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Osteoporoza - "Hoțul silențios"
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•D
 octor în medicină
•C
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Țesutul osos este un țesut viu, în care are loc
permanent atât depunere de os cât şi pierdere
de os. După vârsta de 35 de ani, pierderea de os
depăseşte depunerea. Când acest proces este
accelerat, oasele devin tot mai fragile (chiar dacă
la exterior pot părea solide) şi structura lor se
aseamănă tot mai mult cu a unui burete cu găuri
mari în interior. Drept urmare, osteoporoza
trebuie prevenită încă din tinereţe.

O

steoporoza (denumirea vine din latina şi
înseamnă „os poros”), reprezintă o importantă problemă de sănătate, un „hoț
tăcut” care afectează un număr impresionant de oameni. Este o boală costisitoare pentru pacient și pentru societate. În cele mai multe
cazuri osteoporoza este asimptomatică, dar poate produce și semne clinice: scădere în înălțime,
dureri de coloană vertebrală, cifoza toracală, și
creșterea riscului de fractură la traumatisme minime (șold, vertebre, antebraț).
Deşi osteoporoza este des întâlnită la femeile
care au intrat la menopauză, şi fumătorii ori
alcoolicii au un risc ridicat de a face boala. Peste
vârsta de 50 de ani circa o femeie din patru şi un
bărbat din opt vor fi afectaţi de această boală.
Osteodensitometria este metoda cea mai
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răspândită de măsurare a masei osoase, cea
mai utilizată fiind metoda DEXA (absorbtimetria
duală cu raze X).
Este considerată „standardul de aur” fiind
o metodă nedureroasă, neinvazivă, de maximă
acurateţe, rapidă, cu minimă iradiere.
Se recomandă examinarea DEXA pentru:
femeile peste 50 ani, bărbații peste 65 ani,
persoanele care au avut deja o fractură de
fragilitate, persoanelor care au scăzut cu 3 cm
în înălţime, persoanelor subponderale, celor
care au urmat tratament cu cortizon mai mult
de trei luni consecutiv, celor diagnosticate cu
poliartrită reumatoidă, cu hipertiroidism sau cu
hiperparatiroidism, celor care au afecțiuni ce
determină o absorbție deficitară a calciului, celor
care consumă alcool, fumătorilor şi persoanelor
care primesc tratament cu medicamente care
pot determina pierdere de substanta minerala
osoasa.
Se recomandă în special examinarea șoldului
și a coloanei vertebrale lombare, acestea fiind
reprezentative, din punct de vedere a structurii
osoase, pentru întreg scheletul astfel încât dacă
se detectează prezența osteoporozei în aceste
regiuni se poate concluziona că această afecțiune
afectează tot sistemul osos. Metoda se utilizează
și pentru a aprecia răspunsul la tratamentul
pentru osteoporoză (se repetă investigația după
12 sau 24 luni de tratament, de preferat cu
același aparat).
Osteoporoza se poate trata, mai ales
diagnosticată precoce prin metoda DXA,
reușindu-se astfel, reducerea semnificativă
a morbidității și mortalități acestor pacienți,
și oferind șansa de a profita de cea mai bună
calitate a vieții pentru mulți ani.Tratamentul
medicamentos al osteoporozei are ca scop
corecția fragilității osoase pentru a reduce acest
temut risc de fracturi.
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Susținem organismul
copilului cu gemoterapie

Autor:
Dr. Monica Spînu
medic specialist medicină de familie
www.gemoterapie.ro

La trecerea de la iarnă la primăvară, este
momentul să ne reamintim cum să creștem
imunitatea copiilor și ce putem face în cazul
apariției răcelilor.

D

intre produsele naturale, opțiuni eficiente
sunt cele cu suc de Echinacea purpurea.
De exemplu, produsele Plantextrakt cu
suc de Echinacea purpurea sunt obținute
din plante de cultură ecologică (organică), prin
prelucrarea plantei în stare proaspătă, ca suc stabilizat, rezultând o eficiență terapeutică deosebită,
prin extracția compușilor răspunzători de acțiunea
imunostimulatoare. Veți observa de aceea, recomandarea de administrare 4 zile cu 4 zile pauză.
Asocierea sucului de Echinacea cu extracte
gemoterapice sau fitoterapice, în diverse
combinații, constituie un sprijin pentru întărirea,
refacerea și detoxifierea organismului.
Astfel, pentru coplilul mic (1- 6 ani), în
scop preventiv, pentru întărirea imunității,
se recomandă IMUNOGRIP JUNIOR. Curele
periodice de 4-6 săptămâni, cresc rezistența
organismului și favorizează revenirea mai ușoară
a organismului în caz de răceală.
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Datorită acțiunii susținute de întărire a
imunității, nu se va administra concomitent
cu vaccinările (doar după 4 săptămâni de
la efectuarea vaccinului). Pentru copiii mai
mari, există preparatul Imunogrip plus zinc și
vitamina C.
Nu uitați și de o cură de deparazitare intestinală
– puteți alege produsul natural conceput de
farm. Ovidiu Bojor, GIARDINOPHYT. Întărirea
imunitară presupune un intestin sănătos – acolo
fiind sediul producerii unei canități importante de
serotonină, hormonal fericirii.
Pentru copiii obosiți, sau fără poftă de
mâncare, care răcesc des sau au o creștere
dificilă, este util produsul VITANEMIN JUNIOR.
Administrat în cure de 4-6 săptămâni, crește
vitalitatea copilului, stimulează pofta de mâncare,
corectează anemia, întărește sistemul osos și
dantura. Se poate alterna în administrare cu
Imunogrip junior, pentru creșterea armonioasă a
copilului (în pauzele de 4 zile de la administrarea
de Imunogrip Junior).
Pentru copiii mai mari, precum și pentru
părinți, Polygemma 8 – astenie psiho-fizică și
memorie, cu acțiune tonică, este un revitalizant
fizic şi psihic, este eficientă în astenia de diverse
cauze. Creşte rezistenţa organismului în condiţii
de stres și este util în perioade de suprasolicitare.
Pentru efect optim se administrează 2-4
săptămâni.
Dacă a început o răceală sau gripă, de la primele
semne de boală, se poate folosi IMUNOREZISTAN
JUNIOR (sau Imunorezistan Forte pentru copilul
mai mare și adulți). Are un efect complex,
antiinflamator și antialgic. Simptomele acute
sunt ameliorate rapid și organismul este întărit.
Este important să continuăm administrarea cel
puțin 3-4 zile după ce copilul se simte mai bine,
pentru un efect optim. Dacă primele semne de

