. Dacă simptomele persistă mai mult de 3 luni, 
bolnavul necesită intervenție chirurgicală. Postchirurgical – pacienții sunt sfătuiți 
să respecte recomandările în ceea ce privește greutatea care trebuie plasată 
pe picior în timpul mersului sau în cazul adoptării poziției verticale. Până la 
șase săptămâni după intervenție, indicația este de a menaja piciorul respectiv. 
Bicicleta staționară, stretchingul ușor sau presiunea ușoară aplicată la nivelul 
articulației de către specialist pot fi efectuate precoce, ajutând la recâștigarea 

amplitudinii de mișcare. Aceste exerciții sunt utile ș pentru întărirea mușchiului 
cvadriceps, situat pe fața anterioară a coapsei. 

L igamentele colaterale sunt structuri ale genunchiului lezate frecvent. 
Afectarea lor presupune exercitarea unei forțe importante, precum 
o căzătură la schi sau un impact direct la nivelul părții laterale a 
piciorului. Există două ligamente colaterale, unul de fiecare parte 

a genunchiului, care limitează mișcările laterale la acest nivel. Ligamentul 
colateral medial ( LCM ) se află pe partea internă a genunchiului, vecin cu 
genunchiul alăturat, iar ligamentul colateral lateral ( LCL ) pe partea opusă, 
în exterior. Ligamentele colaterale, alături de ligamentul încrucișat posterior, 
nu permit tibiei să se deplaseze posterior pe femur. Ligamentul colateral 
medial reduce rotația tibiei pe femur. Dacă o forță puternică determină 
întinderea acestor ligamente, ele se pot rupe. Ruptura poate să apară în 
regiunea de mijloc sau la oricare dintre capete, acolo unde se fixează la 
nivelul osului. Dacă impactul este foarte puternic, pot să apară leziuni și la 
nivelul altor structuri ale genunchiului. Cea mai frecventă combinație este 
ruptura LCM și cea a ligamentului încrucișat anterior. Rupturile LCM sunt 
mai frecvente decât cele ale ligamentului lateral, dar o ruptură a LCL are 
mai mari șanse de a cauza instabilitatea genunchiului. Explicația este dată 
de faptul că suprafața superioară a tibiei prezintă o depresiune în vecinătatea 
LCM și este netedă în vecinătatea LCL, favorizând alunecările și generând 
în consecință instabilitate.
Cauzele leziunilor ligamentelor colaterale. Leziunile la acest nivel apar în 
timpul desfășurării activităților sportive, precum schiatul sau fotbalul, atunci 
când mișcarea gambei este forțată spre una dintre cele două părți: medial, 
spre celălalt genunchi, sau lateral. O lovitură aplicată în porțiunea externă 
a genunchiului în timp ce talpa este fixată la sol poate genera ruperea LCM. 
Alunecând pe gheață, piciorul se deplasează spre exterior. Greutatea corpului 
generează o forță neobișnuită care se transmite spre interiorul genunchiului 
și poate rupe LCM.
Simptome. O forță suficient de puternică să rupă unul dintre ligamentele 
colaterale lezează și țesuturile moi din jurul genunchiului, care devin tume-
fiate sau sângereză. Se poate produce hemoragie și în interiorul articulației. 
Genunchiul doare mai ales când se lasă greutate pe piciorul în cauză.

Afectarea cronică, pe termen lung, senzația de insta-
bilitate datorată unei leziuni mai vechi a ligamen-
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Leziunile ligamentelor 
colaterale ale genunchiului

Autor:
Dr. Alin PoPescu
• medic primar medicină 
sportivă
• www.dralinpopescu.ro





MEDICINĂ 
DE FAMILIE

avem un tract digestiv sănătos. Mai mult decât 
atât, fibrele solubile ajută și la menținerea unei 
greutăți corporale normale prin apariția senzației 
de sațietate după consumarea lor. Alimentele 
bogate în fibre insolubile sunt: cerealele inte-
grale, varza, sfecla, morcovii sau conopida, iar 
fibrele solubile ni le putem lua din tărâțe sau 
fulgi de ovăz, din fasole, mazăre, orz sau citri-
ce. Nutriționiștii susțin că o persoană adultă are 
nevoie de cel puțin 25 de grame de fibre pe zi ca 
parte a unei diete echilibrate. De multe ori însă, 
stilul de viață mult prea agitat nu ne permite să 
stăm în fiecare zi să verificăm etichetele produ-
selor și să calculăm aportul de fibre. O soluție 
mult mai simplă și mai la îndemână pentru zilele 
în care nu reușești să îți iei cele 25 de grame de 
fibre este Optifibre®, un produs nou, revoluționar 
de la Nestle!

Optifibre® este un aliment destinat unor sco-
puri medicale speciale care ajută la reglarea 
tranzitului intestinal și la prevenirea constipației. 
Optifibre® are în componența sa 100% fibre 
solubile obținute din boabele de guar, având și 
un efect prebiotic. Modul de folosire al acestui 
produs este extrem de simplu. Îl poți dizolva în 
lichide reci sau calde sau în alimente moi, fără 
să modifice în vreun fel consistența sau gustul 
acestora. Optifibre® se recomandă în mod speci-
al persoanelor care suferă de tulburări de tranzit 
intestinal, fiind potrivit atât pentru adulți, cât și 
pentru copii cu vârsta de peste 3 ani sau femei 
însărcinate. 

Fibrele ar trebui să ocupe o parte importantă 
în alimentația ta dacă nu vrei să te confrunți cu 
constipație, balonare sau flatulență, simptome 
ce îți pot afecta calitatea vieții. Indiferent dacă îți 
iei aportul de fibre din alimentele menționate mai 
sus sau dacă optezi pentru Optifibre®, vei vedea 
că te vei simți mult mai bine, vei avea mai multă 
energie și te vei putea bucura din nou toate lucru-
rile care înainte îți făceau plăcere!

C onstipația poate avea multe cauze, de 
la boli precum cancerul recto-colonic, 
până la sindromul colonului iritabil, 
modificări hormonale sau tulburări 

hidro-electrolitice. Însă, de cele mai multe ori, 
constipația este strâns legată de stilul nostru 
de viață. Spre exemplu, o alimentație neadec-
vată, cu o dietă bogată în grăsimi animale și 
dulciuri cât mai rafinate și săracă în fibre poate 
duce la apariția constipației. O altă cauză poa-
te fi evacuarea intestinală non-ritmică, adică 
amânarea senzației de folosire a toaletei din 
cauza lipsei timpului sau a împrejurimilor (spre 
exemplu, unele persoană evită să folosească to-
aletele publice), iar după o perioadă de timp, se 
instalează constipația.  

