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În perioada 28-31 martie 2019, specialitatea de Medicina Familiei din România 

va îmbrăca, din nou, haine de sărbătoare, deoarece, oraşul București va fi 

gazda celui mai mare eveniment de profil din acest an - Conferinţa de Medicina 

Familiei. Cu ocazia acestui eveniment, vor fi aduse în discuţie atât subiecte 

de actualitate, cât şi subiecte importante ca rezultat al practicii zilnice şi 

învăţării permanente. Medicina Familiei este o specialitate deosebită, care 

circumscrie o mulţime de teme și subteme medicale, dar și numeroase 

noţiuni nemedicale cu care medicii de familie se întâlnesc zilnic, astfel 

că aceste noţiuni sunt aduse în discuţie într-o conferinţă de profil de 

o mare anvergură. Așa cum ne-a obișnuit, Conferinţa de Medicina 

Familiei pune în discuţii teme deopotrivă de boală și sănătate, 

de medicină și comunicare, de om sănătos și bolnav. Pentru 

a afla mai multe informaţii despre toate aceste subiecte, am 

discutat cu doamna Dr. Rodica Tănăsescu - vicepreședinte al 

SNMF și vicepreședinte al organizaţiei de medicină de familie 

din București-Ilfov, care ne-a oferit mai multe amănunte.

Anul trecut s-a încheiat mandatul Dumneavoastră de 

președinte al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei 

(SNMF). Ce puteţi să ne spuneţi despre realizările pe care 

le-aţi avut în această perioadă de patru ani, precum și des-

pre lucrurile care nu v-au reușit sau încă nu s-au finalizat?  

Anul trecut, în 31 martie am încheiat cel de-al doilea mandat 

de președinte al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei. 

Partea bună, pentru care mă bucur nespus, este că, în aceste 

două mandate, SNMF a crescut excepţional, atât ca vizibilitate 

cât și ca forţă a organizaţiei. Ca număr de membri-medici, este 

cea mai mare societate profesională din ţară, și, desigur, avem 

și cel mai mare număr de filiale. Aceasta este partea bună, 

pentru că suntem vizibili, pentru că din ce în ce mai multă 

lume înţelege ce este specialitatea de medicină de familie, 

care este rostul acesteia și care ar fi locul său în sistemul medi-

cal. Partea care încă nu s-a finalizat, pentru că nu pot să spun 

că nu a reușit - întotdeauna avem speranţe -, este cea legată 

de poziţia specialităţii în sistemul medical, faptul că medicina 

de familie trebuie să fie cu adevărat valorizată. Noi nu suntem 

transcriptori și trimiţători, ci suntem medicii cei mai apropiaţi 

ai pacienţilor noștri, medicii care coordonează îngrijirea me-

dicală a acestor pacienţi, pentru că toată informaţia medicală 

se strânge la noi, iar noi încercam să integrăm îngrijirea astfel 

încât să evităm orice probleme care pot apărea – și mă refer 

la interacţiunile medicamentoase, la contradicţii care decurg 

din sinteza diagnostică, din sinteza terapeutică. Acesta este 

rolul nostru și dorim foarte mult să fie mai apreciat și mai va-

lorizat. Ar mai fi lucruri legate de poziţia medicinei de familie, 

referindu-mă aici la respectul pe care decidenţii români îl oferă 

specialistului de medicină a familiei și la rolul pe care medicii 

de familie îl au în România. Din păcate, în ultimii ani, medicii de 

familie s-au simţit adesea discriminaţi și devalorizaţi, încărcaţi 

cu o birocraţie îngrozitoare, supuși nevoii de a lucra cu niște 

sisteme informatice aproape permanent cu probleme impor-

tante, ceea ce ne creează dificultăţi serioase în dorinţa de a 

ne ocupa de îngrijirea pacienţilor, și nu de documentele lor.

Aici este mult de lucru, dar totul este posibil, dacă există 

voinţa decidenţilor să prioritizeze rezolvarea acestor proble-

me. Ne dorim sisteme informatice performante, care să ne 

permită să ne ocupăm corespunzător de pacienţi, ne dorim 

protocoale terapeutice după modele europene, astfel încât 

să nu mai punem pacienţii pe drumuri inutile, după scrisori 

Dr. Rodica Tănăsescu,  vicepreședinte al SNMF și 

vicepreședinte al organizaţiei de medicină de familie 

din București-Ilfov:Noi nu suntem transcriptori și trimiţători,ci suntem medicii cei mai apropiaţiai pacienţilor noștri
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Care este cea mai mare problemă de care se lovesc 

medicii de familie?

Probabil cea mai importantă piedică în calea me-

dicului de familie român astăzi este finanţarea defici-

tară. Spre deosebire de politica internaţională care 

consfinţește rolul fundamental al asistenţei medicale 

primare, întărită și prin recenta declaraţie de la Alma 

Ata a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România me-

dicina de familie nu mai contează pentru decidenţi. 

Plasată în toate strategiile de până acum la baza sis-

temului pentru ca acesta să funcţioneze optim, medi-

cina de familie a rămas acolo doar în teorie, toate con-

ducerile de după ‘89 au clădit de fapt strategii axate pe 

finanţarea spitalelor. În sistemul de sănătate s-a investit 

haotic, fără nicio strategie reală, fără reguli, fără măcar 

a învăţa din experienţa altora. Nu există o strategie care 

să urmărească reformarea medicinii de familie, nu exis-

tă o viziune pentru o finanţare corectă și nici cea mai 

mică intenţie politică în acest sens.

Sistemul actual clădit predominant pe spital favori-

zează accesul rapid mai ales la camera de gardă, care 

în consecinţă este supraaglomerată, colegii noștri din 

UPU fiind supus unui burnout imens, decesele din rân-

dul medicilor din ultimii ani și solicitările disperate lega-

te de gărzi o demonstrează. În plus, pacienţii, dezamă-

giţi de sistemul în întregul său, dar și în lipsa unei edu-

caţii medicale complet neîncurajată de stat, au devenit 

revendicativi. Asistăm zilnic la scandaluri, certuri, uneori 

cu final dramatic, petrecute în camerele de gardă, dar și 

în cabinetele noastre. Fiecare specialitate medicală din 

România are deja niște istorii dramatice. Pare un tablou 

apocaliptic, dar constatăm că nu deranjează pe niciunul 

dintre guvernanţii din ultimii ani.

Este medicul de familie – cheia prevenirii, diagnosti-

cării și tratării principalelor boli?

Este, fără îndoială. Este cel mai aproape de cetă-

ţean, este cel lângă care te naști, crești, te dezvolţi, de-

vii adult, preiei „moștenirile” de sănătate și riscurile de 

boală ale  familiei, încărunţești și aduni diverse patolo-

gii, unele cronice și pleci în cele din urmă. Medicul de 

familie, chiar dacă pare un clișeu, știe fiecare familie de 

pe lista lui, își vede pacienţii în acest context, consti-

tuind totodată un lider al comunităţii sale și mă refer 

la comunitatea pacienţilor lui. Este medicul care adună 

cea mai mare încredere a cetăţenilor, iar asta o spun 

sondajele de opinie și acum ca și acum zece ani. Este 

parte a unei reţele complexe, bine reprezentată din cel 

mai important cartier al capitalei, până în cel mai uitat 

sătuc din Apuseni. Este cel la care poţi merge atunci 

când te doare ceva sau când vrei să nu te îmbolnăvești. 

Este cel care știe ce riscuri ai în familie, pentru că îţi 

cunoaște rădăcinile, familia, obiceiurile.

Această extraordinară oportunitate pe care sistemul 

de sănătate românesc o are, este pe cale de a fi ratată 

din vina unor politici friabile de sănătate. 

În ce proporţie consultaţiile din România sunt asigura-

te de medicii de familie?

Într-o proporţie mult mai mică decât ar trebui. Ca 

medic de prim contact, procentul ar trebui să plaseze 

medicul de familie la aproximativ 90% din totalul con-

sultaţiilor. În statele unde cu adevărat se investește (și 

nu doar financiar, ci strategic, organizaţional, logistic) 

în instituţia medicului de familie, procentul acesta uriaș 

este o realitate. Medicul de familie consultă, pune dia-

gnosticul cu ajutorul numeroaselor posibilităţi moder-

ne, stabilește un tratament, monitorizează pacientul, 

aplică programe de screening, monitorizează sănăta-

tea, nu doar boala pacientului său și este liber să fo-

losească toate mijloacele disponibile din sistemul de 

sănătate. I se crează oportunităţi, este lăsat să decidă. 

Dr. Sandra Adalgiza Alexiu,

PreședinteAsociaţia Medicilor de Familie București-Ilfov:

În cincisprezece ani, în lipsa unei strategii, 

sistemul de sănătate 
se va prăbuși
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Între 11-13 octombrie 2018 a avut 
loc cea de-a XIII-a ediţie a Con-
ferinţei regionale „Medicina de 
familie – prima linie în asistenţa 
medicală”. Care au fost punctele 
forte ale manifestării?

A XIII –a editie a Conferintei 
„Medicina de familie – prima linie 
în   asistenţa medicalî”, Brăila 2018, 
a fost un eveniment dinamic, cu 
teme interesante și interactivitate 
între lectori și participanţi.

Ce veţi pregăti medicilor la ediţia 
din acest an? În ce temei veţi ale-
ge temele conferinţei?

Temele alese sunt, ca întotdeauna, de interes pentru 
practica medicului de familie. În acest an vom cuprinde în 
programul conferinţei teme noi ca, de ex. medicina mun-
cii. Sau, teme referitoare la dispozitive medicale utile în 
cabinetul medicului de familie. Nu vom omite teme de le-
gislaţie de interes pentru specialitatea noastră.

Care este, în opinia dvs. rolul medicului de familie în sis-
temul de sănătate actual din România și care ar trebui 
să fie acesta?

Medicina de familie este „în prima linie” în asistenţa 
medicală a populaţiei. Desfășurăm activitate curativă și 
profilactică. Suntem, deopotrivă, psihologi, psihoterape-
uţi și consilieri pe teme medicale pentru pacienţii noștri. 
Activitate complexă căreia i se adaugă responsabilităţi bi-
rocratice și legislative, unele injuste. Din păcate, existenţa 
restricţiilor de prescriere a unor medicamente, programa-
rea a la long la investigaţii, reorganizarea ambulatorului 
de specialitate, au creat și menţin „moda” biletelor de tri-
mitere de necesitate și „la cerere”. Fenomenul aduce de-
servicii multiple pacientului, afectează activitatea și ima-
ginea medicului de familie, alterează comunicarea medic 
– pacient și aduce prejudicii financiare sistemului medical. 
Rolul medicului de familie în sistemul sanitar românesc 
trebuie să fie unul bine definit, cel de practician. Medicul 
de familie să fie degrevat de unele restricţii profesionale, 

de încărcatura birocratică iar fi-
nanţarea să fie corespunzătoare 
complexităţii rolului său.

De ce este important ca un paci-
ent să meargă mai întâi la medi-
cul de familie și ulterior la medi-
cul specialist? 

Prin natura specialităţii noas-
tre avem posibilitatea coroborării 
examenului clinic cu APP, AHC, 
condiţiile de viaţă, de muncă și 
financiare ale pacientului, ceea 
ce ne ajută mult în stabilirea dia-
gnosticului și tratamentului. Paci-
entul poate fi trimis la investigaţii, 

medicul de familie stabilind dacă și când este necesară 
trimiterea către o altă specialitate. 

Cât de importantă este comunicarea dintre medicul spe-
cialist, medicul de familie și pacient?

Foarte importantă. O bună comunicare trivalentă ar 
avea ca rezultat complianţa pacientului la tratament, în-
crederea acestuia în sistemul sanitar, o bună monitorizare 
a afecţiunii/afecţiunilor acestuia, cu o mai bună stare de 
sănătate a populaţiei și cheltuieli mai mici în sectorul sa-
nitar.

Au nevoie medicii de familie din România de formare 
profesională continuă de-a lungul carierei lor? De ce?

Știm cu toţii: medicina este o știinţă extrem de dina-
mică. Educaţia medicală continuă este esenţială pentru a 
acorda servicii de calitate pacienţilor noștri.

Medicina de familie nu mai este de mult timp atractivă 
pentru medicii tineri. Ce spun și statisticile în acest sens?

Date statistice naţionale, corecte, nu vă pot da. Vă pot 
spune că în Brăila, în ultimii ani au venit 2-3 medici de fa-
milie tineri. Aproximativ 50% din medicii de familie brăi-
leni au vârsta peste 55 ani. Dacă ar fi să-și încheie activi-
tatea toţi medicii pensionabili la limita de vârstă, mii de 
cetăţeni ar rămâne fără medic de familie.

Dr. Viorica Naumov, 
Preşedinte al Societăţii Medicilor de Familie Brăila:

O bună comunicare trivalentă ar avea ca rezultat 
complianţa pacientului la tratament 
și încrederea acestuia în sistemul sanitar
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gazda celui mai mare eveniment de profil din acest an - Conferinţa de Medicina 
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că aceste noţiuni sunt aduse în discuţie într-o conferinţă de profil de 
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două mandate, SNMF a crescut excepţional, atât ca vizibilitate 
cât și ca forţă a organizaţiei. Ca număr de membri-medici, este 
cea mai mare societate profesională din ţară, și, desigur, avem 
și cel mai mare număr de filiale. Aceasta este partea bună, 
pentru că suntem vizibili, pentru că din ce în ce mai multă 
lume înţelege ce este specialitatea de medicină de familie, 
care este rostul acesteia și care ar fi locul său în sistemul medi-
cal. Partea care încă nu s-a finalizat, pentru că nu pot să spun 
că nu a reușit - întotdeauna avem speranţe -, este cea legată 
de poziţia specialităţii în sistemul medical, faptul că medicina 
de familie trebuie să fie cu adevărat valorizată. Noi nu suntem 
transcriptori și trimiţători, ci suntem medicii cei mai apropiaţi 
ai pacienţilor noștri, medicii care coordonează îngrijirea me-

dicală a acestor pacienţi, pentru că toată informaţia medicală 
se strânge la noi, iar noi încercam să integrăm îngrijirea astfel 
încât să evităm orice probleme care pot apărea – și mă refer 
la interacţiunile medicamentoase, la contradicţii care decurg 
din sinteza diagnostică, din sinteza terapeutică. Acesta este 
rolul nostru și dorim foarte mult să fie mai apreciat și mai va-
lorizat. Ar mai fi lucruri legate de poziţia medicinei de familie, 
referindu-mă aici la respectul pe care decidenţii români îl oferă 
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de familie îl au în România. Din păcate, în ultimii ani, medicii de 
familie s-au simţit adesea discriminaţi și devalorizaţi, încărcaţi 
cu o birocraţie îngrozitoare, supuși nevoii de a lucra cu niște 
sisteme informatice aproape permanent cu probleme impor-
tante, ceea ce ne creează dificultăţi serioase în dorinţa de a 
ne ocupa de îngrijirea pacienţilor, și nu de documentele lor.

Aici este mult de lucru, dar totul este posibil, dacă există 
voinţa decidenţilor să prioritizeze rezolvarea acestor proble-
me. Ne dorim sisteme informatice performante, care să ne 
permită să ne ocupăm corespunzător de pacienţi, ne dorim 
protocoale terapeutice după modele europene, astfel încât 
să nu mai punem pacienţii pe drumuri inutile, după scrisori 

Dr. Rodica Tănăsescu,  vicepreședinte al SNMF și 
vicepreședinte al organizaţiei de medicină de familie 
din București-Ilfov:

Noi nu suntem transcriptori și trimiţători,
ci suntem medicii cei mai apropiaţi

ai pacienţilor noștri
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medicale inutile. Mai sunt multe de făcut. Încercăm 
totuși să convingem și pacienţii și colegii din alte specialităţi și, 
nu în ultimul rând, decidenţii că medicina de familie poate sal-
va orice sistem medical, și cu atât mai mult unul relativ sărac. 
Suntem un sistem medical cu resurse financiare limitate, cu un 
număr din ce în ce mai mare de pacienţi cu boli cronice, lucru 
firesc odată cu creșterea speranţei de viaţă, iar dacă nu se 
va înţelege care este rolul medicinei de familie în sistem, s-ar 
putea să asistăm la un adevărat colaps. Sperăm că acest lucru 
se va înţelege în viitor, pentru că deocamdată, din păcate, 
medicii tineri pleacă, sau aleg o altă a doua specialitate. Chiar 
dacă se spune că se vor scoate mai multe locuri la rezidenţiat, 
în realitate ei fie își fac rezidenţiatul de medicină a familiei și 
apoi își aleg o a doua specialitate, deci fac un alt rezidenţiat, 
fie pleacă în ţări în care medicul cu această specialitate este 
respectat. Eu cred că acest lucru trebuie să dea de gândit, 
pentru că media de vârstă a medicilor de familie în România 
este îngrijorător de ridicată și, nu în ultimul rând, specialitatea 
noastră a devenit neatractivă pentru colegii tineri. 

Actualmente sunteţi vicepreședinte al SNMF și vicepre-
ședinte al organizaţiei de medicină de familie din 
București-Ilfov. Cu ce planuri aţi început aceste mandate 
și ce așteptări aveţi?

Coordonez departamentul profesional al SNMF, și încerc 
să continui proiectele profesionale, la care ţinem foarte mult, 
ca societate și ca medici, proiecte pe care dorim să le dez-
voltăm. Ne vom ocupa în continuare de cursurile noastre de 
pe platforma online, încercăm să organizăm evenimente cât 
mai atractive pentru colegi, cât mai profesional realizate, în 
așa fel încât participanţii să știe că au parte de o aborda-
re firească în conferinţele noastre, prin firesc înţelegând o 
abordare integrată a pacienţilor noștri și prezentări cât mai 
ţintite pe practica de zi cu zi la cabinet. Vreau să mă ocup în 
continuare, și sper să pot, de tot ceea ce înseamnă domeniul 
profesional, și mă refer la platforma online și la evenimentele 
naţionale, la serii de ateliere de pregătire pentru medicii de 
familie din toată ţara, la proiecte de educatie a pacientilor-, 
așa că este foarte multă treabă. Medici de familie mai bine 
pregătiţi înseamnă pacienţi mai bine îngrijiţi, și asta este o 
speranţă la care nu voi renunţa niciodată. 

În perioada următoare se va desfășura la București ediţia 
a XV-a a Conferinţei de Medicina Familiei, cu aceeași temă 
cu care ne-aţi obișnuit, și anume: „Echilibrul delicat între 
știinţă, artă și comunicare”. Puteţi să ne oferiţi amănunte 
despre aceasta ediţie jubiliară?

