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ONCOLOGIE

Bio-Active MC, 
produs japonez de excepţie!
"Nu există bucurie mai mare, decât aceea de 
a primi vești bune de la cei care consumă Bio 
Active MC Oyama Agaricus și văd rezultate bune 
și foarte bune."

Domnul T.R., 65 de ani, probleme renale 
grave (medicul i-a spus că este foarte aproape 
de dializă, nivelul creatininei extrem de ridicat). 
Domnul a decis să ia progresiv, până la 4 
pliculețe/zi. După 2 luni, deja analizele arătau mai 
bine, iar dumnealui continuă activitățile zilnice în 
ritmul obișnuit. Evident, este atent și la regimul 
alimentar. Ne-a bucurat rezultatul dumnealui, 
mai ales pentru că inițial era sceptic la ideea de 
supliment alimentar.

Domnul A.P., 70 ani, cancer la colon cu 
multiple metastaze. Domnul nu se mai ridica din 
pat, nu se putea alimenta (nici poftă de mâncare 
nu avea), iar din cauza durerilor lua analgezice 
foarte puternice. Într-o astfel de situație, familia 
a decis să îi administreze Bio Active MC Oyama 
Agaricus, progresiv, până la 4 pliculețe/zi. După 
10 zile, soția ne-a contactat și ne-a comunicat că 
domnul a început să mănânce mâncare pasată, 
se poate ridica în șezuț, sprijinit, iar durerile 
s-au ameliorat, astfel că a scăzut cantitatea de 
medicamente analgezice.

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 trata mentul 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 

Agaricus Blazei Murill, denumită ”Ciuperca 
lui Dumnezeu” 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 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! 

 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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O.R.L.

P roblema principală a acestui tip de hipoacu-
zie este faptul că sunetele nu pot fi  transmise 
corect de-a lungul urechii medii și externe. 

Cele mai des întâlnite cauze ale hipo-
acuziilor de transmisie sunt otitele medii, care se 
tratează medicamentos și uneori chirurgical prin 
introducerea unui tub de drenaj în timpan. 

Tehnologii de ultimă generaţie pentru un auz 
mai bun • Anca Modan, audiolog la Centrul de îngrijire a auzului Audiologos

ADHEAR prezintă avantajul unei audiții naturale, 
imediat cum este plasat în spatele urechii. Nu exer-
cită presiune pe piele și nu este necesară o pregăti-
re specială a locului unde va fi fixat, ci doar găsirea 
unui loc unde pielea nu este acoperită de păr. 

ADHEAR se poate regla într-un mod personali-
zat fiecărui pacient fie manual, fie prin intermediul 
unui soft special dezvoltat de compania MED-EL și 
oferă posibilitatea selectării audiției prin microfon 
directional sau omnidirectional. De asemenea, be-
neficiază de un algoritm special de reducere a zgo-
motului de fond, pentru maximizarea inteligibilității 
cuvintelor în medii sonore solicitante.

Dispozitivul ADHEAR funcționează cu ajuto-
rul unei singure baterii Zinc-Aer, cu durată de 
funcționare de două săptămâni, astfel încât asigură 
o audiție neîntreruptă pe o perioadă lungă de timp.

În cadrul cabinetelor de îngrijire a auzului AU-
DIOLOGOS pacienții pot proba dispozitivul ADHEAR 
pentru o perioadă de până la două saptămâni, astfel 
încât să aibă suficient timp să realizeze beneficiile 
oferite de acesta. Există multiple variante disponi-
bile, atât pe placul celor care vor să aibă un aparat 
auditiv cât mai discret, dar și pe gustul celor cărora 
le place să fie remarcați prin modelele creative și 
culorile vesele ale accesoriilor pe care le poartă.

Vă așteptăm să descoperiți în cabinetele noas-
tre acest aparat auditiv uimitor!

Pierderea auzului datorată problemelor la 
nivelul urechii medii sau externe se numește 
hipoacuzie de transmisie. În cazul acestor tipuri 
de hipoacuzie, celulele senzoriale auditive de 
la nivelul urechii interne funcționează normal. 
De asemenea, și nervul auditiv este functional 
și transmite corect informațiile către etajele 
superioare de procesare a semnalelor auditive. 

Afecțiunile cronice însoțite de hipoacuzie de 
transmisie sunt: fixările de lanț osicular, otoscle-
roza, întreruperile de lanț osicular, colesteatomul 
etc. Unele malformații de la nivelul urechii externe 
sau medii au de asemenea ca rezultat hipoacuzie 
de transmisie: ageneziile de conduct auditiv ex-
tern, sau lipsa orificiului spre exterior al acestuia, 
lipsa sau malformațiile lanțului osicular etc

Pentru pacienții care suferă de aceste afecțiuni 
compania producătoare de implanturi auditive 
MED-EL din Austria a creat un produs inovativ, 
unic pe piața aparatelor auditive. Acest dispozitiv 
nu necesită o operație chirurgicală, ci este fixat în 
spatele urechii, pe piele, cu ajutorul unui plastu-
re. Prin vibrații ușoare, ADHEAR transmite undele 
sonore direct spre urechea internă, ocolind regiu-
nile afectate din urechea externă și medie.

Centrul pentru îngrijirea auzului Audiologos
• Programări la 0765 533 875 – apel sau Whatsapp
• www.audiologos.ro
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PNEUMOLOGIE

Autor:
Dr. Luminița PArAsChiv,
Medical Affairs Manager 
Prisum

Rolul fitoterapiei în susţinerea imunităţii 
şi a sănătăţii aparatului respirator

C e se întâmplă, însă, când sistemul imuni-
tar nu funcţionează aşa cum trebuie, ca 
atunci când avem o alimentaţie dezechili-
brată, când sunt expuşi constant poluării, 

stresului, oboselii? Devenim mai vulnerabili în fața 
microbilor, trecem prin infecţii repetate, facem for-
me mai grave sau prelungite de boală.

În cazul unei infecţii respiratorii, ne putem 
apăra prin susţinerea imunităţii şi prin protecţia 
aparatului respirator. În acest sens, oamenii au 
apelat la ajutorul plantelor medicinale din cele 
mai vechi timpuri, iar proprietăţile lor terapeutice 
au fost validate și de cercetările moderne. 