După cum spuneam, lipsa fibrelor din 
alimentația noastră poate duce la apariția 
constipației. Deci dacă vrem să avem scaun 
normal și să ne reglăm tranzitul intestinal, 
ar fi bine să introducem cât mai repede fi-
brele în alimentația noastră. Acestea ne ajută 
să prevenim constipația pe termen lung și să 
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Cum te ajută fibrele solubile 
în prevenirea constipației

Constipația este o tulburare ce afectează 
din ce în ce mai multe persoane, indiferent 
de vârsta lor. Întâlnim constipația în rândul 
adulților, a persoanelor în vârstă și chiar 
și a copiilor. Ca să înțelegem cum ne ajută 
fibrele solubile în prevenirea constipației, 
trebuie mai întâi să vedem care sunt ca-
uzele constipației. Ca o regulă generală, 
vorbim de constipație în momentul în care 
intervalul dintre scaune este mai mare de 
3 zile, iar consistența lor este crescută, 
făcând evacuarea conținutului digestiv cu 
dificultate.
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elasticităţii ţesutului pulmonar, creşte capacitatea 
respiratorie, are efect antispastic, antiinflamator şi 
cicatrizant la nivel pulmonar, putând fi recoman-
dată şi pentru susţinerea pulmonară la fumători şi 
persoane expuse la noxe respiratorii profesionale.

POLYGEMMA 3 TUSE - ameliorează tusea, 
seacă sau productivă. Are acţiune de calmare a 
tusei şi de liniştire generală, efect antiinflamator 
şi antialergic, reglează tonusul bronşic şi stimu-
lează organismul pentru eliminarea toxinelor de 
la nivelul căilor respiratorii. Recomandat în infecţii 
ale căilor respiratorii superioare care sunt însoţite 
de tuse, precum şi în laringite însoţite de tuse, în 
răguşeală şi afonie.

POLYGEMMA 4 SINUSURI - ameliorează simp-
tomele neplăcute din răcelile care afectează si-
nusurile. Ajută la ameliorarea simptomelor neplă-
cute din răcelile care afectează sinusurile, având 
acţiune specifică, antiinflamatoare şi cicatrizantă 
la nivelul sinusurilor. Are efect drenor, de elimina-
re a mucusului din sinusuri prin cavitatea nazală şi 
acţiune generală de creştere a puterii de apărare 
a organismului. În cazurile cronice, poate diminua 
riscul de recidivă - se recomandă cure de 1-2 luni 
cu posibilitatea de repetare la nevoie.

POLYGEMMA 5 CAVITATE BUCALĂ, GÂT - sus-
ţine sănătatea cavităţii bucale şi a gâtului, prin 
întărirea sistemului de apărare a organismului, 
acţiune antiseptică, astringentă, cicatrizantă şi an-
tiinflamatoare, cu rol vitaminizant (în special vita-
minele A şi C) şi antioxidant. Extractul din muguri 
de Viţă de vie din compoziția preparatului, cu efect 
antiinflamator, este recomandat şi în faringitele 
streptococice (efect demonstrat de scădere a va-
lorilor ASLO). În cazuri recidivante se recomandă 
cure de 1-2 luni.

Aveți în vedere întotdeauna în cazul 
afecțiunilor respiratorii și administrarea unor 
preparate naturale, care pot ajuta foarte mult or-
ganismul să se reechilibreze, pentru a reveni la 
starea de sănătate. Pe de altă parte, nu neglijați 
să vă prezentați la medic pentru diagnosticare 

și tratament.

Î n aceste condiții, sunt importante atât măsu-
rile de prevenție, la toate grupele de vârstă, 
cât şi cele de intervenție la primele simpto-
me, prin metode naturale, care să fie cât mai 

puțin agresive, să nu destabilizeze organismul și 
să ajute și în perioada de convalescență, pentru o 
refacere rapidă și cât mai bună.

Gemoterapia este terapia naturală care poate 
ajuta la susținerea sănătății, prin reechilibrarea 
organismului. Gama Polygemma reunește mai 
multe formule - combinaţii de extracte gemote-
rapice – iar dintre acestea, câteva cu recoman-
dare în afectările de la nivel respirator.

Acționează la nivelul aparatului respirator ur-
mătoarele preparate gemoterapice:

POLYGEMMA 17 IMUNITATE - creşte puterea 
de apărare a organismului, ajută la ameliorarea 
simptomelor din răceli, stări gripale, susţine re-
facerea organismului în convalescenţă şi ajută la 
reducerea recidivelor. Se recomandă administra-
rea înaintea şi în timpul perioadelor cu risc cres-
cut de îmbolnăvire sau asociată tratamentului 
medicamentos, atunci când acesta se impune.

POLYGEMMA 16 PLĂMÂNI – ideal pentru 
detoxifierea și susținerea activității 

pulmonare.  Ajută la refacerea 
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Protecție prin gemoterapie 
în afecțiuni respiratorii

Autor:
Dr. simona Niţu
• Președinte al Asociaţiei 
Române de Gemoterapie 
și Homeopatie
• www.gemoterapie.ro

Venirea frigului solicită mult organismul. Vi-
rozele respiratorii sunt frecvente, deseori 
complicate, convalescențele sunt trenante iar 
tratamentele urmate sunt deseori agresive.
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“Răceala” la copii
Când sa suni pediatrul

Copiii mai mari care răcesc nu au nevoie să meargă 
la medic decât dacă arată rău. Dacă însă copilul are sub 
3 luni, sună medicul pediatru la primul semn de boală. 
În cazul sugarilor foarte mici, poate fi dificil să își dai 
seama când sunt foarte bolnavi. Răcelile se pot transfor-
ma în afecțiuni periculoase precum bronșiolita, crupul 
sau pneumonia. În cazul în care copilul are mai mult 
de 6 luni, sună medicul pediatru dacă: l Deschiderile 
nazale (nările) se măresc la fiecare respirație, pielea 
de deasupra sau de sub coaste se strânge cu fiecare 
respirație (retracții) sau copilul respiră rapid ori respi-
ră cu dificultate. l Buzele sau unghiile se albăstresc. 
l Mucusul nazal ține mai mult de 10-14 zile. l Tusea nu 
trece (ține mai mult de 1 săptămână). l Are durere de 
urechi, curge urechea. l Febra depășește 38.9 grade 
Celsius.. l Copilul este somnoros sau capricios. Pedi-
atrul poate dori să vadă copilul sau își poate cere să îl 
observe îndeaproape și să îi transmiți dacă simptomele 
nu se ameliorează în fiecare zi și dacă nu este complet 
refăcut într-o săptămână de la debutul bolii.

Tratament
Din nefericire, nu există tratament pentru răcea-

la comună. Antibioticele pot fi folosite pentru a trata 
infecțiile provocate de bacterii, însă nu au efect asupra 
virusurilor. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este 
să ai grijă ca cel mic să se odihnească suficient și să 
bea multe lichide.

Prevenție
În cazul copiilor sub 3 luni, cea mai bună prevenție 

împotriva răcelii comune este să îi ții departe de per-
soanele răcite, în special iarna, când mulți se îmbol-
năvesc din cauza virusurilor. Un virus care provoacă o 
îmbolnăvire moderată unui copil mare sau unui adult îi 
poate provoca o îmbolnăvire severă unui sugar.