răceală sunt însoțite și de iritație în gât, asociați
administrării de Imunorezistan Junior și FIORDA
JUNIOR, pastile gumate pentru gât, cu extracte
de Lichen islandez, Tei și lactoferină. Acestea se
pot da copilului de la vârsta de 4 ani și vor susține
refacerea integrității mucoaselor gurii și gâtului,
efect completat de cel de întărire imunitară dat
de lactoferină.
SINUTROL JUNIOR este un preparat fitogemoterapic, în special pentru răcelile de la
nivelul căilor respiratorii superioare (nas, gât,
ureche, sinusuri). Unele afecțiuni respiratorii
sunt acute, altele se tot repetă, recidivează;
Sinutrol Junior ajută în ambele cazuri, prin
creșterea rezistenței organismului și reducerea
frecvenței recidivelor.
Tusea apare de multe ori în cazul unei răceli;
poate fi seacă sau umedă, sau alternează ambele
forme; sau poate apare răgușeala, mai frecventă
în caz de laringită. În aceste cazuri apelați la

siropul de tuse VITATUSSIN JUNIOR: calmează
tusea și ajută la eliminarea secrețiilor. Este util
în probleme acute dar și în tuse persistentă,
îndelungată.
Este important ca și părinții să își îngrijească
sănătatea, pe cât posibil cu produse naturale,
dacă se acționează preventiv sau de la primele
semne de boală. Aceasta presupune să ne
cunoaștem organismul și să îi identificăm
slăbiciunile.
Unele produse naturale gemoterapice și
fito-gemoterapice, prezentate aici, este util să
le avem acasă, în trusa de urgență, pentru a le
putea folosi de la primele semne de îmbolnăvire
a copilului; astfel eficiența lor va fi maximă și
însănătoșirea mai rapidă. Aceste preparate nu
înlocuiesc consultul medicului, putând fi doar
opțiuni blânde care să susțină organismul sau
refacerea organismului copilului, la debut de
boală.
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Farmacia naturii
pentru tine și familia ta

Î

ncă
din
primul
moment
în care ai
aflat că ești însărcinată,
nu
ți-ai dorit nimic
mai mult decât
ca bebelușul tău
să se dezvolte
și să se nască
sănătos. Pentru
a ți se îndeplini
această dorință,
trebuie să ai
grijă, în primul
rând, de sănătatea ta. Unul
dintre primele
lucruri pe care
le afli despre perioada sarcinii, este că majoritatea medicamentelor îți
sunt interzise și că trebuie să faci tot ce îți stă în putere
pentru a nu te îmbolnăvi, nici măcar de o banală gripă.
Există, totuși, câteva remedii fitoterapeutice,
standardizate și testate clinic, care te pot ajută
în perioada sarcinii și care nu numai că nu sunt
nocive pentru bebelușul din burtică, dar le poți
folosi și după naștere dacă va avea el nevoie.
Esberitox®N
Tablete
are
proprietăți
protectoare esențiale pentru păstrarea, în mod
natural, a unei stări de sănătate excelente. Cu
o istorie de 90 de ani este deja un tratament
tradițional pentru viroze, ideal pentru toate
vârstele. În Esberitox®N Tablete acționează trei
plante medicinale dovedite ca eficiente și active pe
sistemul imunitar, Astfel virusurile sunt combătute
mai repede și mai eficient și este dovedit clinic că
durata bolii se scurtează cu trei zile. Există studii
care atestă siguranța la copii pentru 250.000 de
cazuri tratate de 500 de medici de familie și 500
de pediatri. Este singurul produs condiționat și
pentru sugari/copii/adulți.
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Mai multe informații despre produsele
inovatoare pe care le importăm de
la partenerii noştri externi, pionieri
în fitoterapie la nivel mondial şi care
continuă să revoluţioneze extracţia
substanţelor active din plante, aflaţi pe
www.plantamed.ro

Spray-ul ANTIVIRAL conține o combinație de
extracte naturale din scoarță de stejar și rădăcină
de lemn dulce cu ajutorul cărora susține apărarea
naturală a organismului oprind infecția virală prin
acțiune astringentă și antivirală direct la poartă de
intrare în organism.
Pentru nas înfundat recomandăm GripSTOP
(atât sub formă de spray cât și sub formă de
picături) care conține o combinație de substanțe
naturale cu rol antiinflamator, protejare a
mucoasei și rol direct antimicrobian. GripSTOP
picături poate fi folosit oricât de des, are gust
dulce și nu deranjează copilul. Nici nu-l agită
cum se întâmplă cu preparatele cu oxymetazolina
sau derivate. GripSTOP poate fi administrat pe
perioada lungă, fără efecte secundare. Foarte
important e că se poate folosi și de către gravide;
ele au nasul înfundat în mod fiziologic, din cauza
hormonilor, și au tendința crescută la sângerare.
Gravidele sau mamele care alăptează nu pot folosi
picături decongestionante, dar pot folosi fără
probleme GRIPSTOP spray nazal.

TERAPII
NATURALE

5

motive pentru a oferi ulei
de pește școlarului

U

leiul de pește este bogat în acizi grași
omega 3, care joacă un rol important
pentru sănătatea organismului copilului,
dar și pentru o dezvoltare optimă. Acizii
grași omega 3 sunt absolut necesari organismului nostru, însă corpul nu îi poate produce singur,

alimentația sau suplimentele alimentare. Nu trebuie uitat uleiul de pește.
Uleiul de pește este recomandat pentru școlari
de foarte mult timp, ajutaând la tratarea numedar și pentru inteligență. Așadar, uleiul de pește
scurt timp după începerea tratamentului cu ulei
de pește copiii ce prezintă anumite tulburaări sau
afecțiuni au avut parte de o îmbunătățire vizibilă.
Iată 5 motive pentru care este recomandat să
dați ulei de pește școlarului:
peractivitate și impulsivitate
Are rol în mobilitatea articulațiilor, diminua-

1.
2.
3.
4.
5.

Uleiul de cod conține vitaminele A și D3, ceea
ce ajută foarte mult la dezvoltarea sistemului

osos

la fel și a proceselor cognitive
Produce îmbunătățiri în cazul în care copiii au

Bineînțeles, aceste 5 motive nu sunt singurele
care vă pot convinge să administrați ulei de pește
ajută la eliminarea infecțiilor din corp și face orgazute sau la schimbările bruște de temperatură.
Deoarece copiii petrec mult timp la școală,
aceștia pot lua răceala de la colegii lor școlari,
așadar este importantă administrarea de ulei de
pește, mai ales în sezonul rece când copiii sunt mai
predispuși la răceli. În timpul iernii, dacă școlarul
va consuma doza recomandată de ulei de pește,
rii, dispune de proprietăți antioxidante și luptă cu
afecțiunile precum osteoporoza sau lipsa de calciu.
pentru copilași, acesta trebuie administrat după
reguli, în cantitățile necesare corpului său. Orice
substanță care este consumată în exces poate avea
efecte adverse, chiar dacă în cantitatea necesară
este un lucru sănătos.
Uleiul de pește conține cele 2 tipuri principale
mai bogată sursă naturală de acizi grași omega 3.
Deși unii copii mănâncă peștele, aceștia nu consunecesarul de acizi grași omega 3, iar din această
cauză părinții trebuie să le administreze suplimente
alimentare de ulei de pește, precum cele de la Lysi
Islanda.
Uleiurile de peşte LYSI şi suplimentele cu
Omega-3 Lysi sunt disponibile la distribuitori,
în farmaciile şi magazinele naturiste partenere,
Farmaciile Tei, Belladonna şi online:
WWW.SAGASANATATE.RO (Solicitaţi ofertele
speciale şi produsele cadou)
TEL.0722810692.
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Prebioticele, probioticele
şi antibioticele: ce rol au în
modularea florei intestinale
Dr. Simona Grigoruţa,
•M
 edic Primar Gastroenterologie,
•M
 edic Specialist Medicină Internă,
•D
 octor în Medicină,
•R
 egina Maria • www.reginamaria.ro