Sper să fie o ediţie excepţională, și cred ca așa va fi. Avem 
pregătite lucrări deosebite atât ale grupurilor de lucru cât 
și ale altor colegi, cu prezentări originale, avem și speakeri 
și lectori deosebiţi din lumea universitară, așa că eu cred 
că va fi un eveniment deosebit. În plus, avem în acest an 
și numeroși invitaţi din străinătate, așa că abordarea va fi 
la nivel internaţional. Sperăm să fie un eveniment atât de 
reușit încât colegii să revină cu plăcere și în anii viitori. De 15 
ani avem o evoluţie ascendentă a numărului de participanţi, 
a calităţii lucrărilor prezentate, a diversităţii acestora, avem 

lucrări în două-trei săli în paralel și, în general, între 1700 și 
2000 de participanţi. Unul din şapte medici de familie din 
România va fi prezent la București în acea perioadă.   

Anul viitor va avea loc o nouă ediţie a congresului de me-
dicină de familie, care se desfășoară o dată la 4 ani. În ce 
stadiu sunt pregătirile şi dacă puteţi să ne oferiţi mai multe 
detalii despre acest eveniment?

Deocamdată nu, pentru simplul motiv că acest lucru se va 
decide în ședinţa de senat din toamnă, deci abia în octom-
brie vom ști unde se va desfășura acest congres, prin votul 
senatului. Anul acesta, în afară de conferinţa de la București, 
vom mai avea două conferinţe naţionale, una la Tg. Mureș și 
una la Pitești, care sperăm că vor avea un impact foarte bun 
și că vor mări audienţa și interesul din partea colegilor noștri. 
Există conferinţe regionale la Craiova, la Brăila, Mamaia și 
în multe alte judeţe din ţară, dar cele mai mari evenimente 
în acest an sunt conferinţa de la București, de la sfârșitul 
lui martie, și apoi conferinţele de la Tg. Mureș și Pitești. Mai 
este si cursul national Urgemed, un eveniment de o calitate 
inegalabila.. Cât despre congres, în octombrie vom putea să 
vă oferim mai multe amănunte.

Anul trecut aţi pus o balanţă în dreptul medicului de fa-
milie: furnizor de servicii medicale sau practician al speci-
alităţii sale. Ce puteţi să ne spuneţi acum despre această 
balanţă, în ce parte se înclină?  

Din păcate, în balanţa asta apare încă o componentă, aceea 
de administrator neoficial al Casei de Asigurări de Sănătate, 
administrator al sistemului. Știu că nu există o astfel de ba-
lanţă, in trei puncte, dar, metaforic vorbind, activitatea noas-
tră este împărţită între cea de medic, care este până la urmă 
determinantă si dominantă pentru noi, cea de manageri ai 
cabinetelor noastre – trebuie să realizăm că totuși aceste ca-
binete trebuie să supravieţuiască (pentru că dacă nu există un 
echilibru financiar, ele se pot prăbuși.), precum și activitatea 
(pe care o detestăm), cea de admnistratori ai sistemului de 
asigurări. Suntem obligaţi să ne supunem unei lungi serii de 
îngrădiri, care aduc rău profesiei și pacientului deopotrivă.Din 
păcate, activitatea de furnizor a cabinetului pune și o mulţime 
de probleme administrative, care ne îngreunează activitatea 
în cabinete, așa că echilibrul trebuie realizat nu ca o balanţă, 
ci pur și simplu între cele trei componente. Noi am dori ca tot 
ceea ce înseamnă activitate administrativă să fie redusă, iar 
acest lucru se poate realiza cu o legislaţie simplă, limpede, 
cu un contract-cadru coerent, care să-i permită medicului 
să-și facă meseria așa cum trebuie, cu sisteme informatice 
îmbunătăţite și care, în același timp, să capete valenţe noi, să-i 
poată oferi informaţii medicului din cabinet și în același timp 
să funcţioneze permanent. Dacă aceste sisteme ar funcţiona 
cu o viteză rezonabilă și ar fi dezvoltate în așa fel încât să 
le ofere medicilor informaţii suplimentare, s-ar putea reduce 
timpul pe care îl alocăm fără voie acestor activităţi, în favoarea 
pacientului și în favoarea noastră ca profesioniști.

În lipsa unei finanţări corespunzătoare, pot medicii de fa-
milie să furnizeze un act medical de calitate?
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Din păcate, nu pot, pentru că, așa cum vă spu-
neam, trebuie să acoperim latura financiară a funcţionării ca-
binetelor, pentru că în fiecare an apar tot mai multe cerinţe, 
tot mai multe facturi de plătit. Majoritatea la curs euro-leu. 
Sunt foarte multe cerinţe, dintre care unele sunt firești, dar 
dacă nu putem să ne plătim personalul, dacă medicul nu va 
avea un venit cât de cât decent, atunci sigur că va renunţa să 
practice medicina de familie. Pur și simplu, dacă nu va putea 
asigura echilibrul financiar al cabinetului, va renunţa să mai 
practice medicina de familie. 

Cei care au depășit o anumită vârstă vor rămâne probabil 
- deși cunosc și medici la 60 de ani care au plecat în străină-
tate -, dar medicii tineri categoric se îndreaptă spre al doilea 
rezidenţiat sau spre emigrare. Or acest lucru nu este o soluţie 
pentru sănătatea naţiunii noastre. De multe ori au venit la noi  
firme de recrutări, să-i primim la conferinţele noastre, noi am 
spus nu, acest lucru noi nu-l vom promova, avem nevoie de 
medici de familie bine pregătiţi în România. Dorinţa noastră 
este ca medicii de familie să poată să-şi desfășoare activi-
tatea optim și să fie recunoscuţi, respectaţi și recompensaţi 
profesional și financiar aici în ţara noastră, nu să plece și 
să deșertificam România de asistenţă medicală. Şi așa sunt 
probleme foarte mari, așa că nu ne dorim asta, ci dorim să 
putem să ne practicăm meseria aici, acasă.

În iarna aceasta ne-am confruntat cu o epidemie de gripă 
fără precedent în ultimii ani, care a dus la un număr impor-
tant de decese. Ce am putea face în viitor pentru a evita 
o astfel de situaţie? Putea fi împiedicată amploarea gripei 
de anul acesta?  

Sunt lucruri complexe. Într-adevăr, a fost o epidemie 
de gripă și, din păcate, s-au pierdut vieţi. Ce am fi putut 
face: în primul rând, am fi putut avea un număr mai mare 
de pacienţi vaccinaţi, adică vaccinaţi la timp, cu un număr 
suficient de doze de vaccin, fie primite de la direcţiile de 
sănătate publică, fie achiziţionate direct de populaţie. Par-
tea bună a fost că totuși am primit mai mult vaccin decât 
în anii precedenţi și l-am primit la timp. Acest lucru trebuie 
să-l recunoaștem. Totuși, cantitatea a fost insuficientă și 
pentru că, în anii precedenţi, mulţi cetăţeni au considerat 
că gripa este un fleac și au refuzat vaccinarea. În această 
iarnă toţi erau disperaţi să se vaccineze când au văzut ce 
se întâmplă. Dar, din păcate, nu au mai fost doze de vac-
cin disponibile. Eu, ca medic, îmi doresc să pot primi mai 
multe doze de vaccin pentru pacienţii mei, măcar pentru 
pacienţii la risc, și am mult mai mulţi pacienţi la risc decât 
am reușit să vaccinez - am reușit, după multe intervenţii și 
telefoane, să primesc 150 de doze și le-am administrat pe 
toate, deși aș fi avut nevoie de 2-3-4 ori mai multe -, dar, 
în același timp, aş dori mai multă responsabilitate și din 
partea populaţiei. Vă asigur că tratamentul gripei costă 
mult mai mult decât valoarea vaccinului, așa că eu reco-
mand cu tot sufletul vaccinarea unui număr cât mai mare 
de oameni, în așa fel încât, pe de o parte, acei oameni să 
fie protejaţi şi, pe de altă parte, circulaţia virusului în comu-
nitate să fie mult mai mică și să fie cât mai puţini bolnavi. 
Mulţi mi-au spus că sunt tineri și rezistă chiar dacă fac 

gripă. Da, dar acasă ei au copii mici sau bunici care sunt 
fragili. Un vaccin nu costă o avere, a costat 50 de lei, adică 
mai puţin decât trei pachete de ţigări, pe care unii pacienţi 
și le permit, din păcate, sau jumătate sau o treime din pre-
ţul tratării unei viroze banale, ca să nu mă refer la gripă, 
al cărei tratament costă și mai mult. Aş dori campanii de 
educare a populaţiei. Sigur că presa a venit când a început 
epidemia, dar dacă nu moare nimeni nu este o știre. Din 
punctul meu de vedere, asta este o aberaţie! Ne dorim o 
presă care să ne ajute să facem educarea populaţiei. Mi-aş 
dori să facem campanii de educare a populaţiei privind 
vaccinarea și celelalte metode de prevenire a gripei în luna 
octombrie, în așa fel încât, înainte de a debuta epidemia, 
să fie cât mai mulţi oameni vaccinaţi și care să cunoască 
metodele simple de a reduce riscul contaminării cu gripă. 
Aceste lucruri se pot face dacă le facem împreună, presă, 
decidenţi, medici.Mi-aș dori campanii de educaţie privind 
toate bolile prevenibile prin vaccinare, privind bolile croni-
ce. În fine, multe s-ar putea face, dacă am lucra împreună: 
decidenţi, medici, mass media.

Care sunt problemele actuale cu care se confruntă breasla 
medicilor de familie?

Breasla se confruntă cu sentimentul de discriminare în 
România, pentru că, pur și simplu, de câţiva ani, medicii de 
familie nu au fost consideraţi și trataţi ca medici din sistemul 
public de sănătate, ori acest lucru a creat nu numai nemul-
ţumiri de natură financiară, ci şi nemulţumiri referitoare la 
respectul pe care ei consideră că trebuie să-l primească. Pe 
de altă parte, breasla mea este nemulţumită de rolul pe care 
unii doresc să-l atribuie medicului de familie în sistem. Adică, 
ne dorim să putem îngriji pacienţii așa cum scrie la carte, nu 
cum vor milioanele de hârtii care ne împiedică pur și simplu 
să oferim pacienţilor ceea ce au nevoie. Eu personal încerc 
de trei ani să conving decidenţii să modifice niște protocoale 
terapeutice exagerate care ne pun în imposibilitatea de a 
trata acei pacienţi cu boli frecvente, boli pe care, în stadiile 
precoce, în toată Europa le tratează medicul de familie, în 
așa fel încât să fie cât mai puţini pacienţi care să ajungă la 
grade de severitate mare. Din păcate, se uită că 48% din 
populaţie locuiește în rural, iar accesul pacienţilor din rural 
la colegii mei din alte specialităţi este extrem de redus. Încă 
vreo 10-15% locuiesc în urbanul mic, și acolo fiind foarte greu 
să aibă acces la colegii mei din toate specialităţile. Trebuie să 
valorizăm medicina de familie astfel încât să fie din ce în ce 
mai puţine cazuri care necesită internare, care ajung să nu se 
trateze până în stadii avansate ale bolii. Noi facem depistare 
precoce dacă avem la dispoziţie și câteva investigaţii, putem 
s-o facem, dar mai departe important este să nu se piardă 
în sistem acești oameni și să putem să-i tratăm pentru ca 
evoluţia lor să fie favorabilă.   

Aveţi un mesaj pe care să-l transmiteţi, prin intermediul 
revistei, colegilor Dumneavoastră medici de familie?

Suntem o breaslă, o specialitate respectabilă, și eu cred că 
până la urmă locul nostru va fi recunoscut. Împreună putem 
duce lucrurile mai departe. 
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Care este cea mai mare problemă de care se lovesc 
medicii de familie?

Probabil cea mai importantă piedică în calea me-
dicului de familie român astăzi este finanţarea defici-
tară. Spre deosebire de politica internaţională care 
consfinţește rolul fundamental al asistenţei medicale 
primare, întărită și prin recenta declaraţie de la Alma 
Ata a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România me-
dicina de familie nu mai contează pentru decidenţi. 

Plasată în toate strategiile de până acum la baza sis-
temului pentru ca acesta să funcţioneze optim, medi-
cina de familie a rămas acolo doar în teorie, toate con-
ducerile de după ‘89 au clădit de fapt strategii axate pe 
finanţarea spitalelor. În sistemul de sănătate s-a investit 
haotic, fără nicio strategie reală, fără reguli, fără măcar 
a învăţa din experienţa altora. Nu există o strategie care 
să urmărească reformarea medicinii de familie, nu exis-
tă o viziune pentru o finanţare corectă și nici cea mai 
mică intenţie politică în acest sens.

Sistemul actual clădit predominant pe spital favori-
zează accesul rapid mai ales la camera de gardă, care 
în consecinţă este supraaglomerată, colegii noștri din 
UPU fiind supus unui burnout imens, decesele din rân-
dul medicilor din ultimii ani și solicitările disperate lega-
te de gărzi o demonstrează. În plus, pacienţii, dezamă-
giţi de sistemul în întregul său, dar și în lipsa unei edu-
caţii medicale complet neîncurajată de stat, au devenit 
revendicativi. Asistăm zilnic la scandaluri, certuri, uneori 
cu final dramatic, petrecute în camerele de gardă, dar și 
în cabinetele noastre. Fiecare specialitate medicală din 
România are deja niște istorii dramatice. Pare un tablou 
apocaliptic, dar constatăm că nu deranjează pe niciunul 
dintre guvernanţii din ultimii ani.

Este medicul de familie – cheia prevenirii, diagnosti-
cării și tratării principalelor boli?

Este, fără îndoială. Este cel mai aproape de cetă-
ţean, este cel lângă care te naști, crești, te dezvolţi, de-
vii adult, preiei „moștenirile” de sănătate și riscurile de 
boală ale  familiei, încărunţești și aduni diverse patolo-
gii, unele cronice și pleci în cele din urmă. Medicul de 
familie, chiar dacă pare un clișeu, știe fiecare familie de 

pe lista lui, își vede pacienţii în acest context, consti-
tuind totodată un lider al comunităţii sale și mă refer 
la comunitatea pacienţilor lui. Este medicul care adună 
cea mai mare încredere a cetăţenilor, iar asta o spun 
sondajele de opinie și acum ca și acum zece ani. Este 
parte a unei reţele complexe, bine reprezentată din cel 
mai important cartier al capitalei, până în cel mai uitat 
sătuc din Apuseni. Este cel la care poţi merge atunci 
când te doare ceva sau când vrei să nu te îmbolnăvești. 
Este cel care știe ce riscuri ai în familie, pentru că îţi 
cunoaște rădăcinile, familia, obiceiurile.

Această extraordinară oportunitate pe care sistemul 
de sănătate românesc o are, este pe cale de a fi ratată 
din vina unor politici friabile de sănătate. 

În ce proporţie consultaţiile din România sunt asigura-
te de medicii de familie?

Într-o proporţie mult mai mică decât ar trebui. Ca 
medic de prim contact, procentul ar trebui să plaseze 
medicul de familie la aproximativ 90% din totalul con-
sultaţiilor. În statele unde cu adevărat se investește (și 
nu doar financiar, ci strategic, organizaţional, logistic) 
în instituţia medicului de familie, procentul acesta uriaș 
este o realitate. Medicul de familie consultă, pune dia-
gnosticul cu ajutorul numeroaselor posibilităţi moder-
ne, stabilește un tratament, monitorizează pacientul, 
aplică programe de screening, monitorizează sănăta-
tea, nu doar boala pacientului său și este liber să fo-
losească toate mijloacele disponibile din sistemul de 
sănătate. I se crează oportunităţi, este lăsat să decidă. 

Dr. Sandra Adalgiza Alexiu,
Președinte Asociaţia Medicilor de Familie București-Ilfov:

În cincisprezece ani, în lipsa unei strategii, 
sistemul de sănătate 
se va prăbuși
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Toate serviciile MediCarrera sunt gratuite pentru candidați și familiile lor.

Pentru mai multe informații contactați pe email la anda@medicarrera.com sau la telefon 0034 933 173 715.

MediCarrera recrutează medici de familie pentru centre de atenție primară în diferite regiuni din 
Suedia. Medicul de familie în Suedia este primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate, 
are cunoștințe temeinice pentru a pune diagnosticul și a rezolva problemele de sănătate ale pa -
cienților de vârste diferite, inclusiv cei cu tulburări mentale. În clinicile de atenție primară există 
echipament pentru microchirurgie și diferite alte examinări. Medicul de familie tratează de aseme-
nea copii și femei însărcinate, se ocupă de prevenție și reabilitare.

-
marca, cu peste cincisprezece ani de experiență în domeniul recrutării personalului medical.
Până în acest moment, peste 600 de medici și familiile lor s-au mutat în Scandinavia și au participat 
la cursurile de limbă intensive organizate de MediCarrera. 
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spital/
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Curs de limbă 
pentru toată 

familia

Începe lucrul 
în 

Scandinavia

Curs de limbă gratuit pen -
tru medic și  familia sa astfel 
încât adaptarea la noua țară 
să decurgă cât mai ușor 
pentru întreaga familie.

Ne ocupăm de toate detaliile 
practice, de la găsirea pri -
mului apartament, mutare și 
până la găsirea grădiniței sau 
școlii pentru copii.

Continuarea carierei în 
Suedia,  în unul dintre cele 
mai competitive sisteme de 
sănătate din Europa.

Dezvoltare profesională Curs de limbă Servicii de relocare
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Este cel mai aproape și cel mai ieftin 
furnizor de servicii de sănătate. În me-
diul rural și în zonele izolate ajunge cel 
mai bun dintre medici, care știe să fie 
medic, lider, for decizional, stâlp al co-
munităţii și comunitatea îi crează opor-
tunităţile. Nu e deloc un scenariu sci-fi, 
este orizontul în care lucrează deja mii 
de colegi de-ai noștri, care au ales să își 
construiască o carieră pe măsura știinţei 
și capacităţii lor.