Copiii de grădiniță sau de școală trebuie să învețe 
să își acopere gura și nasul cu un șervețel atunci 
când tușesc sau strănută (și apoi să arunce imediat 
servețelul la gunoi). Toți ar trebui încurajați să se spele 
pe mâni cu apă și săpun sau să folosească un gel de 
mâini dezinfectant. Acest gest oprește răspândirea ră-
celii și a altor virusuri.
Surse de informație: https://www.healthychildren.org/English/health-issues/con-
ditions/ear-nose-throat/Pages/Children-and-Colds.aspx

(Adaptat dupa Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5, Editia a 6-a, 
2015, Academia Americana de Pediatrie)

C u siguranță, copilul tău va avea mai multe 
“răceli” (sau, în termeni medicali, infecții de 
tract respirator superior) decât orice altă 
boală. Doar în primii doi ani, majoritatea 

copiilor “răcesc” de 8-10 ori. Iar dacă în casă există 
mai mulți copii de vârstă școlară, s-ar putea ca 
numărul să fie mai mare, deoarece răcelile sunt 
transmise ușor de la un copil la altul. Acestea sunt 
veștile proaste, însă există și vești bune: majoritatea 
a ceea ce numim în termeni populari răceli trec de la 
sine și nu se agravează.

Cum se răspândește “răceala”
“Răcelile” sunt provocate de virusuri (acestea sunt 

diferite de bacterii). Strănutul sau tusea cuiva care are 
un virus face ca acesta să fie transmis pe calea ae-
rului către o altă persoană, îmbolnăvind-o. Virusul se 
transmite de la o persoană la alta în felul următor: 
Copiii sau adulții care au virusul pot să tușească, să 
strănute sau să își atingă nasul, iar părți din virus pot 
rămâne pe mâini. Pe urmă aceștia ating mâinile unei 
persoane sănătoase. Apoi, persoana sănătoasă își 
atinge nasul, iar virusul se dezvoltă la nivelul căilor 
respiratorii ale acesteia. Ulterior, se dezvoltă “răcea-
la”. Acestea se pot întâlmpla din nou și din nou, viru-
sul trecând de la copilul sau adultul care tocmai s-a 
îmbolnăvit către o altă persoană.

Cum iți dai seama că e vorba de o răceală 
(semne și simptome)

După ce virusul intră în organism și se multiplică, 
copilul va avea unele dintre aceste simptome:

l Rinoree (inițial, curge din nas un lichid limpede; 
mai târziu, curge mucus gros, uneori colorat). l Stră-
nut. l Febră moderată (38.3–38.9 grade Celsius),în 
special în cursul nopții. l Lipsa poftei de mâncare. 
l Durere în gât, probabil însoțită de dificultate la 
înghițire. l Tuse. l Iritabilitate. l Amigdale ușor in-
flamate. Puroi de la nivelul amigdalelor, în special la 
copiii peste 3 ani – care poate să însemne că are o 
infecție cu streptococ (infecție bacteriană).

În cazul în care copilul tău are o “răceală tipică, 
simptomele ar trebui să treacă treptat în 

7-10 zile.

Consultant:
Dr. carmen TăNăsesCu 
• Medic specialist pediatru Regina Maria
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video EEG, medicul observă modificările electro-
fiziologice ale cortexului cerebral, care la rândul 
lor pot indica malformații ale substanței cenușii, 
epilepsie, boli genetice sau tumori.  

Cum decurge o investigație EEG?
Pacientul trebuie să se pregătească minimal 

pentru acest tip de investigație. Trebuie să se 
spele pe cap în ziua în care face investigația și 
să-și ia la el obiecte de îngrijire personală și pija-
male, dacă optează pentru o electroencefalogra-
mă mai lungă de 6 ore. 

Investigația se desfășoară în 3 etape:
1. Montarea echipamentului de către un teh-

nician specializat. Acesta alege casca potrivită fi-
ecărui pacient, pregătirea pacientului, montarea 
electrozilor și a senzorilor.

2. Traseu de bază. Constă în efectuarea unor 
teste care ajută la stabilirea unor repere pentru 
medicul neurolog, care va realiza interpretarea 
investigației. Testele recreează, de fapt, câteva 
situații specifice pentru creier, de relaxare și de 
stres. 

3. Monitorizarea. Investigația poate să dureze 
de la cateva ore la cateva zile. În acest timp, pa-
cientul este supravegheat de personalul specia-
lizat, și este înregistrat video și audio.

Situații în care medicul neurolog recomandă o 
investigație EEG

EEG-ul este cea mai bună metodă de diagnos-
ticare sau de monitorizare pentru epilepsie. De 
asemenea, este recomandată în evaluarea sin-
dromului confuzional (delir), al stărilor de leșin, 
traumatismelor cranio-cerebrale, tumorilor 
sau a infecțiilor cerebrale. De asemenea, este 
investigația care confirmă moartea cerebrală. 

EEG se realizează doar la recomandarea me-
dicului neurolog și poate să dureze de la câteva 
ore la câteva zile. 

C u epilepsie sunt diagnosticați în jur de 
50 de milioane de oameni la nivel mon-
dial, în timp ce în România se estimea-
ză că sunt 500.000 de pacienți. 

Ce este o electroencefalogramă?
Electroencefalograma sau EEG este o 

investigație medicală care arată activitatea 
electrică a creierului. Pe lângă aceasta, mo-
nitorizează ritmul cardiac, pulsul, saturația de 
oxigen și mișcările corpului. Monitorizarea se 
realizează cu ajutorul unor electrozi montați pe 
suprafața capului, care înregistrează activitatea 
electrică a neuronilor. 

Simultan cu electroencefalograma, se face 
și înregistrarea video (video EEG), care oferă 
informații suplimentare și astfel se poate face 
corelația între activitatea electrică cerebrală și 
manifestările clinice ale pacientului. Cu ajutorul 
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elecroencefalogramă – 
ce este și când trebuie făcută?