Astfel, Tinospora cordifolia (Guduchi), 
Balsamodendron mukul (Guggul), Glyccyrrhiza 
glabra (Lemn dulce) sunt plante din flora indiană, 
folosite în mod tradiţional pentru a creşte 
capacitatea de apărare a organismului în fața 
infecţiilor respiratorii. Studiile au demonstrat 
că aceste plante acţionează prin mențierea 
leucocitelor şi a anticorpilor în limite optime. 
Emblica officinalis sau Agrişele indiene sunt 
fructe bogate în antioxidanţi atât de utili în 
susţinerea imunitații, precum şi în substanţe cu 
rol antiviral şi antibacterian, cu acţiune directă 
asupra germenilor patogeni.

Fitoterapia ne oferă soluţii şi pentru 
susţinerea sănătăţii aparatului respirator. Plante 
precum Ocimum sanctum (Busuioc sfânt), 
Hyssopus officinalis (Isop), Vitis vinifera (Viţa de 
vie) intervin, prin intermediul antioxidanţilor şi a 
substanţelor cu rol antiinflamator şi antialergic, 
în protecţia aparatului respirator. Adhatoda 
zeylanica (Vasaka) conţine vasicină, substanţă 
din care a derivat ulterior bromhexinul şi care 
intervine în fluidificarea mucusului, favorizează 
expectoraţia şi ajută la eliminarea secreţiilor în 
exces şi a germenilor patogeni.

Atunci când microbii rămân cantonaţi la 
nivelul faringelui, laringelui şi al amigdalelor, 
putem acţiona folosind preparate locale pe bază 
de miere, propolis sau diferite uleiuri esenţiale. 
Mierea (Mel despumatum) exercită efect protector 
şi calmant la nivelul mucoasei inflamate. Uleiurile 
esenţiale de Cuişoare (Syzygium aromaticum), 
Cardamom (Elettaria cardamomum), Scorţişoară 
(Cinnamomum zeylanicum) au efect antiviral şi 
antibacterian și ajută la distrugerea microbilor la 
poarta de intrare, prevenind pătrunderea lor în 
arborele respirator, iar prin acțiunea analgezică 
și antiinflamatoare locală ameliorează durerile în 
gât.

Fitoterapia ne oferă soluţii eficiente pentru 
a rămâne sănătoşi. Trebuie doar să facem 
alegeri înţelepte, să recunoaștem capacitatea 
terapeutică a plantelor şi să respectăm natura.

Trăim într-un mediu plin cu microorganisme, iar 
o parte ele dintre ele sunt neprietenoase şi ne pot 
îmbolnăvi grav.
Dacă suntem sănătoşi, trebuie să mulţumim 
sistemului imunitar cu care am fost înzestraţi 
încă de la naştere. Acesta are rolul de a ne apăra, 
distrugând microbii de multe ori înainte să ştim 
că am fost atacaţi. Gardienii organismului nostru 
se numesc leucocite sau globule albe, au diferite 
roluri şi acţionează împreună, ca o armată, 
urmând strategii bine puse la punct. O anumită 
categorie de leucocite utilizează arme foarte 
eficiente în lupta cu bacteriile şi cu virusurile, 
denumite anticorpi.
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MEDICINĂ DE
FAMILIE

Putem practica 
distanțarea dacă:
l  suntem prezenți și atenți 

la tot ce se întâmplă în ju-
rul nostru, de la mesajele 
autorităților până la știrile 
pe subiectul corona

l  stăm acasă cât de mult 
posibil 

l  organizăm întâlniri vir-
tuale

 l nu atingem su-
prafețele frecvent 
atinse de alte per-
soane 
l ne spălăm pe mâini când ajungem acasă 
și de câte ori putem să o facem
l  evităm pe cât posibil transportul public 
l păstrăm limitele de distanță la sala de 
sport, la cumpărături și apelăm la magazi-
nele online 

l  evităm să vizităm persoane vârstnice sau cu afec-
țiuni cronice 

l  nu dăm mâna 

Putem fi echilibrați și pozitivi dacă:
l  Încercăm să nu adăugăm stres suplimentar prin 

expunerea îndelungată la știri negative. 
l  Ne permitem să fim îngrijorați dar nu lăsăm emoțiile 

negative să ne domine. 
l  Stăm conectați. Distanțarea nu înseamnă izolare.
l  Explicăm copiilor ce se întâmplă și încercăm să le 

menținem o rutină anume, mai ales celor școlari.
l  Folosim timpul ca să facem lucruri pe care le-am 

amânat: petrecem mai mult timp în familie, cu par-

Distanțare înseamnă 
solidaritate

tenerul, ne îmbogățim cunoștintele, prin traininguri 
online și tutoriale, citim, facem albume foto, îngrijim 
plante, redecorăm.
Virusul se răspândește prin picăturile de salivă/ 

strănut pe care le răspândește o persoană pozitivă 
COVID-19. O altă persoană poate lua virusul dacă in-

spiră picăturile sau dacă 
ia contact cu obiecte 
contaminate după care 
își atinge ochii, nasul 
sau gura. Perioada de 
incubație a virusului 
este de maxim 14 zile. 

Este foarte important 
să ne dezinfectăm mâi-
nile cu soluții alcoolice 
cu concentrație de mi-
nim 70% și suprafețele 
tot cu soluții alcoolice 
sau pe baza de clor.

Alte măsuri de prevenție:
l  Tușitul și strănutul igienic:

Când punem mâna la gură, cu toată buna 
intenție catapultăm un număr mare de viru-
suri în corpul nostru, mai ales prin aderarea 

la suprafața mâinii. Indicat este să tușim în zona cotu-
lui sau într-un servețel pe care să îl aruncăm imediat.
l  Aerisirea regulată

În încăperi închise, virusurile proliferează 
dramatic. Trebuie să aerisim regulat (de trei 
patru ori pe zi câteva minute) pentru a redu-

ce riscurile infectării cât și a uscării mucoaselor gurii 
și nasului. 
l  Trebuie să evităm utilizarea anumitor obiecte în co-

mun, telefoanele mobile trebuie și ele dezinfectate.
Tastele lifturilor, clanțele prezintă risc ridi-
cat de contaminare. De câte ori este posibil 
este indicat să utilizăm scările. După utiliza-

rea toaletelor publice, trebuie să ne spălăm mâinile 
cu apă și săpun între 40 și 60 secunde. 

Cu răbdare și bunavoință, putem rămâne împreu-
nă, în lupta contra virusului.