La noi, procentul abia atinge 75%. 
Aici medicul rezident de medicina fami-
liei învaţă într-un sistem în care nu poa-
te practica judicios înainte de a ajunge 
în propriul cabinet pentru că rezidenţia-
tul se face mai ales în spitale, învaţă de 
la medici de alte specialităţi pentru că 
accesul în catedrele de medicina famili-
ei este extrem de greoi, ajunge să practice cu dificultate 
într-un mediu ostil unde comunitatea nu îl sprijină, fi-
xându-i taxe și biruri uneori insurmontabile din cauza fi-
nanţării sub orice critică dar și din cauza oamenilor. Are 
restricţii la prescrierea medicamentelor, la stabilirea di-
agnosticelor, la trimiterea la investigaţii paraclinice, este 
permanent controlat și profesează într-un mediu ostil, 
unde sistemul informatic impus merge foarte prost, cu 
numeroase defecţiuni neasumate de autori, primește 
imputări de la unicul contractant, de asemenea impus, 
este umilit și pus să transcrie și să își asume prin semnă-
tură și parafă actul medical al altor confraţi, chiar dacă 
nu reflectă propria lui opinie. Nu poate pleca în vacanţe, 
nu găsește  înlocuitor, a ajuns practic batjocura acestui 
sistem, ca și asistentul pe care este obligat să îl angaje-
ze cu un salariu mizer, limitat de propriile fonduri.

De ce medicina de familie este tratată diferit faţă de 
restul sistemului sanitar?

Pentru că nu are susţinători politici, pentru că majo-
ritatea catedrelor de medicina familiei sunt prea noi și 
nu foarte puternice, abia își croiesc drum prin peisajul 
academic.

Sau poate pentru că nu mai avem răbdare să ve-
dem rezultate. Dacă investești în medicina de familie, 
în creșterea lentă dar sigură a calităţii actului medical, 
în prevenţie, programe de sănătate, echipe de asistenţă 
primară, trebuie să știi că ai de așteptat rezultatele mult 
timp. Ori în condiţiile instabilităţii politice, nu putem în-
trevedea o strategie de durată. Să numărăm miniștrii 
care s-au schimbat după ’89 la sănătate și vom înţele-
ge... Să vedem procentul din PIB pe care îl primește an 
de an sănătatea și ne vom convinge. 

Nu se poate să finanţezi medicina primară cu un 
procent asemănător cu banii cu care funcţionează in-
stituţia Casei Naţionale de Asigurări și să te aștepţi la 
performanţă. E imposibil.

De ce credeţi că este ţinut subfinanţat acest sector al 
medicinei de familie, în ciuda faptului că reprezintă 
interfaţa dintre un pacient și medicii specialiști?

Mi-aș dori să văd o analiză serioasă a acestui aspect, 
de altfel de mulţi ani medicii de familie au solicitat un 
audit serios al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
Nu s-a întâmplat. Am solicitat transparenţă. Nu am pri-
mit. NU l-aș numi interfaţă, mai degrabă navigator prin 
sistem, un GPS ultraperformant care să își ducă paci-
entul pe drumul cel mai scurt, exact acolo unde are ne-
voie, dacă e necesar cu ajutorul altor colegi din sistem, 
dar întotdeauna lângă pacient. Ori asta nu se întâmplă 
și cred că nu se vrea. Medicul de familie e îngropat în 
birocraţie, pacientul e împins legat la ochi, scapă cine 
poate. 

Cum este plătit un medic de familie în comparaţie cu 
un medic din spital?

În acest moment este o discriminare strigătoare la 
cer între medicul bugetar și medicul care practică me-
dicina așa-zis liberală. Se crează un hiatus fără egal în-
tre categorii de medici care nu ar trebui să existe. Gân-
diţi-vă că în acest moment, medicul rezident, angajat al 
unui spital, deci plătit în sistem bugetar, are un salariu 
care poate echivala cu venitul unui întreg cabinet de 
medicina familiei cu o listă modestă de pacienţi. Medi-
cul rezident pleacă acasă cu acești bani, îi poate folosi 
pentru a trăi decent, a învăţa, a se perfecţiona. Medicul 
de familie împarte acești bani la furnizorii cu care are 
contracte, la asistentul pe care e obligat să îl angajeze, 
la utilităţi, taxe, impozite, consumabile, aparatura nece-
sară și ce rămâne este venitul lui brut lunar.

Să nu uităm de imputările de acum obișnuite, cu care 
se confruntă fiecare medic de familie, aproape lunar. 
Acesta este și motivul pentru care tot mai mulţi medici 
de familie părăsesc sistemul de sănătate, mai ales loca-
lităţile rurale. Nu se mai poate trăi și profesa astfel.



www.vinnomed.ro
www.numeris.ro
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Cum stăm la capitolul reţeaua de medicina de familie 
din rural? Există o repartizare eficientă? 

Nu mai este de mult. În 2014, în departamentul pentru 
medicina rurală al SNMF am realizat o hartă a României cu 
evidenţierea deficitului de medici din rural și zonele izola-
te. Vorbeam atunci de 4-500 de locuri deficitare. Acum, la 
cinci ani distanţă, am auzit de cifre oficiale care depășesc 
700. Deci nu stăm bine deloc. De asta și spuneam că sun-
tem pe cale să pierdem bunul cel mai de preţ al reţelei 
de asistenţă medicală primară, întinderea și diversitatea 
sa. Ne-am obișnuit, sau mai degrabă am fost influenţaţi 
ca în societate să zugrăvim medicul de familie în culorile 
mediocrităţii, „medicul de mâna a doua” sau „anelide cu  
doi neuroni” cum peiorativ ne trata un „confrate” cândva. 
Uităm însă că pentru comunităţi întregi, medicul de fami-
lie este singurul reprezentant al corpului medical la care 
oamenii au acces. Ruralul românesc nu este idilic și verde. 
Este sărac și pustiit, fără apă curentă, cu posibilităţi de igi-
enă, educaţie, dezvoltare reduse. Acești oameni, români 
și ei, au nevoie de cei mai buni practicieni, care să știe să 
vadă imediat ce îi chinuie, să știe să pună rapid un dia-
gnostic, să decidă pe loc ce au de făcut, să știe medicină, 
să știe să comunice și să aibă la îndemână tot arsenalul ca 
să poată fi un adevărat om - orchestră.

Cum priviţi proiectul Ministerului Sănătăţii, prin care ti-
nerii medici care nu au reușit să obţină un post la con-
cursul de rezidenţiat din noiembrie 2017, să fie plasaţi în 
medicina de familie?

Răspunsul meu e dat cred, mai sus. Avem nevoie de 
oameni foarte pregătiţi în rural și în zonele izolate, foarte 
curajoși, empatici, hotărâţi, experimentaţi. În România as-
tăzi ca și oriunde în lumea civilizată nu se poate practica 
medicina de familie fără specializare. Este utopic să crezi 
că poţi face asistenţă medicală de prim contact cu oa-
meni complet nepregătiţi, fără practică. Este utopic să îţi 
imaginezi că poţi trimite împotriva deciziilor Uniunii Eu-
ropene, medici fără drept de practică acolo unde medici-
na este atât de grea și atât de prost recunoscută. 

Uitaţi-vă cum se ia medicina familiei la rezidenţiat. Ti-
nerii deja știu că sunt mult prea multe obstacole și viaţa 
aici în aceste tranșee este mult prea grea. Fac eventual 
un an de rezidenţiat și în anul următor iau altă specialita-
te. Sau fac stagiul de medicina familiei ca să poată pleca 
imediat să practice în state unde diplomele nostre sunt 
recunoscute, iar medicii sunt respectaţi.

Care sunt rezultatele sondajelor cu privire la atitudinea 
populaţiei faţă de vaccinuri și vaccinare?

Nu aș putea spune că nu m-am așteptat. Recent, Gru-
pul de Vaccinologie al SNMF, din care fac parte, a iniţiat 
un sondaj de opinie care să testeze percepţia populaţiei 
faţă de vaccinuri și vaccinare. Sunt mai bine de doi ani de 
când mi-a venit această idee, când încercam să găsesc 
oportunităţi pentru a aduna date care să ajute la promo-
varea imaginii reale a medicului de familie. Împreună cu 

un coleg care avea acces la un colectiv de specialiști de la 
Facultatea de Sociologie am gândit un proiect de sondaj 
al opiniei publice legat de această problemă care a de-
venit spinoasă în societatea noastră atât de divizată. Am 
avut succes în a convinge colegii din Grupul de vaccino-
logie, iar noua conducere a SNMF a preluat acest proiect 
și l-a finalizat. Astăzi suntem în faţa rezultatelor prelimi-
nare. Sondajul naţional a fost realizat de INSCOP Resear-
ch la comanda Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, 
în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistenţă So-
cială (Universitatea din București) și Societatea Română 
de Microbiologie. Putem vedea în datele preliminare că 
aproximativ două treimi dintre respondenţi sunt de pă-
rere că părinţii trebuie să discute cu medicul de familie 
sau cu pediatrul despre îngrijorările legate de vaccinarea 
copiilor lor. 62,7% sunt de acord cu ideea vaccinării obli-
gatorii în cazul copiilor, iar 81.1% dintre cei chestionaţi sunt 
de părere că vaccinarea copiilor este necesară. INSCOP 
Research precizează: „Cercetarea sociologică relevă o 
atitudine neclară a unei părţi a populaţiei faţă de vacci-
nuri și vaccinare, ceea ce reflectă faptul că percepţiile ra-
ţionale asupra acestui subiect sunt viciate semnificativ de 
o serie de mituri  care alimentează neîncrederea și impun 
necesitatea unor campanii solide de informare și educa-
re, mai ales a tinerilor, cu privire la rolul pozitiv al vaccină-
rii asupra sănătăţii publice. Majoritatea românilor sunt de 
acord cu vaccinarea, procentul concetăţenilor noștri care 
refuză vaccinul și vaccinarea fiind foarte mic. Există însă 
un segment de populaţie semnificativ care nu este pe 
deplin convins de principiile vaccinării, ezitant, acest seg-
ment fiind probabil cel mai vulnerabil la eventuale mesaje 
antivaccinare”. Prin urmare este mult de lucru. Trebuie să 
construim canale de comunicare, să umplem golul actual 
de organizare a aprovizionării și distribuţiei vaccinurilor 
către cabinetele medicilor de familie, să reconstruim în-
crederea sociatăţii în sistemul de sănătate. E nevoie de 
ani, dar mai ales, e nevoie să începem. 

Cum vedeţi viitorul medicinei de familie peste 5 ani?
Viaţa noastră profesională se degradează sub ochii 

noștri, sub scutul greu al unei „dictaturi” care nu ţine cont 
nici de nevoile pacientului, nici de posibilităţile uriașe pe 
care le oferă medicina de familie și nici măcar de nevoia 
de debirocratizare. Media de vârstă în medicina de fami-
lie este 54-55 de ani. În zece ani vom avea o reţea de 
pensionari de medicina familiei, turnoverul (schimbarea 
vechiului cu noul, a vârstnicilor cu tinerii) este extrem de 
redus. În cincisprezece ani când „decreţeii” vor pleca la 
pensie, dacă mai sunt în România, desigur, în lipsa unei 
strategii sistemul de sănătate se va prăbuși. Poate chiar 
ceva mai devreme, date fiind unele semne deja vizibile.

Poate acum sunt pesimistă. Acum douăzeci și cinci de 
ani ne-am făcut mari speranţe, în rând cu toată lumea. 
Dar după douăzeci de ani de experimente de asigurări 
de sănătate originale românești, deja nu cred că voi mai 
putea să practic aici așa cum mi-ar plăcea, curat și liber.





Ce Conține
ASPACo?
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mg

Acid 
acetilsalicilic
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mg

Paracetamol

Fosfat de codeină 
hemihidrat

Cele 3 substanțe active acționează 
sinergic și se potențează reciproc

Un efect  
mai rapid

și mai puternic

o doză redusă
a substanțelor active

Risc mult redus  
al reacțiilor adverse

... şi durerea 
devine o  amintire

Tratamentul 
durerilor de cap, 

durerilor de 
articulații,

durerilor de dinți şi a 
durerilor asociate 

menstruației

Suprimarea  
stărilor 
febrile

eficacitate 
amplificată de 

asocierea a 3 
substanţe  

active

CUm Se AdminiSTReAză ASPACo?

La nevoie,  
maxim 4 comprimate/zi,  

cu o perioadă de  
tratament de 3 zile.

Când Se ReComAndă ASPACo?
În toate tipurile de durere ușoară și moderată.

dureri de cap
dureri dentare

dureri reumatice  
și articulare

dureri de spate

dureri menstruale

informații abreviate despre produs:
Formă farmaceutică: comprimate rotunde, plate, culoare albă, diametrul 12 mm.
Compoziție calitativă și cantitativă: un comprimat conţine acid acetilsalicilic 300 mg, paracetamol 250 mg, fosfat de codeină hemihidrat 
12 mg, excipienţi (amidon de porumb, talc, acid stearic, povidona K30, amidon pregelatinizat).
indicații terapeutice: medicament indicat în tratamentul simptomatic de scurtă durată al durerilor de intensitate ușoară până la modera-
tă, cu diferite localizări: cefalee, nevralgie, mialgie, artralgie, algie dentară sau din sfera ORL, dismenoree și tratamentul stărilor febrile.
doze și mod de administrare: se administrează adulţilor și copiilor cu vârsta peste 15 ani. Doza recomandată este de 1 comprimat 
ASPACO, administrat oral, la nevoie. Doza se poate repeta la interval de 4-6 ore, fără a depăși 4 comprimate pe zi. La vârstnici și în caz de 
insuficienţă renală se recomandă administrarea unor doze mai mici decât cele uzuale la adulţi. Comprimatele trebuie înghiţite întregi cu o 
cantitate suficientă de lichid. Durata tratamentului se limitează la 3 zile.
Contraindicații: hipersensibilitate la oricare din componenţii produsului, copii și adolescenţi sub 15 ani, insuficienţă hepatocelulară severă, 
insuficienţă renală severă, ulcer gastro-duodenal activ, hemoragie digestivă, boli hemoragice și alte boli cu risc hemoragic, concomitent cu 
IMAO sau în interval de 14 zile de la oprirea tratamentului cu IMAO, alcoolism acut, stări comatoase, femei care alăptează, leziuni cerebrale 
și hipertensiune intracraniană, astm bronșic, hipersecreţie traheo-bronșică și insuficienţă respiratorie, diaree acută toxiinfecţioasă.
Atenționări și precauții speciale: deoarece medicamentul conţine codeină și paracetamol, în timpul tratamentului nu se recomandă 
ingestia băuturilor alcoolice. Pacienţii trebuie avertizaţi să nu utilizeze concomitent alte medicamente pe bază de paracetamol și codeină. 
ASPACO are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, prin urmare este contraindicat la persoanele care 
conduc vehicule sau folosesc utilaje.
Reacții adverse și supradozaj: corespund cu asocierea celor apărute la fiecare din cele trei componente în parte.

natura și conținutul ambalajului: Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Acest material este destinat persoanelor calificate să prescrie sau să elibereze produsul (medici și farmaciști). Material conform RCP Bioeel versiunea februarie 2014. APP nr 3094/2010/01. 
Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. 

ASPACo fără durere, rapid, sigur, eficient

SC. BioeeL S.R.L., România, Jud. mureș, Loc. Târgu-mureș, str. Bega nr. 5, Tel: 0265.246.335, Fax: 0265.250.075, 
e-mail: office@bioeel.ro  www.bioeeel.ro
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Produsele        
în sprijinul micuților tăi pacienți 

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

Mod de administrare:
•	 Copii 6-12 luni ( 2,5 ml de 2 ori pe zi), 

copii 1-4 ani (5 ml de 3 ori pe zi),  
copii 4-12 ani (10 ml de 2 ori pe zi),  
copii > 12 ani și adulți (10 ml de  
3 ori pe zi).  
Se administrează înainte de masă.

BRONCAMIL ® sirop 

Pentru copii cu vârsta între 6 luni și 12 ani.

Compoziţie sirop:
Supliment alimentar, conţine extracte din 
plante (sirop de măr, extract de Grindelia 
robusta, Imortelă (Helichrysum stoechas), 
Pătlagină (Plantago major), ulei de Pin, 
ulei de Eucalipt, ulei de Cimbru, vanilină 
(aromatizant).

Indicații
•	 Asigură funcționarea normală a tractului 

respirator, contribuie la calmarea tusei și 
la eliminarea secrețiilor bronșice.

150 ml

și tusea dispare

Mod de administrare:
•	 Copii 6-12 luni (2,5ml de 3 ori pe zi),  

copii 1-6 ani (5 ml de 3 ori pe zi),  
copii 7-12 ani (10 ml de 3 ori pe zi).  
Se administrează înainte de masă.

APETITO ® sirop 

Compoziţie sirop:
Supliment alimentar, conține sirop 
concentrat de măr (Malus domestica), 
extract hidrogliceric din rădăcini de 
ghinţura galbenă (Gentiana lutea), 
extracte din polen, grâu verde (Triticum 
aestivum), glicerina, extract uscat în 
bază de maltodextrină din seminţe de 
schinduf (Trigonella foenum graecum), apă 
demineralizată, sorbitol sirop 70%, fructoză. 

Pentru copii cu vârsta între 6 luni și 12 ani.

Indicații
•	 Este recomandat pentru stimularea pof-

tei de mâncare a copiilor începând cu 
vârsta de 6 luni;

•	 În caz de absorbție deficitară de 
vitamine, în perioade de efort fizic sau 
intelectual intens.

150 ml

și pofta de mâncare apare

Mod de administrare:
•	 Copii 6-12 luni ( 7,5ml pe zi, seara),  

copii 1-3 ani ( 15-30 ml pe zi, seara),  
copii 4-12 ani (30-45 ml pe zi, seara).  
Se administrează înainte de culcare.

ISILAX ® sirop 

Compoziţie sirop:
Supliment alimentar, conține manitol 12,94 g, 
suc concentrat de prune (Prunus domestica) 
12,94 g, extract hidrogliceric din frunze de 
nalbă de pădure (Malva sylvestris) 8,62 g, 
inulină (oligozaharide din rădăcini de cicoare/ 
Cichorium intybus) 5,18 g, pectine din mere 
(Malus domestica) 0,86 g. Excipienţi: apă 
purificată 102,12g. Îndulcitori: fructoză 21,56 
g, suc concentrat de mere (Malus domestica) 
7,76 g Conservanţi: sorbat de potasiu 0,35 g, 
acid citric monohidrat 0,17 g. 

Indicații
•	 Poate fi folosit în cazuri de constipație 

ocazională sau recurentă.
•	 Ajută la regularizarea tranzitului intestinal.
•	 Datorită gustului plăcut, este bine 

acceptat de către copii.
•	 Nu conține gluten, putând fi administrat și 

copiilor cu enteropatie gluten-sensibilă.