Autor:
Dr. Irina PoPA
Medic specialist
Neurologie/Epileptologie
clinica Neuroaxis

Analiza EEG sau electroencefalograma are 
ca indicație predilectă epilepsia, dar este o 
metodă sigură de diagnostic și pentru alte 
afecțiuni neurologice. Este o investigație 
non-invazivă, pentru care nu există 
contraindicații.  
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Bio-Active Mc, 
produs japonez de excepţie!
n În numărul din iulie 2019 al reviste v-am 

prezentat cazul unui domn din București, 
68 ani, cu probleme renale grave. Deși sceptic 
inițial, a luat Bio Active MC la insistențele soției 
dumnealui (farmacistă) și, după 2 luni, nivelul 
creatininei a scăzut considerabil. La sfârșitul 
lunii noiembrie a refăcut analizele, care l-au 
uimit pe medic, iar starea pacientului este mult 
mai bună. Evident, acesta a ținut cont și de 
regimul alimentar primit, dar a luat și câte 3 
pliculețe Bio Active MC /zi.

n Un alt caz de menționat este cel al 
doamnei M. A., din județul Alba. În vârstă 

de 64 de ani, dumneaei a fost diagnosticată cu 
cancer de sân. După operație și tratamentul 
clasic, a constatat din păcate că boala a afectat 
și celălalt sân. Dumneaei a aflat despre Bio 
Active după ce terminase chimioterapia și a 
decis să-l încerce. A luat mai întâi 2 pliculețe/
zi și a observat că se simte puțin mai bine. 
Ulterior a trecut la 3 pliculețe/zi și ne-a declarat 
că la ultima investigație medicul a fost plăcut 
surprins de starea dumneaei. Continuă și acum 
administrarea de Bio Active și ne va ține la 
curent cu starea de sănătate.

DANIELA CISMARU INESCU
SC Euro Japan Trading,

Tel: 0368.452. 849 • Mobil: 0723.93.30.17
E-mail: office@ejtrading.eu • Web: www.ejtrading.eu

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! 

l  Deoarece vezi minime 
îmbunătățiri ale stării de sănă-
tate în 10-12 zile !

l  Deoarece sănătatea este mai 
bună decât toate și meriți să ai 
parte de ea !

l  Conține 120 de elemente ne-
cesare organismului (minera-
le, aminoacizi, oligoelemente) 
și este ușor de înghițit și de 
asimilat!

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-D- glucan, luptă cu celu lele canceroase.
De ce Active MC ?
l  Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și 

meriți să ai parte de ea !
l  Deoarece conține 100% extract din ciuperca Aga-

ricus Blazei Murill, denumită ”Ciuperca lui Dum-
nezeu” cunoscută pentru acțiune anti-tumorală 
puternică.

l  Deoarece ciuperca este cultivată în mediu natu-
ral, 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 administare personalizate.



De ce are nevoie
un copil în creștere?

multe categorii de persoane, fiind indicat și pentru 
gravide sau femei care alăptează, atât timp cât con-
sumul nu depășește dozele recomandate de medic.

LYSI, aliatul tău în sănătate
Ulei din ficat de cod pentru copii de la LYSI este 

considerat a fi sursa ideală de Vitamina D, vitamina 
antirahitică și de Omega-3 DHA, principalul consti-
tuent al creierului. De altfel, în țările nordice, uleiul 
de pește este recunoscut că îi face pe micuți isteți, 
viguroși și rezistenți. Este foarte ușor de administrat 
și asimilat, iar puritatea LYSI este recomandată chiar 
copiilor sub 1 an, ca aport esențial de vitamina D. În 
funcție de preferințe, sau de vârsta copilului, puteți 
alege formele lichide cu gust bun sau capsulele mici, 
ușor de înghițit.

Bun împotriva rahitismului
Potrivit specialiștilor, terapia tradițională natura-

lă cu ulei de pește a constituit multă vreme aproa-
pe unica sursă de vitamine D și A, pentru a preveni 
rahitismul la copii, dar și pentru a asigura o dez-
voltare armonioasă a întregului organism. Au fost 
efectuate și studii în domeniu prin care s-a observat 
o îmbunătățire a funcției cognitive la copiii care au 
consumat constant ulei de pește. Dacă vă este teamă 
că micuțul va respinge acest produs din cauza gus-
tului nu tocmai plăcut, atunci nu trebuie să vă faceți 
griji. Puritatea, gustul bun, cantitățile generoase și 
eficiența sunt patru calități de necontestat ale pro-
duselor LYSI. Alimentația necorespunzătoare în pri-
mii ani de viață poate conduce la apariția obezității, 
a anemiei feriprive sau a deficiențelor de calciu și 
vitamina D, cele mai întâlnite probleme nutriționale 
în rândul copiilor și care, netratate, se pot reflecta în 
starea de sănătate a viitorului adult. Așa că nu ezitați 
și acționați din timp!

Nevoi nutriționale diferite
Dacă nu știați, copiii cu vârsta între 1 și 3 ani au 

nevoi nutriționale mult mai mari decât adulții pe kg/ 
corp, pentru că au un ritm de creștere mai accele-
rat. În același timp, stomacul lor este mic, repre-
zentând 20% din capacitatea gastrică a adultului. 
Astfel, la 1 an, copiii au nevoie de 4 ori mai mult fier 
și de 5 ori mai mult calciu, iod, vitamina A și vitamina 
C decât un adult. Specialiștii susțin că atât creșterea 
ponderală, cât și cea staturală, la care se adaugă 
și dezvoltarea intelectuală a acestuia, depind de 
aportul alimentar de substanțe nutritive, dintre care 
proteinele au rolul de bază. Lipsa calitativă sau can-
titativă a principiilor alimentare de bază, precum și 
a oligoelementelor (diverse substanțe foarte impor-
tante pentru creștere, necesare în cantități foarte 
mici) va avea efect asupra creșterii sale fizice, dar și 
asupra performanțelor sale intelectuale.

Nu uita de Omega-3
Pentru ca micuțul tău să aibă parte de o dezvol-

tare armonioasă pe toate planurile, și pentru a fi 
sigură că are parte de ce este mai bun pentru el, ar 
trebui să îi introduci în alimentație mai multe produ-
se cunoscute ca fiind bogate în acizi grași Omega-3. 
Cel mai indicat ar fi ca puiul tău să consume frec-
vent pește, în special pește gras, precum somonul, 
macroul, heringul. Dar cum majoritatea alimente-
lor bogate în acizi grași Omega-3 nu sunt tocmai pe 
placul celor mici, pentru că nu toți agrează gustul 
puternic de pește sau nu pot consuma semințe de 
in, de exemplu, avem o soluție pentru tine, care te 
poate scuti de multă bătaie de cap. Uleiul de pește 
este considerat un supliment sigur pentru cele mai 

Asigurarea unei nutriții de calitate pentru 
copi- ii din zilele noastre, constituie fundația 
pentru creșterea și dezvoltarea sănătoasă a 
viitoare- lor generații. Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS) recomandă alăptarea exclusi-
vă până la vârsta de 6 luni și începerea diver-
sificării după această vârstă, continuând, în 
paralel și alăpta- rea cât mai mult timp posibil.

Produsele LYSI sunt disponibile în 
farmacii, magazine naturiste și online 

www.sagasanatate.ro, www.lysi.ro 
sau la telefon: 0722 810 692.
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în hidrosulfură de fier, aspect plastic-unsuros 
și se găsește pe fundul apelor sărate, având ca 
origine acțiunea microorganismelor asupra florei 
și faunei din bazinul acvatic la care se asociază 
substanțe minerale sau anorganice.