Cea mai eficientă metodă în lupta cu 
SARS-CoV-2 are un nume: distanțare 
fizică. Experții în sănătate publică au 

ajuns la concluzia că este un concept mult mai 
adecvat prevenției decât “distanțarea socială”.
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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.

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 organismu-
lui nostru, însă corpul nu îi poate produce singur, 

alimentația sau suplimentele alimentare. Nu tre-
buie uitat uleiul de pește.

 Uleiul de pește este recomandat pentru școlari 
de foarte mult timp, ajutaând la tratarea nume-

dar 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:

1. -
peractivitate și impulsivitate

2. Are rol în mobilitatea articulațiilor, diminua-

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

osos

4. la fel și a proceselor cognitive

5. 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 orga-
-

zute 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 consu-

necesarul 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.

5 motive pentru a oferi ulei 
de pește școlarului 

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Î
n cele mai multe cazuri, răceala este înrudită cu 
alte boli și simptome tipice, precum sinuzita, gri-
pa, urmate de febră, dureri musculare, senzație 
de oboseală și de slăbiciune. Multe dintre aceste 

simptome pot fi contracarate dacă avem un sistem 
imunitar puternic. Sistemul imu-
nitar al organismului nostru este 
responsabil de protejarea noas-
tră împotriva diferitelor infecții. 
Iată doar câteva modalități prin 
care ne putem consolida sistemul 
imunitar:
Un regim alimentar echilibrat. 
Sistemul imunitar este format 
din celule și anticorpi care se 
reînnoiesc în mod constant, iar 
proteinele, carbohidrații și lipi-
dele sunt fundamentale pentru 
formarea acestor componente. 
Dieta echilibrată cuprinde dife-
rite substanțe nutritive de care 
organismul are mare nevoie. În 
mod ideal, ar trebui să consu-
măm fructe și legume în fiecare 
zi. Dacă este posibil, încercați să includeți ghimbir la 
mese, căci această rădăcină este eficientă în comba-
terea infecțiilor. La fel de bine, puteți consuma ceai de 
ghimbir sau puteți adăuga puțin ghimbir în sucuri sau 
în smoothie-uri.
Immune Max Lysi. Suplimentul alimentar Immune 
Max Lysi, conține ulei din ficat de rechin bogat în 
alkoxigliceroli. Acest conținut îl valorifică și îi conferă 
atributul de remediu natural extrem de prețios. Sănă-
tatea noastră merită ce este mai bun și ce poate fi mai 
bun, decât un produs natural, care să fortifice siste-
mul nostru imunitar? În urma cercetărilor efectuate 
de-a lungul timpului, medicii au afirmat că datorită 
prezenței alcoxiglicerolilor în măduva oaselor sănă-

Cum ne putem consolida 
sistemul imunitar?
Este important să avem o imunitate puternică pe 
tot parcursul vieții, nu doar în timpul iernii sau 
în perioadele periculoase precum cea dominată 
de Covid-19.

toase și în laptele de mamă, aceștia au capacitatea de 
a oferi o imunitate naturală în lupta contra infecțiilor și 
în dezvoltarea sistemului imunitar.

Immune Max Lysi este un produs potrivit atât pen-
tru seniori și adulți, cât și pentru adolescenți și copii 
mai mari de 10 – 12 ani. Prezența alcoxiglicerolilor 
într-un produs de calitate, cum este Immune Max 
Lysi, îi conferă o gamă variată de întrebuințări benefice 
în organismul nostru, cum ar fi: l stimulează funcțiile 
sistemului imunitar. În acest fel, organismul nostru 

este fortificat și capabil să reziste 
în fața acțiunii bolilor și a condițiilor 
de mediu neprielnice; l favorizea-
ză refacerea sistemului nervos, 
având efecte benefice împotriva 
oboselii; l încetinește procesul de 
îmbătrânire; l stimulează ritmul 
de refacere al organismului după o 
serie de terapii dure, cum ar fi, de 
exemplu, radioterapia sau terapia 
cu radiații; l îmbunătățește meca-
nismul de producere a leucocitelor 
(numărul de celule albe din orga-
nism) și trombocitelor (plachete 
de sânge, ce sunt responsabile 
de integritatea vaselor de sânge); 
l contribuie la procesul de reface-
re al țesuturilor, accelerând ritmul 
de închidere a mai multor tipuri de 

răni, cum ar fi leziunile, arsurile etc;; l conferă atât un 
efect antioxidant, cât și antibacterian.

Sistemul nostru imunitar poate fi întărit și prin 
acțiunea complementară a produsului Immune Max 
Lysi, alături de Omega-3 Lysi sau de Ulei din ficat de 
cod Lysi. 
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MEDICINĂ DE
FAMILIE

D a, stresul este ceea ce ne provoacă să ne 
adaptăm și la un moment dat nici măcar 
nu mai ținem seama de această provoca-
re. Dar este și o sursă de emoții neplăcu-

te și chiar o schimbare profundă în cursul proce-
selor biologice normale, care în cele din urmă pot 
duce la îmboalnăviri.

Subestimarea stresului și negarea consecin-
țelor sale este ca și cum ai trăi cu capul îngropat 
în nisip. Efectul său dezastruos asupra diferitelor 
organe și funcționarea corespunzătoare a siste-
melor din organism duce la deteriorarea calității 
vieții și creșterea morbidității – de la infecții frec-
vente la boli cu impact social.

Cele mai vulnerabile la stres sunt sistemul 
endocrin, sistemul imun și sistemul digestiv, ul-
terior acestora li se adaugă sistemul cardiovas-
cular și nervos. În corpul unei persoane supuse 
unui stres prelungit, apar modificări asociate cu 
acțiunea diferiților hormoni în concentrații mari și 
substanțe biologic active care confundă și „otră-
vesc” celula epuizată. Hormonii de stres eliberați 
înlocuiesc sinteza normală a serotoninei în direcția 
producerii de substanțe cu acțiune inflamatorie și 
distrug bariera intestinală. Acest lucru duce atât 
la disconfort gastrointestinal, cât și la deteriora-
rea stării de spirit, capacitatea de concentrare și a 
reflexelor. Stresul este considerat una dintre prin-
cipalele cauze ale îmbătrânirii celulelor!

Da, stresul în ziua de astăzi este inevitabil 
și nu este în capacitatea noastră umană 
să-l excludem complet din viața noastră.