Pentru copii cu vârsta între 6 luni și 12 ani.

150 ml

și constipaţia nu există
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Între 11-13 octombrie 2018 a avut 
loc cea de-a XIII-a ediţie a Con-
ferinţei regionale „Medicina de 
familie – prima linie în asistenţa 
medicală”. Care au fost punctele 
forte ale manifestării?

A XIII –a editie a Conferintei 
„Medicina de familie – prima linie 
în   asistenţa medicalî”, Brăila 2018, 
a fost un eveniment dinamic, cu 
teme interesante și interactivitate 
între lectori și participanţi.

Ce veţi pregăti medicilor la ediţia 
din acest an? În ce temei veţi ale-
ge temele conferinţei?

Temele alese sunt, ca întotdeauna, de interes pentru 
practica medicului de familie. În acest an vom cuprinde în 
programul conferinţei teme noi ca, de ex. medicina mun-
cii. Sau, teme referitoare la dispozitive medicale utile în 
cabinetul medicului de familie. Nu vom omite teme de le-
gislaţie de interes pentru specialitatea noastră.

Care este, în opinia dvs. rolul medicului de familie în sis-
temul de sănătate actual din România și care ar trebui 
să fie acesta?

Medicina de familie este „în prima linie” în asistenţa 
medicală a populaţiei. Desfășurăm activitate curativă și 
profilactică. Suntem, deopotrivă, psihologi, psihoterape-
uţi și consilieri pe teme medicale pentru pacienţii noștri. 
Activitate complexă căreia i se adaugă responsabilităţi bi-
rocratice și legislative, unele injuste. Din păcate, existenţa 
restricţiilor de prescriere a unor medicamente, programa-
rea a la long la investigaţii, reorganizarea ambulatorului 
de specialitate, au creat și menţin „moda” biletelor de tri-
mitere de necesitate și „la cerere”. Fenomenul aduce de-
servicii multiple pacientului, afectează activitatea și ima-
ginea medicului de familie, alterează comunicarea medic 
– pacient și aduce prejudicii financiare sistemului medical. 
Rolul medicului de familie în sistemul sanitar românesc 
trebuie să fie unul bine definit, cel de practician. Medicul 
de familie să fie degrevat de unele restricţii profesionale, 

de încărcatura birocratică iar fi-
nanţarea să fie corespunzătoare 
complexităţii rolului său.

De ce este important ca un paci-
ent să meargă mai întâi la medi-
cul de familie și ulterior la medi-
cul specialist? 

Prin natura specialităţii noas-
tre avem posibilitatea coroborării 
examenului clinic cu APP, AHC, 
condiţiile de viaţă, de muncă și 
financiare ale pacientului, ceea 
ce ne ajută mult în stabilirea dia-
gnosticului și tratamentului. Paci-
entul poate fi trimis la investigaţii, 

medicul de familie stabilind dacă și când este necesară 
trimiterea către o altă specialitate. 

Cât de importantă este comunicarea dintre medicul spe-
cialist, medicul de familie și pacient?

Foarte importantă. O bună comunicare trivalentă ar 
avea ca rezultat complianţa pacientului la tratament, în-
crederea acestuia în sistemul sanitar, o bună monitorizare 
a afecţiunii/afecţiunilor acestuia, cu o mai bună stare de 
sănătate a populaţiei și cheltuieli mai mici în sectorul sa-
nitar.

Au nevoie medicii de familie din România de formare 
profesională continuă de-a lungul carierei lor? De ce?

Știm cu toţii: medicina este o știinţă extrem de dina-
mică. Educaţia medicală continuă este esenţială pentru a 
acorda servicii de calitate pacienţilor noștri.

Medicina de familie nu mai este de mult timp atractivă 
pentru medicii tineri. Ce spun și statisticile în acest sens?

Date statistice naţionale, corecte, nu vă pot da. Vă pot 
spune că în Brăila, în ultimii ani au venit 2-3 medici de fa-
milie tineri. Aproximativ 50% din medicii de familie brăi-
leni au vârsta peste 55 ani. Dacă ar fi să-și încheie activi-
tatea toţi medicii pensionabili la limita de vârstă, mii de 
cetăţeni ar rămâne fără medic de familie.

Dr. Viorica Naumov, 
Preşedinte al Societăţii Medicilor de Familie Brăila:

O bună comunicare trivalentă ar avea ca rezultat 
complianţa pacientului la tratament 
și încrederea acestuia în sistemul sanitar
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Tratament gemoterapic eficient 
în dismenoree

Dismenoreea primară - apare la tinerele fete odată cu apariția 
primelor menstre, nu are o cauză organică, este o anomalie de 
contracție uterină printr-un exces de prostaglandine (substanțe 
ce intervin în contracția uterului) și dispare de obicei spontan 
după prima naștere. Afectează 50% din femeile cu vârsta între 15 
și 25 de ani și constituie principala cauză a absențelor școlare în 
rândul adolescentelor. Durerea poate fi mai ușoară sau mai puter-
nică, când se poate asocia cu fenomene generale: paloarea feței, 
transpirații reci, amețeli, cefalee, greață, vomă, leșin.

Dismenoreea secundară - implică existența unei patologii 
organice: endometrioză, tulburări hormonale, fibrom uterin, 
obstacol în eliminarea menstrelor - imperforarea himenului, 
malformații uterine, infecții ale organelor genitale. Toate aces-
tea trebuie investigate și diagnosticate la timp. Tratamentul lor 
necesită consult de specialitate și va fi indicat și condus de către 
medicul specialist.

Tratamente alternative blânde
În cazul în care nu există nici o anomalie, nici o boală respon-

sabilă de apariția dismenoreei, adică în cazul dismenoreei pri-
mare, se poate recurge la tratamente altenative, blânde, care pot 
atenua și chiar înlătura durerile menstruale. 

Anumite măsuri de regim de viață sunt importante: somnul 
suficient (minim 8-9 ore), perioade de relaxare și odihnă, regimul 
alimentar echilibrat, practicarea cu regularitate a unui sport, toa-
te acestea pot diminua intensitatea durerilor menstruale. Local 
se pot aplica comprese calde, o sticlă cu apă caldă sau unele fete 
sunt ameliorate de plimbări în aer liber. 

Gemoterapia oferă câteva remedii care și-au dovedit eficaci-
tatea în tratarea dismenoreei: Rubus idaeus (Zmeur), Castanea 
vesca (Castan comestibil), Aesculus hippocastanum (Castan săl-
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batic), Tilia tomentosa (Tei), Viburnum lantana (Călin).
Extractul gemoterapic din mlădițe de Zmeur - Rubus 

idaeus - este cunoscut ca având acțiune predilectă asupra axu-
lui hipotalamo-hipofizo-ovarian și a aparatului genital feminin. 
Corectează dezechilibrele hormonale apărute la orice vârstă, 
echilibrează sistemul neurovegetativ, este antispastic uterin, 
fiind remediul tulburărilor hormonale feminine ale pubertății 
și menopauzei. De aceea se va administra în toate situațiile de 
dismenoree, în special asociate unor tulburări ale ciclului men-
strual, fie singur, fie în asociere cu alte gemoterapice cu acțiune 
complementară.

Se prescrie Rubus idaeus MG=D1 50 de picături (sau 2 ml)/zi, în 
administrare unică dacă se asociază cu alte gemoterapice, sau de 
2-3 ori pe zi, dacă se administrează singur. Durata administrării 
este pentru o perioadă de minim 3 luni, cu repetare după o pauză 
de 1-2 luni. Toate gemoterapicele se diluează în puțină apă și se 
iau în înghițituri mici, la distanță de minim 30 de minute de mese.

Acest preparat se găsește și sub forma concentrată - Rubus 
idaeus MG - din care doza este de 6 picături pentru o administra-
re. Gemoterapicul de Zmeur intră și în compoziția preparatului 
complex Polygemma 20 – Premenstrual, cu recomandare în sin-
dromul premenstrual.

Extractul din muguri de Castan comestibil - Castanea 
vesca – este cunoscut în special pentru acțiunea sa la nivelul va-
selor limfatice ale membrelor inferioare și asupra insuficienței 
venoase, fiind prescris frecvent în gemoterapie pentru a reduce 
congestia venoasă de la nivelul membrelor inferioare si a zonei 
pelvine. Dr. Fernando Piterà, autor a numeroase studii de gemo-
terapie, a constatat acțiunea eficientă a acestui remediu asupra 
musculaturii pelvine, astfel încât l-a prescris cu succes pentru 
ameliorarea crizelor dismenoreice, în asociere cu gemoterapicul 
de Zmeur. 

Definiţie şi clasificare
Dismenoreea reprezintă durerea de la nivelul ab-
domenului inferior (hipogastru), de dinaintea sau 
din timpul menstruaţiei. Durerea poate fi şi în zona 
lombară sau să iradieze din abdomen în zona lom-
bară sau în coapse. Apare cu câteva ore înaintea 
menstrei sau odată cu apariţia menstrei, sub for-
ma unor dureri constante sau violente, crampoi-
de, ce pot dura 24-48 ore.
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Prescripția uzuală: Castanea vesca MG=D1 - 50 de picături 
(2ml)/zi, asociat altor gemopreparate, în special cu Rubus idaeus 
MG=D1 (sau forma concentrată, MG).

Extractul din muguri de Castan sălbatic - Aesculus 
hippocastanum - este complementarul extractului din Castan 
comestibil, cu acțiune pe staza și congestia venoasă a membrelor 
inferioare și la nivel pelvin, reduce edemul și tensiunea premen-
struală. Este eficient în orice sindrom de stază venoasă, inclu-
zând staza pelvică din dismenoree. 

Ca prescripție, pentru dismenoree se administrează in asocie-
re cu alte gemoterapice, Aesculus hippocastanum MG=D1 – 50 de 
picături (2ml)/zi. Și acest gemoterapic intră în compoziția prepa-
ratului Polygemma 20 - Premenstrual.

Extractul din muguri de Tei argintiu - Tilia tomentosa 
- are acțiune asupra sistemului neuro-vegetativ, anxiolitică, anti-
spastică și de sedare generală, motiv pentru care este indicat și în 
dismenoree.

Prescripția este: Tilia tomentosa MG=D1 câte 50 de picături 
(2ml)/de 2-3 ori pe zi sau forma concentrată – Tilia tomentosa MG 
-  din care doza este de 6 picături la o administrare.

Extractul gemoterapic din muguri de Călin - Vibur-
num lantana - este antispasticul de elecție pentru aparatul 

respirator, find indicat în primul rând în astmul bronșic, dar 
acțiunea sa antispastică îl face util și în dismenoree, dureri 
ovariene, amenințare de avort. Se prescrie Viburnum lantana 
MG=D1 câte 50 de picături (2ml)/zi, în asociere cu alte gemo-
terapice. Intră și în compoziția formulei Polygemma 20 - Pre-
menstrual.

Complex gemoterapic din gama Polygemma
Pentru o prescripție mai facilă, Laboratoarele Plantextrakt au 

elaborat o formulă ce conține 3 gemoterapice cu tropism asupra 
aparatului genital feminin, Polygemma nr. 20 - Premenstrual. 
Acest preparat combină gemoterapicele din mlădițe de Zmeur, 
muguri de Castan sălbatic și muguri de Călin, la care se adaugă 
și fosfat de magneziu ca sare Schussler, cu efect antispastic, de 
asemenea. Pe lângă efectul asupra durerilor menstruale, reduce 
și tensiunea mamară, ameliorează circulația venoasă cu reduce-
rea stazei, echilibrează hormonal organismul feminin și induce 
o stare de liniște. Se administrează câte 2 ml de 2-3 ori pe zi, în 
puțină apă, preferabil înainte de mese cu ½ oră.

Veți găsi în gemoterapie o abordare extrem de eficientă pentru 
dismenoree, aceasta fiind una dintre problematicile medicale în-
tâlnite frecvent.
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Alimentația naturală-alăptarea

A limentaţia naturală reprezintă formă ideală de nutriţie a nou-născutului şi 
sugarului sănătos, laptele de mamă fiind alimentul ideal, cel care are o com-
poziţie perfect adaptată nevoilor nutritive ale bebelusului aflat într-un proces 

accelerat de creştere şi dezvoltare.
Compoziția sa  face mult mai ușoară tranziţia de la mediul intrauterin la viața extrau-

terină, inițial secretându-se colostru, apoi laptele de tranziție și abia după 10-20 de zile 
de la naștere laptele matur. Alăptarea este un act natural, firesc  dar  care trebuie învăţat 
si, mai ales susținut și încurajat atât de membrii familiei cât mai ales de medicul curant. 
Se indică alăptarea la cerere mai ales în primele săptămâni pentru a stimula secreția 
lactată și pentru a preveni apariția unor complicații de nedorit. Ulterior, fiecare bebeluș 
își va face propriul sau ritm de masă, ceea ce înseamnă de fapt tot alaptare la cerere; este 
important să nu impunem ore fixe de alăptat deoarece fiecare bebeluș are alte nevoi, 
nevoi care nu pot fi generalizate și incluse într-un tipar foarte rigid.

Pregătirea pentru alăptare: În general nu trebuie luate măsuri înainte de naștere, 
doar în cazul mămicilor care au mameloame malformate, ombilicate se pot face mici 
exerciții pentru a stimula dezvoltarea acestora; este important de precizat că și mămicile 
cu mameloame ombilicate pot alăpta. Mai mult, sunt mameloame artificiale care pot fi 
folosite încă de la naștere și care fac posibilă alăptarea.

Avantajele alimentației naturale: a) pentru bebe: • este alimentul ideal, care asigu-
ră o creştere fizică şi psihică echilibrată; • conţine substanţe care facilitează funcţionarea 
optimă a organismului copilului și are o compoziție adaptată imaturității organelor; 
• conţine factori care protejează copilul de infecții, factori care nu se regăsesc în nicio 
formulă de lapte praf; • reduce riscul alergiei (este importantă şi alimentaţia mamei, 
care dacă este alergică trebuie să evite alimentele alergizante); • este steril, oricând la 
îndemână, la o temperatură optimă; • suport emoțional, confort, siguranță; • ameliorează 
durerile dentare, scurtează durata și evoluția oricărei infecții; b) pentru mamă: • ajută 
involuţia uterină rapidă după naştere, contribuind la recuperarea mai rapidă a mămicii; 
• ajută la pierderea surplusului de kg câştigat în timpul sarcinii; • efectul contraceptiv nu 
este 100%; se recomandă măsuri suplimentare de contracepție; • protectie împotriva 
cancerului de sân şi ovar precum şi impotriva  osteoporozei; • economie substanțială 
în bugetul familiei ținând cont de cantitatea de lapte praf care ar trebui achiziționată 
pentru primii ani.

Organizația Mondială a Sănătății, Societatea Europeană de Nutriție Pediatrică dar 
și alte zeci de foruri internaționale, recomandă alăptarea exclusivă până la vârsta de 
6 luni și continuarea alimentației naturale și după începerea diversificării atâta timp 
cât este posibil. Este important de precizat că doar un procent redus de mămici nu pot 
alapta, majoritatea 97-98% pot să alăpteze, indiferent de vârstă, numărul de sar-
cini sau dimensiunea sânilor. Laptele nu-și pierde din calități după vârsta de 1 an, 
așadar și după aceea, laptele de mamă este recomandat în locul celui de vacă sau al 
formulelor de lapte praf.

Compoziţia laptelui de mamă: • fiecare mămică are laptele adecvat copilului ei, 
compoziția se adaptează de la o lună la alta; nu există lapte slab sau gras; laptele mămi-
cii care a născut  prematur are și el o compoziție aparte, conținând mai multe proteine şi 
lipide decât cel matur, deoarece prematurul are nevoie de un regim hiperproteic pentru 
creştere; • laptele de mamă îşi schimbă compoziţia în funcţie de nevoile copilului și 
de vârsta acestuia; astfel se poate alăpta și după vârsta de 1 an, laptele avand același 

calități; • îşi menţine calitatea indiferent de alimentaţia mamei; pentru a-și menține 
constantă compoziția va “fura” de la mamă, din rezervele acesteia; cu toate acestea, 
alimentația mamei trebuie să fie una echilibrată, altfel vor apărea carențe și dezechilibre 
nutriționale ce pot afecta uneori sever sănătatea mamei; • la începutul suptului este 
mai apos iar pe măsură ce sânul este “golit” devine mai gras de aceea trebuie încurajată 
golirea sânului de către bebelus; • colostrul – este primul lapte , secretat încă din timpul 
sarcinii şi în primele 3-4 zile după; este un lapte hiperproteic, foarte bogat în anticorpi; 
• laptele de tranziție – face trecerea de la colostru la laptele matur și se secretă începând 
cu a 4-5-a zi până în a 10-a- 14-a zi de viață; • laptele matur– este laptele de bază care 
va asigura creșterea și dezvoltarea bebelușului; conține multă lactoză (zaharul din lap-
te), grăsimi și vitamine din grupul B foarte importante pentru dezvoltarea sistemului 
nervos; este mult mai ușor de digerat decât laptele de vacă, conține calciu și fosfor într-un 
raport optim în așa fel încât absorbția acestor minerale atât de utile să fie maximă; de 
asemenea conține enzime, factori de creștere și hormoni ce ajută la maturarea tractului 
gastro-intestinal pregătindu-l pentru un alt tip de alimentație (diversificarea).

