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Cânepa - Terapia succesului

 

Autor:
Anca Daniela 
RAICIU
Lector univ. dr Facultatea de Farmacie “TITU MAIORESCU”

Președinte 
Patronat PLANTA ROMANICA

P rima dată a fost cultivată în China. Din Asia Centrală a ajuns în Persia, iar de aici în Europa, în secolul VI î.Hr. a fost adusă de sciţi în zona Ucrainei şi până în Delta Du-nării, de unde s-a răspândit la triburile slave şi germanice, care o cultivă din  Antichitate. 
În anul 450  î.Hr. a fost  adusă din Asia  Mică la greci, apoi la romani şi gali. Lucilius şi Plinius menţionează planta în scrierile lor. Introdusă în America de Nord în secolele XVI şi XVII, iar  în America de Sud un  secol mai târziu. Principalele ţări cultivatoare de cânepă sunt: India, Pakistan, Turcia, Coreea, Rusia, România, Polonia, Ungaria,  Bulgaria. Nu solicită multă căldură, seminţele  germinând la  minimum  2 - 30C. Suportă bine îngheţurile târzii  la începutul perioadei de vegetaţie, apoi  devine sensibilă. Planta prezintă o rădăcină pivotantă, adâncă în sol până la 2 m, ramificată. 

Înfloreşte în lunile iulie – august, fructul este o nuculă rotun-dă sau  ovoidă, uşor comprimată. Denumirea științifică a câne-pei  Cannabis sativa, prezintă două subspecii, fiecare cu câte 2 varietăți: C. sativa subsp. sativa var. sativa, C. sativa subsp. sativa var. spontanea, C. sativa subsp. indica var. indica și C. sativa sub-sp. indica var. kafiristanica. Varietățile din subspecia sativa sunt utile pentru obținerea de fibre textile, iar cele din subspecia indi-ca sunt utilizate pentru obținerea marijuanei. Fitochimia canabi-sului este extrem de complexă, fiind identificați până în prezent mai mult de 480 de compuși. Responsabili pen-tru efectele psihoactive sunt compușii sub denumirea de cannabinoide, iar dintre aceștia cel mai important este tetrahidrocannabinolul (THC). THC se găsește în cantitate mare în rezina secretată de plantă, iar organele cu cea mai mare densitate de perișori secretori sunt inflorescențele femele.
Seminţele de cânepă  conţin grăsimi (33%), proteine (27,12%), substanţe extrac-tive neazotate (20,23%), celuloză brută (11,30%), apă (7,25%), cenuşă (4,07%). Uleiul din seminţe  de cânepă  se obţine prin presarea seminţelor de cânepă (Cannabis sativa) – fam. 

Cannabaceae. Este uleiul perfect echilibrat al naturii, deoarece  conţine raportul  ideal  de Omega 3:1 de Omega 6 şi Omega 3.  Uleiul din seminţe de cânepă presat la rece, conţine Omega 6 şi Omega 3 în raportul magic de 3:1, perfect pentru nevoile meta-bolismului  uman.  
Omega 3 menţine sănătatea cardiovasculară. Nu poate fi sintetizat de organism. Studiile sugerează că un consum de Omega 3 are o influenţă pozitivă asupra sănătăţii cardiovas-culare. Populaţiile cu un consum mare de acizi graşi Omega 3 sunt relativ protejate în faţa bolilor cardiovasculare şi a eveni-mentelor fatale datorate lor. S-a demonstrat că japonezii sau grecii,  pe lângă influenţele benefice ale stilului  de viaţă, au o rată scăzută a evenimentelor cardiovasculare şi datorită con-sumului apropiat de raportul optim pentru acizii graşi nesatu-raţi Omega 3 / Omega 6.      Acizii grași Omega 3 au un rol hipotensiv moderat. Mecanis-mele  posibile prin care acizii graşi Omega 3 ar putea reduce riscul cardiovascular sunt: scăderea trigliceridelor, reduc expresia unor molecule sanguine care influenţează leucocitele (molecule de adeziune), au rol antiinflamator, promovează relaxarea vaselor sanguine prin mecanisme intime precis demonstrate. Acizii grași Omega 3 au rol hipotensor moderat şi nu în ultimul rând, placa ateromatoasă deja existentă are o creştere întârziată. Acizii graşi nesaturaţi scad  colesterolul “rău, când înlocuiesc în dietă acizii  grasi saturaţi. Acizii Omega 3 și Omega 6 reduc activ nivelul colesterolului, sunt o sursă  consistență de clorofilă, constituie o rezervă considerabilă de fitosteroli şi fosfolipide, au un con-ţinut substanţial de Vitamina  E (100-150 mg/100g),  nu conțin acizi  graşi trans.Uleiul din seminţe de cânepă are cel mai înalt conţinut de grăsimi polinesaturate din-tre toate uleiurile vegetale.    Este indicat în reducerea colesterolului rău din sânge, reducerea tensiunii arteriale, menţine o inimă sănătoasă. Ajută la menţinerea sănătăţii şi elasticităţii membranelor celulare, mai ales a celule-lor nervoase, poate întări sistemul imunitar slăbit. Are 

Cânepa (Canabis sativa) este o plantă erbacee, anuală, unisexuat – dioică, cultivată, adeseori subspontană, originară din Asia Centrală. Se mai numeşte aldan de iarnă, cânipă, dudăi, durhaiu, haldani, haldaroi, pordici.
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Prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa:

În perioada 14-16 noiembrie 2019, are loc în Bucureşti Conferinţa Naţională 
de Farmacie, eveniment organizat de Colegiului Naţional al Farmaciștilor 
din România și Asociaţia Medicală Română. Cu această ocazie, am avut 
onoarea de a discuta cu domnul prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa, 
Președinte Colegiul Naţional al Farmaciștilor din România, care ne-a ofe-
rit mai multe informaţii despre conferinţă, despre proiectele pe care Co-
legiului Farmaciștilor le desfășoară precum și despre provocările la care 
sunt supuși farmaciștii în perioada actuală.

În perioada 14 – 16 noiembrie 2019, se va desfășura Conferinţa Naţională de Farmacie în cadrul căreia ve-ţi fi președinte. Vă rugăm să ne spuneţi care sunt așteptările dumneavoastră de la acest eve-niment?
Evenimentul acesta, din a doua jumătate a lunii noiembrie este o tradiţie pentru că avem peste 10 ani de când am simţit nevoia să organizăm o confe-

rinţă care să fie pentru farmaciști dar la care să fie invitaţi medici în audienţă dar și colegi medici care să ţină prezentări din sfera lor de activitate. Este o acoperire în integralitate a unor subiecte având puncte de vedere sau unghiuri de vedere diferite pe de o parte a medicului pe de altă parte a farma-cistului. De ce am simţit această nevoie de acum 10 ani? Pentru că am constatat că acel triunghi 

Profesia de farmacist 
a trecut de la rolul 
de a prepara 
medicamente 
în farmacie 
la acela 
de a comunica 
foarte bine cu pacientul
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Prof. univ. dr. Doina Drăgănescu:

În piaţa muncii 

este nevoie 

de farmaciști

Profesia de farmacist, atât în România cât și în alte state, presupune o 

pregătire universitară de lungă durată, iar farmacistul, pe parcursul între-

gii sale cariere trebuie să se perfecţioneze, pentru a putea oferi servicii 

de sănătate care să fie în concordanţă cu progresul știinţelor farmaceuti-

ce și cu necesităţile societăţii.

Farmaciștii urmează o facultate de cinci ani pentru a putea devenii 

profesioniști în domeniul sănătăţii și experţi în domeniul medicamentului.

Pentru a afla mai multe detalii în ceea ce privește pregătirea studenţilor 

de la spacialitatea Farmacie, am avut onoarea de a  discuta cu doamna 

prof. univ. dr. Doina Drăgănescu, Decan al Facultăţii de Farmacie UMF 

"Carol Davila", care ne-a oferit mai multe detalii despre pregătirea stu-

denţilor, proiectele universitare dedicate acestora precum și despre pro-

vocările actuale ale farmaciștilor.

În perioada 26-29 septembrie 2018 a avut loc la 

București, ediţia a XVI a Congresului Naţional de 

Farmacie. Care au fost cele mai importante teme 

aduse în discuţie și care au fost principalele conclu-

zii ale acestui eveniment?

Anul trecut, congresul pe care l-am organizat și 

la care au participat colegi din toată ţara a fost mai 

aparte din punctul meu de vedere pentru că s-a le-

gat de cei 95 de ani pe care facultatea i-a împlinit de 

la înfiinţare. Legat de ceea ce noi am gândit, a fost 

mai aparte datorită faptului că l-am avut ca invitat pe 

directorul muzeelor din București dl. Adrian Majuru, 

un partener drag nouă, care prin intervenţia dânsu-

lui atât la deschidere cât și ulterior, a dat o altă notă 

congresului, aducându-l într-un fel cu specificul Ro-

mâniei în evoluţia ei, nu doar profesional. Un alt lucru 

aparte a fost referitor la temele generale, care au fost 

aceleași cu cele de acum trei ani, încercând să vedem 

o evoluţie din punctul de vedere al cercetărilor între-

prinse, al opiniilor știinţifice care sunt în articole, nu 

ne-am dorit să modificăm temele ci să vedem ce este 

nou plecând de la ceea ce știam de la ediţia anterioa-

ră. Un alt lucru mai aparte a fost faptul că am avut un 

număr foarte mare de invitaţi străini care ne-au ono-

rat atât din partea asociaţiei europene a farmaciștilor 

de spital, practic invitaţii noștri străini ne-au onorat și 

profesional și uman.

Care sunt principalele proiecte în care este implicat 

UMF Carol Davila în ceea ce privește pregătirea vii-

torilor farmaciști?

Pot să vă spun că avem în derulare un proiect de 

dezvoltare instituţională care are ca principale linii 

etica și deontologia, dar este aplicat domeniului di-

dactic. Ceea ce ne-am propus prin acest proiect este 

să modificăm, să modernizăm, să îmbunătăţim mo-

dul în care se face transmiterea de cunoștinţe, să ne 

asigurăm prin toate mijloacele că acest lucru se face 

într-o deplinătate a corectitudinii și în acest sens am 

achiziţionat softuri specifice antiplagiat, aparatură 
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Prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa:

În perioada 14-16 noiembrie 2019, are loc în Bucureşti Conferinţa Naţională 
de Farmacie, eveniment organizat de Colegiului Naţional al Farmaciștilor 
din România și Asociaţia Medicală Română. Cu această ocazie, am avut 
onoarea de a discuta cu domnul prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa, 
Președinte Colegiul Naţional al Farmaciștilor din România, care ne-a ofe-
rit mai multe informaţii despre conferinţă, despre proiectele pe care Co-
legiului Farmaciștilor le desfășoară precum și despre evoluţia profesiei de 
farmacist de-a lungul anilor.

În perioada 14 – 16 noiembrie 2019, se va desfășura 
Conferinţa Naţională de Farmacie în cadrul căreia 
ve-ţi fi președinte. Vă rugăm să ne spuneţi care 
sunt așteptările dumneavoastră de la acest eve-
niment?

Evenimentul acesta, din a doua jumătate a lunii 
noiembrie este o tradiţie pentru că avem peste 10 
ani de când am simţit nevoia să organizăm o confe-

rinţă care să fie pentru farmaciști dar la care să fie 
invitaţi medici în audienţă dar și colegi medici care 
să ţină prezentări din sfera lor de activitate. Este 
o acoperire în integralitate a unor subiecte având 
puncte de vedere sau unghiuri de vedere diferite 
pe de o parte a medicului pe de altă parte a farma-
cistului. De ce am simţit această nevoie de acum 
10 ani? Pentru că am constatat că acel triunghi 

Profesia de farmacist 
a trecut de la rolul 
de a prepara 
medicamente 
în farmacie 
la acela 
de a comunica 
foarte bine cu pacientul
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dintre medic pacient și farmacist nu întotdeauna 
funcţionează corect și implicaţiile sunt importante 
fiindcă de multe ori deși medicamentul este bun, 
dacă nu se respectă o anumită schemă de adminis-
trare, o anumită schemă de asociere sau nu, cu alte 
medicamente, rezultatele pot fi diferite și lucrurile 
acestea se reflectă în starea de sănătate a pacien-
tului. Întotdeauna așteptăm luna noiembrie ca să 
ne reunim și să întărim acest lanţ important care 
înseamnă o comunicare eficientă în acest triunghi 
despre care vorbeam mai devreme.