Putem încerca să ne schimbăm reacțiile în fața 
sa, dar, deși există multe posibilități, acestea nu 
sunt ușoare. Este nevoie de timp, atitudine adec-
vată, consecvență și răbdare – omul modern este 
adesea lipsit de aceste calități, iar timpul nu este 
niciodată suficient. Dacă alegem o modalitate de a 

Măsuri antistres
moderne

influența simptomele doar prin calmarea nervilor 
și îmbunătățirea stării noastre de spirit, este ca și 
cum ai arunca murdăria de sub covor. Există un 
alt mod: de a restabili echilibrul afectat al siste-
melor din corp, începând de la intrarea în starea 
de stres, care nu se află în creier sau în inimă, ci 
în…Intestin.

OMNI-BIOTIC® Stress Repair atunci când 
intestinul este afectat de stress

Combinația simbiotică OMNI-BIOTIC® Stress 
Repair restabilește bariera intestinală afectată și 
sinteza de serotonină și melatonină, îmbunătățind 
astfel starea de spirit, calitatea vieții și a somnului.

Efectele antiinflamatorii ale activității biologice 
a tulpinilor bacteriene incluse, ajută la controlul 
inflamațiilor cronice care mocnesc în intestin. 
OMNI-BIOTIC® Stress Repair este potrivit pentru 
persoanele care suferă de stres sever și prelungit, 
indiferent de vârstă. Problemele moderne, cum ar 
fi sindromul „burn-out”, insomnia și depresia sunt 
reduse în primele două săptămâni de la aport. 
Pentru un efect de durată, perioada recomandată 
a aportului este de 3 luni, în funcție de severitatea 
afecțiunii, doza este de 1-2 plicuri, după activarea 
bacteriilor în apă, conform instrucțiunilor.

Pentru mai multe informații vă invităm 
să accesați website-ul nostru

 http://omni-biotic.ro/stress-repair/ 

Suntem atât de obișnuiți să trăim în stress, încât 
cu greu îl mai observăm.
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Autor:
Dr. Andrei MAnu MArin
• Medic primar urolog, doctor în ştiinţe medicale
• Specialist în neuro-urologie

incontinența urinară la femei – 
cauze, diagnostic, tratament

Cauze
Cauzele pierderii de urină la femei includ 

afecţiuni ale vezicii urinare, sau afecţiuni ale 
mecanismului sfincterian (pierderea de urină la 
efort).

Cele două situaţii menţionate mai sus pot 
fi evidenţiat şi diferenţiat uşor prin întrebări-
le: pierdeţi urină în drumul spre toaletă atunci 
când apare senzaţia, bruscă şi intensă, de a 
urina, sau, respectiv pierdeţi urină când tuşiţi, 
când ridicaţi greutăţi, când alergaţi? Cele două 
situaţii, pierderea de urină în drum spre toaletă 
cu senzaţia de grabă la urinare şi pierderea de 
urină la efort au cauze diferite şi soluţii tera-
peutice diferite, de aceea este important să se 
lămurească de la început ce tip de pierdere de 
urină are pacienta.

Când pacienta urinează des, simte la urina-
re o senzaţie de urgenţă, greu de controlat şi 
pierde până să ajungă la toaletă, cauza este o 
hiperactivitate a vezicii urinare şi vezica este 
cea care trebuie tratată, calmarea ei putându-
se face prin medicamente, stimularea electrică 
a centrilor care controlează relaxarea ei, reîn-
văţarea controlului asupra senzaţiei de urinare.

Când pacienta pierde doar la tuse, efort, râs, 
strănut, alergat, urcat scări, cauza este o defi-
cienţă a sfincterului care nu se închide eficient. 
Această deficienţă poate fi moştenită, mai multe 
femei din familie putând avea simptomul acesta, 
ceea ce se moşteneşte fiind un ţesut conjunctiv 
mai slab, persoanele respective fiind predispuse 
şi la varice sau hemoroizi.

Deficienţa de închidere a sfincterului poate fi 
însă şi favorizată de naşterile multiple sau cu 
feţi cu greutate mare, de afecţiunile cu tuse cro-
nică, de constipaţie şi de obezitate, deci de orice 
creşte presiune a abdomenului asupra muşchi-
lor perineului. În toate aceste cazuri ajută scă-
derea în greutate, tratarea constipaţiei, reîntă-
rirea perineului, prin exerciţii specifice, sau prin 
stimulare electrică a musculaturii şi în cazul în 
care acestea nu sunt suficiente se poate recur-
ge şi la metode chirurgicale.

Diagnostic
Aşa cum am precizat, diagnosticul este su-

gerat de discuţia cu pacienta asupra simptome-
lor ei. De asemenea, completarea cu un Calen-
dar Micţional ajută foarte mult la evidenţierea 
acestor simptome. În acest Calendar Micţional 
pacienta notează pe 2-3 zile volumele eliminate 
la fiecare urinare cât şi pierderile de urină. O 
pacientă cu urinări dese cu volume la urinare 
de câte 150 ml şi cu pierderi ce preced urinarea 
este o pacientă cu probleme de vezică, în timp 
ce o pacientă care urinează cu volume de 300-
400 ml, iar pierderile nu sunt legate de momen-
tul urinării, este o pacientă care are probleme 
de închidere a sfincterului.

Tratamentul în ambele cazuri poate fi iniţiat 
după stabilirea diagnosticului prin discuţia cu 
pacienta, examinarea calendarului micţional, 
un examen local efectuat de medic (examen gi-
necologic al perineului, cu vezică plină, pentru a 
constata starea uretrei, poziţia vezicii, existenţa 
unui prolaps) şi un examen de urină.

În cazurile în care simptomele nu sunt clar 
interpretable, cum ar fi cazul în care pacienta 
are atât simptome de vezică hiperactivă cât şi 
pierderi de urină la efort, când pacienta a fost 
deja operată pentru pierdere de urină şi aceasta 
a reapărut, cazurile în care pacienta are un isto-
ric cu afecţiuni neurologice, sau diabet zaharat, 
pentru a stabili diagnosticul corect este nevoie 
de probe urodinamice.
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însă îl vor urma prin exerciţii sau medicamente, 
la domiciliu, permanent.