Sfaturi practice: primele supturi pot fi fără succes, suptul se învață de la zi la zi. Nu 
contează durata suptului; unii bebeluși sug mai încet, într-o oră, alţii mai repede în 
20-30 minute.; dacă poziția bebelușului la sân este corectă nu apare durere și nici 
disconfort; când se formează ragade, acestea se datorează unei poziții incorecte sau, 
mult mai rar unui fren lingual restrictiv;  • înainte de fiecare supt este indicat să vă spălați 
pe mâini cu apă caldă și săpun;  • între alăptări e bine să purtați sutiene comode, din 
bumbac, special create pentru alăptat; sunt indicate și tampoanele absorbante pentru a 
preveni umiditatea crescută care poate să apară prin scurgerea laptelui, fiind o condiție 
favorizantă pentru apariția ragadelor; • la început cantitatea de lapte va fi redusă însă 
bebelușul va suge des în așa fel încât îi va fi suficient. De aceea este bine să fie pus des 
la sân, doar așa se va stimula secreția de lapte; • în primele zile bebelușul este mai som-
noros, uneori și prezența icterului contribuie la această somnolență; nu trebuie trezit 
decât dacă de la suptul anterior au trecut mai mult de 5 ore. Această somnolență nu va 
dura foarte mult și după primele zile, bebelușul se va trezi frecvent, uneori la fiecare oră; 
acesta nu trebuie să constituie un motiv de îngrijorare și nu este nici un indiciu al unei 
secreții lactate insuficiente; supturile frecvente sunt cheia unei stimulări eficiente 
a secreției de lapte; • nu se recomandă folosirea suzetei; • poziția mamei în timpul 
alăptării trebuie să fie una comodă dar în același timp una corectă, astfel încât să nu 
acopere nasul bebelușului și să-i permită acestuia să sugă; mamelonul nu trebuie să fie 
tensionat iar bebelușul trebuie să “apuce” atât mamelonul cât și areola mamară iar buza 
inferioară să acopere în totalitate areola mamară. Dacă sânii sunt foarte plini, tensionați, 
copilașul nu va putea suge; în acest caz se recomandă ca laptele să fie muls înainte de 
a pune bebelușul la sân pentru a decongestiona puțin sânii; eventual cu 5-10 minute 
înainte de supt aplicați comprese calde la nivelul sănilor; după terminarea alăptării, 
aplicarea de comprese reci facilitează suplimentar detensionarea sânilor. • este foarte 
important să nu i se ofere suplimente de lapte praf. Trebuie știut că, plânsul nu sem-
nifică numai senzația de foame ci în general un disconfort al bebelușului; cu cât i se 
va oferi mai repede lapte praf cu atât există riscul de pierdere a secreției lactate. Dacă 
bebelușul creșe corespunzător înseamnă că secreția de lapte este suficientă, chiar dacă 
suge foarte des sau se trezește noaptea de nenumărate ori; se poate face și proba suptului 
adică, cântărirea înainte și după-masă pentru a afla cantitatea per masa; este important 
de știut că mesele pot fi inegale și trebuie făcut un total per 24-48 de ore.  • pentru a 
stimula secreția de lapte este indicat pe lângă suptul frecvent mulgerea suplimentară și 
colectarea laptelui în exces. Aceasta se recomandă mai ales la început, până secreția de 
lapte se va stabiliza; ulterior, funcționează foarte bine principiul “cererii și ofertei”, adică 
se va produce lapte pe măsură ce bebelușul suge.
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Candidoza vaginală

M ai sunt și alte specii care pot da  vulvo-vaginite micotice 
însă într-un procent mult mai redus, dintre acestea 
amintesc: Candida Tropicalis, Candida Parapsilosis, 

Torulopsis Glabrata.
În ceea ce privește încadrarea infecției printre cele cu 

transmitere sexuală părerile sunt împărțite, neputându-se 
demonstra până în momentul de față cert această legătură. De 
aceea în cazul femeilor cu candidoză vaginală neobiectivată 
clinic (doar paraclinic-examen de secreție vaginală sau cultură) 
nu se indică tratarea partenerului. Menționez că în mod normal 
aceste ciuperci sunt saprofite și necesită un dezechilibru între 
organism și ciupercă pentru a deveni patogenă (provoacă un 
proces patologic în cazul nostru infecția micotică).

Factori favorizanți ai infecției candidozice
l sarcina (datorită influențelor hormonale și a modificărilor 

conținutului de glicogen din epiteliul vaginal fac ca această 
infecție să fie mult mai frecventă pe parcursul sarcinii)

l contraceptivele orale (anticonceptionalele scad turnover-ul 
celular de la nivelul epiteliului vaginal)

l antibioticele (produc un dezechilibru la nivel vaginal, 
distrugându-se lactobacilii Doderlein)

l alte cauze de scădere a florei saprofite (bacilii Doderlein)
l citostaticele (medicamente utilizate în tratarea diferitelor 

forme de cancer)
l tratamentele imunosupresive (scad imunitatea organismului 

și astfel capacitatea de a se apăra împotriva infecțiilor)
l diabetul zaharat
l igiena deficitară locală
l sudorația și căldura excesivă, lenjerie intimă din materiale 

sintetice

Semne și simptome
l această infecție poate fi complet asimptomatică sau cu o 

simptomatologie redusă (mai ales în cazurile de infecție cronică)
l leucoree alb brânzoasă abundentă nemirositoare

l prurit intens la nivel vlulvar și vaginal 
l senzație de usturime și arsură vulvo-vaginală
l usturime la nivel vulvar în timpul micțiunii 
l dispareunie 
l vulva și vaginul sunt congestionate și edematiate
l consultul este dureros
l pot apare ulcerații (puțin adânci)
l accentuarea simptomatologiei premenstrual și atenuarea ei 

postmenstrual (datorită turnover-ului celular diferit în diferite 
perioade ale ciclului menstrual)

Diagnosticul se stabilește pe baza simptomatologiei clinice 
și unor examinări paraclinice (izolarea tulpinilor pe medii de 
cultură și/sau a examenului de secreție vaginală).

Tratament
Tratamentul constă în administrarea de antimicotice sub 

diferite forme de prezentare (ovule, unguente pentru uz extern 
și antimicotice orale). De asemenea alegerea unui tratament 
ține seama de dorința pacientei, de costul medicamentului și de 
durata tratamentului (există antimicotice care se pot administra 
în doză unică în caz de simptomatologie mai redusă).

Deși nu s-a dovedit că ar avea o influență negativă 
asupra  sarcinii, se preferă tratarea candidozelor în sarcină cu 
antimicotice pentru uz local.

Mai jos va redau câteva antimicotice utilizate în tratarea 
candidozelor vaginale:

l Fenticonazol 600mg sau 1000mg ovule în doză unică seara 
(la nevoie se poate repeta tratamentul la 3 zile)

l Clotrimazol 100 mg ovule, un ovul pe zi timp de 6-12 zile
l Clotrimazol crema 1% intravaginal 5g timp de 7-14 zile
l Miconazol 250mg sau 150mg comprimate vaginale, un 

comprimat pe zi timp de 7-14 zile (se poate administra și în timpul 
menstruației)

l Ketoconazol 400mg, un ovul vaginal pe zi seara timp de 3-5 
zile

l Nifuratel 200 mg, ovule intravaginal 1-2 ovule.
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Infecţia vaginală micotică este o infecţie 
comună care afectează vulva şi vaginul. 
În majoritatea cazurilor infecţia micoti-
că este dată de Candida Albicans.
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ProHumano+
Un nou brand, o nouă viziune

SpineDinamic este un produs inovator, bazat pe o formulă unică, ce 
are rolul de a favoriza regenerarea nervilor şi de a combate durerea 
neuropată. 

Durerea de spate poate avea atât o componentă nociceptivă (somatică), cât 
şi o componentă neuropată. În aproximativ 45% din cazuri, durerea joasă de 
spate este determinată de degenerescența discului intervertebral, considerată 
principala cauză a radiculopatiei.(1)  De multe ori, componenta neuropată ră-
mâne neidentificată şi netratată, întrucât paracetamolul şi antiinflamatoarele 
nesteroidiene nu au efect asupra acestuit tip de durere.(2)

În compoziția produsului SpineDinamic regăsim 
vitaminele B1, B6 şi B12, recunoscute pentru rolul 
benefic atât la nivelul sistemului nervos central, cât 
şi la nivelul sistemului nervos periferic. În plus, pro-
dusul conține vitamina D3, întrucât cercetările recen-
te au evidențiat rolul său în refacerea tecii de mielină 

şi în regenerarea nervilor și au corelat deficitul acestei vitamine cu durerea 
cronică și cu progresia neuropatiei periferice.

Componenta inovatoare este reprezentată de combinaţia de nucleotide 
pirimidinice, uridină monofosfat şi citidină monofosfat. Nucleotidele sunt 
molecule organice care intră în structura acizilor nucleici, dar care îndeplinesc 
şi alte roluri importante în organism. La nivelul sistemului nervos intervin în 
procesul natural de regenerare a nervilor și combat durerea neuropată. În acest 
sens, nucleotidele au rol de molecule semnal și stimulează eliberarea factorilor 
neurotrofici din creier, stimulează sinteza proteinelor, proliferarea celulelor 
Schwann, creșterea axonilor și  refacerea tecii de mielină. 

SpineDinamic este util pacienţilor cu durere neuropată la nivelul coloanei 
vertebrale (pacienţi cu discopatie sau după operaţia de hernie de disc), pacien-
ţilor cu nevralgie de trigemen, nevralgie intercostală, sindrom de tunel carpi-
an, precum şi pacienţilor cu neuropatie periferică (diabet zaharat, alcoolism, 
zona Zoster etc).  Doza recomandată este de o capsulă pe zi, iar o cutie asigură 
tratamentul pentru o lună, ceea ce îmbunătățește complianța pacientului la 
tratament. Gama ProHumano+ include și doua hepatoprotectoare Hepato-
Defense capsule, destinat adulților și HepatoDefense sirop, destinat uzului 
pediatric. Aceste produse se bazează pe PHOSPHOcomplex™*, un ingredient 
ce combină două dintre cele mai utilizate substanţe pentru susţinerea funcţii-
lor hepatice – silibină şi fosfatidilcolină.  Inovaţia produsului rezidă din legarea 
silibinei de moleculele de fosfatidilcolină sub formă de fitozomi.  Silimarina şi 
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Anul acesta a fost lansat în România brandul 
ProHumano+, ce oferă medicilor, farmaciştilor şi pa-
cienţilor o nouă perspectivă în abordarea terapeuti-
că a unor afecţiuni des întâlnite.

principalul său ingredient activ, silibina, au o biodisponibilitate redusă, cu o 
rată de absorbţie din tractul gastro-intestinal de 20-50% (3,4).  Fosfatidilcolina 
este moleculă amfifilă, cu o terminaţie hidrofilă şi două terminaţii lipofile, 
astfel că are posibilitatea de a lega silibina de capul hidrofil şi de a traversa cu 
uşurinţă membranele celulare cu structura bilipidică. 

HepatoDefense are o eficacitate superioară întrucât silibina fitozomală 
are o biodisponibilitate de 10 ori mai mare față de silibina simplă. (5) În plus, 
fosfatidilcolina are rol hepatoprotector dovedit, fiind importantă în stabilizarea 
şi regenerarea membranei hepatocitare. 

HepatoDefense capsule este 
util pacienţilor cu hepatită vira-
lă acută sau cronică, cu boala 
ficatului gras non-alcoolic, cu 

boala hepatică alcooolică sau celor care urmează tratamente potenţial hepa-
totoxice.  Doza recomandată este de o capsulă pe zi.

HepatoDefense sirop conţine, pe lângă PHOSPHOcomplex™*, extracte 
de muşeţel, de cicoare şi de anghinare, plus vitaminele C şi E, cu rol dovedit 
în protecţia hepatică. Doza recomandată este de 5 ml pe zi pentru copiii cu 
vârsta între 1 și 3 ani, de 10 ml pe zi pentru categoria 3-12 ani şi 15 ml pe zi 
pentru copiii mai mari de 12 ani. Brandul ProHumano+ include şi un produs 
destinat combaterii osteoartritei, ArtroDinamic, sub formă de plicuri. Acest 
produs combină beneficiile glucozaminei, colgenului hidrolizat şi ale acidului 
hialuronic cu cele aduse de vitamina C şi de extractul de fructe de Terminalia 
chebula. ArtroDinamic are rolul de a susţine metabolismul cartilajului, de a 
stimula regenerarea şi de a împiedica distrugerea acestuia, echilibrând proce-
sele anabolice şi catabolice din osteoartrită.

De asemenea, ArtroDinamic creşte gradul de lubrefiere al articulaţiilor 
prin aportul de acid hialuronic şi asigură protecţia condrocitelor prin acţiunea 
antioxidantă exercitată de vitamina C şi de extractul de Terminalia chebula. 
Doza recomandată este de un plic pe zi, iar cutia conţine 30 de plicuri.

Pe măsură ce ştiinţa aduce în prim plan noi descoperiri privind etiopatoge-
nia diverselor boli, precum şi noi soluţii terapeutice, este salutară apariţia unor 
produse bazate pe rezultatele acestor cercetări.
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Despre poliartrita reumatoidă

P oliartrita reumatoidă este o boală inflamatorie care 
afectează articulaţiile mâinilor şi picioarelor, de unde 
rezultă tumefacţii, dureri şi distrucţie articulară. Este cea 

mai frecventă boală articulară de tip inflamator, afectând 1% din 
populaţia generală.

Incidenţa poliartritei reumatoide este mai mare în rândul 
femeilor decât în rândul bărbaţilor, iar statisticile arată că se 
instalează între 25 şi 50 de ani. Poate să apară şi la copii, iar 
atunci vorbim despre poliartrită reumatoidă juvenilă, însă 
simptomatologia şi prognosticul sunt uşor diferite faţă de adulţi.

Cauza apariţiei poliartritei reumatoide nu se cunoaşte exact, 
dar se ştie că este o boală autoimună, adică sistemul imunitar 
(care de obicei acţionează pentru apărarea organismului), 
ajunge să lucreze împotriva propriului organism. Astfel, el atacă 
ţesuturile articulare moi şi pe cele conjunctive din componenţa 
altor structuri ale corpului, cum ar fi vasele sanguine şi plămânii. 
În final, se produc eroziuni ale cartilajelor, oaselor şi ligamentelor 
articulare, cu apariţia în articulaţiile afectate a deformărilor, 
instabilităţii şi fibrozei. Viteza distrucţiei articulare variază de 
la o persoană la alta, tabloul clinic fiind influenţat de numeroşi 
factori, printre care predispoziţia genetică. Boala se poate instala 
treptat sau brusc.

Printre primele simptome ale poliartritei reumatologice 
se numără: redoarea matinală (anchilozare), tumefierea 
articulaţiilor şi o stare generală de oboseală. Durerile sunt din 
ce în ce mai mari, pe măsură ce evoluează boala. Inflamaţia 
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Bolile articulare reprezintă jumatate din totalul boli-
lor cronice de după vârsta de 65 de ani.

apare în mod simetric în cele două jumătăţi ale corpului, 
primele afectate fiind articulaţiile mici, ale degetelor mâinilor 
şi picioarelor, ale încheieturilor de la mâini, de la glezne. Zonele 
afectate sunt dureroase şi rigide în special dimineaţa sau după o 
perioadă prelungită de inactivitate. Din punct de vedere estetic, 
boala poate afecta şi aspectul articulaţiilor care se măresc din 
cauza tumefacţiei sau se deformează. Se mai pot produce mici 
luxaţii falangiene, cu devierea degetelor de la fiecare mână către 
degetul mic. De asemenea, la nivelul articulaţiilor tumefiate se 
pot produce compresii ale nervilor din vecinătate, cu apariţia 
anesteziei sau paresteziei (sindrom de tunel carpian). Până la 
30% dintre persoanele care suferă de poliartrită reumatoidă 
prezintă şi chisturi noduli reumatoizi, adică nişte proeminenţe 
de consistenţă dură, situate imediat sub piele. 

Strategiile actuale de abordare a poliartritei reumatoide 
se bazează pe: un diagnostic precoce, tratament precoce şi 
un control strict al bolii. Terapiile modern sunt capabile să 
inducaăremisiunea, dar intervenţia reumatologului ar trebui să fie 
făcută înaintea apariţiei leziunilor structurale. În cele mai multe 
cazuri, pacienţii ajung la medicul reumatolog cu dizabilităţi deja 
instalate, în această situaţie remisiunea fiind aproape imposibilă.

Poliartrita reumatoidă este o afecţiune foarte dureroasă 
care duce la dizabilitate, distrucţie şi este potenţial letală prin 
afectarea organelor interne. O altă consecinţă majoră a acestei 
afecţiuni este deficitul funcţional ireversibil: pierderea capacităţii 
de muncă.
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Tulburările neurocognitive, 
rolul medicului de familie 
în recuperarea pacienților post 
accident vascular cerebral

L a nivel mondial, AVC constituie o a treia cauză de deces, după 
bolile cardiovasculare și cancer. În anul 2013, au existat 6,5 mi-
lioane de decese prin AVC, făcând această boală a doua cauză de 

deces după boala cardiacă ischemică. Totodată, aproximativ 5 milioa-
ne de pacienți rămân cu diverse grade de dizabilitate permanentă. Mai 
exact, 26 % din supraviețuitori necesită asistență zilnică, 30 % necesită 
asistență la mers si 26 % au nevoie de îngrijire pe termen lung. Acciden-
tul vascular cerebral este un factor de risc important pentru demență și 
declinul neurocognitiv.  Cel puțin o treime din pacienții care au suferit 
un accident vascular cerebral suferă de depresie, la fel ca și aparținătorii, 
care îi îngrijesc. Studiile au arătat că prevalența deteriorării neurocog-
nitive este la circa 13–15% din pacienţi în primii 2 ani după un accident 
vascular cerebral. 1 din 10 pacienţi suferă deja de demenţă la momentul 
producerii accidentului vascular cerebral și 1 din 10 pacienţi va dezvolta 
demenţă în urma primului accident vascular cerebral suferit. 