Flora este constituită din alge, de tip micro 
și/sau macrofit, în care predomină Cladophora 
cristalina, iar fauna este reprezentată de Arte-
mis Salina. Nămolul este relaxant, stimulează 
circulația sanguină, perioada de cură fiind de 15-
20 de zile prin aplicații de nămol pe suprafețele 
cutanate care conduc la reechilibrarea organis-
mului. Sambucus Ebulus (Boz) planta folosită în 
medicina tradițională din bazinul Mării Caspice 
și al Mării Negre-Civilizația Persană, are acțiune 
antiinflamatorie și antinociceptivă prin acidul clo-
rogenic și ursolic, ebulina, polifenoli antociani. 
Compușii fitochimici antociani, fitosteroli, flavo-
noizi, fenoli, triterpene, glicozido-iridoide, acid 
cafeic intervin salutar în calmarea durerilor ar-
ticulare. Ebulina prin inhibarea sintezei proteice 
este activă în artrita reumatoidă, febră, infecții, 
sindroame dureroase, inflamații articulare, frac-
turi. Fenolii si polifenolii au activitate antioxidantă 
asigurând protecție contra stresului oxidativ. Arc-
tiumLappa (Brusture) are activitate antioxidantă, 
antiinflamatorie, elimină metalele grele din corp, 
drenează și elimină toxinele. Are ingredienți ac-
tivi: tanini, arctigenin, arctiina, acid cafeic, acid 
clorogenic. Efectul antiinflamator se obține prin: 
1. inhibiția Nitric Oxide Synthase (iNOS) si a pro-
ductiei de NO; 2. supresia de citokine preinfla-
matorii; 3. inhibiția factorului nuclear Kappa Beta 
(NF-Kbeta); 4. activarea enzimelor antioxidante' 
5. anihilare radicali liberi. Extractul de Brustu-
re are efect de antiinflamator prin inhibarea de-
granulării și eliberării de cysteinyl-leukotriena 
(Cys-LTs). Cys-LTs sintetizează mediatorii infla-
matori histamina și prostaglandine, prin urma-
re blocarea de Cys-LTs este privită ca blocarea 
inflamației. Lappaol, Diarctigenina, Arctigenina 
inhibă producerea de NO. Producția excesivă de 
NO este prezentă în bolile inflamatorii: bolile re-

umatice, bolile autoimune, inflamația cronică, 

U n astfel de produs este FLAMMINGO 
(PASĂREA FOCULUI) alcătuit din nă-
mol sapropelic, soluție salină și un 
cocktail fitoterapeutic. Nămolul sa-

propelic este un material organic format sub 
influența proceselor biologice, microbiologice 
și fizico-chimice având un conținut organic de 

peste 10%. Acest nămol sapropelic 
este de culoare neagră bogat 
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Flammingo -
pasărea focului

Autor:
Dr. sorin GoDeANu 
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

Un instrument pentru combaterea 
inflamației, în general, a bolilor reumatice, 
dar și a statusului post-trauma, în special, 
necesită o acoperire majoră a mediatorilor 
inflamatori din spațiul biologic afectat. După 
o experiență îndelungată în elaborarea pro-
duselor cu orizont antiinflamatoriu, care și-
au dovedit viabilitatea terapeutică incontes-
tabilă (Mobil Gel, Kinetic Gel, Ortogel, etc) 
am realizat un produs care beneficiază de 
sinergia factorilor componenți, aceștia inac-
tivând un evantai întins de mediatori infla-
matori produși în situațiile cele mai diverse, 
de la traume (contuzii, entorse, luxații, poli-
traume) până la inflamații produse în cadrul 
bolilor reumatice mai mult sau mai puțin 
agresive.



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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ateroscleroza. Inhibiția producției de NO poate 
constitui tratament în boala inflamatorie. Arctige-
nina inhibă iNOS și producția de NO prin supre-
sia NFkappa beta, precumși inhibarea expresiei 
citokinelor proinflamatorii. TNF alfa și IL6, ca și 
ciclooxigenaza 2 (COX2). Inflamația se asociază cu 
radicali liberi și stres oxidativ. Efectul terapeutic 
scade inflamația și mediatorii inflamației. Acidul 
clorogenic inhibă răspunsul inflamator produs de 
LPS, inhibă producția de IL1beta, TNF alfa, inter-
leukina 6. (IL6).

Achillea Millefolii (Coada șoricelului) are efect 
antiinflamator, antispastic, diaforeic, cicatrizant. 
Are în compoziție flavonoizi, terpenoide, lig-
nanani, acizi grași și alkamide, aceasta din urma 
fiind responsabilă pentruv efectul antiinflamator. 
Are activitate complexă asupra plăgii: hemo-
static, reepitelizare, 
granulație tisulară și 
remodelarea matri-
cei extracelulare. Are 
activitate de protecție 
a antioxidanților natu-
rali: catalaza, glutation 
peroxidaza și superoxid 
dismutaza. Are activita-
te spastică datorită fla-
vonoizilor, galanginei și 
quercetinei.

Nuca Verde (Juglans 
Regia) folosită din cele 
mai vechi timpuri de 
medicina tradițională 
orientală (Nepal) pen-
tru boli reumatice și 
inflamatorii, având în 
compoziție concentrații 
de eugenol și metilsa-
licilat. Uleiul de nucă 
spre deosebire de cel 
de soia are o concentrație mai mare de acid li-
noleic. Nucile au cantitate mare de Omega 3 și 
6. Pelinul (Artemisia Absinthum) are activitate 
antiinflamatorie prin sesquiterpene-lactone și 
prin activitatea antioxidantă puternică. Hreanul 
(Armoracia Rusticana). Glucosinolatii hidrolizati 
de tirozinază se descompun în izotiocianați, ni-
trili, tiocianați, oxazo-lidine. Glucosinolatii sunt 
divizati în 3 categorii: alifatic, aromatic și indol. 
Cel alifatic este în proportie de 80%. Alil izoci-

anatul este compus lacrimogen amar la gust, 
miros pătrunzător. Arnica Montana (Arnica) 
se administrează în 60 de afecțiuni: afecțiuni 
intercurente, reumatism, inflamații acute, 
cronice, etc. Are calități antiflogistice, inotro-
pe, antibiotice, antiinflamatorii, imunomodu-
latoare, antitermice. Are în compozitie 150 de 
substanțe active: sesquiterpen lactone, flavo-
noizi, flavonoid glicuronid, flovonoid aglicon, 
arnidiol, poliacetilen, cumarine, acizi fenolici 
(clorogenic, cafeic), apigenina, luteolina, his-
pidulina, quercetina. 

Florile de arnică la altitudine superioară 
conțin esteri de helenalina, iar cele la altitu-
dine inferioară conțin dihidrohelenaina în can-
titate mai mare. Florile de arnică au potențial 
major antiinflamator, bactericid, antifungic, 

antioxidant, imuno-
modulator. Meca-
nismul molecular 
al sesquiterpenelor 
diferă de cel antiin-
flamator nonsteroid. 
Aceste lactone scad 
NF Kappa beta-
inflamație mediată, 
deoarece trec ușor 
prin piele. Activarea 
NF Kappa beta prin 
celulele T și B și ce-
lulele epiteliale este 
inhibată de helena-
lină.