Dacă aceste metode nu dau rezultate satis-
făcătoare în 3-6 luni de tratament, se trece la 
metode mai invazive. Astfel, pentru pacientele 
cu vezică hiperactivă se poate injecta în vezică, 
prin cistoscopie, toxină botulinică, care calmea-
ză vezica şi face ca pacienta să meargă mai rar 
la toaletă, fără grabă şi să nu mai piardă urină. 
Pentru pacientele cu pierderi de urină la efort se 
poate monta chirurgical o bandeletă sub uretră, 
pe care uretra să facă o curbură când pacienta 
face efort şi astfel pierderea de urină să se re-
ducă sau să dispară.

Este important de menţionat o confuzie frec-
ventă. „Ruptura de perineu” este un termen 
care nu este legat de tulburările urinare sau de 
pierderea de urină. „Ruptura de perineu” este 
un termen care exprimăa o modificare de po-
ziţie a vezicii urinare. Operaţia de „ruptură de 
perineu” nu este o operaţie făcută să corecteze 
tulburările de urinare ci să restabilească poziţia 
vezicii. „Ruptura de perineu” nu se corectează 
cu bandeletă care se pune sub uretră.

Tratament
Este important de subliniat că cel mai impor-

tant aspect în luarea deciziei de tratament, atât 
pentru pacientă cât şi pentru medic, este să lă-
murească şi să decidă care este simptomul cel 
mai supărător pentru pacientă, pe care aceasta 
îl doreşte tratat şi rezolvat sau măcar ameliorat.

Al doilea aspect important de lămurit este 
cât se poate ameliora acest simptom cu diverse 
metode de tratament, şi dacă există vindeca-
re completă şi definitivă. Al treilea aspect ce 
nu trebuie omis este discutarea reacţiilor 
adverse şi a urmărilor diverselor metode de 
tratament.

Prima linie de tratament este recomandat să 
fie o metodă, sau o combinaţie de metode, care 
să nu producă modificări ireversibile, adică me-
tode care conservă situaţia prezentă şi au şanse 
să îmbunătăţească situaţia dar la care se poa-
te renunţa sau poate fi înlocuită cu o alta fără 
însă a lăsa urmări asupra pacientei, aşa 
cum ar lăsa o operaţie chirurgicală.

Pentru pacientele cu urinare deasă şi vezi-
că hiperactivă această primă linie de tratament 
este reprezentată de medicamente calmante 
vezicale şi de stimulări electrice ale nervului ti-
bial, în şedinţe de câte 20 min de 2-3 ori pe săp-
tămână, cca 20 de şedinţe. Prin acest procedeu 
curentul emis de aparat ajunge pe calea nervu-
lui tibial la centrii care relaxează vezica urinară 
situaţi în regiunea sacrată.

Pentru pacientele cu pierderi de urină la 
efort, prima linie de tratament este reprezen-
tată de învăţarea unei contracţii corecte a muş-
chilor perineali şi exersarea zilnică a acestei 
contracţii, cu control periodic, astfel încât pa-
cienta să recapete controlul acestor muşchi şi 
prin exerciţtii regulate să le crescă tonusul şi 
eficienţa. Pentru cele care nu pot contracta efi-
cient perineul muşchii pot fi stimulaţi electric, 
şi tonifiaţi prin şedinţe de stimulare de 2 ori pe 
săptămână, cu ajutorul unui electrod vaginal/
perineal de unică folosinţă.

Aceste metode ajută cam 2 din 3 paciente să 
simtă o îmbunătăţire suficientă, astfel încât să 
fie mulţumite de tratamentul prescris, pe care 
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Facem față 
infecțiilor respiratorii

Cum putem apăra integritatea mucoaselor 
gurii și gâtului?

Extractele naturale cu o compoziție bogată 
în mucilagii (din punct de vedere chimic, po-
lizaharide cu greutate moleculară mare), cum 
este extractul din Lichen de piatră și cel din 
Nalbă neagră de grădină pot susține integrita-
tea mucoaselor. 

Explicația este aceea că mucoasele noastre 
conțin mucus, un hidrogel cu vâscozitate ridi-
cată, format din apă (aprox. 95%), lipide, săruri 
anorganice și mucină, care este o glicoproteină 
formată dintr-un nucleu proteic și lanțuri poli-
zaharidice laterale. Astfel, porțiunea polizaha-
ridică a mucinei se leagă de porțiunea poliza-
haridică a extractului fitoterapic și formează un 
strat protector de mucus, ce acoperă și hidra-
tează mucoasele gurii și gâtului. Acest lucru 

previne iritarea receptorilor din gât, de către 
stimuli externi. Efectul emolient protector este 
completat cu acțiunea imunostimulatoare și 
cea vitaminizantă.

În caz de iritație la nivelul gâtului - de tip 
durere în gât, usturime, uscăciune, prurit - 
răgușeală, tuse seacă, iritativă - mucoasele se 
pot deteriora, iar comprimatele gumate pen-
tru gât Fiorda și Fiorda Junior au acest efect 
protector. Sunt produse sigure, inclusiv pentru 
femei însărcinate, care alăptează și persoane 
cu diabet, au gust plăcut și se pot administra 
de la 4 ani. 

Comprimatele Fiorda Junior conțin și lacto-
ferină, proteină din lapte care se regăsește și 
în salivă, lacrimi și laptele matern, cu acțiune 
antibacteriană, antivirală și de întărire imunita-
ră, fiind un element esențial al sistemului imu-
nitar, deficiențele de lactoferină putând duce 
la tulburări imune. Suplimentarea resurselor 
de lactoferină susțin producția sa naturală în 
organism. Prezența lactoferinei în produsul re-
comandat copiilor este mai importantă decât la 
adulți, deoarece copiii nu au sistemul imunitar 
la fel de bine dezvoltat ca adulții.

Sunt recomandate pentru apărarea 
integrității mucoaselor gâtului și cavității orale, 
în special în caz de răceli cu durere în gât, dar 
și pentru fumătorii care experimentează us-
căciunea mucoasei gurii sau celor care își su-
prasolicită vocea, cu apariția răgușelii. De ase-
menea, cei care sunt expuși mult timp la aer 
condiționat, în mașină, în casă sau la serviciu 
pot beneficia de refacerea integrității mucoa-
selor, dar și persoanele care folosesc medica-
mente ce provoacă uscăciunea mucoasei gurii 
sau gâtului. 