Ce ne puteţi spune despre tema principală a con-
ferinţei “Probleme actuale (Original vs. Gene-
ric)”?

Știm cu toţii că în ultima perioadă au fost o se-
rie de neajunsuri în ceea ce privește existenţa unor 
medicamente pe piaţă datorită unor neajunsuri ge-
nerate de felul în care sunt stabilite preţurile me-
dicamentelor în România. Este important să știm 
că pentru toate deceurile ar trebui să avem alter-
native și acestea pot veni dinspre medicamentele 
generice. Cu bune și cu rele asistăm din păcate la 
lipsuri care în unele situaţii lasă descoperite o se-
rie întreagă de denumiri comune internaţionale iar 
pacienţii au de suferit pentru că găsesc din ce în ce 
mai rar o alternativă sau chiar deloc.

Cred că medicamentele generice sunt extrem de 
importante pentru că asigură pacienţilor cu boli 
cronice un tratament de lungă durată și care poa-
te acoperi în integralitate anumite variaţii ale unei 
denumiri comune internaţionale. Medicamentele 
originale asigură inovaţie întotdeauna, soluţii tera-
peutice noi dar pe măsură ce apar genericele efor-
turile producătorilor de originale se vor îndrepta 
spre găsirea altor molecule noi care să poată să 
acopere arii terapeutice mai puţin acoperite în mo-
mentul de faţă.

Care sunt principalele activităţi și proiecte pe 
care le desfășoară Colegiului Farmaciștilor din 
România în această perioadă?

În această perioadă Colegiului Farmaciștilor din 
România este preocupat pe de o parte de o serie 
întreagă de transpuneri legislative care au apărut 
în ultimul an și de o serie întregă de corecţii care 
trebuie făcute. Aici am în vedere un lucru despre 
care s-a vorbit destul de mult și anume colectarea 
medicamentelor expirate de la populaţie. Există 
o legislaţie, un ordin de ministru al sănătăţii dar 
nu este operaţional pentru că se vorbește că far-
maciile sunt obligate să preia medicamentele ex-
pirate însă nu se spune ce se face mai departe 
cu acest lucru. Avem o experienţă pozitivă orga-
nizată de către Colegiul Farmaciștilor filiala din 

Brașov care a organizat zilele trecute  o colectă 
de medicamente expirate în cartierele importan-
te din Brașov. În urma acestei acţiuni populaţia a 
înţeles cât este de importantă distrugerea medi-
camentelor într-o anumită filieră și nu aruncarea 
în apa de la baie care ajunge în pânza freatică. Cu 
această ocazie, cu ajutorul Primăriei din Brașov 
s-au colectat peste 500 de kg. de medicamente 
expirate. Ne dorim o generalizare, urmează o ast-
fel de acţiune și la Iași o acţiune similară și poate 
cu ajutorul Ministerului Sănătăţii să găsim o so-
luţie pentru acoperirea cheltuielor legate de dis-
trugerea acestor medicamente. Ele nu pot fi co-
lectate în farmacie, nu avem voie având în vedere 
regulile de bună practică farmaceutică, să luăm 
medicamente de la populaţie și să le introducem 
în depozitul nostru chiar dacă avem spaţiu pentru 
medicamentele expirate, ele sunt dedicate pen-
tru medicamentele care expiră în farmacie. Pe de 
altă parte Colegiul Farmaciștilor este preocupat 
de identificarea și cuantificarea serviciilor farma-
ceutice, se tot vorbește despre acest lucru, în ma-
joritatea ţărilor din Uniunea Europeană serviciile 
farmaceutice sunt recunoscute și plătite pe când 
în România se vorbește despre acest lucru dar nu 
se spune clar care sunt serviciile farmaceutice și 
cum se cuantifică. Există un grup de lucru care 
încearcă să identifice și să cuantifice acest lucru 
dar probabil va mai fi de durată. O altă preocu-
pare pe care o avem întotdeauna este cea legată 
de pregătirea farmaceutică continuă și acest lucru 
se întâmplă în fiecare an. Conferinţa de care vor-
beam la început face parte din acest plan anual 
de educaţie farmaceutică continuă, iar anul vii-
tor va fi Congresul Naţional de Farmacie, printre 
alte manifestări, care se va desfășura la Oradea la 
sfârșitul lunii septembrie.

Cum apreciaţi accesibilitatea pacienţilor români 
la noile terapii medicamentoase, în comparaţie 
cu pacienţii din ţările dezvoltate?

În ultima perioadă am asistat la o îmbunătăţire 
a atribuirii acestor medicamente, în sensul în care 
Ministerul Sănătăţii a făcut eforturi de a reintrodu-
ce pe lista medicamentelor care să aibă acoperi-
re și să fie decontate de casa de asigurări. Se mai 
constată anumite sincope dar cred că s-a îmbună-
tăţit accesul populaţiei la terapiile moderne.

Se află România în pragul unei crize a medica-
mentelor, aici mă refer la  menţinerea în farmacii 
a celor 71 de medicamente cu risc de dispariţie, 
multe dintre ele fără alternativă terapeutică?

Dacă ne uităm la ceea ce a comunicat Ministe-
rul Sănătăţii ar trebui să fim liniștiţi, în realitate nu 
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suntem liniștiţi pentru că 71 de medicamente în-
seamnă destul de mult iar unele dintre ele nu au 
alternative terapeutică. Din ultimele declaraţii ale 
doamnei fost ministru Sorina Pintea reieșea că nici 
Unifarmul nu ar trebui implicat în importuri pe ne-
voi speciale.

Eu cred că este o greșeală, cred că trebuie gă-
site soluţii alternative până când comisiile de spe-
cialitate ale Ministerului Sănătăţii pot stabili dacă 
anumite medicamente pot fi înlocuite cu altele ne-
fiind vorba de aceiași denumire internaţională. Eu 
cred că ar trebui să fie mai multă prudenţă atunci 
când facem niște afirmaţii și lăsăm pacienţii fără 
un număr important de medicamente care lipsesc 
și din cauză că ministerul nu a vrut să accepte o 
mărire de preţuri care era justificată. Din partea 
producătorilor există dosare care așteaptă să fie 
revizuite și nu s-a făcut acest lucru.

Care consideraţi că este specialitatea în care s-a 
facut cel mai mare salt din punct de vedere a no-
ilor molecule?

Mi-ar fi greu să vă spun, dar în general acolo 
unde au fost introduse molecule sau medicamen-
te biologice sau biosimilare. Am ales să vă spun 
despre reumatologie pentru că știu mai multe dar 
sunt și în oncologie și gastroenterologie, s-au făcut 
progrese destul de mari. Sunt mai multe arii tera-
peutice importante.

Puteţi să ne vorbiţi despre rolul noilor tehnologii 
în dezvoltarea claselor de medicamente?

Există mai multe perspective, pe de o parte dacă 
ne gândim la HTA care ar trebui să facă o evaluare 
corectă a noilor tehnologii și a avantajelor asupra 
îmbunătăţirii calităţii vieţii pacienţilor ar fi o abor-
dare, iar direcţia pe care se merge este aceea de 
dezvoltare a medicamentelor biologice și biosimi-
lare, utilizarea de nanotehnologii cu perspective 
destul de bune dar pentru care mai trebuie proba-
bil 10-20 de ani de acum încolo pentru a beneficia 
de aceste tehnologii noi care sunt ofertante din 
punct de vedere al mecanismelor de acţiune dar 
nu știm din punct de vedere al reacţiilor adverse, 
al felului în care organismul acceptă sau nu. Nu aș 
putea spune mai multe deocamdată despre acest 
lucru.

Puteţi să ne faceti un portret al farmacistului din 
zilele noastre? Pregătire, nevoi, rolul lui,  perso-
nalitate. Dar a farmacistului de mâine?

Este destul de interesantă evoluţia profesiei de 
farmacist. A fost una spectaculoasă în ultimii 30 de 
ani. S-a trecut de la rolul destul de important de a 
prepara medicamente în farmacie la acela de a co-

munica foarte bine cu pacientul, de a oferi o gama 
importantă de medicamente pe care industria far-
maceutică le-a realizat în ultimul timp. Ce am con-
stat în ultima perioada este că destul de mulţi co-
legi sunt bine ancoraţi și primesc toate provocările 
care vin dinspre noutăţi. Sunt mulţi care își menţin 
în continuare entuziasmul dar sunt și colegi care 
încep să numere de ce să nu te faci farmacist.

Din punctul meu de vedere decizia trebuia luată 
atunci când te-ai înscris la facultate pentru că se 
știa că este o facultate grea și ai de învăţat toată 
viaţa. Și un lucru extrem de important trebuie să 
iubești oamenii pentru că dacă  nu iubești oame-
nii nu te poţi face farmacist pentru că ei vin în 
farmacie ca la ultima speranţă sau soluţie sau îna-
inte de a merge la medic pentru confirmarea unui 
presupus diagnostic. Din acest punct de vedere 
implicarea farmacistului în îngrijirea pacientului 
trebuie să fie mai mult decât ceea ce se vede, adi-
că o eliberare a medicamentului în urma unei pre-
scripţii medicale.

Pe de altă parte suntem nemulţumiţi pentru că 
avem niște specializări obţinute în urma unor re-
zidenţiate și deocamdată numărul de angajări pe 
post de farmacist clinician în România este timid. 
Avem sute de colegi care au făcut specializarea 
dar nu și-au găsit un plasament ca farmacist clini-
cian în spital.

Există o directivă europeană în ceea ce privește 
calitatea serviciilor care arată necesitatea în-
cadrării secţiilor clinice cu farmaciști clinicieni. 
Sperăm că acest lucru se va întâmpla. Pe de altă 
parte există tendinţa ca posturi care au fost ocu-
pate de farmaciști să fie transformate atunci când 
farmacistul se pensionează în posturi de chimist, 
biochimist. Nu am nimic cu aceste profesii, dar 
atâta vreme cât avem o specializare de laborator 
farmaceutic, atâta vreme cât directiva europeană 
listează ca posibilităţi de lucru a farmaciștilor în 
laboratoare de analize medicale, de toxicologie, de 
controlul medicamentelor aceste posturi trebuie 
să revină farmaciștilor.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi o recoman-
dare pentru colegii dumneavoastră farmaciști 
care vor participa la Conferinţa Naţională de Far-
macie de anul acesta.

În  primul rând, mesajulul este unul de bucurie 
de a-i aștepta, de a-i întâmpina, de a participa 
la acest eveniment știinţific care este ultimul pe 
anul 2019, de a-i asigura de întreaga mea gratitu-
dine pentru ceea ce fac pentru pacienţi și pentru 
faptul că își respectă promisiunile în conformitate 
cu jurământul pe care l-au depus la intrarea în 
profesie.
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Prof. univ. dr. Doina Drăgănescu:

În piaţa muncii 
este nevoie 
de farmaciști

Profesia de farmacist, atât în România cât și în alte state, presupune o 
pregătire universitară de lungă durată, iar farmacistul, pe parcursul între-
gii sale cariere trebuie să se perfecţioneze, pentru a putea oferi servicii 
de sănătate care să fie în concordanţă cu progresul știinţelor farmaceuti-
ce și cu necesităţile societăţii.
Farmaciștii urmează o facultate de cinci ani pentru a putea devenii 
profesioniști în domeniul sănătăţii și experţi în domeniul medicamentului.
Pentru a afla mai multe detalii în ceea ce privește pregătirea studenţilor 
de la spacialitatea Farmacie, am avut onoarea de a  discuta cu doamna 
prof. univ. dr. Doina Drăgănescu, Decan al Facultăţii de Farmacie UMF 
"Carol Davila", care ne-a oferit mai multe detalii despre pregătirea stu-
denţilor, proiectele universitare dedicate acestora precum și despre pro-
vocările actuale ale farmaciștilor.

În perioada 26-29 septembrie 2018 a avut loc la 
București, ediţia a XVI a Congresului Naţional de 
Farmacie. Care au fost cele mai importante teme 
aduse în discuţie și care au fost principalele conclu-
zii ale acestui eveniment?