Microbiota intestinală, cunoscută în trecut ca floră
intestinală, poate fi modulată în mod direct prin utilizarea antibioticelor, probioticelor şi prebioticelor.
Microbiota intestinală - un organ de sine stătător. Microbiota intestinala a reprezentat în ultimii ani subiectul
unor intense cercetări medicale. În prezent, numeroasele
funcţii care s-au dovedit a-i fi atribuite au permis interpretarea sa ca un veritabil organ de sine stătător, practic
al 4-lea organ al sistemului digestiv. Studii recente au
demonstrat situaţii caracterizate prin dezechilibrul microbiotei asociate unor afecţiuni gastrointestinale (sindromul de intestin iritabil, bolile inflamatorii intestinale-boala Crohn şi colita ulcerativă, sindroamele diareice
asociate antibioterapiei, diverticuloza intestinală), hepatice dar şi unor afecţiuni extraintestinale (alergii, obezitate, diabetul zaharat, etc). Sistemul digestiv este constituit
specific din tractul alimentar (esofag, stomac, intestinul
subtire şi intestinul gros), ficat şi tractul biliar, pancreas
şi respectiv microbiota intestinală. Tractul gastrointestinal, cu bariera sa epitelială având o suprafaţă totală de
200 m2, reprezintă organul cu cea mai mare expunere
la mediul extern! Sistemul digestiv este în permanenţă
în contact cu aproximativ 1 kg de bacterii aflate în lumenul intestinului. Microbiota intestinală deţine un număr
impresionant de gene, superior numeric AND-ului uman
dar complementar acestuia, cu care realizează un sinergism mutual perfect. Acest pasionant ecosistem interferă
cu menținerea inflamației fiziologice, modulează procesul de absorbție a alimentelor şi totodată protejează împotriva invaziei microorganismelor. Microbiota intestinală
deţine funcţii importante în menţinerea stării de sănătate
a organismului. Contribuie la menţinerea integrităţii barierei mucosale intestinale şi reprezintă principalul stimul
pentru dezvoltarea şi funcţionarea adecvată a sistemului
imun intestinal. Nu în ultimul rând microbiota intestinală
este un bioreactor al organismului nostru ce contribuie la
extragerea celei mai mari cantităţi de energie din alimente şi influenţează de asemenea anumite caracteristici
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psihocognitive individuale. S-a demonstrat existenţa unei
relaţii bidirecţionale între centrii nervoşi şi microbiota intestinală ce se exprimă prin semnale endocrine, imunologice, nervoase. Acestea sunt doar câteva mecanisme
potenţial implicate în modificarea microbiotei intestinale
în condiţii de stres. Microbiotei intestinale îi revine un rol
important şi în metabolizarea medicamentelor. Studii ştiinţifice actuale sunt orientate către evaluarea beneficiilor
pe care le poate avea manipularea microbiotei intestinale în tratamentul anumitor boli sistemice, în modularea
metabolizării medicamentelor şi în influenţele asupra
axului cognitiv-comportamental.
Impactul antibioticelor, probioticelor şi prebioticelor.
Microbiota intestinala poate fi modulată în mod direct
prin utilizarea antibioticelor, probioticelor şi prebioticelor. l Probioticele sunt microorganisme care atunci
când sunt administrate în doze adecvate determină un
beneficiu terapeutic al gazdei prin reechilibrarea balanţei microbiologice a organismului. l Prebioticele
sunt ingrediente alimentare ce determină modificări ale
compoziţiei şi activităţii microbiotei conferind un beneficiu gazdei. Ele permit stimularea cresterii şi activităţii
speciilor de bacterii bune din intestin cu reducerea indirectă a speciilor patogene. Dintre acestea cele mai
eficiente prebiotice par să fie fructo-oligozaharidele ca
inulină şi oligofructoza. Studii recente au demonstrat că
suplimentele cu oligofructoză determină o reducere a
apetitului şi a aportului energetic, scăderea concentraţiei lipidelor serice, promovează scăderea ponderală şi
contribuie la îmbunătăţirea controlului glicemic. l Antibioticele reprezintă cel mai important mijloc de tratament al bolilor infecţioase fără a interfera cu celulele
organismului. Acţiunea unui singur antibiotic poate însă
determina o alterare marcată a microbiotei intestinale şi
un dezechilibru al balanţei dintre flora intestinală şi organismul gazdă, cu perturbări metabolice şi ale absorbţiei
vitaminelor, creşterea permeabilităţii intestinale, susceptibilitatea la infecţii, îndeosebi fungice şi un risc crescut
de infecţie cu Clostridium dificile. În timp ce atunci când
sunt folosite nejudicios antibioticele pot altera microbiota
intestinală, pe de altă parte ele pot fi eficient folosite în
anumite afecţiuni patologice ale tractului gastrointestinal
(boala Crohn, sindromul de intestin iritabil, diverticuloza
intestinală).
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Impactul experienței senzoriale
în primii ani de viață

Autor:
Psiholog
Adina Dumitrescu
Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe
www.kinetobebe.ro