Se administrează 4 - 6 comprimate pe zi. 
Comprimatul se menține în gură până la di-
zolvare. La nevoie, pentru un efect antiseptic, 
administrați de 3 ori pe zi și Polygemma 5 – 
Cavitate bucală și gât, complex gemoterapic 

Intrăm în toamnă și ne preocupă, mai mult ca 
de obicei în acest an, să facem față infecțiilor 
respiratorii. De aceea este bine să ne gândim 
la protecția celor două porți mari de intrare 
către tractul respirator: cavitatea orală 
prin gât și nasul. Mucoasele lor, dacă sunt 
integre, fără leziuni, hidratate corespunzător, 
apără organismul de pătrundearea agenților 
agresivi. 
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care va ajuta mucoasele gurii și gâtului să revi-
nă la funcționalitatea optimă. 

Cum putem apăra integritatea 
mucoasei nasului?

Primele semne ale unei răceli se manifestă 
prin afectarea mucoaselor de la nivelul cavității 
nazale: nasul “curge” sau este “înfundat”.

Imunorezistan forte și varianta pentru copii, 
Imunorezistan Junior sunt campioni ai restabi-
lirii stării de bine. Prin administrare de la prime-
le semne de boală, de tip curbatură – oboseală, 
dureri musculare – putem preîntâmpina afecta-
rea mucoaselor nasului și gâtului și asigurarea 
unei refaceri rapide, uneori în numai 24 de ore. 
Dacă mucoasele nasului au fost afectate,

Extractul din muguri de Coacăz negru susține 
vindecarea la acest nivel. Este util și în rinitele 
atrofice sau în rinitele alergice. În compoziția 
Imunorezistan Junior, acesta este unul dintre 
ingredientele active. Astfel, cu aceste terapii na-
turale, putem menține integritatea mucoaselor 
gâtului și nasului, susținând sănătatea aparatului 
respirator și reducând riscul îmbolnăvirii. 

Susținem imunitatea, dar și revenirea în caz 
de îmbolnăvire

Vă propun să avem în vedere felul în care 
ne raportăm la toate evenimentele care se de-
rulează, pentru a nu lăsa ca teama, anxietatea 
se scadă puterea de apărare a organismului. 
Iar dacă acest lucru se întâmplă uneori, pu-
tem alege pentru întărire imunitară cura cu 
produse gemoterapice, precum Polygemma 
17 – Imunitate, un complex gemoterapic care 
reunește efectele revitalizante ale mugurilor și 
mădițelor de Porumbar, Cătină și Măceș. Efec-
tul de creștere a rezistenței organismului se va 
observa și în caz de îmbolnăvire, precum și în 
perioada de convalescență. Se poate adminis-
tra adulților și copiilor de la vârsta de 2 ani, 
iar pentru copiii mai mici, începând cu vârsta 
de 1 an, există preparatul natural Imunogrip 
Junior. Administrarea acestor produse pentru 
întărire imunitară se va face la distanță de o 
lună de vaccinări.

Aveți încredere în forța vindecătoare a ex-
tractelor naturale și treceți cu bine sezonul 
rece!
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Î n perioada lunilor care s-au succedat de la începutul anului 
2020 a devenit tot mai evident că societatea umană este 
supusă unor amenințări tot mai accentuate prin virozele în 
valuri cu potențial patogen și uneori letal. Evoluția evenimen-

telor din Marea Britanie, Italia și SUA a demonstrat încă odată cât 
de vulnerabili suntem în fața unei agresiuni virale, mai ales atunci 
când atitudinea terapeutică nu poate fi cristalizată peste noapte și 
când specialiștii se bat cap în cap. Episodul Covid 19 este doar înce-
putul la o serie nesfârșită de alte episoade cel puțin asemănătoare. 
Efectul dezastruos asupra funcționalității instituțiilor fundamentale 
s-a observat și rămâne o provocare soluționarea eficientă a acestor 
atacuri desprinse parcăa din filmele de ficțiune. Pacientul se apără 
prin propria lui imunitate combinată cu vulnerabilizarea agentului 
patogen. Detoxifierea pacientului înseamnă un pacient cu potențial 
de apărare maximal capabil să facă față agresiunilor viromicrobie-
ne (eliminarea de cataboliți și grupări acide prezenți în circulație). 

Brian Clement, un autor cunoscut - Life Force-superior health 
and longevity, tradus și în limba română, descrie o metodă efici-
entă de detoxifiere, care implică folosirea saunelor în infraroșu 
și care produc energie intensă comparativ cu căldura saunelor 
convenționale. 

Energia în infraroșu îndepărtat penetrează în siguranță cel 
puțin 7,5 cm de țesut în profunzime pentru a ajuta la îndepărtarea 
toxinelor și a chimicalelor pe care saunele obișnuite nu reușesc să 
le elimine. Această procedură aplicată de Brian Clement a produs 
beneficii remarcabile eliminând produșii toxici situați în periferia or-
ganismului afectat și care produc acidoză agresivă greu de neutrali-
zat prin metodele convenționale. Acești produsi toxici sunt, practic, 
,,sigilați" în periferie, reprezentând o încărcătură cu potențial major 
de destabilizare metabolică. Tehnica fizică descrisă de Brian Cle-
ment este efectiv identică cu tehnica descrisă de noi, de mai mulți 
ani, folosind pârghia biochimică și anume: aplicarea de Ortogel de 
3-4 ori/zi pe întreaga suprafață cutanată, pe care noi îl considerăm 

Autor:
Dr. sorin GoDeAnu 
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Forța de reacție 
rapidă - o necesitate

primul instrument în forța de reacție rapidă. 
Ortogel nu este doar un revusiv puternic - cu congestie periferi-

că și antrenarea de substanțe toxice și grupări acide și mai apoi eli-
minarea lor pe cale renală, ci și un antiinflamator remarcabil care 
intervine operativ în neutralizarea inflamației. În practica noastră, 
am folosit Ortogel într-un mare număr de cazuri (pneumopatii de 
origini diferite la pacienți politraumatizați). Prin urmare Ortogel-ul 
pătrunde în țesuturi exercitând nu numai efectul antiinflamator, ci 
și cel de drenaj intens de cataboliti și substanțe toxice reținute în 
periferie. Performanța terapeutică a Ortogelului este susținută 
de aplicarea cutanată a Frecției Elidor, cu 5-10 min anterior admi-
nistrării Ortogelului. Aceasta produce vasodilatație accentuată și 
permite penetrarea mai profundă a substanțelor active din Ortogel. 