Anul trecut, congresul pe care l-am organizat și 
la care au participat colegi din toată ţara a fost mai 
aparte din punctul meu de vedere pentru că s-a le-
gat de cei 95 de ani pe care facultatea i-a împlinit de 
la înfiinţare. Legat de ceea ce noi am gândit, a fost 
mai aparte datorită faptului că l-am avut ca invitat pe 
directorul muzeelor din București dl. Adrian Majuru, 
un partener drag nouă, care prin intervenţia dânsu-
lui atât la deschidere cât și ulterior, a dat o altă notă 
congresului, aducându-l într-un fel cu specificul Ro-
mâniei în evoluţia ei, nu doar profesional. Un alt lucru 
aparte a fost referitor la temele generale, care au fost 
aceleași cu cele de acum trei ani, încercând să vedem 
o evoluţie din punctul de vedere al cercetărilor între-
prinse, al opiniilor știinţifice care sunt în articole, nu 

ne-am dorit să modificăm temele ci să vedem ce este 
nou plecând de la ceea ce știam de la ediţia anterioa-
ră. Un alt lucru mai aparte a fost faptul că am avut un 
număr foarte mare de invitaţi străini care ne-au ono-
rat atât din partea asociaţiei europene a farmaciștilor 
de spital, practic invitaţii noștri străini ne-au onorat și 
profesional și uman.

Care sunt principalele proiecte în care este implicat 
UMF Carol Davila în ceea ce privește pregătirea vii-
torilor farmaciști?

Pot să vă spun că avem în derulare un proiect de 
dezvoltare instituţională care are ca principale linii 
etica și deontologia, dar este aplicat domeniului di-
dactic. Ceea ce ne-am propus prin acest proiect este 
să modificăm, să modernizăm, să îmbunătăţim mo-
dul în care se face transmiterea de cunoștinţe, să ne 
asigurăm prin toate mijloacele că acest lucru se face 
într-o deplinătate a corectitudinii și în acest sens am 
achiziţionat softuri specifice antiplagiat, aparatură 
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specifică atât pentru partea de monitorizare a pro-
cesului didactic a acestei instalaţii de tele-voting cu 
softuri specifice cât și aparate care sunt utile în mai 
buna vizionare a informaţiilor în momentul în care 
sunt transmise.

Cât de greu este din punct de vedere al pregătirii să 
ajungi farmacist în România? Cât este de anevoios 
acest parcurs?

Depinde de fiecare dintre noi, parcursul profesio-
nal se bazează pe pregătirea proprie. În funcţie de 
ceea ce ai ca nivel de cunoștinţe fundamentale care 
stau la baza celor ce vor veni din punct de vedere al 
pregătirii de specialitate, aici se poate creea echilibru 
- dezechilibru între greu și ușor. Ceea ce pot spune 
este că, este un parcurs foarte complex, aș zice că 
nu are egal cu nici o altă profesie pentru că în fa-
cultăţile de farmacie din ţară există o împletire între 
noţiunile teoretice și ceea ce se întâmplă în laborator. 
Absolvenţii facultăţilor de farmacie sunt pregătiţi în 
cei 5 ani pentru a se putea adapta unor cerinţe foarte 
diverse. Mă refer, la faptul că ei ar putea lucra cu suc-
ces în farmacii de comunitate sau spital, pot lucra în 
companii multinaţionale, în agenţii de reglementare, 
pot lucra în laboratoare de cercetare perfect adap-
taţi. Sigur sunt necesare supraspecializări, adaptări 
ale cerinţelor pentru domeniu dar, pentru început au 
toate instrumentele.

Sunt studenţii dispuși să rămână în ţară sau se gân-
desc să plece imediat după finalizarea studiilor?

Sunt dispuși să rămână în ţară cu o rată foarte mare 
dacă este să comparăm cu ceea ce se întâmplă cu 
tinerii medici. Farmaciștii au avut o perioadă, acum 
10 ani, când au avut un astfel de elan, dar acum nu. 
Acum îi văd mai interesaţi să crească paleta domeni-
ilor de activitate aici faţă de ideea de a pleca în altă 
ţară. Merg pentru a învăţa, merg pentru programe de 
masterate care nu sunt la noi, dar nu este în niciun 
caz un șuvoi de oameni care să plece din ţară.

Care este impactul amânării examenului de rezi-
denţiat din acest an? În ce fel se va resimţi această 
amânare în piaţa resurselor umane din  piaţa farma-
ceutică?

Nu cred că în piaţa muncii se va resimţi. Pentru ei 
în mod direct, pentru absolvenţii care își doresc să 
participe la concurs. Pentru ei este o amânare un pic 
neplacută că în loc să susţină concursul la mijlocul lu-
nii noiembrie mai amână o luna. Este o amânare care 
la nivel naţional nu va avea un impact important sau 
cel puţin eu nu îl pot estima acum.

Care ar fi principalele neajunsuri cu care se confrun-
tă farmaciștii în perioada actuală? Putem vorbi des-
pre o lipsă a personalului în această specialitate?

Nu. Este foarte interesant, în piaţa muncii este 
nevoie de farmaciști. Ca număr de absolvenţi, de 
farmaciști, la nivelul României stăm foarte bine, 
avem peste 23.000 arătau ultimele cifre de la co-
legiul naţional. Ceea ce se întâplă însă, și este ceva 
nou, este vorba despre o reorintare profesională a 
lor. Își doresc mai mult decât farmacia comunitară. 
Dacă acum 10 ani farmacia comunitară era numă-
rul unu în preferinţe, acum topul este mai greu de 
făcut pentru că sunt mult mai dispersaţi. Ei caută 
cu adevărat să vadă care ar fi domeniul în care ar 
putea lucra și cu plăcere și cu  eficacitate și profe-
sionalism.

Ce ne puteţi spune despre prezenţa noilor tehnolo-
gii, a imprimantelor 3D în piaţa farmaceutică pre-
cum și de impactul acestora în dezvoltarea noilor 
medicamente?

Abia așteptăm să vedem care este impactul impri-
mantelor 3D pentru că la nivel mondial există un inte-
res crescând. Să spunem că ultimul curent este cel al 
terapiei personalizate, iar imprimantele 3D cu speci-
fic farmaceutic, se încadrează perfect în această ten-
dinţă pentru că ar fi finalul unei căi în care se pleacă 
de la structura genetică a bolnavului personalizând în 
funcţie de aceasta tratamentul pentru el.

Ce modificări ar trebui aduse legislaţiei actuale 
pentru a veni în întâmpinarea farmacistului?

Sunt câteva lucruri care nu sunt deloc complicate, 
pentru că ce ar fi benefic pentru profesie este de 
fapt o reintegrare din punct de vedere legislativ a 
farmaciștilor în domenii pentru care ei sunt pregătiţi.

Primul lucru care îmi vine în minte este cel legat 
de faptul ca îi pregătim având specialitate de labo-
rator farmaceutic dar, conform legii este complicat 
să îi angajăm pe farmaciști în laboratoarele de ana-
liză medicală deși și în facultate fac laborator clinic 
după care sunt pregătiţi pe deplin să lucreze, cunosc 
foarte multe lucruri însă din cauza acestor lipsuri în 
legislaţie devine imposibil să îi angajăm în activităţi 
în care ei au fost și sunt perfecţi pentru laboratoa-
rele de analiză care acum sunt atât de prezente în 
companiile private.

Probabil o soluţie ar fi un dialog direct cu re-
prezentanţii colegiului farmaciștilor, cu organizaţia 
noastră profesională și cu factorii legislativi ast-
fel încât să putem vedea care sunt locurile în care 
farmaciștii se pot regăsi.

În încheiere aveţi un mesaj pe care doriţi să-l trans-
miteţi viitorilor farmaciști, actuali studenţi ai facul-
tăţii pe care o conduceţi?

Să aibă încredere că tot ceea ce învaţă chiar dacă 
pare mult și greu este util iar dacă vor avea răbdare 
vor primi ceea ce așteaptă. 
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ProHumano+
Un nou brand, o nouă viziune

SpineDinamic este un produs inovator, bazat pe o formulă uni-
că, 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.  De multe ori, compo-
nenta neuropată rămâne neidentificată şi netratată, întrucât par-
acetamolul şi antiinflamatoarele nesteroidiene nu au efect asupra 
acestuit tip de durere.(1)

În compoziția produsului SpineDinamic regăsim vitaminele 
B1, B6 şi B12, recunoscute pentru rolul neurotrofic și neuropro-
tector, precum și vitamina D3. Cercetările recente au evidențiat 
rolul vitaminei D3 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 monofo-
sfat care, la nivelul sistemului nervos periferic, intervin în proce-
sul natural de regenerare a nervilor și combat durerea neuropată. 

SpineDinamic este util pacienţilor cu durere neuropată la ni-
velul coloanei vertebrale (pacienţi cu discopatie sau după operaţia 
de hernie de disc), pacienţilor cu nevralgie de trigemen, nevralgie 
intercostală, nevralgie post-herpetică, sindrom de tunel carpian, 
precum şi pacienţilor cu polineuropatie periferică (diabet zaha-
rat, alcoolism).  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 Hepa-
toDefense capsule, destinat adulților și HepatoDefense sirop, des-
tinat uzului pediatric. Aceste produse au la bază ingredientul ino-
vator PHOSPHOcomplex™*, ce combină silibina şi fosfatidilcolina 
sub formă de fitozomi.  Silimarina şi principalul său ingredient ac-
tiv, silibina, au liposolubilitate scăzută, cu o rată de absorbţie din 
tractul gastro-intestinal de 20-50%.(2,3)  Fosfatidilcolina este mo-

Autor:
Dr. Luminița 
Paraschiv,
Medical Affairs 
Manager Prisum

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.

leculă 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. 
Silibina fitozomală manifestă, astfel, o biodisponibilitate de 10 ori 
mai mare față de silibina simplă (4), iar HepatoDefense are o eficaci-
tate superioară produselor pe bază de silimarină.

HepatoDefense capsule 
este util pacienţilor cu he-
patită virală acută sau cro-
nică, cu boala ficatului 

gras non-alcoolic, cu boala hepatică alcooolică sau celor care ur-
mează tratamente potenţial hepatotoxice. Doza recomandată 
este de o capsulă pe zi.

HepatoDefense sirop conţine, pe lângă PHOSPHOcom-
plex™*, extracte de muşeţel, de cicoare şi de anghinare, plus 
vitaminele C şi E, cu rol dovedit în protecţia hepatică. Doza reco-
mandată 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 comba-
terii bolii artrozice, ArtroDinamic, sub formă de plicuri. Acest 
produs combină beneficiile glucozaminei, colgenului hidrolizat 
şi ale acidului hialurionic cu cele aduse de vitamina C şi de ex-
tractul de fructe de Terminalia chebula. ArtroDinamic are rolul 
de a stimula regenerarea cartilajului şi de a împiedica distrugerea 
acestuia.

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 
etiopatogenia diverselor boli, precum şi noi soluţii terapeutice, este 
salutară apariţia unor produse bazate pe rezultatele acestor cercetări.
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Alternative Medicine Review Volume 16, Number 3, 2011
3.  The Bioavailability and Pharmacokinetics of Silymarin SMEDDS Formulation Study in Healthy 
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4.  Comparative pharmacokinetics of silipide and silymarin in rats - Morazzoni P., Montalbetti A., 
Malandrino S., Pfferi G. - Eur J Drug Metab Pharmacokinet 1993;18:289-297.

*PHOSPHOcomplex™ este o marcă înregistrată Gnosis.

** cu 30% silibină

Durere nociceptivă –
stimularea receptorilor

din articulații, mușchi, oase, piele. 

Durere neuropată – 
afectarea nervilor spinali

Durerea
de spate
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Farmacia - cabinetul 
informării medicale
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D e ce fac toate astea? Din trei motive principale: 
primul meu loc de munca a fost într-un depozit de 
medicamente (am lucrat cu farmacii din aproape toată 

țara) și am înțeles încă de atunci că un farmacist bine pregătit 
poate salva vieți; am înființat o companie de comunicare 
medico-socială (acum zece ani) având ca și strategie informarea 
medicală corectă și onestă a publicului larg  (prin acțiuni directe 
către publicul larg și prin proiecte adresate cadrelor medicale) 
– pentru că un pacient care știe ce să dea și ce să ceară este cel 
mai important barometru al calității serviciilor medicale și 
în al treilea rând, pentru că, așa cum spun de ani de zile, cred 
în continuare că tot mai mulți oameni se vor adresa direct 
farmacistului, înainte de a vizita medicul. 

Selectez cât pot de bine farmaciștii pe care îi promovez. 
Îmi plac oamenii care își fac bine partea lor, oamenii curioși, 
implicați și curajoși. 