O

dată aflat în lume, micul om nou-născut primește
ca daruri, simțurile prin care începe să cunoască
mediul înconjurător. Prin văz, auz, miros, gust,
atingere, el află primele informații despre noua
lui viață și astfel învață treptat să se raporteze la ea. Dar
nu este suficient să afle despre
mediul înconjurător ci este nevoie să învețe și despre el însuși
și despre cum să se raporteze la
propria persoană și la ce este în
exterior. Pentru aceasta are nevoie
de propriocepție, simțul propriului
corp care îl invață să se situeze în
spațiu. Termorecepția este tot un
simț care prin receptori aflați la nivelul pielii îl ajută să perceapă temperaturile din exterior și
astfel să se protejeze (semnalând prin plâns disconfortul),
să supraviețuiască temperaturilor prea scăzute sau prea
ridicate. Nonicepția este un mecanism de supraviețuire
deoarece îi semnalează durerea fizică. Echilibriocepția un
simț complex care are la bază văzul și propriocepția îi oferă
informații despre echilibrul corpului, adică despre capacitatea de a-și menține poziția, în mod special în spații înguste
sau stând într-un picior.
De ce este important să aibă aceste canale senzoriale
deschise încă de la naștere? În primul rând îl ajută să
supraviețuiască eventualelor pericole sau condiții diferite
de mediu. În al doilea rând, dar la fel de important este faptul că reprezintă baza cunoașterii și a dezvoltării psihice.
Simțurile îi oferă informații pe care altfel nu le-ar învăța
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și care sunt suport vital pentru operațiile cognitive ce vor
urma. Cu alte cuvinte, dacă nu îmi conștientizez propriul
corp, dacă nu simt durere, nu simt varietăți de gusturi, mirosuri, dacă nu percep lumini, umbre, culori, forme, dacă
nu simt texturi, dacă nu aud sunete, voci etc., actul gândirii
va fi modificat parțial, calitativ sau chiar alterat.
Ce efecte produce o experiență senzorială bogată? Curiozitate crescută, deschidere spre nou, toleranță la frustrare, motricitate dezvoltată, implicare și randament în procesul de învățare, autoreglare și reglare a emoțiilor, stabilitate
psihică, dezvoltare cognitivă.
Cum putem facilita stimularea senzorială copiilor? Cel
mai la îndemână intuitiv și natural act este expunerea la
mediul înconjurător a nou-născutului. Se înțelege desigur
că această expunere trebuie făcută cu limite de siguranță.
Astfel, de când se naște copilul trebuie lăsat progresiv în
primele zile să își exploreze membrele și să se obișnuiască
cu noile limite de spațiu, de data aceasta infinite prin
comparație cu viața intrauterină.
Util îi va fi să fie expus la lumină întuneric, voci și sunete din natură,
temperaturi, mirosuri etc. O putem
face fără să ne propunem, el primind toate aceste informații natural, important este să nu îl protejăm
excesiv, ba chiar să nu îl privăm. Dar
foarte util este și jocul senzorial, forma de joc principală în primii doi ani
de viață. De altfel se observă cu ușurință că este jocul preferat al micuților.
Ce împiedică experiența senzorială în primele luni/2 ani?
Înfășatul îndelungat, mănuși în primele săptămâni, purtatul
excesiv în sistem, ținutul copilului într-o camera a lui, îmbrăcatul exagerat, liniște exagerată, acoperirea căruciorului cu
eșarfe, ținutul în țarcuri timp îndelungat, privarea de sunete/
zgomot, grija exagerată față de ce atinge copilul, privarea de
jocuri senzoriale și încurajarea prematură a jocurilor cognitive, jucării extrem de comerciale cu aspect, culori și sunete în neconcordanță cu realitatea, expunerea la device-uri.
Acum conștientizând rolul important pe care îl joacă senzorialitatea în viața copilului, nu ne rămâne decât să îi dăm
libertate și limite de siguranță pentru a-și dezvolta simțurile
și a le integra în procesul de învățare și cunoaștere.

PEDIATRIE

Eritemul fesier
Autor:
Dr. Delia CHIRA
•M
 edic specialist pediatru
•w
 ww.pediatrucluj.ro

Eritemul fesier, în limbaj popular “opărirea” este
destul de frecvent în perioada de bebeluș și are ca
și cauză principală iritația produsă de contactul
cu urina/scaunele bebelușului într-un mediu cald
și umed. Trebuie menționate însă și alte cauze,
mai rare dar posibile, care ascund infecții virale/
bacteriene/micotice(ciuperci) și care pot să fie
trecute cu vederea, tergiversând astfel un diagnostic
corect și un tratament eficient.
Ce este eritemul fesier? l Iritație a pielii din zona feselor dar
și a șanțului interfesier, uneori cu extindere în zona genitală,
inghinală iar în formele severe și pe abdomen/zona lombară,
precum și pe fața internă a coapselor; l în formele severe pot
să apară răni deschise, ulcerânde, existând un mare pericol
de suprainfectare;
De ce apare? l aciditatea crescută a urinii dar mai ales a
scaunelor, asociată cu contactul prelungit al scutecului cu tegumentul respectiv; l folosirea în exces a servețelelor umede
pentru toaletă, în detrimentul apei și săpunului; l exces de
produse cosmetice în îngrijirea bebelușului; chiar dacă multe
din aceste produse sunt special concepute pentru copii, la unii
dintre ei, pot să apară reacții iritative din cauza ingredientelor; l transpirația în exces, materialele sintetice, scutece de
calitate precară; atenție la scutecele textile: acestea trebuie
schimbate mult mai des iar subsțanele folosite la spălarea/
dezinfectarea lor trebuie să fie atent alese; l infecții bacteriene: urinare/digestive (enterocolită bacteriană); l infecții virale:
enterocolită virală; l infecții micotice: disbioza intestinală,
prezența candidei sau a altor ciuperci în scaun sau la nivelul tractului genital; l poate fi favorizat de boli preexistente:
dermatită atopică, dermatită seboreică, psoriazis (foarte rar
la copii); l este foarte frecvent după începerea diversificării,
apărând cu predilecție după consumul de citrice, roșii, vinete,
etc; l folosirea în exces a cremelor de protecție, aplicate în
strat foarte gros; deși aceste creme sunt special concepute
pentru prevenirea iritației de scutec, sunt bebeluși care nu
le tolerează și la care să apară efectul invers;
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Care este tratamentul? a) remedii “băbești”: l mușețel, flori
de soc: se fac băi, spălături cu ceai concentrat; l soluție de
bicarbonat: concentrația diferă în funcție de severitatea leziunilor; l apă cu fulgi de ovăz sau tărâțe de grâu: se fac băi
de șezut amestecând fie fulgii de ovăz, fie tărâțele de grâu
cu ceai de mușețel și/sau bicarbonat asociat; l unguent de
gălbenele, tătăneasă, cătină: se aplică în strat foarte subțire,
după spălare și uscare; l ulei de măsline fiert și răcit, aplicat
în strat foarte subțire; l castravete crud sau suc de castravete: se aplică direct pe leziuni 5-10 minute, având un excelent
efect astringent și cicatricizant; b) tratament medicamentos:
l dacă este vorba despre o infecție digestivă sau una urinară,
se tratează aceste infecții conform recomandării medicale; în
diaree, pe lângă tratamentul recomandat un rol esențial îl are
regimul alimentar; l unguente bazate pe oxid de zinc/ihtiol,
pantenol, etc; acestea se administrează strict la indicația medicului, nu haotic, încercând diverse preparate; l unguent cu
antibiotic dacă se constată o suprainfectare a leziunilor inițiale;
există situații când e necesară asocierea antibioticului cu un
preparat pe bază de cortizon, în funcție de severitatea leziunilor; l unguente antimicotice dacă se suspicionează o candidă
sau o altă micoză; l pe durata tratamentului, pe lângă igiena
riguroasă, se recomandă cel puțin 5-10 minute de câteva ori pe
zi în fundicul gol, aerul ajută foarte mult la vindecare; de evitat
servețelele umede și aplicarea cremelor în start foarte gros.
Cum putem preveni? l schimbarea la timp a scutecelor
murdare, mai ales atunci când copilașul prezintă o formă de
diaree; l evitarea folosirii servețelelor umede, punând accent
pe toaleta locală cu apă și săpun; l spălarea pe mâini cu apă
caldă și săpun atât înainte cât și după schimbarea scutecului;
l evitarea excesului de cremă protectoare (aceasta se aplică
în start foarte subțire și se masează până pătrunde în piele);
l folosirea scutecelor de bună calitate; în cazul scutecelor
textile, se recomandă prudență, acestea nu absorb suficient
de bine, necesitând astfel schimbarea mult mai frecventă
a scutecului; l ștergerea pielii bebelușului prin tamponare
și nu prin frecare; l în cazul în care eritemul apare după
consumul anumitor alimente, acestea se exclud temporar
din alimentație, fiind ulterior introduse în cantități foarte
mici, crescute progresiv, în funcție de cum evoluează pielea
bebeluțului; l tratamentul corect al oricărei infecții urinare/
digestive cu asociere obligatorie de probiotice în cursul oricărui tratament antibiotic.