Al doilea instrument în forța de reacție rapidă este Silva Subtilis. 
Acesta este construit pe logica viului cu picături de clorofilă (terapia 
solară), obținută din Leurda Verde, care este un adevărat activator 
filogenetic de microbiom. Leurda are un număr impresionant de 
substanțe active-organosulfurate, polifenoli cu funcții protectoare 
împotriva stresului oxidativ și nitro-oxidativ, cu activitate anti-Coro-
na exprimată prin Dyalil disulfid și Dyalil trisulfid, previne invazia de 
coronavirus în corpul uman.

Polifenolii previn bolile cardiovasculare și au efect antiagregant 
plachetar prin efect clopidogrel-like. Sambucus Nigra inhibă repli-
carea virală prin catehino-galat. Acționează în Sars Cov ca antiin-
flamator și elimină efectul interleukinelor. Florile de tei au acțiune 
complexă asupra aparatului respirator - antialergic, antiinflamator, 
antioxidant. Substanțele active Quercetine și Izoquercetine, Acizi 
Fenolici intervin activ în neutralizarea virozelor respiratorii. Florile 
de salcâm au în compoziție polifenoli, tanini, monoterpene. Hrea-
nul cu miere-antiinflamator, antibiotic, antiviral, diuretic, expecto-
rant, antiastmatic Vit C în doze mari (comp de 1000mg-10-15 cpr/
zi) este de mare ajutor în tratament.

Administrarea de lichide reprezintă o necesitate, acestea 
reprezentant suportul de eliminare la nivel renal. Recomandăm 
apă plată cu 5-7 lămâi la 2l, la care se adaugă ghimbir 20gr ras.  
Forța de reacție rapidă reprezintă instrumentul cel mai accesibil 
pentru a înfrunta această provocare care ne-a creeat atât de multe 
probleme în prezent. În articolele viitoare, vom prezenta forme de 
tratament cu o dinamică mai accentuată. 

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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TONIC. ENERGIZANT. DETOXIFIANT HEPATIC PUTERE. FORȚĂ. REZISTENȚĂ

  FORMULE COMPLEXE CU BENEFICII MULTIPLE ÎN

Oboseală funcțională
Oboseală hepatică
Consum cronic de medicamente
Dezechilibre somn-veghe
Di�cultăți de memorare
Stres, depresii, anxietate

Stări de suprasolicitare �zică
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.

Magneziu 
     83 mg

Bio�nă 
150 µg                              

Vitamina 
 B6  1mg                    

Aspartat de 
arginină 
 950 mg        

Acid malic 
 1500 mg 

L-Arginină 
  413 mg 
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PEDIATRIE

AsoCiAtiA KinetoBeBe
reCuPerAre PeDiAtriCA 
www.kinetobebe.ro

Psihoterapia 
de familie

Părinții sunt cei care duc pe umeri responsabilitatea 
familiei. De cele mai multe ori când este vorba despre ei sau 
despre trăirile lor interioare, părinții amână vizita la psiholog. 
Dar atunci când copilul prezintă un simptom sau un compor-
tament disfuncțional, ei sunt speriați și în consecință mult mai 
determinați să apeleze la un specialist.

Ce nu știu ei este că o problemă nu apare niciodată din se-
nin. Ceea ce manifestă copilul nu este altceva decât oglindirea 
a ceea ce se întâmplă în sistemul lor familial. Și că el, copilul, 
a fost desemnat într-un fel sau altul să fie cel care poartă 
simptomul familiei. În termeni de specialitate îl numim pe 
copil, în acest caz - pacientul identificat. Acest simptom are 
o anumită semnificație psihologică. Există sisteme familiale 
care dezvoltă anumite tipuri de simptome și anumite com-
portamente ale membrilor, în vreme ce alte sisteme familiale 
nu vor dezvolta niciodată aceste lucruri, ci altele. Exemple de 
simptome sunt: balbismul, enurezisul, ticurile, dependențele 
de jocuri pe computer sau dependența de ecrane în general, 
delicvența, comportamentele agresive față de sine și față de 
alții, tulburările de alimentație, cele de somn și altele.

Față de acest simptom, pacientul identificat simte o 
suferință dar, fiecare membru poartă la rândul lui suferința 
proprie.

În încercarea de a elimina sau stopa simptomul, e posibil 
ca fiecare să facă inconștient ceva greșit care dimpotrivă 
menține simptomul sau mai rău, îl acutizează.

După o perioadă de luptă în cadrul sistemului familial, 
părintele este epuizat, cu nervii la pământ și decide să ducă  
copilul ,,la reparat,,. Dar psihologii nu sunt ,,service de copii,, 
sau vraci care să ghicească ce s-a întâmplat de copilul ma-
nifestă comportamentul respectiv.

Avem nevoie de părinți ca să înțelegem ce s-a întâmplat, 
să punem lucrurile cap la cap. Apoi este important să-i 
ajutăm pe părinți să conștientizeze ce au făcut bine în relație 
cu copilul dar și ce au făcut mai puțin bine. Conștientizând 
singuri vor fi mult mai motivați pentru a schimba lucrurile. 
Ulterior stabilim care sunt pașii care să genereze schimbarea 
precum și modalitățile de implementare.

Psihoterapia de familie este un proces de cunoaștere, 
conștientizare și schimbare care intră în responsabilitatea 
tuturor celor implicați. Nu la nivelul copilului este o problemă 
ci la nivelul întregului sistem și trebuie să ne asumăm. Altfel 
problemele se vor ține lanț.

Autor:
Psihoterapeut 
Mariana-Mihaela ene 

F iecare om poartă în spate bagajul său atunci când 
intră în relație cu un altul. Acesta este constitu-
it din personalitatea lui, încărcătura genetică cu 
predispozițiile înnăscute, educația pe care a primit-o 

în familia de origine, cultura lui, experiențele de viață precum 
și modul în care a învățat să se raporteze la acestea și la 
oamenii din jur în așa fel încât să facă față.

Odată intrat într-o relație, interacționează cu bagajul ce-
luilalt. Apar diferențele normale iar cea mai mare provocare 
este de a învăța să-l acceptăm pe celălalt ca fiind diferit, fără 
a încerca să-l schimbăm sau să ne așteptăm să semene cu 
noi. Este o eroare să ne îndrăgostim de proiecțiile pe care le 
facem asupra celuilalt.

După ce oamenii decid să rămână împreună, ei formează 
un cuplu și ajung la un echilibru (homeostazie- în termeni de 
specialitate).

