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Care sunt provocările pediatriei românești, la mo-

mentul de faţă?În prezent, în ţară, specialitatea Pediatrie este de-

ficitară. Deşi în fiecare an se scot la concursul de re-

zidenţiat un număr de aproximativ 150-160 posturi 

pentru specialitatea pediatrie, tot nu sunt suficienţi 

medici pediatri pentru a acoperi golurile ramase 

după ce o bună parte dintre acești specialiști au ales 

să plece în alte ţări. Progresele știinţifice înregistrate au permis identi-

ficarea tot mai multor afecţiuni ale diferitelor organe 

și sisteme care apar la copil. Astfel, patologia copi-

lului s-a diversifict an de an așa încât este imperios 

necesar ca formarea viitorilor pediatri să fie orienta-

tă către domenii cât mai restrânse în care aceștia să 

performeze. Un pas important l-a reprezentat decizia 

luată de Ministerul Sănătăţii (în anul 2016) de a inclu-

de în nomenclatorul de specialităţi medicale și spe-

cialităţi pediatrice precum pneumologie pediatrică, 

gastroenterologie pediatrică, cardiologie pediatrică, 

hemato-oncologie pediatrică, nefrologie pediatrică. 

Locurile scoase la concursul de rezidenţiat (2017, 

2018) în aceste specialităţi au fost extrem de repe-

de alese, semn important că există interes în rândul 

tinerilor absolvenţi ai facultăţilor de medicină pentru 

aceste domenii. Dacă ne referim la „hemoragia” de cadre sanitare 

trebuie să precizez că în fiecare an, aproximativ 10% 

din studenţii de la Facultatea de Medicină sunt ho-

tărâţi să plece din ţară odată cu finalizarea studiilor 

de licenţă. Mulţi medici tineri după ce au promovat 

concursul de rezidenţiat se decid să plece și să se 

pregătească în diferite ţări europene. În opinia mea 

cred că nu doar salariile au reprezentat și reprezintă o 

problemă pentru cadrele medicale, îndeosebi pentru 

cele tinere, ci şi faptul că medicii și asistentele medi-

cale sunt arătaţi cu degetul, blamaţi, hărtuiţi în fieca-

re zi. La noi nu există acel respect vis-a-vis de doc-

tori, de asistente medicale, respect care se întâlneşte 

la tot pasul în lumea civilizată, din care vrem şi noi să 

facem parte. Această abordare ţine de mentalitate, 

de educaţia populaţiei construită în timp.Care este incidenţa bolilor pulmonare la copiii din 

România faţă de restul Europei?La ora actuală, România înregistrează cea mai mare 

rată a mortalităţii infantile în rândul statelor membre 

ale Uniunii Europene, iar pneumonia constituie prin-

cipala cauză de deces la copiii sub 5 ani.  Peste 24% 

dintre decesele la copiii cu vârsta până într-un an 

sunt cauzate de afecţiuni ale tractului respirator infe-

rior, iar 29% dintre decesele la copiii cu vârste sub 5 

ani sunt cauzate de pneumonie. Analiza strucurii mortalităţii infantile în România 

poziţionează afecţiunile acute respiratorii, pe locul 

doi, după prematuritate și complicaţiile acesteia.

Prof. dr. Doina anca PLEȘca, Președinte 
al Conferinţei Naţionale de Pediatrie:În prezent, în ţară, specialitatea Pediatrie este deficitară

În perioada 3-6 aprilie are loc în Bucureşti 
Conferinţa Naţională de Pediatrie, Ediţia 2019, 
cu tema ”Ghiduri și Protocoale în Pediatrie” 
eveniment știinţific de amploare, organizat de 
Societatea Română de Pediatrie. În calitate de 
Preşedinte al Conferinţei, doamna profesor 
dr. Doina Anca PLEȘCA ne-a vorbit despre 
elementele de noutate pe care le aduce conferinţa 
de anul acesta, despre incidenţa bolilor pulmonare 
la copii din România și nu numai.
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Sunteţi preșendintele Congresului Na-

ţional de Pediatrie din perioada 11-14 

septembrie, ce va avea loc anul acesta 

la Cluj. Cum aţi primit organizarea pen-

tru prima dată a congresului pediatrilor 

în această locaţie?

Locaţia Congresului Naţional de Pe-

diatrie s-a stabilit în ședinţa Societăţii 

Române de Pediatrie din iunie 2017. Era 

logic ca după Sibiu, Iași, București, Târgu 

Mureș, Timișoara - ordinea este crono-

logică - congresul să aibă loc într-un alt 

mare centru universitar al ţării.

Vă rugăm să ne spuneţi despre noutăţile și invitaţii acestei 

ediţii ale congresului?

În prezent programul cuprinde 22 de secţiuni plus simpozi-

oane speciale, fiind incluse toate subspecialităţile pediatrice, de 

la pneumologie și cardiologie, până la alergologie, nefrologie și 

medicină de urgenţă. La congres vor fi prezenţi lideri de opinie 

naţionali din toate centrele universitare din România, precum 

și invitaţi străini de marcă. Dorim să fie un congres cât mai in-

teractiv, în acest scop dorim să folosim tehnologia, și cât mai 

util pentru medicii care îngrijesc copii.

Ce ne puteţi spune despre tema congresului „Prezent și viitor 

în practica pediatrică”?

Prin tema congresului am dorit să subliniez accentul pe pro-

blemele de practică pediatrică a acestui eveniment, în special 

pe implementarea protocoalelor terapeutice și a ghidurilor de 

practică medicală. Dar aceste idei nu trebuie să ne îndepărteze 

de la conceptul medicinei personalizate, medicina de precizie sau 

medicina stratificată cum se mai numește, adică predicţia răspun-

sului terapeutic în funcţie de anumite caracteristici ale pacientului.

Cum vedeţi viitorul pediatriei ţinând cont de interesul tinerilor 

medici rezidenţi faţă de această specialitate?

Pediatria este o specialitate mai dificilă decât medicina adul-

tului, acest lucru derivând din particularităţile de comunicare cu 

copilul. Pe de altă parte, îţi oferă satisfacţii mai mari comparativ 

cu alte specialităţi, dacă privim rezultatele terapeutice. Doresc 

să cred că interesul pentru pediatrie a tinerilor absolvenţi a cres-

cut, un  motiv ar fi și noile specialităţi pediatrice înfiinţate.

Care sunt cele mai periculoase obiceiuri 

pe care le au părinţii în raport cu copiii 

și care pot genera, în timp, afecţiuni se-

rioase?
Fiind penumolog pediatru, primul obi-

cei nociv al părinţilor care îmi vine în minte 

este fumatul. S-a dovedit că expunerea co-

piilor la fum de ţigară, chiar și atunci când 

părinţii nu fumează în aceeași încăpere cu 

copilul, crește riscul de apariţie a astmului 

bronșic, dar scade și responsivitatea bo-

lii astmatice la medicaţie. În plus, fumatul 

crește riscul de otită medie recurentă, 

bronșiolită acută,  pneumonie acută. Nu 

numai incidenţa acestor boli este crescută de expunerea la fum 

de ţigară, dar și severitatea lor, în special dacă ambii părinţi sunt 

fumători.

Cât de informaţi sunt părinţii cu privire la modalităţile de pre-

venţie prin vaccinare și de creștere a imunităţii copiilor?

Părinţii sunt informaţi despre vaccinuri, din păcate nu în toate 

cazurile în mod corect. Mulţi dintre ei culeg informaţii din surse 

neautorizate, care nu au nicio bază știinţifică, surse redactate de 

indivizi iresponsabili care nu cunosc nici biologia de clasa a VII-a. 

Majoritatea părinţilor nu pun la indoială eficacitatea vaccinurile, 

rolul lor clar în profilaxia bolilor infecţioase, ci au semne de în-

trebare legate de reacţiile adverse ale acestora. Recomandarea 

este că atunci când părinţii au nelămuriri asupra vaccinurilor, în 

special legate de reacţiile adverse vehiculate prin acele surse 

neautorizate de care vorbeam, să solicite sfatul unui specialist 

în domeniul vaccinologiei.

Sunt mai predispuși copiii zilelor noastre la alergii, decât acum 

10-15 ani?
 În ţările cu un venit mediu sau mic pe cap de locuitor, răs-

punsul este „da” ... dar, nu din cauza vaccinărilor. După cum 

arată ultimele cercetări, nu există nicio legătură între vaccinare 

și creșterea numărului de pacienţi cu boli alergice, și nici dintre 

vaccinare și creșterea severităţii unor boli alergice. Dimpotrivă, 

așa cum susţine teoria „igienistă”, chiar lipsa expunerii la antige-

ne ar duce la creșterea prevalenţei bolilor alergice. Există și alţi 

factori de risc pentru bolile alergice care s-au modificat în ulti-

mele decade dintre care aș cita doar doi: poluarea și alimentaţia.

Prof. dr. Sorin c. Man, 

Preşedinte Congres Naţional de Pediatrie:

Pediatria este o specialitate mai dificilă decât 

medicina adultului, acest lucru derivând din 

particularităţile de comunicare cu copilul
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În perioada 17 - 18 mai 2019 va avea loc 
cel de-al Patrulea Congres al Societăţii 
Române de Chirurgie Laparoscopică 
Pediatrică și alte tehnici miniinvazive în 
pediatrie. Ce aşteptări aveţi de la ediţia 
din acest an a congresului?

Ne dorim să promovăm, ca în fiecare 
an, tehnicile chirurgicale miniinvazive în 
pediatrie. Pentru ca să atingem acest 
deziderat, sperăm ca participarea la 
acest eveniment știinţific internaţional 
să fie numeroasă, să atragem cât mai 
mulţi colegi din chirurgia pediatrică și 
nu numai. 

Dacă ar fi să faceţi un scurt istoric al chirurgiei pediatrice cam 
pe unde ne aflăm în prezent?

În România, primele intervenţii de chirurgie pediatrică lapa-
roscopică au avut loc în urma cu 20 de ani. În aceasta perioadă, 
s-au făcut progrese remarcabile, comparabile cu cele înregis-
trate pe plan european și mondial. În continuare însă, a rămas 
de depășit impedimentul financiar, care reprezintă un obstacol 
încă important.

Este patologia pediatrică în chirurgie mai rară decât cea la 
adulţi?

Patologia pediatrică nu este perfect superpozabilă cu cea a 
adultului. Este greu să faci o comparaţie între cele două patolo-
gii: adult/copil. Ele se întrepătrund pe alocuri, dar în general sunt 
entităţi diferite. Considerăm că și la nivel pediatric patologia 
chirurgicală este frecventă. 