Farmacia poate fi mult mai mult decât spațiul în care se vând 
sau se eliberează medicamente. Am folosit ambele variante 
pentru că așa consider că este corect. Unele persoane chiar vând 
și atât. Fac targete de vânzări, zâmbesc cu “porția” și au scuze 
lejere la îndemână (medicul decide, patronul decide, statul 
decide, planeta decide, oricine altcineva decide pentru mine). 
Pacienții-clienți sunt niște meteoriți care cad întâmplător pe 
lângă ei. Sunt buni dacă au bani să cumpere “la liber”, sunt un 
pic mai puțin buni dacă vin cu rețete și destul de deranjanți dacă 
vor ceva preparat în farmacie. Consumă timp și energie. Unii 
mai au și inițiative reprobabile pun întrebări. 

Dincolo de această “populație” care își face cumva “partea ei”, 
de vânzare de medicamente și cam atât, sunt Ceilalți Farmaciști. 
Absolvenți de facultate (grea și provocatoare, dacă este făcută cu 
drag cu profesie, dacă se caută mentori de la care să poți învăța, 
daca nu încerci să treci examenele cu nota minimă), încep să 
lucreze într-o lume reală, pentru care au fost mai mult sau mai 
puțini pregătiți. Și apoi totul depinde de ei. Și unii ajung să facă 
lucruri de apreciat, pe care personal, le consider excepționale. 

Cum aleg eu farmacia? De fapt, aleg omul din farmacie, nu 
farmacia. 

E simplu. În primul rând, îmi place să știu cu cine discut, 
dacă e farmacist sau asistent de farmacie și cum se numește. 
În al doilea rând, e ușor să îmi dau seama cât de mult îi pasă. 
Despre orice mă interesează (cu foarte mici excepții), se va 
strădui să îmi dea informații.  Aici sunt mai multe nuanțe. Să 
presupunem că am o boală cronică și că merg să cumpăr alte 
produse față de cele de care am nevoie pentru boala de bază. 
Farmacistul îmi va spune dacă este în regulă să combin acel 
produs cu ceea ce iau deja, cum, cât, când să iau, la ce alimente 
să am grijă, la ce simptome să fiu atentă dacă apar (pentru că el 
știe care sunt cele mai frecvente reacții adverse). Mai mult decât 
atât, farmacistul știe mai bine decât oricine dozele corecte și 
felul în care interacționează medicamentele între ele și poate 
fi cel care îmi salvează viața la propriu.  Se poate întâmpla să 
cumpăr ceva pentru o persoană care are diabet (de exemplu, un 
sirop de tuse). Îmi place că mă întreabă despre asta.  Se numește 
anamneză farmaceutică și este un semn de respect să îi dau 
detalii. Poate am nevoie de un tratament pentru o escară pentru 
o persoană imobilizată la pat de mulți ani. Îmi place că îmi cere 
detalii (chiar și o poză cu rana respectivă, dacă am) și apoi, 
pentru că are multe variante și nu e sigur, sună producătorul și 
cere informații. 

În general vorbind, farmaciștii pe care îmi e drag să îi promovez 
cunosc bine cu ce se ocupă medicii de diferite specialități și 
fac echipă cu ei, de pe poziții de egalitate. Sunt la curent cu 
produsele lansate recent, cu aparatura nouă din cabinetele și 
spitale din zona în care este farmacia și nu numai și dau mai 
departe informația. Știu că există asociații de pacienți și atunci 
când vine în farmacie un pacient oncologic, îi pot da detalii 
despre cei asemenea lui, care îl pot ajuta pe plan psihologic și 
social. Știu care sunt drepturile și obligațiile pacienților și care 
sunt instituțiile la care trebuie să apeleze când au nevoie de un 
certificat de handicap sau când e vorba de un caz de consum 
de droguri sau de violență domestică. Farmaciștii “altfel” sunt 
cei care pun și își pun întrebări și discută cu reprezentanții 
companiilor farmaceutice la un alt nivel, despre avertizări ale 
EMEA sau ANMDM sau ale INSP.

Lucrez de zeci de ani cu dvs, farmaciştii. Fac inter-
viuri cu dvs, organizez evenimente în cadrul cărora 
vă încurajez să vă spuneţi punctul de vedere, să vă 
faceţi curaj să ţineţi prezentări în public,  să scrieţi 
articole, să faceţi echipă cu cadre medicale de alte 
specialităţi şi mai ales, să vă diferenţiaţi prin servi-
ciile pe care le oferiţi pacienţilor. 
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Se informează de la colegiile locale, naționale sau de pe rețele 
sociale în ceea ce privește noutățile, fie că e vorba de RENV sau 
de RBPF sau de investigații noi pe care le pot recomanda direct 
medicii de familie și dau mai departe informațiile către colegi 
și pacienți. 

Farmaciștii care își doresc să promoveze farmacia în care 
lucrează pot face asta cel mai bine promovându-se pe ei. 
Modalitățile de promovare sunt multiple. Pot scrie articole, pot 
da interviuri, pot face materiale de informare pentru pacienți, 
pot organiza evenimente de informare pentru pacienți. Cel mai 
bine ar fi să lege evenimentele de campaniile pe care le derulează 
alte instituții, companiile farma, DSP, spitalele, etc. De exemplu, 
dacă există o campanie de informare pe tema vaccinării la copii, 
un farmacist se poate întâlni cu familiile copiilor și le poate 
da informații despre acest subiect. Dacă există promovare 
puternică pe TV în legătură cu probioticele, farmacistul poate 
face informare pe tema aceasta, pentru că sunt multe de spus 
în legătură cu administrarea probioticelor simultan sau post-
tratament antibiotic,  tipuri de probiotice, etc. 

Tot ceea ce am scris anterior se face în România. Sunt mulți 
farmaciști care prepară încă, sunt foarte mulți farmaciști bine 
pregătiți în domeniul nutriției sau dermatocosmeticelor. Cât 
privește farmacistul de spital și farmacistul clinician, sunt două 
categorii în care am foarte multă încredere că pot închide cu 
succes cercul comunicării integrate echipa medicală-pacient. 
Dacă sunt lăsați. 

Sunt farmaciști pasionați de homeopatie sau de fitoterapie. 
Cunosc un farmacist care oferă servicii privind tratamentul 
pacientului (“analiza dosarului medical, reevaluarea 
tratamentului, identificarea și rezolvarea interacțiunilor / 
reacțiilor adverse, plan terapeutic individualizat, administrarea 
corectă a medicamentelor etc.), inclusiv consiliere privind 
modificarea stilului de viață (suprapondere, obezitate, diabet 
zaharat, renunțare la fumat etc”.)

O categorie de farmaciști care îmi sunt foarte dragi sunt cei 
care se întâlnesc și discută cu pacienții subiecte “tabu” și nu 
numai, fie în spații speciale, fie la ei în birou. 

Mă bucur să pot spune că sunt farmaciști care direcționează 
pacienții oncologici - pe care îi cunosc bine și cărora le sesizează 
modificările de comportament- către psiholog sau psihiatru, 
ajutând astfel la tratarea depresiei. Mi-aș dori ca tot mai multe 
companii farmaceutice să “rupă rândurile” și să comunice și cu 
farmaciștii, chiar dacă promovează RX-uri.

Farmacia este locul în care intră probabil cele mai multe 
persoane sănătoase sau cu o problemă de sănătate. Ca atare, 
poate fi cu siguranță, dacă se dorește asta, unul dintre cei mai 
importanți vectori de comunicare. În alte țări, sunt farmaciști 
plătiți pentru servicii farmaceutice, cum ar fi renunțarea la 
fumat sau diferite campanii de screening. Poate fi o soluție 
elegantă de creștere a nivelului de informare medicală, a 
gradului de prevenție și a percepției asupra acestei profesii. 

Farmaciștii termină o facultate, cu o notă mai mică sau mai mare. 
Ca în orice profesie, sunt mai mult sau mai bine pregătiți. Este în 
regulă până aici. La fel de în regulă este însă ca, atunci când sunt 
depășiți de o situație, să ceară sfatul altor colegi. Cred că supra-
asumarea va fi tot mai riscantă, în condițiile în care acuzațiile de 
malpraxis sunt tot mai prezente și există deja cazuri de farmaciști 
care au de plată sume foarte mari. Până la urma, cel care semnează, 
răspunde. Cât privește reclamele TV care îndeamnă privitorii să 
citească prospectul cu atenție și să întrebe medicul sau farmacistul, 
cred că ar fi util ca firmele care marchetează acele produse să dea 
farmaciștilor și medicilor toate informațiile esențiale și să lase datele 
persoanei de la care pot afla mai multe, pentru că acea persoană nu 
coincide, în cele mai multe cazuri, cu reprezentantul medical care 
vizitează farmacia sau cabinetul. 

Indiferent de locul în care profesează, un farmacist care își 
face bine partea lui merită tot respectul și aprecierea, iar de la 
mine și colegii mei le va avea mereu. 

Sunt sigură că această profesie va câștiga tot mai multă 
încredere, pe măsură ce se va atinge masa critică a farmaciștilor 
care știu ce fac și aceștia se vor “arăta”/vor fi “arătați” lumii,  
mult mai mult decât se întâmplă acum.

Felicitări Jurmed – Jurnalul de sănătate pentru tot ce faceți 
pentru farmaciști!







1 comprimat:
3 BENEFICII

Complianţă şi toleranţă foarte bune1,4

Posologie simplă datorită dozei optime 
de diosmină2,3

Administrare uşoară

CONFORT ÎN UTILIZARE

100% produs în Franţa

Prezenţă internaţională4 

Diosmină pură (fără hesperidină)

CALITATE

Poate fi  folosit în toate stadiile CEAP*

AMELIORARE

Ameliorarea simptomelor BVC1,2

Impact pozitiv asupra  activităţii zilnice1 

comprimat
pe zi
1

Fişa informativă este disponibilă la stand
Tratamentul simptomelor insufi cienţei venoase cronice.

1.   M. CAZAUBON, C. BAILLY, E. DUCROS, S. LANCRENON – Acceptabilitate, efi cacitate şi siguranţă ale două forme farmaceutice de diosmină 600 mg, 
la pacienţii cu boală venoasă cronică: un studiu randomizat, comparativ, multicentru. Angiologie, 2011, vol. 63, n°2:69-75 
2. Sumar al caracteristicilor produsului: Phlebodia® 600 mg comprimate fi lmate. 
3.  J. J. Thebault – Studiul efectului diferitelor doze de diosmină asupra complianţei venoase şi a rezistenţei capilare. 1979, Raport de farmacologie 
clinică - Groupe Innothera
4. Raport actualizare periodică siguranţă - 2017 (martie 2010 - martie 2017). 

Acest material promoţional se adresează specialiştilor din domeniul sănătăţii. Produs medicinal eliberat fără prescripţie medicală.







FARMACIE32

ARTICOLE DE SPECIALITATE

32

GAMA “POLYGEMMA RESPIRATOR” - 
complexe gemoterapice cu acțiune la nivel respirator 

Autor:
Dr. Monica 
Spînu,
medic specialist 
Medicină 
de familie – 
Cluj-Napoca
www.
gemoterapie.ro

D in gama “Polygemma” vă prezint câteva produse naturale 
ce pot fi recomandate pentru întărire imunitară, precum 
și pentru a interveni la primele semne de dezechilibre 

apărute la nivel respirator.
POLYGEMMA 17 – IMUNITATE creşte puterea de apărare a 

organismului, produsul fiind recomandat înainte şi în timpul pe-
rioadelor cu risc crescut de îmbolnăvire. Ajută și la ameliorarea 
simptomelor din răceli și stări gripale, la reducerea recidivelor și 
de asemenea susţine refacerea organismului în convalescenţă.

Efectele sunt date de combinaţia de extracte gemoterapice de 
Cătină, prin aportul de vitamine şi minerale, creşte rezistenţa or-
ganismului, tonifică sistemul nervos, Porumbar, ca tonic, stimu-
lent în condiții de debilitate, scurtând perioada de convalescență, 
Măceş, cu acțiune antiinflamatoare, antialergică şi vitaminizantă 
şi suc de Echinacea purpurea, cunoscut pentru efectul imunosti-
mulator, antibacterian, antiviral. 

POLYGEMMA 5 - CAVITATE BUCALĂ, GÂT susţine sănăta-
tea cavităţii bucale şi a gâtului prin stimularea apărării organis-
mului, fiind o formulă fito-gemoterapică din extracte gemotera-
pice de Viţă de vie, Măceş, Afin și suc de Echinacea purpurea.

” Roșu în gât” este unul dintre cele mai frecvente diagnostice 
din sezonul rece. Polygemma 5 realizează un triplu efect: antiin-
flamator, dezinfectant și antibiotic, eficient în majoritatea cazu-
rilor de infecții la nivelul cavității bucale-gât (bacterii, inclusiv 
temutul Streptococ, viruși). La acestea se adaugă efectul vitami-
nizant și antioxidant realizând concomitent o creștere generală a 
capacității de apărare a organismului. Formula gemoterapică este 
completată cu sucul de Echinacea purpurea.