Atunci când apare un copil, el vine și produce un dezechi-
libru în cuplu deoarece este o noutate la care ambii parteneri 
sunt obligați să se adapteze. Ei se adaptează și iarăși ajung 
la un echilibru. Dar lucrurile sunt în permanentă schimbare 
în viața de familie. Copilul crește și e necesar să meargă 
la creșă, mama se întoarce la serviciu, urmează grădinița, 
școala și așa mai departe. Și nu sunt doar acestea. Pot apărea 
schimbări de job ale părinților, stresul în legătură cu munca, 
schimbarea domiciliului, apariția unor rude în interiorul 
familiei care să stea cu copilul sau pe care să-l îngrijească 
familia, probleme de sănătate sau tensiuni și neînțelegeri 
între părinți. Toate acestea sunt aspecte care influențează 
membri familiei într-un fel sau altul.
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ȘTIRI

A sociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Ro-
mânia (APAH-RO) atenționează asupra scăderii 
numărului de români testați și diagnosticați cu 
hepatite în ultimele luni, dar și în ceea ce privești 

procentul mic al pacienților care au intrat pe tratament com-
parativ cu alți ani. 

Conform datelor primite de la CNAS, în programul destinat 
hepatitei C care poate cuprinde până la 17.500 persoane, în 
perioada februarie-30 iunie 2020, au fost incluși doar 3.558 de 
pacienți: 883 în februarie, 1.279 martie, 181 aprilie, 402 mai și 
813 iunie. În cazul hepatitei B, studiile clinice, întrerupte pentru 
o perioadă din cauza accesului dificil în spitale, au fost reluate. 

”Cea mai mare problemă a pacienților cu afecțiuni hepatice 
în acest moment este legată de accesul la tratament și la 
medicul specialist. Situația devine critică! Avem din ce în ce 
mai multe plângeri de la bolnavi, în special cei cronici, care nu 
știu cum să acționeze în lipsa unor informații constante și clare 
din partea autorităților. Încurajăm pacienții să-și contactez 
medicul curant (infecționist sau gastroenterolog) și să stabi-
lească cea mai bună soluție pentru a avea acces la tratament în 
condiții de siguranță, mai ales în cazul investigațiilor ce trebuie 
realizate în spital. Cu ocazia Zilei Mondiale  de Luptă împotriva 
Hepatitelor facem apel la mobilizarea tuturor celor implicați, 
pentru ca, împreună, să reușim să scoatem această boală din 
viețile noastre. România a implementat multe lucruri bune 
în ultimii ani și este păcat să nu continuăm aceste eforturi,” 
declară Marinela Debu, președinte APAH-RO.

În 2016, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit 
următoarele obiective de eliminare a hepatitelor până în 2030: 
90% reducerea incidenței, 90% persoane diagnosticate dintre 
cele care au HVC, 80% din populația eligibilă cu HVC tratată, 
65% reducerea deceselor provocate de afecțiuni hepatice 
ale ficatului. România este printre țările care s-au angajat 
în atingerea acestor deziderate.  

Din păcate, studiul ”Câștigarea cursei de eliminare a 
hepatitei C”, realizat de Boston Consulting Group (BCG) și 
publicat recent, arată că majoritatea țărilor este departe de 
atingerea tragetului impus de OMS. Din cele 29 de țări analiza-
te, printre care și România, doar 10 ar putea să îndeplinească 
obiectivul - Australia, Canada, Franța, Germania, Islanda, 
Italia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie.  

În cazul țărilor incluse în studiu, mai puțin de 40% dintre 
persoanele cu HVC au fost testate. Rata de tratament este 
insuficientă pentru a atinge obiectivul OMS, doar 55% până 

 
”Numărul pacienţilor diagnosticaţi cu hepatite 
și intraţi pe tratament a scăzut considerabil”

în 2030 versus 80% cât a fost stabilit. Pentru atingerea tar-
geturilor, cazurile diagnosticate ar trebui să crească cu 7% 
anual peste valoarea inițială din 2015, în timp ce numărul 
persoanelor tratate în fiecare an ar trebui să crească cu 25% 
în următorii 10 ani. 

Recomandarea specialiștilor BCG este ca țările să adopte 
o strategie bazată pe două aspecte: grupurile aflate la risc - 
persoane care îți administrează droguri injectabile, bărbați 
care fac sex cu bărbați, populație migratoare și populații de 
aceeași vârsta - și modelul de asistență medicală ce trebuie 
să includă abordarea one-stop-shop, modelul test-and-treat, 
o descentralizare a serviciilor la nivelul comunității pentru a 
atinge grupurile la risc și echipe multidisciplinare (personal 
medical și non-medical). 

În cazul României, ne putem lăuda cu planul strategic 
adoptat anul trecut și cu intenția de a monitoriza fiecare 
inițiativă desfășurată, dar ne lipsește încă un registru național 
al pacienților și nu este foarte clar dacă anul 2030 reprezintă 
termenul limită în procesul de eliminare a hepatitelor. 

În aceste condiții și ținând cont de situația internațională 
actuală, APAH-RO propune o serie de măsuri concrete care 
să vină în sprijinul bolnavilor cu  hepatite din România:
l  Urgentarea soluțiilor pentru ca pacienții să aibă 

acces la inițierea terapiei antivirale. 
l  Pacienții testați pentru COVID-19 să fie testați și pentru 

hepatită. Astfel vor fi acoperiți și pacienții neasigurați, o 
problemă la care nu s-au găsit încă soluții. 

l  Să crească numărul centrelor unde medicii pot iniția tra-
tamentul.

l  Să se ofere șansa de a prescrie terapia antivirala și altor 
specialități (de exemplu medicina internă).

l  Medicii de familie să fie încurajați și sprijiniți să facă testare. 
Markerii virali să fie introduși în evaluarea anuală a fiecărui 
pacient.

l  Să existe o pagină/ un site unde Ministerul Sănătății să 
anunțe săptămânal spitalele care primesc pacienții cu boli 
cronice.
OMS precizează că 256 milioane de persoane trăiesc cu 

hepatită cronică B și 71 milioane cu hepatită cronică C. Accesul 
la testare este limitat, doar 9% dintre cei cu hepatita B și 20% 
dintre cei cu hepatita C fiind conștienți de infectare. Anual, 
la nivel mondial, hepatita cauzează 1,4 milioane de decese. 
România se află pe locul doi, după tuberculoză, în privința 
numărului deceselor cauzate de boli infecțioase. 
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