Capsicum Annu-
um (Ardei iute) un 
antiinflamator pu-
ternic folosit topic 
pentru dureri mus-
culo-scheletice, os-
teoartită reumatoi-

dă. Capsaicina scade sensibilitatea la durere. 
Flammingo Gel se administrează topic în zo-
nele dureroase de cel puțin 3-4 ori/zi.
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Calciul în alimentația copiilor
Necesarul de calciu:

l cea mai mare nevoie de calciu este în primii 
ani de viaţă atunci când ritmul de creştere este 
foarte accelerat iar pentru soliditatea oaselor şi 
dinţilor este nevoie de un aport suficient de cal-
ciu, de preferinţă provenit din alimentaţie şi nu 
din suplimente;

l în primele 6 luni necesarul (250mg /zi) este 
asigurat de laptele de mamă care-i oferă bebe-
luşului toţi nutrienţii necesari; în cazurile în care 
alăptarea nu este posibilă formulele de lapte praf 
sunt soluţia viabilă, fiind  îmbogăţite cu calciu şi 
vitamina D în doze corespunzătoare ; nu uitaţi de 
Vitamina D, absolut necesară pentru absorbţia 
calciului, indiferent de tipul de lapte administrat; 
laptele de vaca deşi are un conţinut mare de cal-
ciu, nu este indicat la vârstă atât de mică, datorită 
unui raport necorespunzător calciu/fosfor;

l după vârsta de 6 luni pe lângă lapte sunt şi 
alte alimente bogate în calciu care se oferă bebe-
luşului (iaurt, brânză de vaci, gălbenuş de ou, le-
gume verzi, peşte, etc), astfel încât în majoritatea 
cazurilor necesarul este acoperit prin alimentaţie 
şi nu sunt necesare suplimentele de calciu; aces-
tea pot fi necesar a fi administrate atunci când 
cantitatea de lapte per 24 de ore este sub 400 ml 
iar restul alimentelor bogate în calciu sunt slab 
reprezentate sau absente;

l între 1 şi 3 ani, necesarul este în jur de 500 mg 
zilnic, cantitate relativ uşor de acoperit avand în ve-
dere că 250 ml lapte furnizează 300 mg calciu; de 
aceea şi la această vârstă se recomandă 400-500 
ml de lapte zilnic, pe lângă alte produse lactate;

l între 4 şi 8 ani, cantitatea de calciu creşte 
la 800 mg pe zi, uşor de furnizat dacă alimenta-
ţia este echilibrată; atenţie la băuturile carbo-
gazoase, la cacaoa  adăugată în lapte care scad 
absorbţia de calciu chiar dacă aportul a fost unul 
corespunzător;

l peste vârsta de 9 ani, necesarul se apro-
pie de cel al adultului, respectiv 1300 mg zilnic; 
această perioadă este deosebit de importantă, 
cele mai mari carenţe în alimentaţie se înregis-
treză după debutul pubertăţii când alimentaţia 
adolescenţilor este haotică, bazată pe un orar ne-
regulat al meselor şi cu dezechilibre majore în-

tre principalele grupe de alimente. 

C antitatea de calciu din organsim 
precum şi doza zilnică necesară 
diferă foarte mult în funcţie de vârstă; 
spre exemplu, nou-născutul are 

aproximativ 30 g de calciu în cea mai mare 
parte încorporat în oase, pe când  la adult 
ajunge la o cantitate de 1-1,5 kg de calciu (peste 
99%  este concentrat în oase), fiind astfel cel 
mai bine reprezentat element mineral. Anual în 
jur de 20% din calciul existent în organism este 
înlocuit.

Care sunt rolurile calciului în organsim:
l  contribuie împreună cu fosforul la formarea 
şi consolidarea oaselor şi dinţilor sub acţiunea 
directă a vitaminei D fără de care absorbţia cal-
ciului nu se poate realiza; pentru un rezultat 
optim trebuie să existe un raport de 2 la 1 între 
calciu şi fosfor.
l contracţia întregului sistem muscular, inclu-
siv a inimii, creşte ritmul cardiac şi prin aceasta 
asigură oxigenarea optimă a tuturor ţesuturilor, 
împreună cu magneziul un alt mineral deosebit 
de important;
l transmiterea impulsurilor nervoase, contribu-
ind astfel la bună funcţionare a sistemului ner-
vos;
l creşterea capacităţii de apărare a organismu-
lui;
l participare activă la unele procese metaboli-
ce, favorizând inclusiv absorbţia fierului şi a vi-
taminei B12;
l scăderea intensităţii manifestărilor alergice;

l contribuie la procesul de coagulare 
prin activarea fibrinei.

Autor:
Dr. Delia cHIRA  
• Medic specialist pediatru

Calciul este unul dintre mineralele indispen-
sabile organsimului  începând de la naştere şi 
până la bătrâneţe, asigurând împreună cu fo-
sforul rezistenţa oaselor şi dinţilor dar şi con-
tracţia celulelor musculare  precum şi trans-
miterea impulsurilor nervoase.
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se pot corecta tulburările de 
pronunție de la sine, în timp?

musculaturii faciale. Da, până la această vârstă, pronunția se 
poate îmbunătăți în urma evoluției aparatului fono-articulator. 
Însă, în cazul în care dificultățile de pronunție persistă după 
această vârstă, ele necesită intervenție în vederea corectării. 
Așadar, este necesar să se consulte un specialist. Specialistul 
logoped va evalua în primă etapă dificultățile de pronunție 
ale copilului, stabilind posibile cauze sau dificultăți asociate 
tulburării de pronunție și recomandând eventuale evaluări de 
specialitate necesare, va stabili gradul de severitate al tulbu-
rării și frecvența ședințelor de terapie logopedică necesare.

Succesul corectării tulburărilor de pronunție, durata și 
eficiența programului de terapie depind de o serie de factori 
de care atât specialistul, cât și părinții trebuie să țină cont: 
frecvența ședințelor de logopedie, continuitatea oferită 
ședințelor de terapie, implicarea activă a părinților prin con-
tinuarea exercițiilor cu caracter logopedic și acasă, motivația 
copilului, ritmul de învățare al copilului, capacitatea copilului 
de concentrare și menținere a atenției, gradul de severitate 
al tulburării de pronunție, gradul de dificultate a sunetului 
afectat (consoana vibrantă „R” este cea mai complexa din 
punct de vedere al articularii), prezența altor dificultăți de 
limbaj asociate. Un aspect important de luat în considerare 
este faptul că în cazul copiilor în a căror vorbire un singur sunet 
este afectat, progresul poate fi evident după o perioadă scurtă 
de timp, însă în cazul dislaliei polimorfe terapia logopedică 
este de lungă durată.