Este necesară o colaborare cu echipele de chirurgie generală? 
Cum vedeţi această colaborare?

Da, uneori este necesară colaborarea între chirurgii pediatrici 
și cei de chirurgie generală, în special pentru grupele de vârstă 
ce depășesc 13-14 ani. Este important de menţionat că primele 
intervenţii de chirurgie pediatrică laparoscopică în România 
s-au desfășurat cu ajutorul și sub îndrumarea colegilor chirurgi 
generaliști.

Ce patologie pediatrică poate fi operată 
laparoscopic? 

Nenumărate afecţiuni chirurgicale pot 
beneficia de aportul tehnicilor miniinvazi-
ve: litiază biliară, stenoza hipertrofică de 
pilor, refluxul gastro-esofagian, achalazia,  
apendicita, patologia chistică ovariană, 
varicocelul, testiculul necoborat, hidrone-
froză etc. 

 
Care esta stadiul chirurgiei intrauterine 
în România? Cine se ocupă de aceste in-
tervenţii?

Chirurgia fetală nu este încă dezvoltată 
în România. Este un domeniu deosebit de interesant. Pe plan 
internaţional, aceste intervenţii chirurgicale sunt efectuate de 
către chirurgi pediatrici supraspecializaţi în acest sens. 

Timişoara are primul centru din Europa de Est în care copiii 
sunt operaţi cu ajutorul unui robot. Cum vedeţi în viitor aceas-
tă tehnică?

Chirurgia robotică trebuie să se dezvolte în România și la nive-
lul patologiei pediatrice. Ar fi foarte util dacă s-ar putea achiziţio-
na roboţi chirurgicali în cât mai multe centre, inclusiv în București. 
În străinătate, chirurgia robotică se desfășoară laolaltă atât pentru 
patologia adultului, cât și pentru cea a copilului, în sensul ca un 
robot deservește mai multe clinici chirurgicale diferite. 

În 2015 România a fost gazda “ESPES 5th Annual Congress”. 
Pe când o nouă manifestare de acest gen la noi în ţară?

În 2015 am fost onoraţi să găzduim Congresul European al 
ESPES. Această manifestare este organizată în fiecare an în 
altă ţară. Ne bucurăm că și România a fost aleasă drept gazdă 
a acestui eveniment știinţific de înaltă ţinută. 

Ce planuri de viitor aveţi în ceea ce privește Societătea Ro-
mână de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică?

Ne dorim ca SRCLP să crească, să se dezvolte, atât prin mă-
rirea numărului de membri, cât și ca nivel știinţific, în ceea ce 
privește manifestările pe care le organizează. 

Dr. iSabELa Drăghici, președinte Societatea Română de 
Chirurgie Laparoscopică Pediatrică, Secretar al European 
Society of Pediatric Endoscopic Surgeons:

În chirurgia pediatrică laparoscopică s-au făcut 
progrese remarcabile, comparabile cu cele 
înregistrate pe plan european și mondial
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Care sunt provocările pediatriei românești, la mo-
mentul de faţă?

În prezent, în ţară, specialitatea Pediatrie este de-
ficitară. Deşi în fiecare an se scot la concursul de re-
zidenţiat un număr de aproximativ 150-160 posturi 
pentru specialitatea pediatrie, tot nu sunt suficienţi 
medici pediatri pentru a acoperi golurile ramase 
după ce o bună parte dintre acești specialiști au ales 
să plece în alte ţări. 

Progresele știinţifice înregistrate au permis identi-
ficarea tot mai multor afecţiuni ale diferitelor organe 
și sisteme care apar la copil. Astfel, patologia copi-
lului s-a diversifict an de an așa încât este imperios 
necesar ca formarea viitorilor pediatri să fie orienta-
tă către domenii cât mai restrânse în care aceștia să 
performeze. Un pas important l-a reprezentat decizia 
luată de Ministerul Sănătăţii (în anul 2016) de a inclu-
de în nomenclatorul de specialităţi medicale și spe-
cialităţi pediatrice precum pneumologie pediatrică, 
gastroenterologie pediatrică, cardiologie pediatrică, 
hemato-oncologie pediatrică, nefrologie pediatrică. 
Locurile scoase la concursul de rezidenţiat (2017, 
2018) în aceste specialităţi au fost extrem de repe-
de alese, semn important că există interes în rândul 
tinerilor absolvenţi ai facultăţilor de medicină pentru 
aceste domenii. 

Dacă ne referim la „hemoragia” de cadre sanitare 
trebuie să precizez că în fiecare an, aproximativ 10% 

din studenţii de la Facultatea de Medicină sunt ho-
tărâţi să plece din ţară odată cu finalizarea studiilor 
de licenţă. Mulţi medici tineri după ce au promovat 
concursul de rezidenţiat se decid să plece și să se 
pregătească în diferite ţări europene. În opinia mea 
cred că nu doar salariile au reprezentat și reprezintă o 
problemă pentru cadrele medicale, îndeosebi pentru 
cele tinere, ci şi faptul că medicii și asistentele medi-
cale sunt arătaţi cu degetul, blamaţi, hărtuiţi în fieca-
re zi. La noi nu există acel respect vis-a-vis de doc-
tori, de asistente medicale, respect care se întâlneşte 
la tot pasul în lumea civilizată, din care vrem şi noi să 
facem parte. Această abordare ţine de mentalitate, 
de educaţia populaţiei construită în timp.

Care este incidenţa bolilor pulmonare la copiii din 
România faţă de restul Europei?

La ora actuală, România înregistrează cea mai mare 
rată a mortalităţii infantile în rândul statelor membre 
ale Uniunii Europene, iar pneumonia constituie prin-
cipala cauză de deces la copiii sub 5 ani.  Peste 24% 
dintre decesele la copiii cu vârsta până într-un an 
sunt cauzate de afecţiuni ale tractului respirator infe-
rior, iar 29% dintre decesele la copiii cu vârste sub 5 
ani sunt cauzate de pneumonie. 

Analiza strucurii mortalităţii infantile în România 
poziţionează afecţiunile acute respiratorii, pe locul 
doi, după prematuritate și complicaţiile acesteia.

Prof. dr. Doina anca PLEȘca, Președinte 
al Conferinţei Naţionale de Pediatrie:

În prezent, în ţară, specialitatea 
Pediatrie este deficitară

În perioada 3-6 aprilie are loc în Bucureşti 
Conferinţa Naţională de Pediatrie, Ediţia 2019, 
cu tema ”Ghiduri și Protocoale în Pediatrie”, 
eveniment știinţific de amploare, organizat de 
Societatea Română de Pediatrie. În calitate de 
Preşedinte al Conferinţei, doamna profesor 
dr. Doina Anca PLEȘCA ne-a vorbit despre 
elementele de noutate pe care le aduce conferinţa 
de anul acesta, despre incidenţa bolilor pulmonare 
la copii din România și nu numai.
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În medie, jumătate dintre copii sunt purtători de 
pneumococ, portajul ajungând chiar la 80% dintre 
copiii înregistraţi deja în colectivităţi (grădiniţe, cre-
şe ş.a.m.d.). Prezenţa pneumococului în nazo-faringe 
reprezintă un risc semnificativ pentru gazdă, dar și 
pentru cei din jur.

Care sunt complicaţiile infecţiei pneumococice la 
copil?

Bolile pneumococice se încadrează în „boli non-
invazive”, precum otita medie acută, pneumonia sau 
sinuzita și „boli invazive”, precum meningita, septice-
mia sau bacteriemia, cu rate mari de mortalitate.

Infecţia produsă de Streptococcus pneumoniae 
(Pneumococ) poate să determine manifestări clini-
ce extrem de variate din punct de vedere clinic dar 
și evolutiv. Dintre cele mai frecvente boli produse de 
pneumococ menţionez otita medie acută (otita su-
purată), sinuzita acută bacteriană, pneumonia acută, 
meningita acută bacteriană (inflamaţia membranelor 
care „învelesc“ creierul și măduva spinării), septice-
mie, bacteriemie. 

Pneumococul este o cauză comună a sinuzitelor şi 
a otitei medii acute fiind izolat în 28-55% dintre as-
piratele din urechea medie. Până la vârsta de 12 luni, 
mai mult de 60% dintre copii au avut cel puţin un 
episod de otită medie acută. Infecţiile urechii medii 
sunt cele mai frecvente motive de prezentare la me-
dic pentru copiii din SUA.

Otita medie acută pneumococică se poate com-
plica cu mastoidita acută (supuraţie osoasă a stâncii 
temporale), meningita acută, abces cerebral, trombo-
ză de sinus cavernos.

Complicaţiile pneumoniei pneumococice la co-
pil includ pleurezie purulentă (empiem), abces pul-
monar, pneumonie necrotizantă, afectare pulmona-
ră acută cu sindrom de detresă respiratorie acută 
(ARDS).

Meningita pneumococică, infecţie bacteriană ex-
treme de gravă, se poate complica cu sechelele ne-
urologice (retard mental, deficite motorii, epilepsie, 
etc), pierderea auzului sau cu deces într-un procent 
semnificativ de cazuri.

Conform studiilor copiii expuşi la fumul de ţigară 
al părinţilor lor riscă să sufere mai târziu din cauza 
unor probleme cardiovasculare grave. Ce acţiuni de 
conştientizare a acestui lucru ar trebuie luate pen-
tru a avea copii mai sănătoşi?

Din ce în ce mai multe studii indică faptul că fuma-
tul pasiv alterează semnificativ integritatea anatomi-
că a mucoasei respiratorii, cu repercursiuni pe termen 
mediu și lung dacă ne referim la inhalarea fumului de 
către sugarii și copii. 

Sugarii proveniţi din mame fumătoare vor dezvol-
ta modificări anatomice pulmonare (număr redus de 

alveole, funcţie pulmonară diminuată, etc.) care îi vor 
predispune la îmbolnăviri respiratorii frecvente care 
de cele mai multe ori evoluează sever. La sugarii și 
copiii proveniţi din familii de fumători, apare o infla-
maţie cronică a mucoasei respiratorii care facilitează 
fixarea unor agenţi infecţiosi (virusuri, bacterii, fungi, 
etc.) și apariţia infecţiilor acute respiratorii recurente. 
Se apreciază că riscul de infecţii acute respiratorii în 
rândul copiilor proveniţi din familii de fumători este 
aprope dublu comparativ cu incidenţa acestor afecţi-
uni la copiii proveniţi din familii de nefumători. 