POLYGEMMA 4 – SINUSURI combină efectele extractelor 
gemoterapice de Coacăz negru, Carpen, Arin negru şi Mesteacăn 
pufos, ce și-au dovedit eficiența asupra simptomelor neplăcute 
din răcelile care afectează sinusurile. 

Acțiunea produsului este multiplă: efect antiinflamator și cica-
trizant la nivelul mucoasei nazale și sinusale; intervine atât asu-
pra germenilor de la nivelul mucoaselor cât și asupra colecțiilor 
adunate în cavitatea sinusală, zonă unde antibioticele penetrează 
mai greu (e nevoie de antibiotice cu spectru larg, în doze mari); 

concomitent oferă acțiunea de drenaj ajutând organismul să se 
debaraseze de toxinele acumulate în timpul infecției și a trata-
mentului antibiotic; de asemenea are efect antialergic și de creş-

Toate aceste calități recomandă produsul Polygemma 4 în 
majoritatea infecțiilor de căi respiratorii, ca tratament de debut; 
dacă infecția este gravă și este nevoie de tratament antibiotic, de 
asociat Polygemma 4 pentru completarea acțiunii antibioticului 
și combaterea efectelor adverse generate de acesta.

POLYGEMMA 3 - TUSE este o combinație de extracte gemote-
rapice din Carpen, Călin și Caprifoi negru, ce ajută la ameliorarea 
tusei (seacă sau productivă). Produsul gemoterapic este eficient 
pe mai multe ”mecanisme” tusigene: scade inflamația la nivelul 
mucoaselor respiratorii (antiinflamator); repară  zonele lezate de 
germeni (cicatrizant); reglează tonusul bronșic (efect bronhospas-
tic); efect antialergic la nivelul căilor respiratorii; efect drenor fa-
vorizând eliminarea mucusului (expectorant, decongestionant 
bronșic, mucolitic); stimulează organismul pentru eliminarea 
toxinelor de la nivelul căilor respiratorii. Poate fi utilizat în toate 
afecțiunile respiratorii însoțite de tuse, sau când, după o infecție 
respiratorie, rămâne o tuse restantă, rebelă la alte tratamente.

POLYGEMMA 16 – PLĂMÂNI este o formulă gemoterapică 
care susţine activitatea pulmonară, putând însoți tratamentul 
medicamentos în afecțiuni pulmonare. Combină extracte gemo-
terapice de Alun, Castan comestibil şi Mur, ajutând la refacerea 
elasticităţii ţesutului pulmonar, creşte capacitatea respiratorie, 
are efect antispastic, antiinflamator şi cicatrizant la nivel pulmo-
nar și stimulează producerea de globule roșii. Produsul poate fi 
recomandat și pentru acţiunea de eliminare a cataboliţilor toxici 
la nivel respirator, pentru susţinerea pulmonară la fumători şi 
persoane expuse la noxe respiratorii profesionale.

Sănătatea este o stare de echilibru care poate fi tulburată atât 
din exterior (condiții climatice, organisme patogene, stil de viață) 
cât și din interior (starea interioară, agitația, descurajarea etc.). De 
aceea, este de dorit să sfătuim pacienții să își cunoască organis-
mul, să îl fortifice când este nevoie, să îi cunoască limitele și să îl 
protejeze. 

Virozele respiratorii sunt diagnostice frecvente ale 
adulţilor şi copiilor. Importanţa prevenţiei, în aces-

-
dicului şi a farmacistului să o promoveze, dar şi a 
pacientului să se informeze şi să abordeze un stil 
de viaţă sănătos.
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Flammingo - pasărea focului

 

Autor:
Dr� Sorin 
GODEANU 
Laboratoarele 
Elidor
tel:0740167649

Un instrument pentru combaterea inflamaţiei, în general, a bolilor reumatice, 
dar şi a statusului post-trauma, în special, necesită o acoperire majoră a 
mediatorilor inflamatori din spaţiul biologic afectat.

După o experiență îndelungată în elaborarea produselor cu orizont antiinflama-
toriu, care și-au dovedit viabilitatea terapeutică incontestabilă (Mobil Gel, Kinetic

Gel, Ortogel, etc) am realizat un produs care beneficiază de sinergia factorilor 
componenți, aceștia inactivând un evantai întins de mediatori inflamatori produși 
în situațiile cele mai diverse, de la traume (contuzii, entorse, luxații, politraume) până 
la inflamații produse în cadrul bolilor reumatice mai mult sau mai puțin agresive.

Un astfel de produs este FLAMMINGO (PASĂREA FOCULUI) alcătuit din nămol 
sapropelic, soluție salină și un cocktail fitoterapeutic.

Nămolul sapropelic este un material organic format sub influența proceselor 
biologice, microbiologice și fizico-chimice având un conținut organic de peste 10%. 
Acest nămol sapropelic este de culoare neagră bogat în hidrosulfură de fier, aspect 
plastic-unsuros și se găsește pe fundul apelor sărate, având ca origine acțiunea 
microorganismelor asupra florei și faunei din bazinul acvatic la care se asociază 
substanțe minerale sau anorganice. Flora este constituită din alge, de tip micro și/
sau macrofit, în care predomină Cladophora cristalina, iar fauna este reprezentată de 
Artemis Salina. Nămolul este relaxant, stimulează circulația sanguină, perioada de 
cură fiind de 15-20 de zile prin aplicații de nămol pe suprafețele cutanate care conduc 
la reechilibrarea organismului.

Sambucus Ebulus (Boz) planta folosită în medicina tradițională din bazinul Mării 
Caspice și al Mării NegreCivilizația Persană, are acțiune antiinflamatorie și antino-
ciceptivă prin acidul clorogenic și ursolic, ebulina, polifenoli antociani. Compușii 
fitochimici antociani, fitosteroli, flavonoizi, fenoli, triterpene, glicozido-iridoide, 
acid cafeic intervin salutar în calmarea durerilor articulare. Ebulina prin inhibarea 
sintezei proteice este activă în artrita reumatoidă, febră, infecții, sindroame dureroase, 
inflamații articulare, fracturi. Fenolii si polifenolii au activitate antioxidantă asigurând 
protecție contra stresului oxidativ.

Arctium Lappa (Brusture) are activitate antioxidantă, antiinflamatorie, elimină 
metalele grele din corp, drenează și elimină toxinele. Are ingredienți activi: tanini, 
arctigenin, arctiina, acid cafeic, acid clorogenic. Efectul antiinflamator se obține prin:

1. inhibiția Nitric Oxide Synthase (iNOS) si a productiei de NO 2. supresia de 
citokine preinflamatorii

3. inhibiția factorului nuclear Kappa Beta (NF-Kbeta)
4. activarea enzimelor antioxidante
5. anihilare radicali liberi.
Extractul de Brusture are efect de antiinflamator prin inhi-
barea degranulării și eliberării de cysteinyl-leukotriena (CysLTs)

Cys-LTs sintetizează mediatorii inflamatori histamina și prostaglandine, prin 
urmare blocarea de Cys-LTs este privită ca blocarea inflamației.

Lappaol, Diarctigenina, Arctigenina inhibă producerea de NO. Producția exce-
sivă de NO este prezentă în bolile inflamatorii: bolile reumatice, bolile autoimune, 
inflamația cronică, ateroscleroza. Inhibiția producției de NO poate constitui tratament 
în boala inflamatorie.

Arctigenina inhibă iNOS și producția de NO prin supresia NFkappa beta, precum 
și inhibarea expresiei citokinelor proinflamatorii. TNF alfa și IL6, ca și ciclooxigenaza 
2 (COX2).

Inflamația se asociază cu radicali liberi și stres oxidativ. Efectul terapeutic scade 
inflamația și mediatorii inflamației. Acidul clorogenic inhibă răspunsul inflamator 
produs de LPS, inhibă producția de IL1beta, TNF alfa, interleukina 6. (IL6).

Achillea Millefolii (Coada șoricelului) are efect antiinflamator, antispastic, diaforeic, 
cicatrizant. Are în compoziție flavonoizi, terpenoide, lignanani, acizi grași și alkamide, 
aceasta din urma fiind responsabilă pentru efectul antiinflamator. Are activitate 
complexă asupra plăgii: hemostatic, reepitelizare, granulație tisulară și remodelarea 
matricei extracelulare. Are activitate de protecție a antioxidanților naturali: catalaza, 
glutation peroxidaza și superoxid dismutaza. Are activitate spastică datorită flavo-
noizilor, galanginei și quercetinei.

Nuca Verde (Juglans Regia) folosită din cele mai vechi timpuri de medicina 
tradițională orientală (Nepal) pentru boli reumatice și inflamatorii, având în compoziție 
concentrații de eugenol și metilsalicilat. Uleiul de nucă spre deosebire de cel de soia 
are o concentrație mai mare de acid linoleic. Nucile au cantitate mare de Omega 3 și 6.

Pelinul (Artemisia Absinthum) are activitate antiinflamatorie prin sesquiterpene-
lactone și prin activitatea antioxidantă puternică.

Hreanul (Armoracia Rusticana). Glucosinolatii hidrolizați de tirozinază se des-
compun în izotiocianați, nitrili, tiocianați, oxazo-lidine. Glucosinolatii sunt divizati 
în 3 categorii: alifatic, aromatic și indol. Cel alifatic este în proportie de 80%. Alil 
izocianatul este compus lacrimogen amar la gust, miros pătrunzător.

Arnica Montana (Arnica) se administrează în 60 de afecțiuni: afecțiuni intercu-
rente, reumatism, inflamații acute, cronice, etc. Are calități antiflogistice, inotrope, 
antibiotice, antiinflamatorii, imunomodulatoare, antitermice. Are în compozitie 150 
de substanțe active: sesquiterpen lactone, flavonoizi, flavonoid glicuronid, flovonoid 
aglicon, arnidiol, poliacetilen, cumarine, acizi fenolici (clorogenic, cafeic), apigenina, 
luteolina, hispidulina, quercetina. Florile de arnică la altitudine superioară conțin esteri 
de helenalina, iar cele la altitudine inferioară conțin dihidrohelenaina în cantitate 
mai mare. Florile de arnică au potențial major antiinflamator, bactericid, antifungic, 
antioxidant, imunomodulator. Mecanismul molecular al sesquiterpenelor diferă de 
cel antiinflamator nonsteroid. Aceste lactone scad NF Kappa beta-inflamație mediată, 
deoarece trec ușor prin piele. Activarea NF Kappa beta prin celulele T și B și celulele 
epiteliale este inhibată de helenalină.

Capsicum Annuum (Ardei iute) un antiinflamator puternic folosit topic pentru 
dureri musculo-scheletice, osteoartită reumatoidă. Capsaicina scade sensibilitatea 
la durere.

FLAMMINGO GEL se administrează topic în zonele dureroase de cel puțin 3-4 
ori/zi.

LABORATOARELE ELIDOR
Tel: 021.335.95.63, 021.336.77.78
www.elidor.ro; email: office@elidor.ro

Pentru Precizări şi informaţii suPlimentare consultaţi site-ul:  
secreteledoctorului.wordPress.com
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Combinaţia câştigătoare!
Omega-3 + Glucosamine & Chondroitin & Vitamina C:
ALEGEREA SĂNĂTOASĂ PENTRU ARTICULAŢII 
FLEXIBILE. MENŢINE-TE ÎN FORMĂ!

Glucozamina şi condroitina sunt substanţe ce conlucrează, 
acțiunea lor împreună fiind mult mai puternică decât orice rezul-
tat obținut cu un singur produs.

VITAMINA C
Aceasta ajută la formarea colagenului, ce menţine elasticitatea 

ţesuturilor, întregind acţiunea Glucozaminei, Condroitinei şi a 
acizilor graşi Omega-3.

DE CE ASOCIEREA CU OMEGA-3?
A fost efectuat un studiu pentru a se evalua eficacitatea 

combinației de omega-3 EPA şi DHA cu sulfatul de glucozamină, 
în tratarea osteoartritei de şold şi genunchi moderate, comparativ 
cu tratamentul doar cu sulfat de glucozamină.

Rezultatele studiului, care a implicat supravegherea a 177 de 
pacienţi, a arătat că asocierea glucozaminei cu Omega-3 duce la 
o reducere semnificativă a redorii matinale şi a durerii de la nive-
lul articulațiilor afectate de boală, în comparație cu tratamentul 
standard doar cu glucozamină.