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Acizii Grași Omega 3 - grăsimile
bune pentru organismul nostru
Sănătatea noastră este influențată în mare
parte de alimentația noastră. Pentru că susțin
buna funcționare a organismului, acizii grași
polinesaturați ar trebui să reprezinte o pondere
importantă din alimentația zilnică. Fie că oferim
organismului nostru aportul necesar de acizi
grași Omega-3 consumând pește sau fructe
de mare sau că alegem administrarea unor
suplimente alimentare cu ulei de pește, este
important să nu uităm de ei.

De ce avem nevoie de acizi grași Omega-3?
Acizii grași polinesaturați joacă un rol
important în multe funcții ce au loc în organismul
nostru. Încă din timpul sarcinii, acidul gras DHA
(acid docosahexaenoic) este necesar pentru
construcția creierul și retinei fătului. Cum se
dezvoltă un copil depinde de mulți factori și este
un proces ce începe în pântec. Desigur, asta
include și nutriția în timpul sarcinii, deoarece
copilul nenăscut primește acizi grași Omega-3
direct de la mama. Placenta transmite copilului
în jur de 50-60 mg DHA în fiecare zi. Pe lângă
cantitatea zilnică recomandată de acizi grași
Omega-3 pentru adulți, mama însărcinată trebuie
să consume 200 mg de DHA zilnic.
Avem nevoie de acizi grași Omega-3 și pentru
funcționarea normală a creierului. În creierul
nostru există aproximativ 100 de miliarde de
celule nervoase. Fiecare dintre ele este legată
de alte mii de celule nervoase. Sute de trilioane
de sinapse transmit diverse semnale către
creier. Acidul gras Omega-3 DHA este implicat
în formarea acestor legături și în transmiterea
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semnalelor către creier. Mai mult de 20 la sută
din masa de grăsime din sistemul nervos este
formată din DHA. Indiferent de vârstă, avem
nevoie de acest acid gras pentru un creier care
funcționează bine.
În plus, acizii grași Omega-3 au un impact
asupra sănătății inimii și vederii noastre.
Furnizarea adecvată de acizi grași Omega-3
este crucială. Un aport zilnic de 250 mg
acizi grași polinesaturați omega-3 EPA (acid
eicosapentaenoic) și DHA ajută la menținerea
funcției cardiace normale.
Brandul german Doppelherz are o gamă
bogată de produse ce conțin ulei de pește de
înaltă calitate pentru buna funcționare a inimii
și creierului, menținerea nivelului normal al
trigliceridelor și al colesterolului.
O capsulă de Doppelherz aktiv Omega-3
Extra 1000 mg furnizează 180 mg EPA și 120
mg DHA ce contribuie la funcția normală a
inimii. În plus, fiecare capsulă conține și 12 mg
de Vitamina E, ce ajută la protejarea celulelor de
stresul oxidativ.
Capsulele Doppelherz aktiv Omega-3
1400 conțin 1400 mg de ulei de pește de înaltă
puritate și calitate, cu o concentrație de 35% acizi
grași polinesaturați Omega-3.
Doppelherz aktiv Omega 3-6-9 reprezintă
combinaţia ideală de Ulei de peşte, Ulei din
seminţe de in și Ulei de măsline, precum și
mixul perfect de acizi graşi nesaturaţi Omega-3,
Omega-6 şi Omega-9, astfel încât organismul să
obţină toate beneficiile grăsimilor bune.
Capsulele Doppelherz nu au gust sau miros
de pește.

Descoperă produsele pe
www.doppelherz.ro

RECUPERARE
MEDICALĂ

Durerea
lombară joasă
Autor:
Dr. Alin Popescu
• medic primar medicină
sportivă
www.dralinpopescu.ro

Care este cauza durerilor de spate? Pe măsură ce înaintăm în vârstă, rezistența osoasă și elasticitatea musculară
scad. Discurile intervertebrale se deshidratează și își pierd
din flexibilitate, fapt ce duce la diminuarea rolului de amortizare pe care îl au între vertebre. Durerea lombară joasă
indică prezența unei iritații la nivel muscular, nervos sau o
leziune osoasă. Majoritatea durerilor lombare joase sunt
secundare unui traumatism la nivelul spatelui, însă durerea poate fi cauzată și de afecțiuni degenerative precum
artrita, osteoporoza sau o boală osoasă, o infecție virală, o
iritație la nivel articular sau discal, o afecțiune congenitală a coloanei vertebrale. Obezitatea, fumatul, creșterea în
greutate pe perioada sarcinii, stressul, condiția fizică precară, postura inadecvată activității în desfășurare, poziția
necorespunzătoare în timpul somnului pot contribui la
apariția durerilor de spate. Uneori, durerea lombară joasă
poate indica prezența unei afecțiuni mai grave. Dacă durerea apare la ridicarea unor greutăți mari sau la o întindere
forțată, coloana vertebrală fiind suprasolicitată, unul dintre
discurile intervertebrale poate bomba spre exterior și se
poate rupe. Această ruptură duce la apariția unei presiuni la nivelul unuia sau mai multora dintre cei peste 50 de
nervi care-și au originea la nivelul coloanei.
La cine apare durerea de spate? Aproximativ 80% din
populația adultă a globului acuză dureri de spate întrun moment sau altul al vieții lor, bărbații și femeile fiind
afectați în egală măsură. Vârsta la care apare cel mai frecvent această afecțiune este între 30 și 50 de ani, datorită
procesului de îmbătrânire și stilului de viață sedentar. Riscul de apariție a durerii lombare joase de cauză discogenă
sau din cauza degenerării coloanei vertebrale crește odată
cu înaintarea în vârstă. Durerea lombară joasă este rară în
cazul copiilor. Totuși, un ghiozdan supraîncărcat cu hrană
și cărți poate forța spatele acestora, generând oboseală
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musculară. Pentru e evita această situație, copiii trebuie
să-și îndoaie ambii genunchi atunci când ridică ghiozdanul
greu, să reducă numărul cărților sau să înlocuiască ghiozdanul cu o geantă pe roți, mai ușor de transportat.
Cum se tratează durerea lombară joasă? Majoritatea
durerilor lombare joase nu necesită intervenție chirurgicală. Tratamentul vizează combaterea durerii, reducerea
inflamației, restabilirea funcției și stabilității spatelui și
evitarea reapariției simptomelor la același nivel. Aplicarea
compreselor calde și reci pot ajuta la diminuarea durerii și
inflamației. Cât mai repede după traumatism, bolnavul trebuie să aplice o compresă rece (gheață) în zona dureroasă,
de mai multe ori pe zi, în intervale de până la 20 de minute. După 2 sau 3 zile de comprese reci se indică aplicarea
compreselor calde pentru a relaxa musculatura și pentru
a crește fluxul sanguin. Repaus la pat – circa 1, 2 zile. Studiile efectuate au demonstrat că pacienții care și-au continuat activitatea secundar unui episod de durere lombară
joasă au avut o flexibilitate mai mare a coloanei vertebrale
decât cei care au stat la pat timp de o săptămână. Noaptea sau în timpul repausului la pat, pacientul ar trebui să
stea într-o parte, cu o pernă între genunchi sau pe spate,
cu perna dedesubtul genunchilor. Medicamentele sunt
frecvent utilizate în tratarea durerilor de spate acute sau
cronice. Pentru înlăturarea durerilor ușoare sau moderate
sunt indicate antialgicele non-opioide, precum paracetamolul, sau antiinflamatoriile nonsteroidiene. Analgezicele topice, unguentele, reduc de asemenea inflamația și
stimulează circulația locală. Exercițiile fizice reprezintă
metoda cea mai indicată pentru a grăbi recuperarea și
pentru a întări musculatura spatelui și pe cea abdominală. Aceste exerciții includ stetchingul, înotul, plimbările
sau o listă de exerciții corespunzătoare indicată de către
medic. Dacă durerea este intensă și durează mai mult de
15 minute după începerea exercițiilor, bolnavul trebuie să
se oprească și să se prezinte la doctor. Electroterapia are
un efect binefăcător: TENS- stimulare electrică nervoasă
transcutană- transmite impulsuri electrice de-a lungul
fibrelor nervoase pentru a împiedica impulsurile dureroase să aujngă la creier pe aceeași cale; în plus, stimulează
producția de endorfine la nivel cerebral, substanțe cu rol
în diminuarea durerii. În cazul afectărilor serioase, care nu
răspund la alte terapii, intervenția chirurgicală este cea
mai indicată.