Academia Americană de Pneumologie (ATS) esti-
mează că în fiecare minut 4800 de adolescenţi trag 
primul fum de ţigară din viaţa lor. Dintre aceștia, 
aproximativ 2000 vor deveni fumători înrăiţi. Faptul 
că rata adolescenţilor care fumează crește în mod 
constant este tulburător. Studiile arată că aproxima-
tiv 80% dintre fumătorii adulţi au început să fumeze 
pe când erau adolescenţi.

În contextul acestui fenomen îngrijorător care 
amenţintă starea de sănătate a tinerilor este impor-
tant să intensificăm lupta împotriva fumatului nu nu-
mai prim măsuri educaţionale dar și prin susţinerea 
măsurilor legislative adoptate.

Educaţia permanentă în școli, a adolescenţilor 
pentru a conștientiza impactul negativ al fumatului 
asupra stării de sănătate personală dar și a celor din 
mediul poluat de fum, precum și scăderea performa-
ţelor școlare reprezintă un element cheie în lupta îm-
potriva acestui flagel. 

Sănătatea copilului este un indicator cheie pentru 
sănătatea unei societăţi. Care este situaţia în acest 
moment în România? Avem o societate sănătoasă?

Aș începe prin a preciza că anual, în România mor 
aproximativ 3500 de copii cu vârste sub 5 ani. Mai 
mult în România mor mai mulţi copii născuţi prema-
tur decât în alte state ale UE. Cele mai multe cazuri 
de deces sunt înregistrate în zonele rurale. 

Raportul realizat de Institutul Naţional 
de statistică (2017) intitulat “România 
în Uniunea Europeană” precizează că 

România este ţara cu cea mai mare 
mortalitate infantilă din Uniunea 

Europeană.  Această rată este de 7,6 
decese la 1.000 de născuţi vii, de peste 2 ori 
mai mare faţă de media UE, de 3,6 / 1.000 

de născuţi vii. 
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Mai mult, raportul realizat de Institutul Naţional de 
statistică (2017) intitulat “România în Uniunea Euro-
peană” precizează că România este ţara cu cea mai 
mare mortalitate infantilă din Uniunea Europeană.  
Această rată este de 7,6 decese la 1.000 de născuţi 
vii, de peste 2 ori mai mare faţă de media UE, de 3,6 
/ 1.000 de născuţi vii. În condiţiile în care natalita-
tea este în declin și mortalitatea este crescută atunci 
putem afirma că avem mari probleme. Sănătatea co-
pilului depinde de foarte mulţi factori printre care 
aș menţiona doar câţiva: starea de sănătate a gra-
videi, alimentaţia acesteia pe parcursul sarcinii, mo-
nitorizarea evoluţiei sarcinii, tipul nașterii (naturală, 
extractive prin operaţie cezariană), alimentaţia nou 
născutului și sugarului (natural vs artificial, diversifi-
carea alimentaţiei, etc), imunizările efectuate, mediul 
socioeconomic și afectiv în care crește și se dezvol-
tă, și lista poate continua. După cum observăm există 
foarte multe variabile de care depinde creșterea și 
dezvoltarea armonioasă a copiilor. În opinia mea po-
pulaţia pediatrică este cea mai vulnerabilă categorie 
la sărăcie, lipsa educaţiei, îngrijiri medicale precare. 

În vara anului 2017 a fost demarat programul de 
imunizare antipneumococică. A funcţionat acest 
program? Este în derulare și în prezent?

Programul de imunizare a fost iniţiat în vara anului 
2017. M-am alăturat campaniei de promovare corectă, 
utilizând cele mai recente informaţii medicale bazate 
pe dovezi, a importanţei imunizării copiilor. Ne stră-
duim ca acest program de imunizare să funcţioneze, 
informând aparţinătorii referitor la ce înseamnă infec-
ţia pneumococică, care este impactul infecţiei asupra 
stării de sănătate a copilului, dar mai ales care sunt 
consecinţele refuzului de a vaccina. În ultimele luni se 
înregistrează o creștere a ratei de vaccinare antipneu-
mococică în rândurile sugarilor ceea ce reprezintă un 
pas important în lupta împotriva acestei bacterii.

Sunteţi președintele Conferinţei Naţionale de Pe-
diatrie. Vă rugăm să ne spuneţi despre noutăţile, 
invitaţii și temele abordate în această ediţie.

Conferinţa Naţională de Pediatrie 2019, reprezintă 
un eveniment știinţific de anvergură în peisajul pedia-

tric românesc. Este o tradiţie ca în primăvara fiecărui 
an, lideri de opinie din domeniul pediatrie și nu nu-
mai, să  susţină prelegeri, mese rotunde, conferinţe 
în cadrul acestei Conferinţe. Pe parcursul celor 4 zile 
lectorii invitaţi vor susţine prelegeri care vor aborda 
teme de larg interes pentru practica pediatrică pre-
cum și aspecte de actualitate din aria patologiei copi-
lului.Structura programului știinţific include 16 secţi-
uni dedicate tuturor subspecialităţilor pediatrice între 
care menţionez: medicina respiratorie, gastroentero-
logie și nutriţie, nefrologie, cardiologie, endocrinolo-
gie, genetică, reumatologie, hemato-oncologie, neu-
rologie, psihiatrie, urgenţe majore, boli infecţioase. O 
atenţie deosebită am acordat-o cercetării știinţifice 
în domeniul pediatriei existând o secţiune dedicată 
acestui domeniu în plină dezvoltare și în ţara noastră. 
În cadrul secţiunilor varia oferim posibilitatea tinerilor 
medici să prezinte lucrări orale. 

În cadrul Conferinţei se va lansa Ediţia 2019 a lu-
crării ”PROTOCOALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATA-
MENT ÎN PEDIATRIE”. 

Care sunt proiectele Societăţii Române de Pediatrie 
pentru 2019?

Pentru fiecare an membrii boardului Societăţii Ro-
mâne de Pediatrie stabliește mai multe proiecte. Cele 
mai importante proiecte sunt reprezentate de eveni-
mente știinţifice precum conferinţe, congrese, simpo-
zioane, mese rotunde, școli de vară.  Pentru acest an 
suntem aproate de demararea lucrărilor Conferinţei 
Naţională de Pediatrie (3-6 aprilie 2019, București) 
care este așteptată cu mare interes de medicii pen-
diatri și nu numai din toată ţara. Urmează școala de 
vară pentru tinerii medici (august 2019) care se va 
desfășura pe durata unei săptămâni, la care așteptăm 
lectorii renumiţi din toate marile centre universitare 
precum și medici rezidenţi din specialităţi precum 
pediatrie, medicină de familie. În luna septembrie 
va avea loc cel de al “XIV-lea Congres Naţional de 
Pediatrie” având ca temă majoră “Prezent și viitor în 
Pediatria practică (11-14 septembrie 2019, Cluj Na-
poca) la care sunt invitate personalităţi de prestigiu 
ale pediatriei românești dar și din străinătate. Pe tot 
parcursul anului vom organiza și alte conferinţe, sim-
pozioane și mese rotunde la nivelul centrelor univer-
sitare din ţară. Menţionez că susţinem și alte proiecte, 
pe care le desfășurăm în parteneriat cu alte societăţi 
știinţifice, care vin să completeze pregătirea profesi-
onlă a medicilor pediatrii și medici de familie. 

Un proiect extrem de ambiţios pentru acest an îl 
reprezintă elaborarea unui “Tratat de Pediatrie” des-
tinat deopotrivă medicilor rezidenţi pediatri, de me-
dicină de familie dar și medicilor specialiști. Dorim 
să elaborăm acest tratat care să conţină un material 
știinţific extrem de modern atât prim modul de pre-
zentare cât mai ales prin conţinutul actualizat.

Prin realizarea acestei ediţii a Congresului 
Naţional al Societăţii Române de Diabet, 

Nutriţie și Boli Metabolice dorim o 
regândire a modului de construire și 

implementare a programului știinţific.
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Sunteţi preșendintele Congresului Na-
ţional de Pediatrie din perioada 11-14 
septembrie, ce va avea loc anul acesta 
la Cluj. Cum aţi primit organizarea pen-
tru prima dată a congresului pediatrilor 
în această locaţie?

Locaţia Congresului Naţional de Pe-
diatrie s-a stabilit în ședinţa Societăţii 
Române de Pediatrie din iunie 2017. Era 
logic ca după Sibiu, Iași, București, Târgu 
Mureș, Timișoara - ordinea este crono-
logică - congresul să aibă loc într-un alt 
mare centru universitar al ţării.

Vă rugăm să ne spuneţi despre noutăţile și invitaţii acestei 
ediţii ale congresului?

În prezent programul cuprinde 22 de secţiuni plus simpozi-
oane speciale, fiind incluse toate subspecialităţile pediatrice, de 
la pneumologie și cardiologie, până la alergologie, nefrologie și 
medicină de urgenţă. La congres vor fi prezenţi lideri de opinie 
naţionali din toate centrele universitare din România, precum 
și invitaţi străini de marcă. Dorim să fie un congres cât mai in-
teractiv, în acest scop dorim să folosim tehnologia, și cât mai 
util pentru medicii care îngrijesc copii.

Ce ne puteţi spune despre tema congresului „Prezent și viitor 
în practica pediatrică”?

Prin tema congresului am dorit să subliniez accentul pe pro-
blemele de practică pediatrică a acestui eveniment, în special pe 
implementarea protocoalelor terapeutice și a ghidurilor de prac-
tică medicală. Dar aceste idei nu trebuie să ne îndepărteze de la 
conceptul medicinei personalizate, medicina de precizie sau me-
dicina stratificată cum se mai numește, adică predicţia răspunsului 
terapeutic în funcţie de anumite caracteristici ale pacientului.

Cum vedeţi viitorul pediatriei ţinând cont de interesul tinerilor 
medici rezidenţi faţă de această specialitate?

Pediatria este o specialitate mai dificilă decât medicina adul-
tului, acest lucru derivând din particularităţile de comunicare cu 
copilul. Pe de altă parte, îţi oferă satisfacţii mai mari comparativ 
cu alte specialităţi, dacă privim rezultatele terapeutice. Doresc 
să cred că interesul pentru pediatrie a tinerilor absolvenţi a cres-
cut, un  motiv ar fi și noile specialităţi pediatrice înfiinţate.

Care sunt cele mai periculoase obiceiuri 
pe care le au părinţii în raport cu copiii 
și care pot genera, în timp, afecţiuni se-
rioase?