Concluzionând, tulburările de pronunție care apar la 
copii necesită intervenție logopedică în vederea corectării. 
Acestea se pot consolida în timp devenind provocări reale 
odată cu intrarea în școală când se pot transpune în limba-
jul scris, și chiar dificultăți în vorbire/în scris, în perioada 
adultă, dacă nu au fost corectate în perioada copilăriei 

prin terapie logopedică. 

Î n contextul actual în care accesul la informație 
este mult mai facil, părinții se pot documenta mai 
ușor despre diverse subiecte de interes cu privire la 
evoluția copilului. Așadar, noțiuni precum “tulburare 

de pronunție”/ “dislalie” sau “dislalie polimorfă” sunt 
termeni deja întâlniți. Cu toate acestea, există situații în care 
părinții amână realizarea unui consult de specialitate, pe 
fondul opiniei celor din jur sau confruntându-se cu ideea 
că sunetele afectate, și deci pronunția deficitară se poate 
corecta de la sine, în timp sau odată cu intrarea copilului 
în școală când va învăța să scrie și să citească.

Pentru o viziune clară asupra acestui subiect este ne-
cesar să înțelegem că Tulburările de pronunție („Dislalia”, 
așa cum este numită în termeni de specialitate) reprezintă 
o categorie distinctă a tulburărilor de limbaj și presupune 
afectarea sunetelor vorbirii prin articularea defectuoasă 
a acestora. Deci, în vorbirea copilului sunetele pot fi dis-
torsionate, anumite sunete pot lipsi complet din cadrul 
cuvintelor, fiind omise, sau pot fi înlocuite cu alte sunete. În 
situația în care un singur sunet este defectuos apare dislalia 
monomorfă, însă în cazul în care majoritatea sunetelor din 
vorbire sunt afectate apare dislalia polimorfă care presupune 
că inteligibilitatea vorbirii copilului este extrem de redusă.

Cauzele tulburărilor de pronunție pot fi: dificultățile 
de procesare a sunetelor care compun un anumit cuvânt, 
tonusul scăzut de la nivelul limbii, buzelor, obrajilor, diversele 
malformații ale aparatului fono-articulator (ex: proeminența 
dentiției, limbă de dimensiuni mici- microglosie, etc.) sau 
chiar afectarea auzului (hipoacuzia).

Având în vedere aceste repere, înțelegem că tulburările 
de pronunție presupun dificultăți reale ale copilului în a 
articula în mod corect unul sau mai multe sunete și deci, 
corectarea acestei tuburări de limbaj este necesar a fi re-
alizată într-un cadru specializat și continuată prin exerciții 
specifice și acasă, la recomandarea logopedului.

Până în jurul vârstei de 3 ani și 6 luni, componentele 
aparatului fono-articulator se află în perioada de dezvol-

tare, iar pronunția copilului este defectuoasă 
ca urmare a insuficientei dezvoltări a 

ceNtRuL De RecuPeRARe
PediaTRiCă KiNeToBeBe

Autor:
Logoped Ioana oBRete 
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Boala Pulmonară obstructivă 
Cronică, impactul asupra societăţii

o boală care în lipsa diagnosticării și instituirii unui tratament 
care să asigure controlul simptomelor, poate afecta, pe rând 
toate organele. Pacienții cu BPOC pot prezenta și numeroase alte 
afecțiuni asociate, precum: boli cardiovasculare, diabet zaharat, 
hipertensiune arterială, osteoporoză sau depresie-anxietate.
Simptomele BPOC includ: l tuse cronică; l producție cronică 
de spută; l șuierat; l gâfâi; l senzație de sufocare, apărută de 
regulă brusc, pe fondul unei oboseli accentuate; l toleranță 
la efort din ce în ce mai redusă. Expunerea la factori poluanți, 
precum fum de tutun și la alte particulele și gaze toxice, poluante 
care pot fi inhalate, sunt principalii factori de risc pentru BPOC. 
Astfel, profilul persoanelor cu risc pentru BPOC este: l vârsta de 
peste 40 ani; l fumători, foști fumători; l expunere îndelungată la 
alte tipuri de fum: pulberi, poluare, noxe; l manifestări/simptome 
specifice BPOC: tuse cronică, producţie cronică de spută, tusea 
matinală a „fumătorului”, senzaţie de lipsă de aer.

„BPOC este o boală perfidă, cu multe fețe, de multe ori 
depistată în stadii avansate, când capacitatea respiratorie 
este afectată major. Necunoașterea, confundarea sau chiar 
ignorarea simptomelor este o mare problemă pentru depistarea 
BPOC, iar în acest sens creșterea gradului de informare și 
conștientizare a populației la risc și a populației în general este 
extrem de importantă. Prin campaniile pe care le derulează, 
Societatea Română de Pneumologie își propune să contribuie la 
îmbunătățirea acestor capitole și a depistării precoce. BPOC nu 
se poate vindeca, dar se poate ține sub control, cu succes, prin 
tratament. Iar un diagnostic timpuriu, în cazul BPOC, poate salva 
vieți”, a completat prof. dr. Ruxandra Ulmeanu.

Spirometria este un test de bază în explorarea funcției 
respiratorii și se face cu ajutorul unui dispozitiv numit spirometru. 
Testul evaluează cantitatea de aer pe care o persoană o poate 
inspira sau expira într-o unitate de timp. Este o procedură simplă, 
neinvazivă, rapidă și nu doare. Pacientul trebuie să lipească 
bine buzele în jurul unei piese bucale, să respire relaxat câteva 
secunde, apoi să expire atât de puternic şi atât de rapid, încât 
să-şi simtă plămânii complet goliţi de aer, după care să respire 
din nou relaxat. Peste 300 de milioane de oameni suferă de BPOC 
la nivel mondial2, iar peste 3 milioane de vieți pierdute anual sunt 
atribuite BPOC3 – a treia cauză de mortalitate4, la nivel global și 
singura care este în creștere.
Referințe:
1. http://www.desprebpoc.ro/
2. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/11/world-copd-2019-press-release_

final_111219.pdf
3,4. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-

pulmonary-disease-(copd)

BPOC – Boala Pulmonară Obstructivă Cronică 
este o afecțiune gravă, ce nu se poate 

vindeca și care atacă bronhiile și plămânii. BPOC afectează 
capacitatea respiratorie, care se reduce progresiv, iar în lipsa 
tratamentului, conduce la invaliditate și moarte prematură. 