TERAPII
NATURALE

FLAMMINGO GEL

F

Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

lammingo Gel reprezintă un antiinflamator remarcabil care se poate administra într-o multitudine de cazuri, atât în patologia traumatologică,
cât și în patologia bolilor degenerative reumatice.
Începem cu traumele musculare frecvente la atleți prin
mecanisme combinate-direct crush sau injurie compresivă, soldate cu contuzii musculare sau hematoame. Suprasolicitarea fibrelor musculare în timpul contracției active
sau întinderii pasive poate duce la ruptura musculară.
Studiile RMN au arătat că ruptura se produce la capătul muscular și nu la juncțiunea mușchi-tendon sau
juncțiunea os-tendon. La 24-48h după trauma musculară,
urmează răspunsul inflamator cu necroze de fibre musculare, rupturi capilare și fibroblaste proliferate și dezorganizate. Administrarea de Flammingo Gel imediat
după producerea traumei musculare, ameliorează simtomatologia și induce evoluție accelerată spre vindecare.
Trauma directă, crush-trauma cu hemoragie musculară și hematom și mai puține rupturi de fibre musculare.
Acest tip de traumă se observă în sporturile de contact.
Durerea musculară cu debut tardiv, se produce la
adult sănătos în urma unui exercițiu de durată pe un teren muscular nepregătit și se manifestă cu senzație de
disconfort și durere în zona mușchilor scheletici ( mai
ales în grupul de mușchi extensori și flexori ai șoldului,
coapsei și piciorului). Administrarea de Flammingo Gel
în momentului debutului durerii determină dispariția ei
într-o perioadă scurtă.
Această activitate a produsului Flammingo Gel ameliorează calitatea activității funcționale a individului.
Trauma toracică poate fi izolată sau asociată cu alte
segmente. Ea poate fi însoțită de coaste rupte, contuzii
toracice anterioare sau posterioare, cu disfuncție ventilatorie prin următoarele mecanisme:
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1. tulburarea mecanicii respirației
2. afectarea raportului ventilație-perfuzie
3. anomalii în schimburile gazoase la nivelul membranei alveolo-capilare.
Concomitent cu fenomenele mai sus menționate se
menționează hipoventilație alveolară, atelactazie, dificultăți
în expectorația secrețiilor traheo bronhice cu dezvoltarea
de complicații bronho-pneumonice și insuficiență respiratorie. Aplicația promptă de Flammingo Gel pe toracele
anterior și posterior, ușurează procesul ciclic ventilator
permițând pacientului să evite hipoventilația alveolară
și să expectoreze secrețiile traheo-bronhice. Administrarea și de sirop PulmoExpres determină fluidificarea
expectorației.Bolile degenerative ale coloanei vertebrale
(afectarea discurilor intervertebrale) se manifestă prin dureri cervicare, toracice și lombare, cu iradiere pe membrele inferioare însoțite de slăbiciune musculară și amorțeala
membrelor.
Flammingo Gel ameliorează simptomatologia inflamatorie permițând pacientului reluarea activităților cotidiene. Remarcăm aportul kinetoterapiei și alimentației
naturale în această patologie. Sindroamele inflamatorii secundare, virozelor pulmonare și stărilor gripale constituie
o indicație de elecție pentru administrarea de Flammingo
Gel; în nenumărate cazuri dispare sindromul febril,
disconfortul respirator se reduce, pacientul revenind la
normalitate. Cazurile de faringo-amigdalită s-au rezolvat
prin badijonaj la nivelul gâtului, prin stingerea sindromului
inflamator. Menționăm de asemenea sindromul de canal
carpian, unde administrarea de Flammingo Gel acționează
eficient cu reducerea sindromului dureros.
Noi recomandăm ca administrarea de Flammingo
Gel să fie asociată cu Depurex de 3-4 cpr/zi, Purofort
3-4 cpr/zi și Ursomax 4-6 cpr/zi, ca și de un aport de lichide, de preferință sucuri de fructe/legume, 1500-2000ml/zi.
Flammingo Gel reprezintă un antiinflamator cu efecte prompte în sindroame inflamatorii complexe, care pot
aduce pacientului o ameliorare evidentă, fără costurile patologiilor secundare antiinflamatoarelor non steroidiene.
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

ENERGIZANT.
DETOXIFIANT
HEPATIC

ȘI DRUMUL SPRE PERFORMANȚĂ CONTINUĂ!

PUTERE.
FORȚĂ.
REZISTENȚĂ

ASTENOR, prin conținutul de Arginină, susține detoxifierea amoniacului în ficat și producerea de
energie și stimulează sinteza proteinelor, optimizând procesele metabolice din organism. În anumite
perioade de suprasolicitare sau de slăbiciune, aportul suplimentar de arginină poate avea efecte benefice
asupra organismului.
Astenor Energy este recomandat în obosela
funcțională fără cauze organice, cât și în caz de
efort mental sau fizic, stres, depresii,
anxietate, dereglări cronice ale somnului,
diete restrictive, surmenaj profesional, sedentarism, convalescență, persoane vârstnice sau
consumul cronic de medicamente.