Fiind penumolog pediatru, primul obi-
cei nociv al părinţilor care îmi vine în minte 
este fumatul. S-a dovedit că expunerea co-
piilor la fum de ţigară, chiar și atunci când 
părinţii nu fumează în aceeași încăpere cu 
copilul, crește riscul de apariţie a astmului 
bronșic, dar scade și responsivitatea bo-
lii astmatice la medicaţie. În plus, fumatul 
crește riscul de otită medie recurentă, 
bronșiolită acută,  pneumonie acută. Nu 

numai incidenţa acestor boli este crescută de expunerea la fum 
de ţigară, dar și severitatea lor, în special dacă ambii părinţi sunt 
fumători.

Cât de informaţi sunt părinţii cu privire la modalităţile de pre-
venţie prin vaccinare și de creștere a imunităţii copiilor?

Părinţii sunt informaţi despre vaccinuri, din păcate nu în toate 
cazurile în mod corect. Mulţi dintre ei culeg informaţii din surse 
neautorizate, care nu au nicio bază știinţifică, surse redactate de 
indivizi iresponsabili care nu cunosc nici biologia de clasa a VII-a. 
Majoritatea părinţilor nu pun la indoială eficacitatea vaccinurile, 
rolul lor clar în profilaxia bolilor infecţioase, ci au semne de în-
trebare legate de reacţiile adverse ale acestora. Recomandarea 
este că atunci când părinţii au nelămuriri asupra vaccinurilor, în 
special legate de reacţiile adverse vehiculate prin acele surse 
neautorizate de care vorbeam, să solicite sfatul unui specialist 
în domeniul vaccinologiei.

Sunt mai predispuși copiii zilelor noastre la alergii, decât acum 
10-15 ani?

 În ţările cu un venit mediu sau mic pe cap de locuitor, răs-
punsul este „da” ... dar, nu din cauza vaccinărilor. După cum 
arată ultimele cercetări, nu există nicio legătură între vaccinare 
și creșterea numărului de pacienţi cu boli alergice, și nici dintre 
vaccinare și creșterea severităţii unor boli alergice. Dimpotrivă, 
așa cum susţine teoria „igienistă”, chiar lipsa expunerii la antige-
ne ar duce la creșterea prevalenţei bolilor alergice. Există și alţi 
factori de risc pentru bolile alergice care s-au modificat în ulti-
mele decade dintre care aș cita doar doi: poluarea și alimentaţia.

Prof. dr. Sorin c. Man, 
Preşedinte Congres Naţional de Pediatrie:

Pediatria este o specialitate mai dificilă decât 
medicina adultului, acest lucru derivând din 
particularităţile de comunicare cu copilul
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În perioada 17 - 18 mai 2019 va avea loc 
cel de-al Patrulea Congres al Societăţii 
Române de Chirurgie Laparoscopică 
Pediatrică și alte tehnici miniinvazive în 
pediatrie. Ce aşteptări aveţi de la ediţia 
din acest an a congresului?

Ne dorim să promovăm, ca în fiecare 
an, tehnicile chirurgicale miniinvazive în 
pediatrie. Pentru ca să atingem acest 
deziderat, sperăm ca participarea la 
acest eveniment știinţific internaţional 
să fie numeroasă, să atragem cât mai 
mulţi colegi din chirurgia pediatrică și 
nu numai. 

Dacă ar fi să faceţi un scurt istoric al chirurgiei pediatrice cam 
pe unde ne aflăm în prezent?

În România, primele intervenţii de chirurgie pediatrică lapa-
roscopică au avut loc în urma cu 20 de ani. În aceasta perioadă, 
s-au făcut progrese remarcabile, comparabile cu cele înregis-
trate pe plan european și mondial. În continuare însă, a rămas 
de depășit impedimentul financiar, care reprezintă un obstacol 
încă important.

Este patologia pediatrică în chirurgie mai rară decât cea la 
adulţi?

Patologia pediatrică nu este perfect superpozabilă cu cea a 
adultului. Este greu să faci o comparaţie între cele două patolo-
gii: adult/copil. Ele se întrepătrund pe alocuri, dar în general sunt 
entităţi diferite. Considerăm că și la nivel pediatric patologia 
chirurgicală este frecventă. 

Este necesară o colaborare cu echipele de chirurgie generală? 
Cum vedeţi această colaborare?

Da, uneori este necesară colaborarea între chirurgii pediatrici 
și cei de chirurgie generală, în special pentru grupele de vârstă 
ce depășesc 13-14 ani. Este important de menţionat că primele 
intervenţii de chirurgie pediatrică laparoscopică în România 
s-au desfășurat cu ajutorul și sub îndrumarea colegilor chirurgi 
generaliști.

Ce patologie pediatrică poate fi operată 
laparoscopic? 

Nenumărate afecţiuni chirurgicale pot 
beneficia de aportul tehnicilor miniinvazi-
ve: litiază biliară, stenoza hipertrofică de 
pilor, refluxul gastro-esofagian, achalazia,  
apendicita, patologia chistică ovariană, 
varicocelul, testiculul necoborat, hidrone-
froză etc. 

 
Care esta stadiul chirurgiei intrauterine 
în România? Cine se ocupă de aceste in-
tervenţii?

Chirurgia fetală nu este încă dezvoltată 
în România. Este un domeniu deosebit de interesant. Pe plan 
internaţional, aceste intervenţii chirurgicale sunt efectuate de 
către chirurgi pediatrici supraspecializaţi în acest sens. 

Timişoara are primul centru din Europa de Est în care copiii 
sunt operaţi cu ajutorul unui robot. Cum vedeţi în viitor aceas-
tă tehnică?

Chirurgia robotică trebuie să se dezvolte în România și la nive-
lul patologiei pediatrice. Ar fi foarte util dacă s-ar putea achiziţio-
na roboţi chirurgicali în cât mai multe centre, inclusiv în București. 
În străinătate, chirurgia robotică se desfășoară laolaltă atât pentru 
patologia adultului, cât și pentru cea a copilului, în sensul ca un 
robot deservește mai multe clinici chirurgicale diferite. 

În 2015 România a fost gazda “ESPES 5th Annual Congress”. 
Pe când o nouă manifestare de acest gen la noi în ţară?

În 2015 am fost onoraţi să găzduim Congresul European al 
ESPES. Această manifestare este organizată în fiecare an în 
altă ţară. Ne bucurăm că și România a fost aleasă drept gazdă 
a acestui eveniment știinţific de înaltă ţinută. 

Ce planuri de viitor aveţi în ceea ce privește Societătea Ro-
mână de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică?

Ne dorim ca SRCLP să crească, să se dezvolte, atât prin mă-
rirea numărului de membri, cât și ca nivel știinţific, în ceea ce 
privește manifestările pe care le organizează. 

Dr. iSabELa Drăghici, președinte Societatea Română de 
Chirurgie Laparoscopică Pediatrică, Secretar al European 
Society of Pediatric Endoscopic Surgeons:

În chirurgia pediatrică laparoscopică s-au făcut 
progrese remarcabile, comparabile cu cele 
înregistrate pe plan european și mondial
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Dar ce este răul de transport?
Vinovată pentru acest disconfort este o porţiune din creier 

denumită aria postremă ce activează voma în cazul intoxicaţii-
lor și în cazul conflictelor apărute între ochi și urechea internă. 
Aceasta este de fapt cea mai comună ipoteză despre cauza rău-
lui de transport: că reprezintă un mecanism de apărare împotri-
va neurotoxinelor.  Când circulăm cu mijloacele de transport se 
produc stimulări ale sistemelor 
senzoriale, iar dacă sistemul 
nervos central nu reușește să 
le integreze, apar semnele de 
apărare și starea de rău.

În timpul călătoriei, recep-
torii din urechea internă percep 
în permanenţă poziţia corpu-
lui, sesizează mișcarea și trans-
mit informaţia către creier. Re-
ceptorii vizuali, la rândul lor, 
sesizează poziţia corpului, de 
aparentă imobilizare și trans-
mit creierului informaţia.  Cele 
două informaţii contradictorii 
ajung la creier și apare un con-
flict de informaţii. În organism 
se declanșează un semnal de 
eroare, din lipsa sincronizării, 
și un sistem de apărare care se 
comportă ca și când a detectat 
o toxină și încearcă să o elimine 
prin vomă

Ce facem când copilul 
suferă de rău de transport?

De ce copiii sunt mai afectaţi decât adulţii
Copiii sunt afectaţi în aceiași măsură ca adulţii însă, deoa-

rece copiii nu au răbdare să stea pe scaun și să privească în ex-
teriorul automobilului, pentru a sincroniza informaţia pe care 
ochii o transmit cu cea pe care o transmite urechea internă, 
răul de transport se manifestă mult mai frecvent în cazul celor 
mici. 

Cum contracarăm efectele 
răului de transport?

Pentru a diminua efectele răului 
de transport este indicat să se evite 
cititul sau privitul ecranelor. Pri-
virea în exteriorul automobilului, 
aerul curat, biscuiţii săraţi și apa 
minerală ajută de asemenea. 

Ghimbirul  are capacitatea de 
a diminua senzaţiile de greaţă, 
vomă și ameţeală asociate cu răul 
de transport. La fel și menta care 
combate stările de greaţă și indi-
gestia.

Special Kid Rău de Trans-
port este un supliment alimentar 
natural, ce conţine mentă și ghim-
bir, ce previne senzaţia de greaţă și 
voma. Siropurile din gama Special 
Kid aduc copiilor un ajutor delicat 
și eficient, fără grimase, datorită 
gustului lor delicios.

Vremea s-a încălzit aşa că începe pe-
rioada vacanţelor. La munte, la mare, 
în oraşele din ţară sau chiar în oraşe 
europene mai apropiate, multe familii 
optează pentru transport cu autoturis-
mul. Problema cea mai des întâlnită, 
din cauza căreia multe familii decid să 
renunţe uneori la vacanţe, este răul de 
transport. Ameţeală, oboseală şi greaţă 
sunt simptomele cele mai des întâlni-
te ale afecţiunii. Iar dacă  mişcarea ce 
produce greaţa nu este rezolvată, apare 
chiar voma. 





Ce Conține
ASPACo?

300
mg

Acid 
acetilsalicilic

250
mg

12
mg

Paracetamol

Fosfat de codeină 
hemihidrat

Cele 3 substanțe active acționează 
sinergic și se potențează reciproc

Un efect  
mai rapid

și mai puternic

o doză redusă
a substanțelor active

Risc mult redus  
al reacțiilor adverse

... şi durerea 
devine o  amintire

Tratamentul 
durerilor de cap, 

durerilor de 
articulații,

durerilor de dinți şi a 
durerilor asociate 

menstruației

Suprimarea  
stărilor 
febrile

eficacitate 
amplificată de 

asocierea a 3 
substanţe  

active

CUm Se AdminiSTReAză ASPACo?