Afecțiunea este, totuși, prevenibilă și poate fi ținută sub 
control, cu condiția să fie depistată. Din păcate, doar mai 
puțin de jumătate dintre persoanele afectate de BPOC sunt 
diagnosticate1. Motivul este faptul că simptomele timpurii ale 
bolii sunt ușor de confundat cu efectele fumatului excesiv sau 
ale înaintării în vârstă. BPOC afectează 8.3% din populația 
României cu vârsta peste 40 de ani, potrivit Studiului de 
prevalență a BPOC în România 2019, realizat de către 
Societatea Română de Pneumologie. Prevalența estimată a 
crescut ușor față de 2012 (8.13% atunci), când a fost derulat 
precedentul studiu al SRP în acest sens. Studiul, efectuat pe 
un eșantion de 8000 de persoane atât din mediul urban, cât și 
din mediul rural, a inclus două componente: screening, prin 
aplicarea unui chestionar individual, și spirometrii (realizate 
unor persoane selectate în urma completării chestionarului).
Concluzii obținute în urma studiului: l 8.3% dintre românii 
cu vârsta peste 40 de ani suferă de BPOC; l 82% dintre 
românii incluși în studiu au probleme respiratorii; l 71% 
dintre ei au făcut cel puțin o dată o spirometrie; l 3 din 20 de 
respondenți care fac tratament pentru probleme respiratorii 
utilizează automedicația; l Numai 2 din 5 pacienți cu probleme 
respiratorii sunt văzuți cu regularitate de un medic. „8.3% 
dintre românii peste 40 de ani suferă de BPOC, o afecțiune 
care afectează tot mai mulți oameni de la an la an și care e 
responsabilă de peste 3 milioane de decese la nivel global. 
Un studiu arată că 89% din populație nu a auzit de această 
boală, iar 85% dintre fumători nu au auzit nici ei de BPOC, în 
condițiile în care fumatul este principalul factor de risc pentru 
afecțiune! Acest aspect este extrem de îngrijorător – ca să poți 
lupta împotriva unei boli atât de grave trebuie în primul rând 
să o cunoști. BPOC nu are simptome specifice, iar rezultatul 
este că în multe cazuri pacienții ajung să fie diagnosticați 
destul de târziu. Mai ales că deseori simptomele sunt puse 
pe seama fumatului sau a înaintării în vârstă. Este esențial 
ca persoanele din profilul de risc, dacă observă semne care 
pot indica BPOC, să se prezinte la medic cât mai repede”, a 
declarat prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, președintele Societății 

Române de Pneumologie.
Cum recunoaștem BPOC? BPOC este 
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atenție la... excesele 
alimentare și bolile ficatului!

pahar de vin pe zi).
Prelucrarea optimă a alimentelor este fierberea, 

coacerea, prepararea în abur sau pe grătar. Orele de 
masă fixe şi timpul suficient acordat servirii meselor - 
sunt deasemenea importante. Există o mare variabili-
tate individuală în ceea ce priveşte rezistenţa ficatului 
la diverse agresiuni alimentare. În cazul alcoolului 
- pentru femei, alcoolul este toxic în cantităţi de 2-3 
ori mai mici decât în cazul bărbaţilor. Aceeaşi situaţie 
apare şi în cazul unei persoane care deja are o boală 
hepatică - indiferent de cauză. Steatoza hepatică non-
alcoolică este legată frecvent de obezitate, diabet za-
harat, hipercolesterolemie. În această afecţiune dieta 
şi sedentarismul au rol primordial.

Stresul - problemă majoră în societatea contem-
porană - intervine direct sau indirect (prin modifica-
rea compor¬tamentului alimentar şi a modului de 
viaţă) în funcţia ficatului, fiind  factor de agresiune su-
plimentar.

ATENȚIE: Ficatul "nu doare"- în sensul că afecţi-
unile specifice lui acţionează multă vreme fără simp-
tome! Pacienții care acuză „dureri în partea dreaptă a 
abdomenului” le pun în legătură cu ficatul, dar cauza 
e adesea la colon sau vezica biliară.

La debutul bolii hepatice, singurele modificări sunt 
cele depistate prin consultul pacientului, modificarea 
analizelor specifice sau a ecografiei - recomandate 
de către specialist. Tardiv, apar semne nespecifice 
precum: oboseală, somnolenţă, greață, pierderea 
apetitului, scădere în greutate, discomfort abdominal, 
balonare, dureri articulare, uneori  icter (îngălbenirea 
pielii şi ochilor), mărirea abdomenului (lichid în cavita-
tea abdominală), mâncărimi ale pielii, tremor.

Pentru depistarea precoce a afectării ficatului, a 
colecistului sau căilor biliare este utilă efectuarea 
anuală a unei ecografii abdominale și consultul clinic 
general care poate găsi ficat mărit, steluţe vascu-
lare sau vânătăi la nivelul pielii. În situația diagnos-
ticării unei boli hepatice, medicul de specialitate va 
indica terapie medicamentoasă dacă este cazul - și 
întotdeauna corectarea stilului de viață - alimentație 
și mișcare. Cu cât aceste măsuri sunt luate preco-
ce și menținute  mai mult timp, cu atât rezultatele 

obținute sunt vizibile și durabile.

O bună funcţionare a ficatului presupune o 
alimentaţie corectă şi sănătoasă, ci un în-
treg regim de viaţă sănătos. Alte aspecte 
de care trebuie să avem grijă, pentru a ne 

menţine „în formă” sunt: un mod de viaţă echilibrat, 
respectarea unui orar corespunzător de masă, com-
binarea activitatii intelectuale cu cea fizică şi un orar 
de somn adecvat (7 ore).

Toate acestea, alături de recomandările alimen-
tare şi menţinerea unei greutăţi corespunzătoare 
reprezintă premisele unui „ficat sănătos". De evi-
tat atât efortul fizic excesiv, cât şi sedentarismul. 
Amândouă pot influenţa negativ ficatul.

Trebuie avut grijă la alcool şi cafea: graniţa între 
uz şi abuz nu trebuie depăşită. Cafeaua în cantităţi 
moderate e considerată chiar hepatoprotectoare.

Medicamentele sau suplimentele nutritive luate 
fără prescripţie medicală si asocierea alcool - me-
dicament duce la creşterea reacţiilor adverse toxice.

Există un mit al restricţiilor alimentare în cazul 
ficatului care, în mare parte, nu se justifică. Ghidul 
alimentar trebuie să fie echilibrul, cu înţelegerea 
diferenţei între uz şi abuz. Alimentaţia trebuie sa fie 
variată si să includă proteine (carne, lactate, ouă), 
legume şi fructe, produse de panificaţie, grăsimi ve-
getale.  Excesele, atât în sens pozitiv, cât şi negativ, 
nu sunt recomandate. Trebuie evitat excesul de căr-
nuri grase, ouă, dulciuri concentrate si laptele gras, 
mesele copioase, cu abuz de grăsimi, proteine şi 

evident, consumul excesiv de alcool (se 
consideră consum netoxic - un 

Autor:
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centrul Medical Mediclass
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Ficatul - numit "uzina organismului" de către 
europeni și "casa spiritului" de către orientali 
- este cel mai mare organ al corpului uman, fi-
ind și „ laboratorul” organismului.
El are rolul central în metabolism dar și rol de 
filtru în detoxifierea organismului.
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