FĂRĂ ZAHĂR

Vitamina B6 face parte din complexul de
vitamine B, recunoscute pentru rolul lor în
menținerea sanătății psihice.
Beneficiile pe care biotina le aduce organismului
sunt direct legate de rolul său asupra sistemului
nervos central: îmbunatățește memoria și
menține sănătatea psihică.
Suplimentarea cu magneziu crește rezistența
organismului la stresul cotidian. În egală
măsură, magneziul reglează și secreția de
melatonină, cea care generează un somn mai
bun.

Aspartat de Arginină, Magneziu,
Vitamina B6, Biotină

Arginina susține funcția de
detoxifiere a organismului,
având efect hepatoprotector

Astenor Forte este recomandat în cazul lipsei
acute de energie generate de stări de epuizare
fizică (slăbiciune, nivel energetic scăzut,
dificultăți în realizarea sarcinilor zilnice) sau
suprasolicitare psihică (dificultăți de concentrare, dificultăți de învățare, lipsă de motivare,
irascibilitate), convalescență, recuperare
post-chirurgicală.
Acidul malic este implicat în procesul prin care
organismul obține energie, inclusiv la nivelul
sistemului muscular.
L-Arginină, Acid Malic
Formulele Astenor răspund nevoilor de RECUPERARE, ENERGIE si REZISTENȚĂ!

Căutați în farmacii și pe www.astenor.ro

TONIC. ENERGIZANT. DETOXIFIANT HEPATIC
Aspartat de
arginină
950 mg

Vitamina

Bio�nă

Magneziu

B6 1mg

150 µg

83 mg

PUTERE. FORȚĂ. REZISTENȚĂ
L-Arginină

Acid malic

413 mg

1500 mg
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FORMULE COMPLEXE CU BENEFICII MULTIPLE ÎN
Oboseală funcțională
Oboseală hepatică
Consum cronic de medicamente
Dezechilibre somn-veghe
Dificultăți de memorare
Stres, depresii, anxietate

Stări de suprasolicitare fizică
Stări de suprasolicitare psihică
Convalescență
Oboseală musculară
Diete restrictive, hiperproteice
Recuperare post-chirurgicală

Produsele Astenor sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

ONCOLOGIE

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

Doamna V.A. din jud Iași, 58 ani, acum 10 ani
a aflat că are tumori la stomac, între 3 și 5 cm
fiecare. Întrucât organismul îi era foarte slpbit, nu a
putut face tratamentul clasic. Medicul i-a dat la
acel moment o speranță de viață sub 1 an. A început să ia Bio Actice MC Oyama Agaricus câte 2,
apoi 3 pliculețe/zi. După 6 luni tumorile au scăzut
cam 1 cm fiecare, după 1 an ele au dispărut. Zilele trecute doamna ne-a sunat ca să ne spună că se
simte bine, au trecut 10 ani de când sănătatea dumneaei a revenit la normal. În fiecare an a făcut câte o
cură cu Bio Active MC de aprox 2 săptămâni.
Domnul S.C. din București, 68 de ani, probleme
renale agravate. Medicul i-a dat un tratament
mai agresiv și un regim alimentar foarte strict. Pacientul a decis să ia Bio Active MC Oyama Agaricus
în paralel, câte 2 pliculete/zi, apoi câte 3 pliculețe/zi.
După 7 zile stările de rău nu s-au mai resimțit, după
2 luni nivelul creatininei (și nu numai al acesteia) au
înregistrat îmbunătățiri considerabile.
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!
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!
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

2.
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în funcție de organismului fiecărei persoane,
dar este întrutotul natural și ajută la buna
funcționare a organismului. De asemenea, prin
bogatul conținut de Beta-D-glucan, luptă cu
celulele canceroase.

Active MC ?
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!
l

Daniela Cismaru Inescu
SC Euro Japan Trading,
Tel/Fax: 0368/ 452 849 • Mobil: 0723.93.30.17

E-mail: office@ejtrading.eu • Web: www.ejtrading.eu
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Sânul - “o podoabă” în
permanenta atenție a femeilor
Dr. Crenguța Sorina Serboiu
•D
 octor în Medicină, Medic primar radiolog,
Competență în ecografie, senologie, CT, RMN
•C
 entrul Medical Mediclass
www.mediclass.ro

Cancerul de sân este una dintre cele mai des
întâlnite forme de cancer la femeie. Descoperită
într-o fază timpurie de evoluție, această boală
poate beneficia de tratament și chiar vindeca.

C

ancerul de sân poate apare la orice vârstă, încă de la pubertate. Nu se cunoaște
cauza acestei maladii, dar există factori de
risc precum: femei care au rude de gradul
I cu cancer de sân sau cancer genital apărut până
la vârsta de 50 de ani, prima menstră sub vârsta
de 12 ani, menopauză târzie, lipsa nașterilor sau
primul copil după vârsta de 35 de ani, obezitate,
stress, consum crescut de grăsimi animale, alcool,
expunere la radiații ionizante.
Pentru descoperirea precoce a cancerului
de sân se recomandă autoexaminarea sânilor
urmată de metode de screening (examinări
periodice pentru depistarea la femei sănătoase)
prin examen clinic, ecografie mamară,
mamografie.
Autoexaminarea sânilor este o metoda de
depistare precoce a cancerului de san. Ea se
efectueaza lunar, in primele 10 zile ale ciclului
menstrual. Metoda constă în examinarea sânilor
în oglindă urmată de palparea acestora; se
palpează sânul drept cu mâna stângă și cel stâng
cu mâna dreaptă (este de preferat ca mână să
fie udă și cu săpun pentru că alunecă mai bine
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pe sân). Persistența oricărei modificări sau
depistarea unor noduli pe toată perioada ciclului
menstrual sau la femeia în menopauză impune
prezentarea la medic.
După vârsta de 20 de ani, se impun: lunar autoexaminare, anual - examen clinic, anual screening prin ecografie mamară.
După vârsta de 35 - 40 de ani se indică lunar
- autoexaminare, anual-examen clinic, la 2 ani
- screening prin mamografie (depistează leziuni
infraclinice).
După vârsta de 50 de ani screeningul
mamografic se efectuează anual asociat și cu
ecografia de sân, în funcție de tipul de sân (sâni
denși).
Ecografia mamară este o metodă nedureroasă
și neiradiantă de depistare precoce a cancerului
de sân care utilizează ultrasunetele.
Mamografia este o metodă rapidă de
investigație, cu ajutorul razelor X, în urma
căreia se obțin 4 filme. Riscul de iradiere al
unei examinări este extrem de scăzut, doza de
radiații folosită fiind foarte mică (echivalentă unei
radiografii pulmonare). Importanța screeningului
mamografic este în schimb covârșitoare,
putându-se descoperi leziuni infraclinice
care beneficiază de tratament conservator cu
vindecare completă. Este foarte important ca
pacientele să păstreze rezultatele investigațiilor
imagistice la sân pentru a fi analizate comparativ
cu investigațiile următoare (glanda mamară este
o structură dinamică al cărei aspect fiziologic se
modifică în timp).
Se recomandă deci, de a avea în primplan o atenție mărită asupra acestui organ în
permanentă schimbare- sânul-care ne conferă
frumusețe și feminitate. Să facem tot posibilul
să-l păstrăm sănătos, în deplină armonie cu
întregul organism.