La nevoie,  
maxim 4 comprimate/zi,  

cu o perioadă de  
tratament de 3 zile.

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

dureri de cap
dureri dentare

dureri reumatice  
și articulare

dureri de spate

dureri menstruale

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

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

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

ASPACo fără durere, rapid, sigur, eficient

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

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

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

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

BRONCAMIL ® sirop 

Pentru copii cu vârsta între 6 luni și 12 ani.

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

Indicații
•	 Asigură funcționarea normală a tractului 

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

150 ml

și tusea dispare

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

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

APETITO ® sirop 

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

Pentru copii cu vârsta între 6 luni și 12 ani.

Indicații
•	 Este recomandat pentru stimularea pof-

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

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

150 ml

și pofta de mâncare apare

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

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

ISILAX ® sirop 

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

Indicații
•	 Poate fi folosit în cazuri de constipație 

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

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

copiilor cu enteropatie gluten-sensibilă.

Pentru copii cu vârsta între 6 luni și 12 ani.

150 ml

și constipaţia nu există
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Societatea Română de Reumatologie Pediatrică 
(SRRP) este o societate relativ tânără, fiind înfiin-
ţată în 2010. Care sunt realizările până în prezent?

Aveţi dreptate, suntem încă la început de drum 
și ne bazăm foarte mult pe sprijinul Societăţii de 
Reumatologie care ne-a susţinut la fiecare pas. Nu 
avem foarte mulţi membri deoarece și numărul pe-
diatrilor care se ocupă cu această patologie este re-
dus. În schimb, am reușit să organizăm la fiecare doi 
ani Conferinţa Naţională de Reumatologie Pediatri-
că (care reunește atât pediatri cât și reumatologi), 
avem un site propriu (www.reumaped.ro) și suntem 
parteneri tradiţionali ai Pediatric Rheumatology In-
ternational Trials Organisation (PRINTO) cu care am 
derulat mai multe studii și prin care ne-am crescut 
vizibilitatea internaţională. În cei 9 ani de activitate 
am reușit să punem bazele unei reţele (încă firave) 
de reumatologie pediatrică, pilonii acestei structuri 
fiind deocamdată principalele centre universitare 
din România. 

Care sunt traiectoriile viitoare? 
Anul acesta sperăm să avem primii medici înscriși în 

modulul de pregătire al atestatului de Reumatologie 
Pediatrică (care va putea fi accesat atât de pediatri cât 
și de reumatologi), în trei centre medicale (București, 
Cluj și Iași). Un alt obiectiv major este înfiinţarea Re-
gistrului de Boli Reumatice la copil, pentru început fi-
ind vorba doar de formele de artrită idiopatică juvenilă 
care beneficiază de terapie biologică.  Nu am renunţat 
la ideaa ca – într-o bună zi- să avem și specialitatea de 
Reumatologie Pediatrică. 

În statele dezvoltate, incidenţa reumatismului arti-
cular acut la copii a scăzut foarte mult. Care este 
situaţia în România?

Reumatismul articular acut apare secundar infecţi-
ei streptococice iar expansiunea antibioticelor utiliza-
te în practica pediatrică a condus în ţările dezvoltate 
(inclusiv în România) la reducerea masivă a incidenţei 
acestei afecţiuni. Astăzi, la noi se întâlnesc cazuri spo-

conf. dr. căLin LaZăr, Preşedinte al Societăţii Române 
de Reumatologie Pediatrică:

Reumatologia pediatrică este încă la început 
de drum, încă nu este recunoscută în România 
și mai are un traseu de parcurs până să se
                           valideze ca specialitate distinctă

Organizată o dată la fiecare doi ani Con
ferinţa Naţională de Reumatologie Pedia
trică, va prezenta într-o dezbatere de o 
înaltă ţinută știinţifică noutăţile și pro-
gresele în reumatologia pediatrică, fiing 
un bun prilej pentru invitaţi să-și expună 
propria experienţă. Cu această ocazie 
domnul conf. dr. Călin LAZĂR, Preşedinte 
al Societăţii Române de Reumatologie 
Pe diatrică ne-a vorbit depre realizările 
și tra iectoriile viitoare precum și despre 
in ci denţa reumatismului articular acut la 
copii.



www.vinnomed.ro
www.numeris.ro
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radice și care apar cu totul excepţional. În clinica în 
care lucrez, în ultimii douăzeci de ani nu am mai avut 
o astfel de patologie. 

Care sunt cele mai recente noutăţi în domeniul reu-
matologiei pediatrice? Putem vorbi de progrese în 
reumatologia pediatrică în România?

În ultimii ani progresul major l-a constituit introdu-
cerea terapiei biologice care a schimbat radical pro-
gnosticul bolilor reumatismale ale copilului, oferindu-
le pacienţilor noștri o binemeritată șansă la o viaţă 
normală. De asemenea, explorările imunologice și ima-
gistice au înregistrat o dezvoltare incontestabilă, per-
miţând un diagnostic precoce, o modulare a terapiei 
adecvată fiecărui caz în parte și o mai bună estimare 
a prognosticului evolutiv. Și România s-a aliniat trep-
tat la aceste progrese, reumatologul pediatru având 
astăzi la dispoziţie aceleași metode imagistice și de 
laborator ca și colegii din celelalte ţări europene, iar 
la nivel terapeutic - cinci preparate diferite pe care le 
poate folosi în conformitate cu protocoalele aprobate. 
Acum putem trata uveitele (afectarea oftalmologică 
din AIJ), sacroileita (afectarea șoldului) și formele sis-
temice (acestea din urmă având o evoluţie severă și 
punând cele mai mari probleme).  

Care este cea mai frecventă afecţiune din bolile reu-
matice la copil?

În ţările dezvoltate, deoarece reumatismul articular 
acut este astăzi extrem de rar, cea mai frecventă boală 
reumatismală la copil a devenit artrita idiopatică juve-
nilă. La rândul ei este totuși o boală rară, cu o incidenţă 
de 1/10.000 copii. Patologia reumatică a copilului este, 
până la urmă, o sumă de afecţiuni cu incidenţe scăzu-
tă, unele dintre aceste boli numărând câteva zeci de 
cazuri în întreaga lume. 

Este reumatologia pediatrică o ramură a pediatriei 
mai puţin cunoscută?

În ultimele trei decenii, urmând exemplul medicinei 
interne, din trunchiul mare al pediatriei au început să 
se separe diverse specialităţi pediatrice. La momentul 
actual sunt aprobate în România cinci dintre aceste ra-
muri ale pediatriei (gastroenterologie pediatrică, on-
cohematologie pediatrică, cardiologie pediatrică, pne-
umologie pediatrică și nefrologie pediatrică). Reuma-
tologia pediatrică este încă la început de drum, încă nu 
este recunoscută în România și mai are un traseu de 
parcurs până să se valideze ca specialitate distinctă. 
În general în lume, datorită incidenţei mai scăzute a 
bolilor reumatismale ale copilului, reumatologia nu are 
anvergura altor specialităţi pediatrice. 

Este o specialitate care are puţini medici în lumea 
întreagă? 

În ţările mai puţin dezvoltate această specializare 

nu există. În majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană 
precum și în SUA situaţia este mai bună, reumatologia 
pediatrică este recunoscută și beneficiază de un pro-
gram specific de pregătire. Cu toate acestea și acolo 
numărul de reumatologi pediatri este insuficient. În 
România, la momentul actual putem spune că pediatri 
cu preocupări veritabile de reumatologie sunt puţini 
(în jur de 10-15 medici) dar încercăm să creștem acest 
număr prin programe specifice de formare (atestat de 
reumatologie pediatrică sau medici cu dublă speciali-
zare – pediatrie și reumatologie).    

Cine se ocupă mai bine de copilul cu boală reumatis-
mală – pediatrul sau reumatologul?

Încă persistă această dilemă. Pediatrul ar trebui 
să înveţe reumatologie iar reumatologul ar trebui să 
aprofundeze particularităţile copilului, plus modul de 
abordare care este cu totul altul decât în cazul adul-
tului. Soluţia definitivă ar fi (așa cum s-a realizat ea în 
unele ţări europene) – înfiinţarea specialităţii de Reu-
matologie Pediatrică și pregătirea unor pediatri pentru 
acest domeniu de patologie. Până la acel moment am 
înfiinţat atestatul de studiu complementar în Reuma-
tologie pediatrică ce va putea fi parcurs atât de pedi-
atri cţât și de reumatologi. În continuare colaborăm cu 
colegii reumatologi pentru diagnosticul și tratamentul 
acestor pacienţi, pe care ei îi preiau după ce pacienţii 
împlinesc vârsta de 18 ani. 

În perioada 9-11 mai 2019 va avea loc cea de a A V-a 
ediţie a Conferinţei Naţionale a Societăţii Române 
de Reumatologie Pediatrică. Care vor fi noutăţile de 
anul acesta?

Pe parcursul celor două zile în care se va desfășura 
Conferinţa de la Târgu Mureș, vom aborda din nou 
probleme de diagnostic clinic, biologic și imagistic – 
prrecum și aspecte terapeutice în majoritatea bolilor 
reumatismale : artrite cronice, boli de ţesut conjunctiv, 
boi autoinflamatorii. Vor participa pediatri, reumato-
logi, oftalmologi precum și alte specialităţi care vin în 
contact cu aceste capitole de patologie. Va fi un nou 
schimb de experienţă care în final se va dovedi util 
medicilor dar de care vor beneficia și pacienţii noștri. 

Pe când un Congres European de Reumatologie Pe-
diatrică în România?

Reumatologia pediatrică din România este perma-
nent conectată la reţeaua europeană coordonată de 
PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trial 
Organisation) și PREs (Pediatric Rheumatology Euro-
pean Society). Cu toate acestea, nu avem încă anver-
gura și forţa necesară pentru a atrage în România o 
manifestare știinţifică de asemena amploare. Probabil 
în următorii 5-6 ani vom reanaliza situaţia acestei spe-
cialităţi la noi și vom decide dacă suntem pregătiţi să 
ne asumăm o astfel de sarcină. 
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ADHEAR
Îl lipești. Face clic. Acum auzi. 
Fă cunoștință cu ADHEAR, un dispozitiv auditiv cu transmisie osoasă a sunetului. 
Bucură-te de confortul purtării și ușurința în utilizare în timp ce auzi lumea din jurul tău

A� ă mai multe despre ADHEAR și despre cât de ușor este să îl utilizezi, scanând codul 
sau vizitând http://adhear.medel.com.