În acest sens, LYSI ISLANDA a pus la dispoziția consumatori-
lor un supliment care combină beneficiile acizilor graşi Omega-3, 
în ceea ce privește aspectele inflamatorii, capacitatea glucozami-
nei şi condroitinei de a asigura menținerea funcției articulare şi 
proprietăţile vitaminei C pentru formarea colagenului şi menţi-
nerea elasticităţii ţesuturilor.

OMEGA-3 & GLUCOZAMINE & CHONDROITINE & VITA-
MINA C, LYSI este o combinaţie unică de Omega- 3 cu Gluco-
zamină, Condroitină şi Vitamina C, ce ajută la:
•  
•  reducerea suferinţei produse de articulaţiile degradate;
•  regenerarea şi întărirea cartilajelor,
•  menţinerea sănătăţii articulaţiilor şi protejarea contra deterio-

rării cartilajelor, din cauza bolilor articulare şi a osteoporozei, a 
uzurii fizice din cauza vârstei sau a accidentelor, a suprasolicită-
rii, obezităţii şi a activităţilor sportive.

•  SPOREŞTE MOBILITATEA, REGENERAREA, RECUPERAREA 
ARTICULAŢIILOR.

Osteoartrita este o boală degenerati-
vă, larg răspândită, cauzată de uzura 
cartilajului articular, ceea ce duce la 
funcţionarea defectuoasă şi la dure-
re la nivelul articulaţiilor. Osteoartrita 
afectează aproximativ 10% din popu-
laţia generală, din care 50% sunt per-
soane de vârstă geriatrică.

A rticulațiile afectate de boală sunt în principal cele soli-
citate intens de greutatea corporală, precum vertebrele 
și articulațiile genunchilor, dar şi cele solicitate la efort.

Pierderile de cartilaj pot duce la o pierdere generală a funcției 
articulaţiilor.

Glucozamina şi condroitina sunt substanțe prezente în mod 
natural în organism, ce consolidează cartilajul, îl ajută să rețină 
apa și îl protejează de uzură.

Glucozamina este o aminozaharidă și una dintre cele mai im-
portante componente ale cochiliilor de crustacee, comercial fiind 
produsă prin hidroliza cochiliilor de crustacee.

Glucozamina este un precursor de glicozaminoglicani, care 
sunt principala componentă a cartilajului articular, iar suplimen-
tarea dietei cu glucozamină ajută la refacerea cartilajelor și cal-
mează durerea indusă de artrită.

Corpul este într-o continuă înnoire a tendoanelor şi articula-
ţiilor, bazându-se în acest proces şi pe Glucozamină. Cartilajul 
se comportă ca un tampon între oasele ce formează o articulaţie, 
iar Glucozamina este implicată în refacerea şi înnoirea tendoane-
lor articulaţiilor şi a celulelor cartilajelor din genunchi, şolduri, 
coloană vertebrală şi mâini, atât la femei cât şi la bărbaţi. Glu-
cozamina poate fi uneori mai eficientă decât tratamentul clasic 
antiinflamator, ale cărui efecte nedorite la nivel gastrointestinal, 
renal și cardiovascular pot fi evitate prin utilizarea glucozaminei 
și a condroitinei împreună cu Omega-3.

Condroitina este o importantă componentă structurală a 
cartilajului de la încheieturi, oferind rezistenţă la compresiune. 
Aceasta oferă țesuturilor conjunctive capacitatea de a absorbi li-
chide, respectiv apa, permițând cartilajului să rămână sănătos şi 
reducând ruperea cartilajelor. Condroitina ajută la lubrifierea ar-
ticulaţiilor, îmbunătăţeşte vâscozitatea lichidului sinovial, cres-
când mobilitatea articulară.

Produsele se găsesc în farmaciile 
și magazinele naturiste partenere.
Oferte speciale și produse cadou - 
numai pe www.sagasanatate.ro. 

Tel. 0722810692
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Produsele galactogoge - 
un rol important în creșterea 
secreției lactate

C el mai frecvent motiv pentru care mamele încetează 
să alăpteze este secreţia lactată scăzută, reală sau doar 
percepută ca scăzută.

Majoritatea mamelor este preocupată de menţinerea sau 
creşterea secreţiei lactate şi cere informaţii cadrelor medicale cu 
privire la produsele pe care ar putea să le folosească.

Cadrele medicale ar trebui, în primul rând, să se asigure ca 
sânii mamei sunt goliţi eficient şi frecvent de către copil şi/sau 
de catre pompă.

O ataşare corectă, suptul eficient al sugarului, utilizarea 
compresiilor sânilor şi folosirea suplimentară a pompei pot ajuta 
mama să crească secreţia lactată.

Dacă aceste recomandări nu sunt suficiente se pot folosi şi 
produsele galactogoge.

In aceste situaţii este utilă şi consilierea cu un consultant în 
lactaţie certificat internaţional, IBCLC.

Galactogogele sunt produse fitoterapeutice sau farmaceutice 
ce au ca rezultat creşterea secreţiei lactate.

Variantele fitoterapeutice sunt folosite din cele mai vechi 
timpuri.

Folosirea lor de-a lungul istoriei sugerează eficienţa şi 
siguranţa.

În practică, mamele preferă să folosească produse 
fitoterapeutice pentru creşterea lactaţiei.

Din experienţa personalp, de multe ori mamele resimt 
modificpri observabile ale secreţiei lactate prin folosirea 
produselor fitoterapeutice.

Autori:
Dr. Mihaela 
NIţ Ă
Medic specialist 
pediatru, consultant 

internaţional 
IBCLC, preşedinta 
Asociaţiei 
Consultanţilor 
în Lactaţie din 
România

 că a susţinut 
Asociaţia Consultanţilor în Lactaţie din România de-a lungul 
anilor în organizarea de evenimente, conferinţe, cursuri dedicate 
cadrelor medicale dar şi părinţilor.

care o are în producerea produselor galactogoge, începând cu anii 
1980.

In prezent compania Motherlove produce o gamă foarte variată 
de produse ce susţin alăptarea, sarcina, naşterea şi ingrijirea nou-
născutului.

Compania respectă prevederile Codului de Marketing al 
Substituenţilor de Lapte Matern.

Produsele companiei Motherlove sunt create într-o unitate 
înregistrată de către FDA (Food and Drug Administration) care 
urmăreşte toate ghidurile de siguranţă necesare din SUA.

Inainte de a fi comercializate atât ingredientele cât şi produsul 
final este testat microbiologic şi biochimic pentru depistarea 
metalelor grele.

Plantele care stau la baza produselor sunt crescute în ferme 
organice, iar dedicarea companiei către mediu reiese din folosirea 
materialelor reciclabile de câte ori este posibil. In plus, peste 
10% din profiturile companiei ajung la organizaţii care sprijină 
alăptarea, mediul, viaţa.

În concluzie, recomandăm folosirea produselor galactogoge 
ale companiei Motherlove (capsulele MORE MILK PLUS si RUTA 
CAPREI (Galega Officinalis)) pentru mamele care au nevoie de 
un ajutor suplimentar pentru creşterea secreţiei lactate.

Alăptarea este standardul de aur al alimentaţiei 
nou-născutului şi sugarului.

-
tea mamei şi copilului pe termen scurt cât şi pe 
termen lung.
În ciuda acestor avantaje, multe mame renunţă la 
alăptare.
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Accesul pacienților români la 
medicamente de ultimă generație

Î n ultimii 4 ani mai mult de 2.000 de medicamente au fost re-
trase de pe piață, 400 dintre acestea fiind medicamente origi-
nale, majoritatea fără alternativă terapeutică, ceea ce înseamnă 

20% din numărul total de medicamente de ultimă generație care au 
fost introduse în România. Combinaţia dintre o taxă pe care o plă-
tesc producătorii (numită taxă clawback) permanent în creştere şi 
politica celui mai mic preţ european, reprezintă doar un exemplu de 
provocări cu care se confruntă industria farmaceutică din România 
și care afectează, în final, pacientul. 

România se situează pe ultimele locuri în Europa în ceea ce 
privește bugetul alocat pentru sănătate (raportat la PIB) și accesul 
pacienților români la medicamente inovatoare. Asociația Producăto-
rilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a semnalat în mai mul-
te rânduri, în ultima vreme, riscul iminent de declanșare a uneia din-
tre cele mai mari crize a medicamentelor în România, prin dispariția 
unor medicamente esențiale. 

 “Misiunea ARPIM este cen-
trată pe trei direcții importan-
te: îmbunătățirea accesului 
pacienților români la medica-
mentele de ultimă generație, 
în acord cu standardele euro-
pene, consolidarea parteneri-
atului cu cele mai importante 
entități din Sănătate, pen-
tru un mediu sustenabil, și 
contribuția constantă pe care 
industria o are pentru societa-
te și economie. Deși s-au făcut 
pași importanți în actualiza-
rea listei de medicamente com-
pensate, în continuare suntem 
departe de standardele euro-
pene de tratament”, a decla-
rat Dan Zaharescu, Director 
Executiv al ARPIM.  

Durata medie până la accesul unui nou medicament pe piața 
din România, de la aprobarea Agenției Europene a Medica-
mentului, este de aproximativ 43 de luni. Anul acesta, până în 
prezent, doar 19 medicamente noi au fost incluse în lista celor 
compensate. Studiul IQVIA „Accesul pacienților români la me-
dicamente inovatoare”, realizat în noiembrie 2017, pentru AR-
PIM arată că în 2013 – 2016, din 156 medicamente inovatoare 
aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului, doar 20 au 
fost introduse pe lista celor compensate și gratuite din România. 
Italia a introdus la compensare 86 de medicamente, Slovenia 
52, iar Bulgaria 33.

Drumul unui medicament până la pacient
Procesul de creare a unui medicament inovator presupune 

investiții financiare majore din partea companiilor farmaceutice, de-
oarece, pe lângă procesul de producție propriu-zis, un medicament 
original este descoperit de echipe de cercetători care pot lucra mai 
bine de 15 de ani și este supus unor teste clinice riguroase și costisi-
toare, înainte de a fi pus pe piață.

Din peste 10.000 molecule, molecula fiind baza unui viitor medi-
cament, cercetătorii identifică una singură care se dovedește a avea 
potențial terapeutic și duc mai departe procesul ei de dezvoltare. Me-
dicamentul astfel obţinut trece prin etapa studiilor clinice și dacă se 
dovedește a fi sigur și eficient pentru pacienți atunci el este transmis 
spre aprobare autorităților competente. Potrivit unui studiu KPMG din 
2016, Perioada de aprobare a studiilor clinice în România este de 25 de 
săptămâni, de trei ori mai mare decât perioada prevăzută în cadrul re-
glementărilor europene.  Au existat cazuri în care aprobările unor stu-
dii clinice au așteptat și mai mult de un an. Studiile clinice sunt o etapă 
esențială în dezvoltarea de noi medicamente și reprezintă o parte din-
tre investițiile pe care companiile farmaceutice le fac pentru societate: 
investiţia în această etapă reprezintă aproximativ 2 treimi din costul 
mediu necesar pentru dezvoltarea unui nou medicament. 

“Cel mai afectat de aceste aprobări întârziate este însă pacien-
tul. Un pacient care participă la un studiu clinic primește un medi-
cament inovator, la care nu ar avea altfel acces, este monitorizat în 
permanență și beneficiază, per ansamblu, de o îngrijire medicală 
apropiată de standardele europene”, a mai spus Dan Zaharescu.

Inovația în medicină salvează vieți
Datorită inovației, cetățenii europeni au astăzi o speranță de viață 

cu 30 de ani mai mare comparativ cu cea de acum un secol. Creșterea 
speranței de viață cu 1,74 de ani, înregistrată în perioada 2000 – 
2009, se datorează în procent de 73% medicamentelor inovatoare. 
De exemplu, cu ajutorul inovației în medicină și accesului la medica-
mente, variola a devenit prima afecțiune eradicată la nivel mondial. 
Infectarea cu virusul HIV nu mai este echivalentul unei condamnări 
la moarte, pacientul având o speranță de viață asemănătoare cu cea a 
unui om sănătos, cu tratamentul corespunzător. Hepatita C a devenit 
o boală curabilă. Și multe dintre bolile infecțioase, cândva fatale, as-
tăzi nu mai reprezintă o amenințare datorită dezvoltării vaccinurilor. 