Recuperarea neurocognitivă a reprezentat una dintre preocupări-
le neurologilor, în cadrul EFNS (Federația Europeană a Societăților de 
Neurologie) încă din 1999, când s-a constituit un Grup de Lucru asu-
pra Recuperării Neurocognitive, pentru stabilirea și elaborarea unor 
recomandări de practică medicală. Tulburările funcțiilor cognitive 
(tulburările de limbaj, de atenție, memorie, percepție spațială, tulbură-
rile) reprezintă consecințe frecvente întâlnite după o leziune cerebrală 
dobândită (accident vascular cerebral, traumatism craniocerebral) și 
reprezintă o cauză majoră de dizabilitate. Această recuperare cognitivă 
începe, bineînțeles, la nivelul medicului neurolog, neurochirurg, me-
dic de reabilitare medicală, acești pacienți având o patologie complexă, 
care necesită implicarea mai multor specialități, pe lângă cele enume-
rate - medici de urgență, de familie, geriatri, psihologi – toți implicați în 
tratarea pacientului cu AVC sau în consilierea familiei acestuia. Legătura 
dintre acești specialiști se realizează cel mai frecvent prin intermediul 
medicului de familie, de foarte multe ori acesta fiind primul care ridică 
suspiciunea unui AVC, trimițând pacientul la spital, iar apoi monitori-
zează recuperarea neuromotorie și cognitivă  sau recomandă pacientu-
lui servicii de îngrijire la domiciliu. Intervenția medicului de familie im-
plică nu doar monitorizarea pacientului post accident vascular cerebral, 
ci și consilierea aparținătorilor. Trauma accidentului vascular cerebral 
nu este doar a pacientului ci și a familiei. Consilierea aparținătorilor 
trebuie să facă parte din planul de recuperare al pacientului. Este foarte 

Autor:
Șef de lucrări dr. Remus Sebastian ȘIPOȘ,
medic primar medicină de familie 
Președintele Asociației Medicilor de Familie Mureș 

important ca aceștia să cunoască rezultatele studiilor care arată că nu 
doar intervenția din primele ore sau zile este importantă pentru recu-
perarea pacientului, ci și faptul că există studii care au arătat o recupe-
rare progresivă în primele 90 de zile după un accident vascular cerebral. 
Aceste date pot fi utile, deoarece generează o mobilizare a resurselor 
emoționale și cresc susținerea unui plan de recuperare complex care ar 
trebui să includă pe lângă medicația specifică și suportul furnizorilor de 
servicii medicale conexe actului medical. Orice progres făcut în recu-
perarea pacientului care a suferit un accident vascular cerebral trebuie 
evidențiat atât de către familie cât și de către personalul implicat în re-
cuperarea activă a acestuia– psiholog, kinetoterapeut, logoped. În acest 
sens, sub îndrumarea psihologului, îi pot fi arătate pacientului poze sau 
filmulețe făcute pe durata exercițiilor de recuperare care să îi arate pa-
cientului progresul făcut. Astfel de materiale pot fi motivante nu doar 
pentru pacient, ci și pentru familie și întreaga echipă implicată în acest 
proces. Atunci când vorbim de echipa implicată în procesul de recupe-
rare, ne gândim în primul rând la echipa medicală, deoarece membrii 
acestei echipe vor trebui să monitorizeze și să instruiască aparținătorii 
pacientului pentru procesul de recuperare, deoarece recuperarea nu 
este doar a pacientului, ci și a familiei acestuia.

Recuperarea deficitului neurocognitiv după un accident vascu-
lar cerebral pune accent pe restaurarea funcțiilor cognitive deficitare 
(atenție, memorie, funcții executive, raționament logic, limbaj) prin 
modalități de intervenție diferite și anume: intervenție farmacologică, 
importantă pentru a modula procesul de neuroplasticitate cerebral 
și pentru a îmbunătăți potențialul de recuperare neurologică. Cere-
brolysin, care conține fragmente biologic active ale unor importanți 
factori neurotrofici, intervine în procesul de neuroreabilitare – neu-
rotroficitate, neuroplasticitate și neurogeneză. Alte modalități sunt 
intervențiile non-farmacologice, precum terapia de stimulare magne-
tic transcraniană, terapia de stimulare cognitivă, terapia ocupațională, 
art-terapia, meloterapia, terapia multisenzorială pot face parte din 
arsenalul de recuperare al pacientului. Întreagă strategie ar trebui con-
struită după profilul psihologic al pacientului anterior accidentului 
vascular cerebral și analiza gradului de implicare al familiei acestuia. 
Este importantă găsirea acelor soluții care să asigure nu doar eficacita-
te ci și complianța pacientului și a familiei. Nici un tratament nu poate 
fi eficient în lipsa complianței, indiferent de datele statistice oferite de 
diverse studii. Acesta este motivul pentru care cunoașterea pacientu-
lui, a membrilor familiei constituie un avantaj atunci când se elaborea-
ză un plan de recuperare, iar faptul că de cele mai multe ori, medicul de 
familie are aceste informații, subliniază încă o dată rolul lui în cadrul 
echipei medicale. 
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Uleiul din ficat de cod LYSI -
o soluție naturală pentru combaterea 
rahitismului și a osteoporozei

LySi Islanda, bazându-se pe o experienţă de peste 75 ani 
şi pe o strictețe deosebită privind calitatea, obţine 

din materie primă de cea mai bună calitate, prelucrată prin tehno-
logii de ultimă oră, un ulei pur, natural şi uşor de administrat.

În multe ţări, copiilor mici li se administra la şcoală, zilnic, Ulei 
din ficat de cod pentru oase şi dinţi sănătoşi, dar s-a observat  în 
plus şi o mai bună dezvoltare mentală, rezistenţă fizică şi psihică, 
imunitate şi vitalitate.

Conform unui studiu la care au participat mai mult de 900 de 
adulţi, s-a concluzionat că o cantitate suficientă de vitamina D 
asigură un metabolism normal al calciului, chiar şi atunci când 
aportul de calciu este mai mic de 800 mg/zi, însă consumând mai 
mult de 1.200 mg calciu pe zi, fără un aport suficient de vitamina 
D, nu se ajunge la nivelul ideal de calciu pentru sănătatea oaselor.

Numărul celor afectaţi de osteoporoză este în continuă creş-
tere, numai în Europa osteoporoza cauzând circa 1,1 milioane de 
fracturi în fiecare an, cu costuri sociale considerabile. 

Studii din Marea Britanie arată că 50% din populaţia adultă 
prezintă deficienţe de vitamina D, o femeie din trei se poate aştep-
ta la apariţia unei fracturi cauzate de osteoporoză după vârsta de 
50 de ani, iar bărbaţii, unul din şapte prezintă risc de osteoporoză.

Problema poate începe încă din copilărie, când carenţa de vita-
mina D, atât din perioada prenatală, cât şi din prima copilărie pro-
voacă o mineralizare deficitară a oaselor. 

20% dintre copiii mici din ţara noastră suferă de rahitism, dar 
incidența lui este în creştere în majoritatea ţărilor, din cauza se-
dentarismului, a lipsei de mişcare în aer liber, a insuficientei expu-
neri la soare, a poluării şi a alimentaţiei deficitare.

S-a ajuns astfel să se discute de o adevărată "epidemie" de ra-
hitism, considerându-se că statele europene ar trebui să adopte 
politici sociale adecvate care să promoveze o alimentaţie corectă, 
adoptarea unui mod de viaţă mai activ al copiilor şi asigurarea su-
plimentelor necesare.

A mai fost o perioadă de adevărată explozie a rahitismului în 
vestul Europei, în perioada de început a industrializării, când ra-
hitismul a fost contracarat cu succes prin administrarea în mod 

preventiv de ulei din ficat de cod, una din cele mai  bogate surse 
de vitamina D.

După sintetizarea vitaminei D, Uleiul din ficat de cod a conti-
nuat să fie la fel de popular în unele ţări nordice, mai mult de ju-
mătate din populaţia Islandei consumându-l cu regularitate, chiar 
şi vara. 

Uleiul din ficat de cod este şi o sursă de acizi graşi Omega-3,dar 
şi de vitamină A, atât de importantă pentru sănătatea ochilor. 
Aşadar,  Uleiul din ficat de cod cumulează beneficiile vitaminei D, 
ale vitaminei A şi ale acizilor graşi esenţiali Omega-3.

Doza obişnuită este între 5 şi 10 ml pe zi, dar unele persoane, 
în special cele în vârstă, iau o cantitate ceva mai mare, deoarece 
s-a observat o creştere a imunităţii şi a vitalităţii, a rezistenţei la 
efort fizic şi la stres, menţinerea stării de bine a organismului, în 
general. 

Uleiul din ficat de cod poate deveni un suport excelent pentru 
mai multă mişcare şi chiar pentru sport şi performanţă, susţinând 
efortul şi osatura sănătoasă, reduce inflamaţia şi furnizează o can-
titate sporită de energie (Omega-3).

La copiii care au consumat constant ulei de peşte s-a observat 
de asemenea o îmbunătăţire a funcţiei cognitive, chiar şi ameli-
orarea ADHD, dar şi asigurarea creşterii normale a dinţilor (uşu-
rează erupţia dinţilor şi reduce riscul de apariţie a cariilor) şi a 
oaselor, o bună dezvoltare oculară, favorizând o dezvoltare armo-
nioasă, viguroasă a corpului.

Produsele tradiţionale islandeze, Uleiul din ficat de cod pen-
tru copii, Uleiul din ficat de cod natural , Uleiul din ficat de cod cu 
aromă de lămâie  sau Uleiul din ficat de cod capsule sunt uşor de 
administrat, au gust plăcut, sunt pure şi eficiente, fiind recoman-
date atât copiilor, cât şi adulţilor şi seniorilor.

Uleiurile de peşte Lysi sunt, fără nici o îndoială, soluţia ideală pentru un aport 
adecvat de Omega-3 şi vitamina D pentru copii. Puritatea, gustul bun şi efici-
enţa lor a fost probată de-a lungul timpului, aceasta fiind terapia tradiţională 
de combatere a rahitismului. La fel de important ca vitaminele D şi A este 
conţinutul de Omega-3, în special DHA, pentru dezvoltarea funcţiei cognitive 
şi pentru a pune bazele unei sănătăţi durabile. De asemenea, retina are în 
componenţa sa acizi graşi Omega-3.

Produsele LYSI se găsesc în farmacii şi în 
magazine naturiste.
Tel.: 0722.810.692



www.sagasanatate.ro
www.lysi.ro

0722810692
0213303117
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Cum ne sprijinim 
sistemul imunitar?
Cu toţii suferim din cauza virozelor 
sau a răcelilor care ne atacă imunita-
tea, mai ales la schimbarea anotim-
purilor, când există modificări bruşte 
de temperatură.
Când vine vorba de prevenirea gripei, 
unii optează pentru diverse remedii 
naturiste sau chiar pentru vaccinul 
antigripal. Bebeluşii şi copiii mici sunt 
cei mai expuşi, dar nici restul familiei 
nu este la adăpost de o eventuală ră-
ceală în sezonul rece.

Ce afectează imunitatea?
S-a descoperit faptul că imunitatea pornește din intestinul 

subțire. Sănătatea sistemului digestiv este extrem de importantă 
deoarece 8 din 10 persoane, indiferent de vârstă, suferă de o formă 
a sindromului intestinului permeabil sau așa-numitul leaky gut 
syndrome.

Un intestin subțire permeabil poate contribui la sensibilizarea 
organismului care e mai susceptibil la viroze. De exemplu, știați că 70% 
din serotonină (hormonul fericirii) se produce în intestin? În plus, acest 
sindrom poate provoca o varietate de afecțiuni care variază de la diverse 
alergii la inflamații, boli autoimune și alte probleme de sănătate.Cea 
mai mare parte din absorbția nutrițională are loc în intestin, iar acest 
lucru permite organismului să lupte împotriva infecțiilor și a bolilor. 
Un intestin sănătos are pereții celulari intacți, cu legături foarte strânse. 
Există suficient spațiu între celulele intestinale pentru a permite 
nutrienților să intre în sângele nostru. Mulți factori care contribuie la 
inflamatia intestinelor - stresul, toxinele, medicamentele și desigur 
agenții patogeni, toate contribuie la dărâmarea acestei bariere fragile.

Factorii patogeni produc inflamația intestinelor, fapt ce are ca și 
efect permeabilizarea intestinului. Atunci când spațiile dintre celulele 
intestinale nu mai sunt suficient de strânse, acest lucru permite 
toxinelor, virușilor și microbilor să intre în sânge și să provoace o gamă 
largă de reacții autoimune. Sindromul intestinului permeabil poate 
afecta afecta întregul corp, de la probleme tiroidiene până la dureri 
articulare, simptome de răceală și gripă, precum și dezvoltarea de 
alergii.

Colostrul, “vaccinul antigripal” natural?
La această întrebare studiile de specialitate răspund afirmativ. 

Anticorpii și alte componente bioactive din colostrul bovin oferă 
proteine   de calitate și cresc imunitatea prin stimularea refacerii sănătății 
intestinului. Practic, colostrul ajută organismul în mod natural, să se 
ajute singur! De asemenea, suplimentele de colostru au fost legate de 
creșterea performanțelor sportive la sportivii amatori și profesioniști. 
De aceea, multe companii care produc suplimente pentru sportivi au 
introdus în gama de produse și colostrul bovin.

Cu o concentrație dublă față de celelate produse de pe piață 
Colostrum de la Farmavita a fost ales de Natura Studio pentru că oferă 
peste 35% imunoglobuline, un colostru bovin de calitate, procesat 
conform celor mai înalte standarde. Conform numeroaselor studii 
efectuate privind beneficiile colostrului, durează în medie 6 săptămâni 
pentru a vindeca inflamațiile din mucoasa intestinală și încă 2 pentru 
a începe să simți beneficiile de absorbție a nutrienților și stimularea 
sistemului imunitar. Mai jos puteți vedea o analiză microscopică 
înainte și după prin compararea villiilor intestinului subțire după 
suplimentarea cu Colostrum timp de 6 săptămâni.

Pentru informații și comenzi ne puteți 
contacta la  tel.: 031 005 13 75  sau 

 www.naturastudio.ro 



Colostrul și vitamina C 
contribuie la funcţionarea

ţ

normală a sistemului 
imunitar

Conţinut ridicat de 
factori imunologici: 

 

imunoglobulină, lactoferină 
și polipeptide bogate în 
prolină (PRP)

Biodisponibilitate ridicată

Colostrum Farmavita, capsule, supliment alimentar
Cu adaos de vitamina C, contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar

Ingrediente: colostru (lapte, lactoză), agent de îngroșare: 
hidroxipropilmetilceluloză, vitamina C (acid ascorbic L), agenţi antiaglomeranţi: 
talc și săruri de magneziu ale acizilor grași. 

Producător și responsabil pentru Republica Croaţia: Farmavita d.o.o.,
Zagorska 52, Samobor, Croaţia, tel: 01/ 33 77 058.

Cantitate netă: 60 capsule (= 39,8 g)

Avertisment: Acest produs nu trebuie utilizat de către persoanele alergice la 
lapte și lactoză.

Mod de utilizare: Se recomandă administrarea a 2 capsule pe zi.Atenţ

ionări: A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
o alimentaţie variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos.
ara de origine: Croaţia, UE

*%VNR = valoare nutritionala de referinta

Ingrediente în doza zilnică recomandată 
(= 2 capsule) Cantitate netă % VNR

Colostru de origine bovină 1000 mg -

Vitamina C (acid ascorbic L) 60 mg 75%

Un sistem imunitar insuficient de activ sau unul excesiv de activ este asociat cu apariţia 
diverselor boli.

SINDROMUL INTESTINULUI PERMEABIL: Atunci când membrana dintre tractul digestiv 
și fluxul sanguin este deteriorată (poroasă), agenţii patogeni introduși prin alimentaţie au 
acces facil la restul corpului, unde se pot înmulţi și pot provoca reacţii imune.

NIVELUL RIDICAT DE STRES: Stresul poate provoca probleme serioase la nivelul glandei 
timus, care ajută sistemul imunitar să prevină reacţiile imune împotriva propriului organism.

OBICEURILE ALIMENTARE NESĂNĂTOASE: O alimentaţie bogată în grăsimi și zahăr poate 
duce la slăbirea sistemului imunitar. Uneori, lipsa chiar și a unui singur nutrient poate cauza 
o activitate insuficientă a sistemului imunitar.

ACTIVITATEA FIZICĂ INSUFICIENTĂ: Se pare că obiceiul de a nu face suficientă mișcare 
contribuie la apariţia obezităţii, a bolilor de inimă, a cancerului și a altor boli asociate cu 
stilul de viaţă.

Artrită
Sindrom de oboseală cronică
Boala Hashimoto
Scleroză multiplă (SM)
Sclerodermie
Eczemă
Diabet, prediabet
Alergii
Rinită alergică
Astm, BPOC
Boala Crohn
Sindrom de intestin iritabil
Colită

Pe de altă parte, un sistem 
imunitar excesiv de activ poate 
să reacţioneze la alergeni și alte 
substanţe care altminteri sunt 
inofensive. Un sistem imunitar 
excesiv de activ poate provoca 
o inflamaţie cronică care, în 
timp, poate cauza deteriorarea 
ţesuturilor sănătoase. Bolile 
autoimune apar atunci când 
sistemul imunitar al corpului 
atacă și distruge celulele 
sănătoase din organism.

Dacă o persoană suferă de un 
sistem imunitar insuficient 

de activ, aceasta poate fi 
predispusă la îmbolnăviri 

asociate cu diverse infecţii. Mai 
mult decât atât, bolile de inimă 

și cele mai frecvente tipuri 
de cancer pot fi asociate cu 

tulburări ale sistemului 
imunitar.

Răceală
Infecţie a căilor respiratorii 

superioare
Inflamaţie a sinusurilor

Bronșită
Gripă

Herpes
HIV/SIDA

Erupţie cutanată tranzitorie 
Infecţie a aparatului digestiv 

(toxiinfecţie alimentară)
Virusul Zika

Factorii cheie care contribuie la dezechilibrul sistemului 
imunitar sunt:

Realizarea echilibrului (homeostaziei) sistemului imunitar 
include:

SUPLIMENTAREA ALIMENTAŢIEI CU COLOSTRU 
DE ORIGINE BOVINĂ:
În colostru există componente imunologice care 
sunt modulatori puternici ai sistemului imunitar. Pe 
de o parte, ele au capacitatea de a spori activitatea 
sistemului imunitar atunci când acesta este slăbit, 
astfel încât acesta poate apăra organismul de 
substanţele nocive; pe de altă parte, componentele 
imunologice ale colostrului acţionează în așa fel 
încât temperează activitatea sistemului imunitar 
atunci când acesta este prea activ după ce a învins 
o infecţie. Administrarea constantă a colostrului 
în fiecare zi ajută sistemul imunitar să realizeze 
o stare de echilibru (homeostazie). În plus, 
componentele de creștere din colostrul de origine 
bovină tratează și previn sindromul intestinului 
permeabil, prevenind astfel producerea unui 
răspuns inadecvat al sistemului imunitar, precum și 
apariţia bolilor autoimune.

EVITAREA ŢIGĂRILOR ȘI 
ALCOOLULUI:
Alcoolul perturbă digestia 
nutrienţilor alimentari, deteriorând 
celulele din aparatul digestiv și 
reducând capacitatea globulelor 
albe de a distruge microbii. Acest 
lucru scade capacitatea sistemului 
imunitar de a proteja organismul 
împotriva substanţelor nocive.

ACTIVITATE FIZICĂ
REGULATĂ:
Activitatea fizică îmbunătăţește 
eliminarea bacteriilor din plămâni 
și căile respiratorii, ceea ce poate 
reduce probabilitatea de apariţie a 
răcelilor, gripei sau altor boli
care se transmit prin aer.