Îl lipești. Face clic. Acum auzi. 
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HepatoDefense sirop, un nou 
hepatoprotector pentru copii

C onform estimărilor, boala ficatului gras non-alcoolic este întâlnită la 
2.6 - 10 % din copii în Europa, respectiv la 36 - 44% din copiii obezi 
(3,4).  Alături de schimbarea stilului de viaţă, ce vizează reducerea 

indicelui de masă corporală prin dietă şi exerciţii fizice, au fost propuse 
diferite tratamente farmacologice pentru gestionarea pe termen lung a 
NAFLD la copii. 

Vitaminele E şi C au fost studiate în acest scop, în principal datorită 
rolului lor antioxidant.  Într-un studiu clinic multicentric placebo-controlat 
desfăşurat pe o perioadă de 2 ani au fost incluşi 173 de copii cu boala ficatului 
gras non-alcoolic. Copiii au fost împărţiţi în 3 grupuri ce au primit ca 
tratament vitamina E, metformin sau placebo. Cele mai bune rezultate privind 
evoluţia NASH din punct de vedere histopatologic s-au înregistrat în gupul 
cu vitamina E. Astfel, procentul pacienţilor fără NASH la sfârşitul studiului 
a fost de 58% în grupul cu vitamina E, de 41% în grupul cu metformin şi de 
28% în grupul cu placebo.(1)

În ceea ce priveşte he pa totoxicitatea 
in dusă medicamentos, consumul 
abuziv de acetaminofen reprezintă 
principala cauză a insuficienţei 
hepatice la adult şi una din cauzele 
majore ale insuficienţei hepatice la 
copii. (8)

Într-un studiu experimental a fost evaluat rolul hepatoprotector al 
extractului de muşeţel în cazul toxicităţii induse de paracetamol. Animalele 
de laborator au fost împărţite în grup control (I), grup care a a primit o doză 
unică de paracetamol de 200 mg/kg (II) şi respectiv grup care a primit, pe lângă 
paracetamol, şi tratament cu extract de muşeţel (III) .  Rezultatele au indicat 
menţinerea parametrilor biochimici (glutation seric şi hepatic, AST, ALP şi 
bilirubina) în limite aproape normale în grupul tratat cu extract de muşeţel. (9)

HepatoDefense sirop este un 
nou hepatoprotector destinat 
uzului pediatric, lansat anul 
acesta în România. Produsul are 

la bază o formulă unică, dezvoltată ca urmare a combinării ingredientelor 
cu rol hepatoprotector dovedit ştiinţific.

În compoziţia siropului HepatoDefense se regăsesc extracte standardizate 
de anghinare (frunze), muşeţel (floare) şi cicoare (rădăcina), precum şi 

Autor:
Dr. Luminiţa 
Paraschiv,
Medical Affairs 
Manager Prisum

Boala ficatului gras non-alcoolic reprezintă principala 
formă de boală cronică de ficat şi cea mai comună 
cauză a creşterii transaminazelor la copii, în timp ce 
medicamentele hepatotoxice sunt responsabile de 
aproximativ 20% din cazurile de insuficienţă hepatică 
acută la această categorie. (1,2)

vitaminele C şi E, toate având rol recunoscut  în susţinerea funcţiilor hepatice. În 
formula HepatoDefense este inclus un complex inovator, PHOSPHOcomplex™*ce 
leagă silibina de molecule de fosfatidlilcolina sub formă de fitozomi. 

Silimarina şi principalul său 
ingredient activ, silibina, au o 
biodisponibilitate redusă, cu o rată 
de absorbţie din tractul gastro-
intestinal de 20-50%(5,6).  Fosfa-
tidilcolina este moleculă amfifilă, 
cu o terminaţie hidrofilă şi două 
terminaţii lipofile, astfel că are 

posibilitatea de a lega silibina de capul hidrofil şi de a traversă cu uşurinţă 
membranele celulare cu structura bilipidică. PHOSPHOcomplex™* are 
o eficacitate superioară silimarinei întrucât silibina fitozomală are o 
biodisponibilitate de 10 ori mai mare faţă de silibina simplă. (7) În plus, 
fosfatidilcolina are rol hepatoprotector dovedit, fiind importantă în 
stabilizarea şi regenerarea membranei hepatocitare. HepatoDefense 
sirop este recomandat copiilor cu diferite afecţiuni hepatice (boala 
ficatului gras non-alcoolic, hepatite virale acute sau cronice), copiilor 
care urmează tratamente cu medicaţie hepatotoxică sau celor care suferă 
de anorexie.

Dozele recomandate sunt de 5 ml/zi pentru copii cu vârsta între 1 şi 3 
ani, 10 ml pe zi pentru copii cu vârsta între 3 şi 12 ani şi de 15 ml pe zi pentru 
copii mai mari de 12 ani.

Acţiunea hepatoprotectoare sinergică a ingredientelor, biodisponibilitatea 
crescută a silibinei şi gustul plăcut reprezintă câteva motive principale 
pentru a recomanda HepatoDefense sirop copiilor care au nevoie de 
protecţie hepatică. 
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*PHOSPHOcomplex™ este o marcă înregistrată Gnosis.
** VNR= Valoare Nutriţională de Referinţă

Pacienţi fără NASH la sfârşitul 
tratamentului



HepatoDefense cunoaște fiecare 
detaliu al protecției hepatice.

• Recomandat pentru creșterea poftei de joacă
• Ușor de administrat

Totul pentru oameni.
Și ceva în plus.
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Deparazitare intestinală 
prin apifitoterapie

D upă cum se știe, complicaţiile produse de paraziţii in-
testinali pot fi multiple, având în vedere că este afectată 
zona din corp cel mai mult interesată în susţinerea imu-

nitară a organismului, flora intestinală. Astfel, multe alergii au 
drept cauză infestarea cu paraziţi intestinali, fie că se manifestă 
la nivelul pielii, sau la nivel digestiv sau respirator. Persoanele, în 
special copiii, dar și adulţii, devin anemici, cu tulburări de tran-
zit, de tip diaree sau constipaţie, balonare și flatulenţă, dureri 
abdominale difuze sau localizate, prurit anal, greaţă, gust amar. 
Simptome neplăcute apar și la nivel cerebral, ca stări de oboseală, 
nervozitate, somn agitat, și altele.

Se poate spune ca parazitozele intestinale sunt subdiagnosti-
cate paraclinic, nu se surprinde întotdeauna eliminarea chisturi-
lor de giardia sau a ouălor de ascarizi sau oxiuri în scaun. La paci-
enţii adulţi există uneori reticenţa în a relata existenţa paraziţilor 
vizibili în scaun, persistând astfel starea de purtător cu risc de 
contaminare a celor din familie.

O posibilă rezolvare cu un preparat natural
Vă propun preparatul fitofarmaceutic Giardinophyt, pe care 

l-am conceput și testat cu foarte bune rezultate și pe care l-am 
încredinţat spre fabricaţie firmei Plantextrakt din Cluj.

Combinaţia de extracte naturale de Cimbru, Mărar, Cuișoare, 
Vetrice și propolis favorizează eliminarea paraziţilor, distruge şi 
împedică proliferarea microorganismelor, favorizează eliminarea 
gazelor din intestin, combate senzaţia de vomă şi greaţă – prin ac-
ţiunile antihelmintică (componentele uleiului volatil din Vetrice; 
componentele din uleiul volatil din Cimbru - timol şi carvacrol, din 
Mărar -carvonă, din Cuişoare - eugenol şi derivaţi; componentele 
din Propolis - acizi şi esteri ai acizilor fenolici, ai acidului ferulic), 
antimicrobiană (componentele din uleiul volatil din Cimbru -ti-
mol, din Cuişoare - eugenol, flavonoidele din Propolis) și carmina-
tivă (componentele din uleiul volatil de Mărar).

Vetricea – Chrysanthemum vulgare/Tanacetum vulgare -  
părţile florale şi ramurile superioare conţin 0,2-0,6% ulei esenţi-
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al format din tanacetonă, tuionă, camfor, cineol şi borneol, sub-
stanţe amare cu structură lactonică, eter-alcooli, flavonoizi, gu-
mirezine, taninuri, acid malic şi tartric şi vitamina B1. Acţiunea în 
oxiurază şi în ascaridoză este datorată în special componentelor 
din uleiul volatil (tanacetonă, tuionă). Nu se recomandă în timpul 
sarcinii, datorită efectului abortiv al tuionei.

Cimbrul de cultură – Thymus vulgaris -  conţine 1-2% ulei 
esenţial bogat în timol, p-cineol şi borneol, geraniol, carvacrol, 
linalol, acetat de bornil, pinene, saponozide, acid ursolic, flavo-
noide, etc. Are numeroase utilizări de uz intern şi extern. 

Figurează în listele plantelor medicinale aprobate de UE, de 
ESCOP, Farmacopeea britanică a plantelor medicinale, etc. Acţi-
unea farmacodinamică se bazează în special pe timol şi carvacrol 
care pe lângă acţiunea antihelmintică au şi acţiune antimicrobia-
nă şi antifungică. Nu prezintă efecte secundare şi reacţii adverse, 
de altfel se utilizează frecvent în alimentaţie.

Mărarul – Anethum graveolens – atât fructele cât şi seminţele 
conţin ulei volatil (2,5-6%), cantităţi apreciabile de K, S, Na, vita-
minele A,B,C. Uleiul volatil conţine 40-60% carvonă, căreia i se 
datorează acţiunea  antihelmintică. Acţionează şi împotriva co-
licilor intestinale  şi a balonărilor care însoţesc de multe ori hel-
mintiazele, prin efectul carminativ. Nu prezintă reacţii adverse, 
efecte secundare sau contraindicaţii. 

Cuișoarele – Eugenia caryophyllata - se recoltează bobocii 
flo rali, a căror cu loare roşie devine, prin us care brun închis; con-
ţin:13% taninuri, ceruri, gumirezine, o substanţă incoloră cris-
talizată denumită caryophyllin şi ulei volatil. Uleiul volatil este 
format în proporţie de 60-90% din eugenol şi acetat de eugenol, 
cariofilen şi alţi compuşi minori. Acţiunea antihelmintică se da-
torează conţinutului ridicat în eugenol, care este  un puternic 
bactericid, comparabil cu fenolul. În dozele din formula prepa-
ratului Giardinophyt extractul de Cuişoare nu este toxic şi nu are 
contraindicaţii.