Un pacient tratat cu medicamente de ultimă generație se recupe-
rează mai repede, petrece mai puțin timp în spital, generează mai puţi-
ne cheltuieli indirecte, are o calitate mai bună a vieții. Și toate costurile 
indirecte (consultaţii medicale repetate, analize, recăderi terapeutice, 
lipsa productivităţii etc.) asociate tratării unui pacient cu alternative 
terapeutice vechi sunt astfel economisite. Industria farmaceutică este 
principalul investitor la nivel mondial în cercetare și dezvoltare și alo-
că mai multe resurse chiar decât industria de IT sau cea auto. 

Articol realizat cu sprijinul 
Asociației Producătorilor Internaționali de Medicamente
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Urticaria solară

U rticaria solară este o alergie cutanată care se manifestă 
după expunerea intensivă la soare și se caracterizează 
prin apariția de leziuni urticariene tipice pe zonele vă-

zute de soare.

Urticaria solară este mai frecventă la persoanele blonde/
roșcate, la persoane suferinde de alte forme de urticarie, de 
exemplu: urticarie la contactul cu apa, urticarie la presiune etc. 
sau de boli autoimune, lupus eritematos etc. Unele medicamen-
te, de tipul tetraciclinei, ciprofloxacinei etc., pot favoriza apariția 
urticariei solare. Femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 50 de ani 
dezvoltă mai frecvent această formă de urticarie.

Unde apare și cum arată urticaria solară?
Urticaria solară se manifestă prin erupții localizate pe zone-

le foto-expuse, față, gât, decolteu, membre, fără ca un pacient să 
aibă, în mod obligatoriu, afectate toate aceste zone simultan.

Erupția apare la începutul sezonului însorit, iar ulterior, cel 
mai adesea, se instalează un anumit grad de toleranță al pielii la 
lumina solară.

Erupția se manifestă relativ repede după inițierea expunerii la 
soare (circa 10 min), iar după întreruperea expunerii se remite de 
asemenea repede, rareori persistând mai mult de 24 de ore.

Dacă erupția persistă mai mult de 24 ore este necesară evalu-
area paraclinică atentă a pacientului pentru a identifica o cauză 
favorizantă.

Urticaria solară se manifestă prin arii eritematoase (roșii, 
roze), edematoase (reliefate), însoțite de senzație de prurit (mân-
cărime). Aceste leziuni dispar relativ repede, fără a lăsa urme. Ra-
reori leziunile de urticarie solară se însoțesc de angioedem (edem 

important al feței).
După remiterea unui episod eruptiv de urticarie solară se in-

stalează o perioadă refractară, când, deși pielea este expusă la 
soare, nu mai apar elemente eruptive noi. Starea generală a pa-
cientului este bună în majoritatea cazurilor, deși uneori aceasta 
poate fi afectată, pacientul putând prezenta cefalee, amețeală, 
greață, probleme respiratorii, scăderea tensiunii arteriale.

Diagnosticul și tratamentul în urticaria solară
Toți pacienții suspectați de urticarie solară vor fi evaluați pa-

raclinic pentru a exclude alte afecțiuni care se însoțesc de foto-
sensibilitate (lupus eritematos, porfirie, dermatomiozită etc). 
Discuția cu pacientul este foarte importantă pentru identificarea 
eventualelor medicamente implicate.

Pacientul este sfătuit să evite expunerea excesivă la soare prin 
îmbrăcăminte şi creme fotoprotectoare cu SPF 50%. De aseme-
nea, se recomandă ca pacienţii să evite soarele între orele 11:00 
şi 16:00. La începutul sezonului însorit se recomandă ca expune-
rea la soare să fie progresivă, ca doză şi durată, pentru a creşte 
toleranţa pielii la lumina vizibilă şi radiaţiile ultraviolete. În caz 
de erupţie se vor folosi antihistaminice şi corticoizi, ca în cazul 
oricărei urticarii prin hipersensibilizare.

Autor:
Dr. Virginia CHIțU,
Medic primar dermatovenerologie
Mivaderm Cabinet Dermatologie
www.mivaderm.ro
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Baza de tratament Călimanești – Căciulata - Cozia

R omânia are o treime din întreaga rezervă balneară a Europei. Efectul 
terapeutic al apelor minerale termale sulfuroase este menționat din 1827 
când erau folosite mai mult empiric de către localnici. Pe vremea aceea 

nici măcar nu ne închipuiam că o să se treacă de la băile empirice la o adevărată 
industrie balneară.

Acum sunt folosite științific și la standarde înalte de practică în terapia du-
rerilor din bolile degenerative articulare.
Scopul cercetării clinice. Este un studiu comparativ al folosirii medicamen-
telor de sinteză antialgice și antiinflamatorii în tratarea durerii cronice reuma-
tismale și efectul terapeutic al băilor termale sulfuroase.
Material și metode. Testarea clinică s-a făcut pe un lot de 1145 pacienți în 
perioada martie 2015 - noiembrie 2017. Durerea a fost cauzată de gonartroză, 
coxartroză și discopatii. Media de vârstă 65 de ani. Predominență feminină. Pro-
fesiunea: muncă fizică grea 186 pacienți; pensionari 910; medici 49. Atestarea 
gonatrozei, coxatrozei sau discopatiei a fost făcută pe bază de radiografii sau 
RMN cu care pacienții au venit în statiune. Durerea fiind o experiență subiectivă 
am folosit scala de evaluare numerică de la 0 la 10 («0» absență totală a durerii și 
«10» cea mai insuportabilă durere imaginabilă). Conform acestei scale durerea s-a 
evaluat între 6-7. Am urmărit cum influențează durerea în timpul programului de 
kinetoterapie și efectul durerii asupra stilului de viață în general. La 720 pacienți 
am constatat boli asociate: diabet zaharat; obezitate; sindrom metabolic 219 
cazuri. Hepatită cronică 41 de cazuri. Hoală ulceroasă 79 cazuri. Colecistopatii 
90 cazuri. Litiază renală 110 cazuri. HTA 130 cazuri. CIC 51 cazuri.

strat ineficiente.  Mulți pacienți au renunțat la medicamentele luate anterior da-
torită reacțiilor adverse la asocierile medicamentoase și la administrarea abuzivă 
a medicamentelor. La pacienții cu boli asociate: gastrice, hepatice, litiază renală 
am asociat crenoterapia de diureză în doze digestive sau doze homeopate în 
funcție de examenele paraclinice și de laborator.
Rezultate. 945 pacienți au afirmat ameliorarea semnificativă a durerilor și 
creșterea mobilității articulare. La 123 pacienți au persistat dureri ușoare și li 
s-au recomandat antialgice.  77 pacienți au fost îndrumați spre ortopedie pentru 
proteze sau neurochirurgie. 

Proporția de pacienți placebo-reactivi a fost variabilă. Aprecierea cu metode 
obiective a efectului placebo în analgezice nu a fost ușoară. S-ar putea ca anxi-
etatea și teama de chirurg să determine pacientul să afirme diminuarea durerii.
Discuții. Resorbția hidrogenului sulfurat din apele minerale sulfuroase se face 
pe cale digestivă, respiratorie și cutanată. În cura externă, sub forma băilor, apele 
sulfuroase cu concentrații peste 200 mg la litru s-au dovedit foarte eficiente. Se 
folosesc fie la cadă, fie în bazin, în funcție de comorbidități. Efectul terapeutic al 
apelor minerale ce conțin sulf este rezultat a cel putin 3 factori ce își însumează 
acțiunea farmaco-dinamică: l temperatura apei din baie; l mișcarea corpului 
sau a segmentelor acestuia în condiții hidrostatice particulare; l compoziția 
chimică a apei. 

Baia sulfuroasă acționează prin aportul de sulf indispensabil la nivelul gluco-
zaminei și colagenului de la nivelul articulațiilor, stabilizând degradarea cartila-
jului articular. Cura externă cu ape sulfuroase are la bază efectele vasodilatatoare 
ale sulfului din baie asupra tegumentului, prin care este ameliorată circulația 
periferică, creșterea mobilității articulare și diminuarea durerii prin procesul de 
dinamizare al stazelor.
Concluzii. Mijloacele și metodele terapeutice conservatoare folosite în reu-
matismul degenerativ sunt numeroase și variate, marea lor majoritate având 
semnificație simptomatică-funcțională. În zilele noastre când medicina este 
pur și simplu sufocată de medicamente de sinteză, metodele medicinii naturiste 
cunosc o nouă renaștere. Băile sulfuroase termale au trecut cu succes proba 
asupra timpului; aceste proceduri trebuiesc manipulate cu discernământ sub 
stricta supraveghere medicală. Și aceste mijloace nu sunt lipsite de riscuri și de 
anumite efecte nocive, în ipoteza că sunt folosite neștiințific sau mod abuziv, mai 
ales la pacienții cu afecțiuni asociate. Cele două terapii pentru durere (naturistă 
și farmacologică) nu se exclud ci se completează fericit realizând astfel o «terapie 
globală». Dacă climatul sedativ se asociază cu băile sulfuroase, kinetoterapia, 
dieta, turismul, acțiunea terapeutică devine deosebit de favorabilă.

Tratamentul durerii din afecțiunile 
articulare degenerative cu 
ajutorul băilor termale sulfuroase

Tratament. Băile sulfuroase au fost aplicate zilnic la 36°C - 37°C, 20 minute pe 
sedință la cadă sau la bazin în funcție de comorbidități.

Metode active de kinetoterapie pentru tonifierea musculaturii și îmbunătățirii 
mobilității articulare au fost aplicate la toți bolnavii. Când riscul de depresie a 
crescut semnificativ datorită durerii cronice am apelat la un psiholog. Au fost și 
tulburări de spectru anxios. Am evitat continuarea terapiilor care s-au demon-
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folosesc fie la cadă, fie în bazin, în funcție de comorbidități. Efectul terapeutic al 
apelor minerale ce conțin sulf este rezultat a cel putin 3 factori ce își însumează 
acțiunea farmaco-dinamică: l temperatura apei din baie; l mișcarea corpului 
sau a segmentelor acestuia în condiții hidrostatice particulare; l compoziția 
chimică a apei. 

Baia sulfuroasă acționează prin aportul de sulf indispensabil la nivelul gluco-
zaminei și colagenului de la nivelul articulațiilor, stabilizând degradarea cartila-
jului articular. Cura externă cu ape sulfuroase are la bază efectele vasodilatatoare 
ale sulfului din baie asupra tegumentului, prin care este ameliorată circulația 
periferică, creșterea mobilității articulare și diminuarea durerii prin procesul de 
dinamizare al stazelor.
Concluzii. Mijloacele și metodele terapeutice conservatoare folosite în reu-
matismul degenerativ sunt numeroase și variate, marea lor majoritate având 
semnificație simptomatică-funcțională. În zilele noastre când medicina este 
pur și simplu sufocată de medicamente de sinteză, metodele medicinii naturiste 
cunosc o nouă renaștere. Băile sulfuroase termale au trecut cu succes proba 
asupra timpului; aceste proceduri trebuiesc manipulate cu discernământ sub 
stricta supraveghere medicală. Și aceste mijloace nu sunt lipsite de riscuri și de 
anumite efecte nocive, în ipoteza că sunt folosite neștiințific sau mod abuziv, mai 
ales la pacienții cu afecțiuni asociate. Cele două terapii pentru durere (naturistă 
și farmacologică) nu se exclud ci se completează fericit realizând astfel o «terapie 
globală». Dacă climatul sedativ se asociază cu băile sulfuroase, kinetoterapia, 
dieta, turismul, acțiunea terapeutică devine deosebit de favorabilă.

Tratamentul durerii din afecțiunile 
articulare degenerative cu 
ajutorul băilor termale sulfuroase

Tratament. Băile sulfuroase au fost aplicate zilnic la 36°C - 37°C, 20 minute pe 
sedință la cadă sau la bazin în funcție de comorbidități.

Metode active de kinetoterapie pentru tonifierea musculaturii și îmbunătățirii 
mobilității articulare au fost aplicate la toți bolnavii. Când riscul de depresie a 
crescut semnificativ datorită durerii cronice am apelat la un psiholog. Au fost și 
tulburări de spectru anxios. Am evitat continuarea terapiilor care s-au demon-
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Cânepa - Terapia succesului

 

Autor:
Anca Daniela 
RAICIU
Lector univ. dr 
Facultatea de 
Farmacie “TITU 
MAIORESCU”
Președinte 
Patronat PLANTA 
ROMANICA

P rima dată a fost cultivată în China. Din Asia Centrală a 
ajuns în Persia, iar de aici în Europa, în secolul VI î.Hr. a 
fost adusă de sciţi în zona Ucrainei şi până în Delta Du-

nării, de unde s-a răspândit la triburile slave şi germanice, care o 
cultivă din  Antichitate. 