ASIGURAREA UNUI NUMĂR 
SUFICIENT DE ORE DE SOMN:
O odihnă de calitate în  timpul 
nopţii va împrospăta și va umple de 
energie orice persoană, o va ajuta 
să atenueze stresul și va reduce 
riscul de expunere a sistemului 
imunitar la agenţi patogeni (corpi 
străini) și alţi factori nocivi.

O ALIMENTAŢIE ECHILIBRATĂ:
Atunci când membrana dintre 
tractul digestiv și fluxul sanguin 
este deteriorată (poroasă), agenţii 
patogeni introduși prin alimentaţie 
au acces facil la restul corpului, unde 
se pot înmulţi și pot provoca infecţii. 
Orice substanţă care trece prin 
această membrană poate cauza o 
reacţie imună a corpului (inflamaţii și 
posibile leziuni ale ţesuturilor).
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Tromboza venoasă cerebrală de 
cauză infecțioasă. Prezentare de caz

T romboza venoasă cerebrală (TVC) - ocluzia trombotică a si-
nusurilor durale sau a venelor cerebrale superficiale și pro-
funde - cauzează  aproximativ 1% din totalul accidentelor 

vasculare cerebrale. Localizările cele mai frecvente sunt la nivelul 
sinusului sagital superior, sinusului transvers și sinusului sigmoid.

TVC poate apărea la orice vârstă, femeile fiind mai des afectate 
decât bărbații. Are un tablou larg de manifestări clinice, cu debut 
adesea subacut sau lent, ceea ce face ca diagnosticul să fie întârzi-
at. Cefaleea este cea mai frecventă manifestare a unei tromboze a 
sistemului venos cerebral și apare în aproximativ 90% din cazuri; 
pot fi prezente deficite neurologice focale variate, crize epileptice 
cu debut tardiv, tulburări vizuale, tulburarea stării de conștiență, 
hipertensiune intracraniană izolată (IIH) datorată edemului papi-
lar manifestată prin cefalee, vomă și vedere încețoșată.

În funcție de etiopatogenie, TVC poate fi:
• infecțios-septică, secundară unor procese infecțioase din 

sfera ORL, purulente și unor stări septice;
• aseptică - apare în deshidratare, lăuzie, afecțiuni cardiace con-

genitale, contraceptive orale, traumatisme craniene, sindroame 
paraneoplazice, coagulopatii, vasculite, leucemii, chimioterapie.

Vom prezenta în continuare cazul unui pacient cu TVC de cau-
ză infecțioasă.

Pacientul, în vârstă de 25 ani, cu antecedente de infecție a căilor res-
piratorii superioare, tratat cu medicație antibiotică și simptomatică, se 
prezintă la camera de gardă a serviciului de neurologie pentru cefalee 
intensă cu caracter de hemicranie dreapta, localizată retroauricular 
mastoidian, cu debut în urmă cu aproximativ 10 zile.

Pacientului i se efectuează în urgență un CT cerebral (fig. 1) 
care ridică suspiciunea de tromboză de sinusuri venoase trans-
vers și sigmoid de partea dreaptă și a unor vene corticale parie-
to-occipitale drepte. De asemenea, se vizualizează discrete 
hiperdensități intergirale temporal dreapta – în observație hemo-
ragie subarahnoidiană. Se recomandă completare cu angiografie 
RM sau angiografie CT (timp venos) cerebral.

fig. 1: CT cerebral 
nativ – Hiperdensita-
te spontana a sinusu-
rilor venoase durale, 
mai mult de partea 
dreaptă; hiperdensi-
tatea unei vene cor-

ticale parieto-occipitale drepte; suspiciune de hemoragie subarahnoidiană

Examinarea AngioRM cerebrala nativ și cu substanță de contrast 
evidențiază semnal neomogen și dimensiuni crescute ale bulbului ju-
gular, sinusului sigmoid și sinusul transvers de partea dreaptă, cu as-
pect hiperintens T1, T2, FLAIR (fig. 2), cu restricție neomogenă de di-
fuzie a apei, cu tromb întins hipocaptant intralumenal; se opacifiază în 
linie doar pereții sinusali (fig. 3). În rest, sinusurile venoase durale apar 
omogen opacifiate post contrast cu semnal de flux rapid.

Apar discrete modificări edematoase hiperintense T2, FLAIR 
(fig. 2 a și b), la nivelul cortexului temporo-occipital drept, hi-
pointense T1, fără a se vizualiza însă restricție certă de difuzie, 
fără priză de contrast patologică. 

Secvența SWI cu susceptibilitate magnetică crescută 
evidențiază hiperemie venoasă bicerebeloasă, respectiv tempo-
ro-occipital de partea dreaptă (fig. 4). 

Angiografia RM venoasă sau venografia are o sensibilitate de 
100% în diagnosticul trombozei sinusurilor venoase mari și de 
95% pentru sinusul transvers (fig. 5).

fig. 2.a.  IRM cere-
bral axial FLAIR.

fig.2.b. IRM cere-
bral - secvența axi-
ală T2 ponderată.

fig. 3. IRM cerebral - secvența postcontrast T1 MPRAGE 3D cu 
reconstrucții în plan coronal și axial.



        
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M

MEDINST
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M
MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST MEDINST M

   
   

 

Șoseaua Berceni 10-12
București, sector 4

www.medinst.ro
Telefon: +40.21.334 71 94

+40.31.425 36 53
e-mail: receptie@medinst

MED NI ST
diagnostic imagistic
centrul de diagnostic româno-german 
rezonanță magnetică + tomografie computerizată

Dotări clinică:
RMN AVANTO 1,5T, SIEMENS
CT Somatom Perspective 32, SIEMENS

Clinica MEDINST Diagnostic Româno-German, înființată în 1996,
a fost primul centru privat de imagistică medicală deschis la București.

Fondatorul clinicii, Dr. Mircea Medrea,
are peste 30 de ani de experiență în 

propria clinică din Baden-Württemberg, în 
Germania și în spitale din mai multe țări.

MEDINST oferă toată gama de investigații
imagistice actuale și, în plus, se remarcă 

prin hiperspecializările sale în patologia sis-
temului nervos central, în patologia sânului și 

în cea musculo-scheletală.

CT • IRM Examinări speciale:
neuroimagistice:

• tractografie cerebrală și
de cordon medular cervical (DTI);
• difuzie (DWI);
• spectroscopie (MRS);
• perfuzie (PWI IRM și CT);
• SWI;
• Whole-Spine;
• angiografie (MRA și CTA);
• rs-FMRI (resting state FMRI);
• măsurători volumetrice.

cardioRM

oncologice:

• Whole-body—scanarea întregului
corp, utilă la pacienții oncologici
în depistarea diseminării tumorilor

secundare (PET-like);
• difuzie (DWI);

• perfuzie(PWI).

angiografie:

• posibilitatea executării de 
angiografii periferice

CT și IRM și totale IRM (Whole-body)

IRM de sân

colangiopancreatografie IRM

uroRMN • uroCT

    măsurători rotuliene CT
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fig. 4. SWI - hi-
peremie venoa-
să bicerebeloa-
să, respectiv 
temporo-occi-
pital de partea 
dreaptă.

fig. 5. Angiografie RM cerebrală 3D PC - reconstrucții MIP multiplanare. 

Trombusul ințial se formează în sinusul dural, apoi se poate 
extinde în venele corticale. Drenajul venos fiind obstruat, duce la 
creșterea presiunii în amonte cu afectarea barierei hemato-ence-
falice, apariția edemului vasogenic și a hemoragiei. În lipsa unui 
tratament adecvat TVC poate evolua spre infarct venos și edem 
citotoxic.

Pacientul a fost internat în secția de neurologie unde a primit trata-
ment anticoagulant cu masă moleculara mică – fraxiparină, iar  ulterior 
a primit tratament cu Pradaxa urmând să revină la control dupa 6 luni 
când va efectua un nou IRM cerebral pentru verificarea trombusului. 
De asemenea, se impune completarea investigațiilor sanguine pen-
tru decelarea unei eventuale trombofilii (factor V Leiden, Factor XIII, 
mutație pentru factorul II, hemocisteină).

Examenul IRM de control la 6 luni evidențiază repermeabilizarea 
bulbului jugular, sinusului sigmoid și transvers drept, cu rezoluția mo-
dificărilor edematoase temporo-occipital dreapta. Bulbul jugular, sinu-
sul sigmoid și sinusul transvers de partea dreaptă prezintă semnal ușor 
neomogen pe secvențele native, hipo- hiperintens T2, FLAIR izointens 
T1 (fig. 6), discret schițate pe secvența angiografică 2D TOF venoasă (fig. 
7), însă omogen opacifiate pe secvențele efectuate post contrast (fig. 8). 
De asemenea, se constată dispariția modificărilor edematoase de la ni-
velul cortexului temporo-occipital drept. Nu se mai constată modifică-
rile de hiperemie venoasă de pe secvența SWI (fig. 9). 

fig. 6. IRM cerebral – imagini axiale FLAIR și T2 ponderate.

 Fig. 7 Angiografie RM cerebrală 2 D TOF venoasă.

fig. 8. IRM cerebral - secvența postcontrast T1 MPRAGE 3D cu 
reconstrucții în plan coronal și axial.

fig 9. SWI -  
rezoluția hipe-
remiei venoase 
notate anterior.

Imagistica prin rezonanță magnetică IRM completată de an-
gioRM reprezintă astăzi metoda de elecție în diagnosticul TVC 
având sensibilitate crescută pentru vizualizarea directă a trom-
busului intrasinusal și pentru vizualizarea modificărilor de la 
nivel parenchimatos datorate obstrucției venoase. Tomografia 
cerebrală computerizată nativă, examinare de primă intenție în 
urgență, nu este suficientă pentru stabilirea diagnosticului însă, 
în combinație cu angiografia CT cerebrală, poate oferi un dia-
gnostic pozitiv, dar cu dezavantajul injectării i.v. a substanțelor 
de contrast iodate și expunerii la radiații ionizante.

Luminița PĂUN – fizician medical
Cristina MAIER – medic specialist imagistică medicală

Medinst Diagnostic Româno-German 
funcționează din anul 1997 în cadrul 

Institutului Național de Neurologie și Boli 
Neurovasculare București.
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Infarctul enteromezenteric

A ceastă ultimă situaţie are un prognostic total nefavorabil. 
În majoritatea cazurilor, obstrucţia arterei se realizează 
printr-un cheag plecat din altă parte a corpului (de obi-

cei din inimă, la pacienţi cu afecţiuni cardiace anterioare – fibri-
laţie atrială, tumori cardiace, afecţiuni ale valvelor cardiace etc). 
Uneori, “dopul” se poate forma local – în cazul unor deshidratări 
acute, la pacienţi cu afecţiuni preexistente ale vaselor (plăci de 
aterom, vase calcificate). Infarctul enteromezenteric survine mai 
frecvent la diabetici, ale căror vase sangvine sunt afectate deja de 
boala de bază.

După producerea infarctului, intestinul începe imediat să su-
fere. Iniţial apar contracturi severe – pacienţii (de regulă cardiaci 
sau diabetici) acuză dureri abdominale difuze, brusc instalate. 
Tranzitul intestinal este accelerat în primă fază – diareea este re-
lativ frecventă. Lipsit de oxigen, peretele intestinal moare. Prima 
dată moare foiţa internă (mucoasa), care se detaşează, provo-
când ulceraţii  – scaunele devin sangvinolente. Ulterior, suferă şi 
stratul muscular al intestinului – apare pareza intestinală, abdo-
menul începând să se dilate din cauza gazelor din interior. Prin 
necroza mucoasei, peretele intestinal pierde bariera care separă 
conţinutul său de restul corpului, bacteriile având cale liberă spre 
interior. Peritonita şi/sau septicemia complică rapid infarctul 
enteromezenteric. În cele din urmă, peretele intestinal moare în 
totalitate, se perforează şi întregul conţinut enteral se revarsă în 
abdomen.

Gravitatea infarctului enteromezenteric este dată de extinde-
rea sa, respectiv de calibrul vasului de sânge astupat. În infarctele 
mezenterice masive sunt afectate atât intestinul subţire (inclusiv 
duodenul), cât şi porţiunea dreaptă a intestinului gros (cec, colon 
ascendent şi o parte din colonul transvers). Simptomatologia este 
nespecifică, mimând o sumedenie de alte boli, de aceea infarctul 

Autor:
Dr� Teodor 
BULIgA,
Medic primar 
chirurgie generală, 
Competenţă 
Chirurgie 
Laparoscopică

www.teodorbuliga.ro

Infarctul enteromezenteric (cunoscut şi ca infarct 
acut de intestin sau ischemie mezenterică acu-
tă) este o boală foarte gravă, produsă prin astupa-
rea  bruscă a vaselor care deservesc intestinul. Se 
poate obstrua fie una din venele importante ale in-
testinului (aşa-zisul infarct venos), fie una din artere-
le intestinale (infarctul enteromezenteric propriu-zis, 
arterial).

acut de intestin este greu de diagnosticat în fazele iniţiale – la de-
but, investigaţiile uzuale arată modificări nespecifice. Obstrucţia 
vasculară poate fi identificată perfect prin arteriografie (un fel de 
radiografie în care vasele de sânge sunt opacifiate prin injectarea 
unei substanţe speciale), dar această metodă nu este disponibilă 
în toate unităţile sanitare. Obstacolele din vasele mari pot fi vizu-
alizate şi prin examen tomografic (CT cu substanţă de contrast).

În lipsa diagnosticului precoce, tratamentul infarctului ente-
romezenteric este instituit doar după instalarea semnelor de in-
fecţie severă (soc septic). Se poate încearca dizolvarea cheagului 
sau dilatarea vasului astupat cu medicamente speciale, eventual 
extragerea “dopului” cu un instrument special, prin arteriogra-
fie, dar de regulă intervenţia chirurgicală este obligatorie. Chi-
rurgul va  fi nevoit să extirpe întreaga porţiune de intestin care 
a murit. Pentru ca pacientul care a suferit un infarct enteromez-
enteric să supravieţuiască este necesară păstrarea unei scurte 
porţiuni din intestinul subţire (în funcţie de autori, între 100 si 
50 de cm), necesară absorţiei unor principii alimentare. Pentru 
că din păcate acest lucru nu este întotdeauna posibil, infarcte-
le enetromezenterice extinse nu sunt de regulă compatibile cu 
supravieţuirea.

În concluzie, infarctul enteromezenteric este o boală extrem 
de gravă care afectează intestinul subţire şi/sau porţiuni din in-
testinul gros, cu prognostic rezervat. Este adeseori letal, din cau-
za întârzierii cu care se pune diagnosticul, a lipsei unui tratament 
specific rapid disponibil (extragerea directă a cheagului din vas), 
a  infecţiilor severe asociate. Din acest motiv, prevenirea acestei 
boli este de maximă importanţă. Profilaxia se face prin hidratarea 
corectă şi susţinută, prin evitarea prânzurilor abundente, prin 
corectarea bolilor de bază (corectarea diabetului, medicamente 
care “subţiază” sângele) samd.
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Bolile de inimă și accidentul 
vascular cerebral

E xistă două mari categorii de accidente vasculare cerebrale: cele 
determinate de îngustarea sau astuparea vaselor de sânge – 
accidente vasculare ischemice și cele determinate de  ruperea 

vaselor de sânge - accidente vasculare hemoragice. Acestea din urmă 
sunt mult mai rare reprezentând aproximativ 20% din totalul acciden-
telor vasculare. Accidentele vasculare cerebrale se pot manifesta prin 
instalarea bruscă a unor tulburări de vorbire, tulburări de memorie, 
tulburări de vedere, de echilibru sau pierderea capacității de a mișca 
anumite părți ale corpului (pareza sau paralizie).

La apariția acestor simptome pacientul trebuie să recurgă la servici-
ile medicale de urgență, întrucât evoluția lor poate să se îndrepte rapid 
spre instalarea unei stări grave. În plus, în anumite cazuri de accidente 
vasculare ischemice se poate aplica o terapie de dezobstrucție a vasu-
lui afectat care dă rezultate cu atât mai bune cu cât se ajunge cât mai 
repede la spital după declanșarea lor.

Există o legătură strânsă între cele două organe care ne întrețin 
viața și ne definesc personalitatea, adică între inimă și creier.  
Indiferent de mecanismle lui, accidentul vascular cerebral se produce 
mai frecvent la cei care au istoric familial de accident vascular cerebral 
sau la cei care au avut deja în antecedente un astfel de eveniment.

În cazul accidentului vascular cerebral ischemic mecanismul prin-
cipal constă în prezența unui cheag de sânge în artere. Cheagul poate 
să se formeze direct în vasul respectiv, de regulă pe îngroșări preala-
bile de ateroscleroză (accident vascular aterotrombotic) ori poate să 
provină din alte teritorii vasculare sau din inimă, situație în care acci-
dental vascular se produce prin embolie (accident vascular embolic).  
Accidentele vasculare cerebrale aterotrombotice sunt favorizate de 
toți factorii care contribuie în general la apariția aterosclerozei și din 
acest motiv se asociază frecvent cu boală aterosclerotică coronariană, 
deci și cu infarctul de miocard.

Acești factori sunt: hipertensiunea arterială, nivelul crescut de co-
lesterol în sânge – mai ales de LDL-colesterol, diabetul zaharat, fuma-
tul, obezitatea.

La apariția accidentului vascular cerebral mai contribuie, în mod 
specific, și consumul excesiv de alcool și nivelul crescut de homocis-
teină (un aminoacid din sânge). 

Al doilea tip principal de accident vascular ischemic este cel embo-
lic. Cea mai frecventă cauză de accident embolic este fibrilația atrială, 
o tulburare de ritm care constă în bătăi neregulate, cu originea în atrii. 
Ea creează condiții de formare a cheagurilor în inimă, cheaguri care 
pot migra spre creier.

Important pentru pacienții cu fibrilație atrială este să cunoacă fap-

tul că indiferent  dacă nu resimt pe moment nici un beneficiu de la tra-
tamentul anticoagulant să nu îl abandoneze, pentru că în situația lor 
acest tratament reprezintă principala modalitate de a reduce riscul de 
accident vascular cerebral.

Accidentele vasculare cerebrale hemoragice recunosc drept cauză 
majoră de producere hipertensiunea arterială.

Ele pot fi prevenite, în mare măsură, prin depistarea la timp și trata-
rea corectă a hipertensiunii arteriale.

În cazul accidenteor vasculare cerebrale hemoragice o altă cauză 
specifică, dar mult mai rară, sunt anevrismele. Ele apar și se rup sub 
influența hipertensiunii arteriale, dar evoluează și în urma unor fac-
tori congenitali.