Propolisul - alături de miere, este unul dintre cele mai va-
loroase produse ale stupului. Conţine flavone, flavonone, acizi 

Parazitozele intestinale beneficiază de un trata-
ment alopat deosebit de agresiv, în special pentru 
ficatul unui copil, astfel încât este bine de început 
cu un tratament fitoterapic, plantele putând să 
ajute prin efecte multiple, asociate celei de bază, 
cea antihelmintică.



PEDIATRIE 29

fenolici şi esterii acestora, esterul feniletilic al acidului cafeic, 
acid ferulic, etc. Acţiunile principale sunt cele antibacteriene, 
antihelmintice, antiinflamatoare, antitumorale, hepatoprotec-
toare, antifungice, analgezice şi antioxidante. În prezent, pe 
plan mondial propolisul intră în compoziţia a numeroase me-
dicamente, suplimente sau aditivi alimentari. Este recomandat 
şi preventiv pentru îmbunătăţirea generală a stării de sănătate. 
Acţiunea antihelmintică se datorează acizilor fenolici, esterilor 
acestora şi acidului ferulic. 

Studiu toxicologic
Preparatul Giardinophyt a fost supus unui studiu toxicologic 

Pentru studiu au fost utilizaţi şoareci Swiss şi şobolani Wistar de 
ambele sexe .Produsul de testat a fost administrat pe cale orală, 
prin gavaj intragastric. Cantitatea administrată a fost calculată / 
kg corp, ţinându-se cont de recomandările de administrare ale 
produsului.

După administrare, animalele au fost supravegheate pe o pe-
rioadă de 14 zile şi controlate de cel puţin 2 ori /zi. La animalele 
de ambele specii şi sexe nu s-au consemnat semne de toxicitate 
sau modificări semnificative ale comportamentului spontan şi 
alimentar şi nici letalitate. La necropsie (în ziua a 14-a a experi-
mentului), nu s-au relevat modificări patologice ale structurilor 

parenchimantoase, tulburări ale distribuţiei sanguine sau modi-
ficări la nivelul cavităţilor seroase.

Cum se administrează produsul Giardinophyt
În doză unică, dimineaţa, înainte de masă,  în cure de 7 zile 

urmate de 7 zile pauză. Se repetă încă 7 zile pentru prevenirea 
recidivelor. Cantitatea de administrat diferă, în funcţie de vârstă 
(copii de 2-6 ani: 1 ml; copii de 7-14 ani: 2 ml; copii peste 15 ani şi 
adulţi: 3 ml). În timpul tratamentului trebuie respectate regulile 
igienice care să nu permită proliferarea paraziţilor şi un regim di-
etetic adecvat.

Desigur, se va administra la toţi membrii familiei. Și încă o 
atenţionare, nu se administrează femeilor însărcinate și celor 
care alăptează, precum și celor alergici la produse apicole (pro-
polis).

Mai puteţi recomanda
În alimentaţie se vor folosi fructe şi legume: afine, alune, fră-

guţe, căpşuni, lămâi, măsline, piersici, hrean ras, morcovi, ceapă, 
praz, pătrunjel, usturoi şi varză albă. 

Se recomandă şi consumul de seminţe de dovleac decorticate 
(neprăjite şi nesărate), consumate ca atare sau amestecate bine cu 
miere de albine şi lapte în părţi egale, câte 20-30 g pe zi.
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Beneficiile Omega-3 pentru copii

U n raport ideal pentru metabolismul nostru este un raport de 1:1  
Omega-3:Omega-6. De remarcat, consumul real de Omega-6 
este de cca 20 de ori mai mare, ceea ce constituie un factor 

proinflamator.
Omega-3 are efecte antiinflamatoare la nivelul creierului, al inimii şi 

al articulaţiilor, dar şi la nivel digestiv şi dermatologic.
Acizii graşi omega-3 au fost numite "alimentele creierului", multe 

studii demonstrând beneficiile Omega-3 şi pentru copii.
Un echilibru sănătos al acizilor graşi Omega-3 este esenţial pentru 

sănătatea creierului de-a lungul întregii vieţi, în special în stadiile infantile 
de dezvoltare. 

Acizii graşi Omega-3 pot ajuta copilul să se dezvolte în mod armonios, 
să crească viguros, să exceleze la școală, în sport, dar și în încercările de 
viaţă. Iată câteva dintre beneficiile pe care Omega-3 le aduce copiilor:
l  Dezvoltarea și funcţionarea creierului: aproximativ 70 % din cre-

ierul unui copil și 60 % din creierul unui adult sunt formate din grăsimi. 
DHA, principalul acid gras al creierului  ajută la îmbunătăţirea trans-
miterii impulsurilor nervoase, prin creșterea flexibilităţii membranelor 
celulelor creierului. Aceasta ajută la protejarea și îmbunătăţirea vieţii 
neuronilor din creier. 
Un nou studiu al Consiliul Regional din Durham, Anglia a arătat că 
elevii care au luat ulei de pește au reuşit să obţină o medie cu 2 puncte 
mai mare decât copiii care nu au consumat ulei de pește. Ei au constatat 
îmbunătăţiri semnificative în citire, ortografie  și în comportamentul 
copiilor pe o perioada de probă de 3 luni. 

l  Îmbunătăţirea stării de spirit: acizii graşi Omega-3 sunt componente 
importante ale membranelor celulare nervoase şi ajută celulele nervoase 
să comunice unele cu celelalte, ceea ce este important pentru buna să-
nătate mintală. Studiile pe animale au arătat că un nivel scăzut de acizi 
grași omega-3 reduc concentraţia unor substanţe chimice importante 
pentru funcţionarea creierului, cum ar fi dopamina și serotonina. Acestea 
sunt substanţe chimice care controlează starea de spirit. 
Studiile au arătat de asemenea că pacienţii spitalizaţi pentru depresie 
au avut un nivel scăzut de Omega-3 . Același lucru s-a fost constatat 
la copii cu ADHD (sindromul atenţiei deficitare şi al hiperactivităţii). 

l  Într-un studiu pe 100 de băieţi, cei cu un nivel scăzut de Omega-3 au 
avut mai multe probleme de învăţare și de comportament decât băieţii 
cu niveluri normale de Omega-3.

l  Sistemul imunitar: Omega-3 contribuie la producţia echilibrată de 
eicosanoizi, ce sprijină un răspuns imun echilibrat.

l  Dezvoltarea oculară: Omega-3 DHA sunt părţi constituente ale 
membranelor din ochi, în special la nivelul retinei. Cercetările la pacienţii 
cu glaucom au arătat o reducere a presiunii intraoculare la utilizarea de 
ulei de peşte ca supliment alimentar.

Beneficiile Omega-3 pentru copii includ dezvoltarea și funcţionarea 
oculară.

l  Sănătate cardiovasculară: "The American Heart Association" au 
dezvoltat statistici care arată că acizii graşi Omega-3 aduc beneficii 
pentru inima oamenilor sănătoşi, dar şi pentru  cei cu risc de boli cardi-
ovasculare. Acizii graşi Omega 3 pot împiedica agregarea trombocitară  
şi prevenind formarea de cheaguri ce pot opri fluxul de sânge. Ei pot 
reduce, de asemenea, nivelul trigliceridelor. Cercetările au arătat că 
a.g. omega-3 pot reduce sau preveni tulburări de ritm cardiac întărind 
sistemul electric al inimii. Proprietăţile anti-inflamatorii ale omega-3 
pot diminua inflamaţia de la nivel cardiovascular, inflamaţie care pro-
voacă boli de inimă.

l  Inflamaţia și sănătatea articulaţiilor: Omega-3 , în special EPA (unul 
dintre acizii graşi omega-3 eficienţi) ajută la reglarea ciclului inflamator 
din corpul tău. Acest lucru previne și ameliorează durerile din artrită, 
cistită și prostatită. Omega 3 pentru copiii activi aduc o mobilitate mai 
mare, susţinând efortul fizic.

l  Sănătatea pielii: a.g.Omega-3 sunt implicaţi şi în menţinerea sănă-
tăţii şi supleţei pielii - când nivelul lor este scăzut pielea poate deveni 
uscată şi fragilă . Mulţi clinicieni cred că acizii graşi omega-3 sunt utili 
şi pentru tratarea acneei. Omega-3 are de asemenea, efecte benefice în 
boli de piele , cum ar fi eczeme, dermatită și psoriazis, datorită calităţilor 
anti- inflamatorii ale uleiului de pește.

Grăsimile ”inteligenţei” sunt necesare încă din perioada prenatală, în 
perioada extrem de solicitantă a sarcinii, când femeile au nevoi crescute 
de acizi graşi Omega-3, atât pentru sănătatea proprie cât şi a copilului, dar 
şi după sarcină, în perioada alăptatului, când bebeluşii se pot bucura de 
acţiunea pozitivă pe care le-o oferă acizii graşi Omega-3.

În ultimul trimestru de sarcină se definitivează formarea creierului 
copilului, a retinei şi a sistemului nervos, pe baza rezervelor de Omega-3 
ale mamei. Dacă aceste rezerve sunt sărace, pot apărea carenţe în dez-
voltarea copilului, iar epuizarea completă a acestor rezerve poate duce 
la depresia postpartum a mamei. Adesea, copiii născuţi prematur şi cei 
cu o dezvoltare intrauterină încetinită au la naştere o cantitate sanguină 
redusă de acizi graşi Omega-3.

Dezvoltarea creierului este mai rapidă în timpul primului an de viaţă, 

Dacă am stoarce toată apa din creier, am descoperi că 60% din masa uscată 
este formată din grăsimi. Acestea, supranumite şi grăsimile inteligenţei, ade-
vărate cărămizi ale creierului, sunt acizi graşi nesaturaţi, din gama Omega-3, 
pe care corpul uman nu-i poate sintetiza, ei fiind esenţiali pentru sănătatea 
mentală, deoarece ei formează şi hrănesc creierul.

Produsele LYSI se găsesc în farmacii 
şi în magazine naturiste.

Vă invităm la tel 0722.810.692 şi în magazinul 
nostru online www.sagasanatate.ro, 

unde vă aşteaptă produse cadou şi bonusuri.
Medicii beneficiază de transport gratuit.
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când creierul copilului se triplează în mărime. În această etapă de creştere 
rapidă a sistemului nervos central, creierul foloseşte 60% din energia 
totală consumată de copil, iar 50% din caloriile zilnice ale unui copil 
provin din grăsimi. Prevenirea naşterii premature, a depresiei postnatale a 
mamei, favorizarea unui travaliu mai uşor, dezvoltarea nervoasă normală 
a bebeluşului, reducerea incidenţei alergiilor la noul născut, toate sunt  în 
directă legătură cu un aport adecvat de acizi graşi Omega-3 la viitoarea 
mămică, conform a numeroase studii.