În anul 450  î.Hr. a fost  adusă din Asia  Mică la greci, apoi la 
romani şi gali. Lucilius şi Plinius menţionează planta în scrierile 
lor. Introdusă în America de Nord în secolele XVI şi XVII, iar  în 
America de Sud un  secol mai târziu. 

Principalele ţări cultivatoare de cânepă sunt: India, Pakistan, 
Turcia, Coreea, Rusia, România, Polonia, Ungaria,  Bulgaria. 

Nu solicită multă căldură, seminţele  germinând la  minimum  
2 - 30C. Suportă bine îngheţurile târzii  la începutul perioadei de 
vegetaţie, apoi  devine sensibilă. 

Planta prezintă o rădăcină pivotantă, adâncă în sol până la 2 
m, ramificată. 

Înfloreşte în lunile iulie – august, fructul este o nuculă rotun-
dă sau  ovoidă, uşor comprimată. Denumirea științifică a câne-
pei  Cannabis sativa, prezintă două subspecii, fiecare cu câte 2 
varietăți: C. sativa subsp. sativa var. sativa, C. sativa subsp. sativa 
var. spontanea, C. sativa subsp. indica var. indica și C. sativa sub-
sp. indica var. kafiristanica. Varietățile din subspecia sativa sunt 
utile pentru obținerea de fibre textile, iar cele din subspecia indi-
ca sunt utilizate pentru obținerea marijuanei. Fitochimia canabi-
sului este extrem de complexă, fiind identificați până în 
prezent mai mult de 480 de compuși. Responsabili pen-
tru efectele psihoactive sunt compușii sub denumirea 
de cannabinoide, iar dintre aceștia cel mai important este 
tetrahidrocannabinolul (THC). THC se găsește în cantitate 
mare în rezina secretată de plantă, iar organele cu cea mai 
mare densitate de perișori secretori sunt inflorescențele 
femele.

Seminţele de cânepă  conţin grăsimi 
(33%), proteine (27,12%), substanţe extrac-
tive neazotate (20,23%), celuloză brută 
(11,30%), apă (7,25%), cenuşă (4,07%). 

Uleiul din seminţe  de cânepă  se 
obţine prin presarea seminţelor de 
cânepă (Cannabis sativa) – fam. 

Cannabaceae. Este uleiul perfect echilibrat al naturii, deoarece  
conţine raportul  ideal  de Omega 3:1 de Omega 6 şi Omega 3.  

Uleiul din seminţe de cânepă presat la rece, conţine Omega 6 
şi Omega 3 în raportul magic de 3:1, perfect pentru nevoile meta-
bolismului  uman.  

Omega 3 menţine sănătatea cardiovasculară. Nu poate fi 
sintetizat de organism. Studiile sugerează că un consum de 
Omega 3 are o influenţă pozitivă asupra sănătăţii cardiovas-
culare. Populaţiile cu un consum mare de acizi graşi Omega 3 
sunt relativ protejate în faţa bolilor cardiovasculare şi a eveni-
mentelor fatale datorate lor. S-a demonstrat că japonezii sau 
grecii,  pe lângă influenţele benefice ale stilului  de viaţă, au o 
rată scăzută a evenimentelor cardiovasculare şi datorită con-
sumului apropiat de raportul optim pentru acizii graşi nesatu-
raţi Omega 3 / Omega 6.      

Acizii grași Omega 3 au un rol hipotensiv moderat. Mecanis-
mele  posibile prin care acizii graşi Omega 3 ar putea reduce riscul 
cardiovascular sunt: scăderea trigliceridelor, reduc expresia unor 
molecule sanguine care influenţează leucocitele (molecule de 
adeziune), au rol antiinflamator, promovează relaxarea vaselor 
sanguine prin mecanisme intime precis demonstrate. Acizii grași 

Omega 3 au rol hipotensor moderat şi nu în ultimul 
rând, placa ateromatoasă deja existentă are o creştere 
întârziată. Acizii graşi nesaturaţi scad  colesterolul “rău, 

când înlocuiesc în dietă acizii  grasi saturaţi. Acizii 
Omega 3 și Omega 6 reduc activ nivelul colesterolului, 

sunt o sursă  consistență de clorofilă, 
constituie o rezervă considerabilă de 

fitosteroli şi fosfolipide, au un con-
ţinut substanţial de Vitamina  E (100-150 

mg/100g),  nu conțin acizi  graşi trans.
Uleiul din seminţe de cânepă are cel mai 

înalt conţinut de grăsimi polinesaturate din-
tre toate uleiurile vegetale.    

Este indicat în reducerea colesterolului rău 
din sânge, reducerea tensiunii arteriale, menţine 

o inimă sănătoasă. Ajută la menţinerea sănătăţii şi 
elasticităţii membranelor celulare, mai ales a celule-

lor nervoase, poate întări sistemul imunitar slăbit. Are 

Cânepa (Canabis sativa) este o plantă erbacee, 
anuală, unisexuat – dioică, cultivată, adeseori 
subspontană, originară din Asia Centrală. Se mai 
numeşte aldan de iarnă, cânipă, dudăi, durhaiu, 
haldani, haldaroi, pordici.
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proprietăţi antiinflamatoare şi  poate ameliora  simptomele  der-
matitelor  atopice.   

Uleiul din seminţe de cânepă sub formă de capsule moi 1000 
mg  este un supliment alimentar  care conţin câte 1000  mg ulei de 
cânepă (Cannabis sativa oleum). 

Se poate administra  câte o capsulă de 1000 mg de 2 - 3 ori pe 
zi, după mesele principale.

Administrarea se face timp de 30 zile, în câte 3 cure pe an. Se 
recomandă asocierea cu produse antioxidante (vitamina C, E, fla-
vonoizi, coenzima Q10).

Ţesătura  de cânepă are proprietăți  antibacteriene  și este  hi-
poalergenică.  Dar mai are o proprietate de   excepție și anume 
cea de termoreglare a corpului, un atuu excepțional al acesteia în 
condițiile în care suntem obligați să suportăm temperaturi extre-
me – vara  caniculă, iarna temperaturi extrem de scăzute.

De 8 ori mai  rezistentă  decât  bumbacul, cânepa protejează 
corpul de atacul razelor ultraviolete, devenite în ultima vreme 
mai degrabă dușmani decât aliați ai sănătății.

Toate proprietățile de excepție ale acestei plante medicinale și 
aromatice rămân nealterate și după prelucrare. Hainele de câne-
pă, indiferent de numărul de ani în care sunt purtate rămân iden-
tice, durata lor de viață fiind practic nelimitată.

Dacă avem norocul ca bunicii noștri să fi păstrat haine în lada 
de zestre sau diverse costume care altădată făceau fală sărbăto-
rilor religioase, le vom găsi intacte, nedeteriorate. O simplă spă-
lare face să poată fi din nou purtate chiar și la distanță de câteva 
generații.

Acest lucru se datorează unui cumul de proprietăți pe care e 
bine să ni le reamintim. Absolut toate părțile plantei se folosesc, 
în industria textilă, farmaceutică, alimentară, hârtie, mobilă, dar 
și în construcții. 

La nivel mondial, din ce în ce mai mulți oameni aleg să-și 

construiască locuințe 
din cânepă – îndeo-
sebi cei care suferă de 
alergii, cei care au un 
sistem imunitar defi-
citar, dar și familiile 
cu copii care vor să 
trăiască într-un me-
diu ecologic și curat. 
Construcțiile rezulta-
te absorb dioxidul de 
carbon din atmosferă 
și sunt 100% reci-
clabile. Specialiștii 
spun că aceste case 
au o inerție termică 
ridicată și necesită o 
cantitate minimă de 
energie pentru o tem-
peratură constantă. 

Guvernele care 
vor susține programe 
pentru construirea 
de case din materiale 

ușoare care includ cânepa, vor dovedi inteligență și respect față 
de cetățeni și față de mediu.

În ultima vreme cannabisul a urcat în clasamentul opțiunilor 
de tratament din întreaga lume, iar utilizarea acestei plante ca 
medicament se află într-o creștere vertiginoasă la nivel mondial.

Această liberalizare în domeniul sănătății a început în Califor-
nia în 1996, ajungând să fie astăzi considerată o soluție eficientă 
și fără efectele secundare adverse pe care le generează medica-
mentele de sinteză într-o serie de afecțiuni.

O serie de studii clinice, cercetări de laborator și congrese 
din domeniul sănătății avansează ipoteze și fapte care atestă că 
această plantă aduce beneficii în tratarea unei liste lungi de boli: 
scleroză multiplă, epilepsie, Parkinson, cancer, diminuarea de-
presiei, a durerilor de toate tipurile, tratarea bolilor degenerative, 
a insomniei cronice, și lista poate continua.

În acest sens, în mediul online există deja o petiție care ara-
tă că mii de studii au fost publicate de către cele mai importante 
universități de medicină din lume, centre de cercetare, reviste 
medicale, biochimiști și alți specialiști reputați, dar în ciuda aces-
tui lucru în România încă nu a avut loc eliminarea stigmatului 
asociat canabisului și acceptarea acestuia ca o soluție comple-
mentară, viabilă de tratament medical.

Momentul este unul istoric, dar ca să intre în istorie ca la car-
te, este necesar ca legea să fie făcută cu ajutorul specialiștilor 
din domeniu. Acest demers ar trebui să deschidă poarta pentru 
considerarea tratamentelor cu plante medicinale și aromatice 
ca fiind soluții demne de medicina prezentului,  iar  birocrația și 
dezinteresul pentru aceste tratamente să scadă și prejudecățile să 
facă loc ideilor noi, inovatoare. A venit momentul ca și la nivel ad-
ministrativ să începem să fim mai deschiși la opțiuni neinvazive 
de tratament, blânde și în același timp eficiente, iar aceasta să fie 
politică de stat!
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Dovedit clinic  
că reduce colicii, 
eructatul, espectoratul și gazele

utilizat cu sau fără  
sistemul de ventilaţie

BIBER ONUL  

Anti-Colici Sistemul intern 
de ventilaţie

Biberonul cu Gat Larg  
Dr. Brown’s® Opţions + ™ dispune  

de un nou model al tetinei, similar cu  
mamelonul, pentru a încuraja hrănirea la 
sân, comportamentul alimentar natural.
Împrumutat de la natură, designul corect 

conturat ajută în alăptare.  
Copilul se atașează confortabil  

și se evită confuzia  
mamelonului.

Folosind sistemul intern de ventilaţie, 
beneficiile sunt:

 

 • Ajută la reducerea problemelor legate de hrănire 
Biberoanele noastre sunt recunoscute pentru reducerea 
colicilor, eructatului, espectoratului și gazelor

 • Dovedit că ajută la conservarea nutrienţilor din lapte* 
Vitaminele C, A și E sunt esenţiale pentru creșterea sănătoasă 
în copilărie

 • Hrănirea fără vid ajută digestia 
O bună digestie este esenţială pentru copii, în special pentru 
nou-născuţi

 • Design complet ventilat al biberonului 
Asemănător cu hrănirea la sân

 • Sistemul de ventilare internă și tetina din silicon 
funcţionează împreună 
Flux controlat, astfel încât bebelușii se hrănesc în propriul 
ritm

 • Ajută la digestie pentru un somn mai bun 

drbrownsbaby.com/nutrient-study

Dar, este minunat să avem opţiuni atunci când 
hrănirea bebelușului se dezvoltă
 • Puteţi să eliminaţi sistemul de ventilaţie - nu este necesar să 

introduceţi alte biberoane
 • Experienţa de hrănire este similară cu cea a majorităţii 

biberoanelor ventilate prin tetină

Aerul intră prin gulerul 
biberonului și este 
direcţionat prin sistemul 
intern de ventilaţie

Aerul circulă prin tubul 
sistemului ocolind laptele, 
până în capătul biberonului

Sistemul elimină vidul și 
bulele din lapte, presiunea 
negativă și strângerea tetinei

Bebelușul se hrănește 
mai confortabil, în timp 
ce laptele curge liber prin 
tetină, asemănător alăptării

Vezi cum funcţionează aici: 
drbrownsbaby.com
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nutrientstudy.com

Sistemul intern de ventilaţie  
Dr. Brown’s® elimină bulele de aer  

din lapte, astfel se minimizează oxidarea, 
ajută la păstrarea substanţelor 

nutritive din lapte.

Vitamina C în laptele matern