Din păcate țara noastră se află printre țările europene cu mor-
talitatea cea mai mare prin accident vascular cerebral. Având în 
vedere că pacienții care au suferit un accident vascular cerebral 
rămân cu variate grade de invaliditate - dacă supraviețuiesc epi-
sodului acut- trebuie extinse eforturile de prevenire a acestei pa-
tologii, atâta timp cât majoritatea factorilor care contribuie la 
apariția accidentelor vasculare cerebrale pot fi influentați în bine.  
Pacienții nu trebuie să fie indiferenți cu propria sănătate și trebuie să  
urmeze sfaturile următoare:

l Controlul tensiunii arteriale. Dacă persoana nu se cunoaște că 
este  hipertensivă trebuie să o verifice măcar o dată pe an. Dacă se știe 
a fi  hipertensiv este ideal să aibă propriul aparat de măsurare a tensi-
unii arteriale și să o verifice măcar o dată pe săptămână acasă și lunar 
într-un cabinet medical. TENSIUNEA ARTERIALĂ TREBUIE SĂ FIE < 
140/90mmHg

l Verificarea  cel puțin o dată pe an a valorilor  glicemiei și  gră-
similor în sânge pentru a depista din timp un diabet zaharat sau 
concetrațiile prea mari de LDL-colesterol

l Menținerea greutății la parametrii optimi și în acest sens:  mișcare 
în aer liber minim 30 minute, cel puțin de trei ori pe săptămână, 
renunțarea la alimentele grase și la dulciuri și scăderea aportului de 
făinoase, consum sporit de  fructe și legume

l Consum de alcool cu măsură: 3-4 unități/zi în cazul bărbaților și 
2-3 unități/zi în cazul femeilor care nu sunt gravide. Unitățile se calcu-
lează astfel: vol (ml) x % alcool/1000

l Verificarea ritmului cardiac sau a pulsului și, dacă se observă sau 
se simte că este neregulat,  pacientul trebuie să se prezinte la medicul 
cardiolog

l Dacă pacientul este diagnosticat cu fibrilație atrială trebuie să 
respecte tratamentul anticoagulant prescris de către  medic
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Accidentul vascular cerebral este o 
stare patologică rezultată din distru-
gerea celulelor aflate la nivelul creie-
rului produsă de lipsa de oxigen.
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Depresia la vârsta a III-a

c. scădere ponderală (până la 5 % pe lună) prin anorexie sau, 
așa cum este în depresiile atipice, creșterea apetitului (bulimie) cu 
creștere ponderală semnificativă, 

d. insomnie (totală, inițială, mediană sau terminală), cea mai 
frecventă în melancolie sau în formele atipice, hipersomnii, 

e. stări de agitație (cu iritabilitate crescută) sau, în general, 
retard psihomotor, bradipsihie, 

f. fatigabilitate, lipsa de energie care duce uneori la stare 
stuporoasă sau o inerție totală cu mutism,

g. diminuarea activităților cognitive (memorie, atenție, 
capacitate decizională), 

h. sentimentul de culpabilitate, de devalorizare (care este grav, 
motivează suicidul), 

i. gânduri de moarte sau idei suicidale. 
Simptomele respective au în general o fluctuație circadiană 

(mai ales în melancolie), intensitatea lor fiind maximă dimineața 
(de la orele 5) când există riscul cel mai mare de suicid, dar 
simptomele depresive cedează în cursul după amiezii (spre 
seara), « le bien etre de cinq heure». 

O stare depresivă majoră, cu elemente psihotice evoluând 
în unul sau mai multe episoade succesive, și care cedează ușor 
la tratamente (farmacologice antidepresive, electroșoc), este 
denumita melancolia sau lypemania (Esquirol). 

Atunci când, în contextul unei stări depresive majore, se 
dezvoltă un proces delirant nihilist (de negație), de non-existență 
a unor organe, de enormitate, de imensitate, de nemurire, 
de culpabilitate, uneori extinsă la dimensiunile cosmice, 
starea respectivă este denumită sindromul Cotard (Regis), sau 

D upă majoritatea autorilor însă, (Evans et.al. 1993; Katy et.
al  1994), cel puțin 15-20 % dintre persoanele vârstnice 
care trăiesc în comunitate, prezintă un anumit tip de 

depresie, iar ratele depresiei relevate clinic în instituțiile de 
asistență primară, variază între 14 și 37 % (fapt care implică o 
îmbunătățire a colaborării dintre medicii de familie, care sunt și 
medicii de prim contact cu pacientul depresiv și gerontopsihiatrii). 

Fie că este vorba de vechi bolnavi depresivi ajunși la 
senescență, fie de stări (episoade) depresive apărute la această 
vârstă, tabloul clinic, evoluția, prognosticul, terapeutica, prezintă 
unele particularități, care le diferențiază de stările depresive ale 
non-vârstnicilor. Acestea sunt forme tipice ale vârstei înaintate 
(depresii de involuție, sau tardive), cu prognostic mai puțin 
favorabil, cu remisiuni spontane mult mai rare și cu răspuns 
terapeutic mai mic la arsenalul terapeutic antidepresiv, tot mai 
bogat în ultimii ani. 

Din punct de vedere clinic, se pot distinge stări (episoade) 
depresive majore și stări depresive ușoare, cronice denumite 
distimii. 
1. Starea depresiva majoră, cea mai severă 
formă de depresie, este o tulburare de dispoziție 
caracterizată prin prezență cel puțin doua 
săptămâni a cinci sau mai multe dintre următoarele 
simptome (după DSM IV), între care, măcar unul din 
primele două: 

a. dispoziție depresivă (tristețea) cu sau fără plâns, 
b. pierderea interesului sau a plăcerii efectuării activităților 

zilnice, 

Depresia reprezintă o afecţiune severa cu o evoluţie 
cronica în general, care limitează funcţionarea 
în aproape toate domeniile de activitate. Acest 
sindrom are drept componente definitorii dispoziţia 
depresivă, încetinirea proceselor gândirii şi lentoare 
psihomotorie la care se adaugă o serie de simptome 
auxiliare, de expresie somatică. Integrate în grupul 
dezordinilor afective, depresiile sunt considerate 
cele mai severe afecţiuni psihice întâlnite la 
populaţia vârstnică, incidenţa lor apreciindu-se a fi 
între 8-15 %, însă cele mai ridicate rate se constată 
la cei instituţionalizaţi în cămine de bătrâni («nursing 
homes»), 15-22 % după unii autori, precum şi în 
spitalele de asistenţă primară, cu 5 %, reducându-se 
la cei ce trăiesc în comunitate la 3 %.
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megalomelancolia, care are o mare gravitate prin potențialul 
suicidal. 

Starea depresivă majoră poate prezenta și unele simptome 
asociate din care unele sunt psihiatrice: anxietatea, care este cea 
mai frecventă, agresivitatea, care este paradoxală în contextul 
depresiv, preocupări cenestopate, deseori hipocondriace (destul 
de frecvente mai ales la femei), obsesii, stări de panică, fobii (în 
special agorafobie), la care se adaugă simptome somatice, precum 
cefalee difuză, dureri reumatismale, tulburări respiratorii, 
cardiace (palpitații, tahicardie, extrasistole, h.t.a., angor pectoris 
s.a.), tulburări digestive (dispepsie, constipație), transpirații. 
2. Distimiile sunt caracterizate prin aceleași 
simptome enumerate mai sus dar de intensitate mai 
mică și sunt definite de cel puțin trei din aceste 
simptome, dintre care primul (dispoziție depresivă), 
este obligatoriu. Are o evoluție prelungită dar este 
o depresie ușoară, și cronica, prezenta ani de zile 
care se poate confunda adesea cu o stare de tristețe 
sau de astenie normală, fiziologică. Pe fondul de 
distimie, se poate grefa și o stare depresivă 
majoră, realizând o dublă depresie. 

La vârstnici, stările depresive pot fi 
clasificate în: 
1.  depresii endogene, care sunt 

frecvente și grave din cauza 
riscului de suicid. Tot 
în cadrul acestora, se 
înscriu majoritatea 
distimiilor (denumite 
uneori constituționale), 
precum și acele aspecte 
periodice în care apar 
stări depresive ușoare 
intercalate cu stări 
hipomaniacale, realizând 
o dezvoltare bipolară, 
cronică, mult mai puțin 
dramatică, ciclotimia. 

2.  depresii reactive provocate 
de impactul psihologic al unor 
factori de mediu socio-familial: 
psihotraume recente, neadaptări sociale 
sau familiale, etc., pensionarea, șomajul, 
depresiile determinare de pierderea status-rolurilor în viața 
socială și familială, de scăderea uneori dramatică a nivelului 
de trai, de ceea ce s-a numit «prima moarte» sau «moartea 
socială» a vârstnicului. Aceasta reflectă modul cum este 
organizată societatea civilă și protecția socială realizată de 
statul asistențial, în cazul în care acesta (mai) există și este 
autentic. Se adaugă aici și depresiile de doliu necontrolate 
(doliu patologic), consecutiv pierderii unor persoane 
apropiate sau depresiile în cadrul diferitelor boli infirmizante, 
cu pierderea autonomiei bolnavului (parțială sau totală), ca și 
în cazul sindroamelor dureroase prelungite, a durerii fizice, a 
suferinței și a celorlalte simptome, netratate, rău tratate sau 
refractare și copleșitoare, ca în bolile neoplazice, cu mare 

incidență la vârsta senectuții.  Depresiile reactive mai apar 
și din cauza impactului pe care, unii vârstnici îl acceptă mai 
greu, al modificărilor somatice produse de senectute (mai ales 
la femei) sau a fricii de moarte (tanatofobia), ceea ce un autor 
(M.Cesa-Bianchi, citat de C. Balaceanu-Stolnici, 1998), numea 
«dialogul cu moartea» sau «sfârșitul efectului Prometeu». 

3.   depresii psihoorganice care se manifestă fie ca un sindrom 
unic, fie ca un simptom asociat în special, în fazele de debut 
al diferitelor forme de demență. Mai sunt frecvente și în cursul 
altor boli organice ale creierului cum ar fi boala Parkinson în 
care sunt atât de frecvente încât pot fi considerate ca făcând 
parte din sindromul parki nsonian. 

4.  depresii de origine organica care pot fi :  
a. iatrogene prin medicamente ca: rezerpina, metildopa, 
digoxina, hormoni estrogeni și steroizi, barbiturice, drogurile 
hipoglicemiante, fenolazidele, cimetidina, cicloserina, vicristina, 
și, mai rar, guanetidina, hidralazina, propranololul și levodopa. 
b. endocrine: tulburări tiroidiene, hiperparatiroidismul, b. 
Cushing, b. Addison s.a.
c. metabolice: uremia, boala neoplazică, carențe de vitamina B12, 

pelagra.
d. infecțioase în special cele virale, în 

tuberculoză, în lues. 
e. sistemice: LES, poliartrita reumatoidă. 

5.  depresii exhaustive (de epuizare)  ca 
urmare a unor eforturi prelungite 

și epuizări fizice și uneori, după 
o afecțiune acută infecțioasă (o 

viroză respiratorie sau toxică).
6.  depresiile ce apar pe fondul 

unei schizofrenii, mai rar la 
pacienții vârstnici. 

Diagnosticul pozitiv al 
sindromului depresiv se pune în 

general din anamneza atentă și 
bine condusă, obținându-se date 

atât de la pacient cat și de la cei din 
jurul lui, orice medic clinician cu 

experiență, de familie, psihogeriatru, 
știe să recunoască «stigmatele» depresiei, 

în ceea ce privește mimica, atitudinea 
corpului, modul cum se mișcă, cum vorbește, 

etc. (atenție la inducerea în eroare prin manevrele de 
disimulare ale depresivilor, mai ales când au intenția suicidală !).

În cazuri limită, se pot folosi testele psihologice care permit o 
evaluare cantitativă a acestora. În condiții ideale, orice depresiv ar 
trebui supus inițial și pe parcursul tratamentului, unor examene 
psihologice de către psihologii clinicieni. Câteva dintre cele mai 
uzitate scale de evaluare a depresiei sunt: BDI (Beck Depression 
Inventory) cu 21 de itemi (categorii de simptome -atitudini), 
cea mai des utilizată, scala scurtă a depresiei Edinburg, scala 
de evaluare a depresiei Hamilton (Hamilton Depression Rating 
Scale, HDRS), scala de singurătate socio-emoțională, scala 
plăcerii Snaith-Hamilton, scala Rosenberg pentru stima de 
sine («self-worth») (Grecu  I.G.si  col. 2007) și mai ales Geriatric 
Depression Scale. 
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Odată diagnosticată depresia, luarea în supraveghere și 
tratament a pacientului depresiv vârstnic de către medic este 
destul de dificilă, aceasta fiind articulată cu multiple probleme 
socio-familiale, de pierderi, de doliu, de schimbări radicale 
ale anturajului imediat, psihologice și sociale complexe, fapt 
care necesită recurgerea și la alți factori de intervenție medico-
socială și spirituală. Prin urmare tratamentul implică un demers 
multidirecțional și are caracter de urgență   deoarece orice 
bătrân depresiv, chiar cu o depresie ușoară, poate 
fi considerat un sinucigaș potențial. Pacientul 
trebuie supravegheat permanent fie în 
mediul familial fie în cel instituțional, 
fără a fi ignorată tactica simulării 
unei pseudostări euforice adoptată 
de cei care și-au planificat 
suicidul.

Construirea unui climat 
psihologic, familial favorabil în 
care pacientul să se considere 
util și nu marginalizat, 
menținerea unei legături 
firești, afective, empatice cu 
membrii familiei, pregătirea 
psihologică pentru unele 
schimbări greu suportate, sunt 
absolut necesare. Demersul 
psihoterapeutic (terapia cognitiv 
comportamentală sau interpersonală, 
psihoterapia suportivă) este obligatoriu 
în toate formele de depresie și acesta este 
completat cu inserarea pacientului într-un program 
de activitate: gimnastică, plimbări, continuarea activității în 
familie, lectură, vizite, televizor, film, egoterapie, meloterapie ș.a. 
(fototerapia sub forma unor băi de lumină). 

Tratamentul bolilor cerebrale organice (afecțiuni vasculare, 
infecțioase, tumorale), al bolilor somatice (co-morbiditatile, 
cerebrovasculare, cardiovasculare, digestive, respiratorii, 
diabetul), reprezintă una din direcțiile terapeutice eficace în 
depresie. 

Abordarea farmacologică reprezintă unul dintre cele mai 
semnificative succese ale medicinii zilelor noastre, combaterea 
depresie dispunând de o vastă gamă de produse. Dintre agenții 
farmacologici utilizați în mod curent, inhibitorii selectivi 
ai recaptării serotoninei (SSRI), fluoxetina sau prozacul, 
fluvoxamina, sertralina, citalopram, paroxetina, par să aibe cel 
mai bun profil de siguranță în ceea ce privește apariția efectelor 
adverse. În practica geriatrică se mai pot folosi alături de 
antidepresivele serotoninergice ca mefazodone sau tianeptina 
(coaxil) sau dopaminergice ca amineprina, bupropiona și 
minaprina. Medicația antidepresivă este greu de suportat de unde 
rezultă o complianță negativă. Efectele acesteia apar tardiv, după 
zece, cincisprezece zile, ceea ce trebuie explicat bolnavului și 
familiei. în primele săptămâni, se poate accentua riscul suicidal, 
de aceea medicația nu se va lăsa niciodată pe «mâna bolnavului». 
Se va administra până la remisiunea depresiei și se va continua 
încă 3-4 luni după aceea, mai ales când au existat recidive.

Mânuirea antidepresivelor trebuie făcută cu mare grijă, 
operându-se ajustarea de vârstă a dozelor și manifestându-
se precauție la asocieri medicamentoase. Se vor avea în vedere 
contraindicațiile și efectele adverse ale antidepresivelor.  

Depresiile la vârstnici, mai ales melancolia de involuție 
răspund în cca. 80% din cazuri, în mod dramatic la terapia 
convulsivantă electrică (electroșocul), care s-a dovedit a fi cea mai 

eficace metoda pentru remiterea episoadelor depresive și 
a stărilor depresive cronice.

Remediile spirituale propuse împotriva 
depresiei (tristeții) își au sorgintea în 

îndemnurile Bibliei: nu lăsa întristării 
(depresia) sufletul tău și nu te 

chinui cu prea multă purtare de 
grijă (anxietatea). Îmbunează 

sufletul tău, potolește inima ta  
și gonește întristarea departe 
de tine, caci întristarea a ucis 
pe mulți. Pe lângă rugăciune, 
speranța în Dumnezeu și 
meditație la Cuvântul Lui, 

se recomandă acompanierea 
cu oameni spirituali (Jurca 

E., 2018), relaționarea cu un 
prieten de suflet, intim, dar 

cu calități duhovnicești mature, 
inclus în triada: eu, tu, El. Pentru că 

sănătatea sufletului se redobândește 
nu despărțindu-ne de oameni prin izolare 

socială, ci exercitându-ne în comuniune 
fraternă. 

În concluzie: 
l  creșterea lent progresivă a numărului persoanelor de vârsta 

a III-a, reprezintă apariția alături de numeroasele probleme 
gerontologice și a tulburărilor depresive, care ocupă un loc 
foarte important în patologia vârstnicului, 

l  factorii de risc depresogeni sunt aproximativ similari cu cei 
ce afectează adulții, dar efectele lor sunt mai reduse iar co-
morbiditățile organice (bolile cardiovasculare, bolile neoplazice 
s.a.) și psihiatrice, care limitează și ele activitățile cotidiene, 
reprezintă o trăsătură particulară, 

l  administrarea medicamentelor antidepresive în doze adecvate 
și pe o perioadă suficientă de timp, oferă cea mai bună șansă 
de vindecare, iar menținerea terapiei în doze corespunzătoare, 
asigură prevenirea recăderilor, 

l  alături de medicația antidepresivă, un rol important în terapia 
vârstnicilor depresivi îl au terapia psiho-socială, psihoterapia 
cognitiv-comportamental, suportul social și menținerea activă 
în comunitate, 

l  complianța slabă a depresivilor vârstnici determinată atât 
de lipsa suportului familial și de alți factori psiho-sociali, 
(pensionare, izolare socială, doliu s.a.) cât și de suferințele 
organice, consumul de alcool sau de droguri, precum și efectele 
indezirabile ale unor medicamente, constituie frecvent 
obstacole în procesul unei terapii adecvate. 

(Bibliografia se află la autori)
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