OFTALMOLOGIE

PRESBYOND, o nouă tehnică laser
pentru corecția PRESBIOPIEI
Dr. Andrei Filip
•M
 edic primar specialist oftalmolog
•D
 octor în Științe Medicale
• Clinica de Oftalmologie Ama Optimex

PRESBYOND

este o nouă operație laser pentru
corecția presbiopiei, disponibilă în
România exclusiv în cadrul clinicii Ama Optimex. În urma operației,
veți vedea bine fără ochelari la toate distanțele, în cele mai multe
dintre situații. Tehnica PRESBYOND este dezvoltată de către compania
germană Carl Zeiss Meditec, al cărei partener suntem de peste 20
de ani și se adresează pacienților de peste 40 de ani, cu presbiopie
și alte vicii de refracție (miopie, astigmatism, hipermetropie).
DESPRE PRESBIOPIE, CAUZE ȘI SIMPTOME. Pe măsură ce
înaintăm în vârstă, cristalinul își pierde puterea de acomodație și
nu mai vedem bine la aproape, în prima fază, apoi la distanță. Acest
fenomen se numește presbiopie și afectează pe toată lumea, după 40
de ani, fără excepție. Principala cauză fiind înaintarea în vârstă. Printre
simptomele presbiopiei sunt: nevoia de a miji ochii în încercarea de
a vedea bine la aproape sau de a citi, vedere în ceață la citit, dureri
de cap și/sau oboseală oculară la muncă de aproape, nevoia de a
îndepărta obiectele în încercarea de a clarifica imaginea. În plus,
poate cel mai neplăcut aspect este faptul că de cele mai multe ori
este nevoie de două perechi de ochelari, una pentru aproape, alta
pentru distanță, sau de ochelari cu lentile progresive, în general bine
tolerați, însă nu de toată lumea.
PRESBYOND, UN TRATAMENT PERSONALIZAT PENTRU
PRESBIOPIE. Această nouă operație, PRESBYOND, presupune un
tratament personalizat, pentru fiecare ochi în parte, prin care se
modifică puterea de refracție a corneei ochiului dominant pentru a
vedea bine la distanță și intermediar, iar la ochiul nondominant se
modifică astfel încât să vadă bine la intermediar și aproape, adăugându-se și creșterea profunzimii focalizării. În timp, creierul se va
obișnui să compună imaginile obținute de la cei doi ochi astfel încât
să aveți o vedere bună la toate distanțele.
CUM ȘTIȚI DACĂ PRESBYOND ESTE O OPȚIUNE BUNĂ PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ? Abia în urma unei consultații oftalmologice și a
unui set de investigații și teste specifice vom ști dacă PRESBYOND este
o opțiune bună pentru dumneavoastră. PRESBYOND se adresează
atât miopilor și hipermetropilor, cât și persoanelor cu astigmatism,
atât timp cât în urma consultației și investigațiilor se stabilește că
aceștia îndeplinesc condițiile necesare.
CE PRESUPUNE PREGĂTIREA PENTRU OPERAȚIE? La fel ca la
toate tehnicile laser pentru reducerea dioptriilor trebuie să renunțați
la lentilele de contact, în cazul în care le folosiți, cu minimum 7-10
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zile înainte de operație. Și timp de 2 zile înainte de operație trebuie
să urmați un tratament cu picături și Vitamina C. La operație este
bine să veniți însoțit, deoarece nu veți putea conduce imediat după.
CUM SE DESFĂȘOARĂ OPERAȚIA? Tehnica PRESBYOND urmează pașii tehnicii LASIK/FemtoLASIK, o operație laser cu flap,
practicată de peste 30 de ani în întreaga lume. Anestezia este locală,
cu picături, iar operația nu doare și durează aproximativ 15 minute,
efectuându-se la ambii ochi în aceeași zi. Cu ajutorul laserului cu
femtosecunde VisuMax Carl Zeiss Meditec se decupează o calpetă
(flap) în cornee, apoi sunteți mutat la laserul excimer. Chirurgul
oftalmolog desprinde clapeta și o ridică, remodelează patul corneean
expus cu ajutorul laserului cu excimeri, corectând astfel dioptriile,
apoi repoziționează clapeta. Procedura se reia pentru celălalt ochi.
După intervenție, plecați acasă și reveniți a doua zi la control.
CUM ESTE PERIOADA DE RECUPERARE? În prima zi după
operație, pot exista senzații de jenă oculară, arsură, usturime, fotofobie, lăcrimare abundentă, însă vederea este bună și continuă să
se îmbunătățească pe măsură ce trec zilele. Trebuie să urmați un
tratament cu picături, timp de aproximativ 3 săptămâni, în funcție
de evoluție și să purtați ochelari de soare atunci când ieșiți afară. În
prima lună după operație există câteva restricții, de exemplu, este
interzis să vă frecați la ochi, trebuie să respectați regulile de igienă
atunci când vă puneți picăturile sau vă atingeți ochii, nu aveți voie la
piscină și saună, nu puteți folosi produse cosmetice în jurul ochilor,
este bine să evitați eforturile fizice mari.
CUM VEDEȚI DUPĂ PRESBYOND? Vederea se stabilizează imediat
după operație și continuă să se îmbunătățească, însă este posibil să
aveți fluctuații de vedere în primele săptămâni, chiar luni. În medie,
timp de 4-6 luni durează neuroadaptarea, în această perioadă creierul va reuși să se obișnuiască cu imaginile obținute de la fiecare
ochi, deoarece după operație, vederea este diferită la cei doi ochi.
Ochiul dominant va vedea bine la distanță și intermediar, ochiul
nondominant la intermediar și aproape. Există și situații specifice
în care veți avea nevoie să mai purtați o pereche de ochelari, pentru
cititul unor caractere foarte mici, la condus pe distanțe lungi sau
pe timp de noapte.
RISCURI, COMPLICAȚII, REGRESIA DIOPTRIILOR. Atât timp cât
respectați indicațiile medicului, complicațiile sunt extrem de rare.
La orice semn neplăcut, este obligatoriu să anunțați de urgență
personalul clinicii. În ceea ce privește regresia dioptriilor, la această
vârstă, adică după 40 de ani, corneea are o stabilitate bună, ca atare
acest risc este foarte mic. În schimb, pot apărea modificări la nivelul
cristalinului, lentila ochiului din cauza căreia apare de fapt presbiopia,
deoarece organismul este într-o continuă schimbare.
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Susţine dezvoltarea normală a creierului și a sistemului osos
Stabilizează dispoziţia și reduce hiperactivitatea
Îmbunătăţește memoria, vederea și somnul
Stimulează sistemul imunitar
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