Grăsimile Omega-3 influenţează dezvoltarea creierului şi performanţa  
în perioada de creştere, de la perioada prenatală la sugari şi până la ado-
lescenţă, dar şi pentru persoanele adulte, ferindu-le de depresie, stres şi 
oboseală. De reţinut că este important tipul şi originea uleiui de peşte, 
categoriile principale sunt :

1. Ulei pur de Peşte Omega-3  Lysi, 
2.  Uleiul din Ficat de Cod Lysi, (4 produse) - Omega-3 cu vitamina 

D (importantă pentru prevenirea şi combaterea rahitismului)
3.  Uleiul din Ficat de Rechin Lysi, IMMUNE MAX
Puritatea şi eficienţa sunt esenţiale în consumul de ulei de peşte, 

uleiul de peşte islandez fiind cel mai cunoscut pentru aceste ca-
racteristici. Datorită calităţii sale excepţionale se poate administra 
la copiii foarte mici, chiar după diversificarea hranei. Gustul bun 
şi administrarea uşoara a lichidului, cu linguriţa, îl face accesi-
bil atât copiilor, cât şi persoanelor cu sensibilitate la înghiţire şi 
persoanelor vârstnice. Este un obicei cu o tradiţie de zeci de ani, 
aşa încât generaţii întregi au consumat ulei de peşte din copilărie 
până la senectute.
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Tratamentul natural 
al parazitozelor

M anifestarile clinice asociate infectiilor parazitare, care 
cauzează morbiditate severă, includ infecții cu Brugia 
(produce filariasis limfatic), onchocerciasis și schistoso-

mioză. Din cauza disponibilității și accesibilității limitate la medi-
camentele moderne, cea mai mare parte a populației lumii depinde 
într-o mare măsură de remediile medicale tradiționale.

Medicamentele tradiționale reprezintă o sursă importanta de 
agenți antihelmintici eficienți, ușor accesibili. În acest context, oa-
menii consumă mai multe plante sau preparate vegetale pentru a 
vindeca infecțiile helmintice[1]. În mod ideal, un agent antihelmintic 
ar trebui să aibă un spectru larg de acțiune, procent ridicat de vin-
decare, cu o singură doză terapeutică, fără toxicitate pentru pacient 
și ar trebui să fie rentabil. Nici unul dintre medicamentele sintetice 
disponibile nu îndeplinește această cerință. Chiar și cele mai uzua-
le medicamente (sărurile de piperazină) au prezentat efecte secun-
dare (greață, tulburări intestinale și stări de amețeală)[2]. Rezistența 
paraziților la medicamentele de sinteză existente justifică orientarea 
către medicina tradițională. Plecând de la aceste premise, cercetă-
torii au efectuat studii care au confirmat proprietățille terapeutice 
anitihelmintice ale plantelor medicinale cu utilizare tradițională[3]. 

Majoritatea studiilor realizate in vitro pe specii de helminți (Phe-
retima posthuma, Ascardia galli, Ascaris lumbricoids, etc.) au înre-
gistrat rezultate foarte bune. Aceste proiecții in vitro sunt importan-
te, deoarece oferă o bază pentru studii in vivo.  

Majoritatea cercetătorilor au raportat activitatea antihelmintică 
a uleiurilor esențiale obținute din plante. Într-un studiu [4], uleiul 
esențial de Piper betle a demonstrat activitatea anthelmintică pe te-
nii (Pheretima posthuma), rezultând că este mai efecient decât fosfa-
tul piperazinic.  

Uleiul esential din semințe de Embelia ribes a fost investigat 
pentru a demonstra proprietatea antihelmintică asupra Pherenti-
ma posthuma. Pentru testarea biologică, s-au folosit 3 concentrații 
diferite de ulei (10, 50 și 100 mg/ml). Uleiul din semințele de Embelia 
ribes a prezentat cea mai bună activitate în comparație cu citratul de 

Autor:
Ing. Biotehnolog 
Farm. Liviu 
HOROBA

Infecţiile helmintice sunt printre cele mai frecven-
te infecţii la om, afectând o mare parte a populaţiei 
lumii. În ţările în curs de dezvoltare, acestea repre-
zintă o ameninţare majoră pentru sănătatea publică 
şi contribuie la prevalenţa anemiei, a malnutriţiei, a 
eozinofiliei şi a pneumoniei. Helmintele care infec-
tează intestinul sunt cestodele (Taenia solium), ne-
matodele (Ancylostoma duodenale), viermii rotunzi 
(Ascaris lumbricoids) şi trematodele (Schistosoma 
mansoni, Schistosoma hematobolium). 

piperazină (10mg/ml) inclus ca standard de referință[5].
Uleiul esențial de Vernonia anthelmintica a prezentat activitate 

antihelmintică mai bună decât standardul de referință- fosfat de pi-
perazină. 

Uleiul volatil de Ocimum sanctum cu principalii constituenți - eu-
genol (aproximativ 51%) și β-cariofilină (37%) a prezentat o activitate 
anthelmintică in vitro împotriva Caenorhabditis elegans (nematod). 
În timpul experimentului diferite concentrații de ulei esențial și eu-
genol au fost testate utilizând Levamisol drept standard de referință. 
Eugenolul a fost sugerat ca avnâd o ficacitate sporita, fiind recoman-
dat ca principal antihelmintic. 

Uleiul esențial din fructele de Piper longum a fost testat pentru 
activitatea antihelmintică împotriva Ascaris lumbricoides. Experi-
mentul a arătat că uleiul are o acțiune paralitică clară asupra siste-
melor nervoase si musculare ale Ascaris lumbricoides. S-a constatat 
că activitatea uleiului este mai mare decât cea a citratul de piperazină 
folosit ca standard în studiu.

Complexul de substanțe bioactive din WORM END™ Sirop creea-
ză un mediu nefavorabil dezvoltării și înmulțirii paraziților intestinali, 
favorizând eliminarea lor din tubul digestiv. Sunt eliminate manifestă-
rile neplăcute (greață, vomă, indigestie, scădere în greutate, tranzit in-
testinal alterat, irascibilitate) datorate prezenței paraziților intestinali. 

Fitonutrienții prezenți în LIVECOM™ Sirop și HAPPY KID™ 
Sirop acționează sinergic pentru a asigura protecția tractului diges-
tiv împotriva toxicității cauzate de infecțiile parazitare și, în acelasi 
timp, susțin sistemul imunitar al copilului, în lupta cu helminții.
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Produsele galactogoge - 
un rol important în creșterea 
secreţiei 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 
NIţĂ
Medic specialist 
pediatru, consultant 
în lactaţie certificat 
internaţional 
IBCLC, preşedinta 
Asociaţiei 
Consultanţilor 
în Lactaţie din 
România

Mulţumim companiei  Motherlove  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.

Am ales colaborarea cu firma Motherlove datorită tradiţiei pe 
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.
Alăptarea are beneficii importante pentru sănăta-
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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Maia, Alex, Vlad și Marina – 
povestea copiilor cu implant cohlear 
Povestea Maiei

Venirea pe lume a Maiei ne-a adus o bucurie imensă. Maia 
este născută în 2007, iar când a împlinit 9 luni am început 
investigațiile auditive, după o vizită la medicul de familie. 

Părinții mei- bunicii Maiei sunt hipoacuzici. De aceea medi-
cul de familie ne-a sfătuit să îi testăm auzul. Am fost întâi la 
Brașov, apoi la București, apoi în Ungaria. Peste tot am primit 
același răspuns: Maia avea hipoacuzie neurosenzorială profun-
dă bilaterală. 

La început Maia a refuzat să poarte protezele auditive și am 
fost nevoiți să facem logopedie și recuperare fără ca ea să poată 
auzi și fără rezultate în privința dezvoltării limbajului. Am în-
ceput să ne întâlnim cu persoane implantate cohlear, am vorbit 
cu ele, le-am ascultat poveștile și văzând rezultatele lor ne-am 
hotărât să facem implantul. Am ajuns la București la audiolog, 
care ne-a explicat beneficiile implantului cohlear și care ne-a 
ajutat să intrăm în legătură cu clinica ORL unde am și operat-o 
pe Maia în anul 2013. Acum Maia este elevă la o școală normală 
și are rezultate bune.

Ambițioasă și hotărâtă, este dornică să învețe lucruri noi. Ne 
bucurăm că am făcut operația de implant cohlear, fără de care 
nu ar fi reușit să se integreze în învățământul de masă. 

Povestea lui Alex, fratele Maiei
Alexandru Mihai este fratele Maiei. Cu Alexandru povestea a 

fost cumva diferită și drumul mai ușor, pentru că eram oarecum 
pregătită după experiența trăită alături de Maia. După naștere 
am făcut screening-ul auditiv, iar când Alex a făcut 8 luni am 
fost la clinica ORL din Cluj, unde ni s-a confirmat și pentru el di-
agnosticul de hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală.

Alex a fost implantat tot cu implant cohlear MED-EL la vârsta 
de 1 an și 9 luni, la Iași, de către doamna doctor Luminița Rădu-
lescu, iar activarea implantului a avut loc o lună mai târziu, în 
București, la cabinetul Audiologos din București.

După 9 luni de la operație a început să spună primele cuvin-
te. Acum, ne uimește vorbind în propoziții elaborate și ne bu-
curăm să observăm cum evoluează în fiecare zi. Este un băiețel 
sociabil și curios.

Vlad, minunea noastră 
(poveste de Ștefania, mama lui Vlad)

Am descoperit că Vladuț nu aude atunci când avea 11 luni. 
Vestea a căzut ca un trăsnet, diagnosticul de hipoacuzie neuro-
senzorială bilaterală profundă a schimbat întreaga noastră vizi-
une asupra viitorului lui Vlăduț.

Am făcut primul pas pe acest drum al recuperării auditive 
protezându-l bilateral, însă această procedură nu l-a ajutat su-

ficient, iar în toamna anului 2014 am reușit, cu ajutorul unor 
oameni deosebiți, să-l implantăm pe urechea dreaptă cu im-
plant cohlear Synchrony, produs de compania austriacă MED-EL. 
Am ales acest implant pentru că permite efectuarea de RMN 
cu 3 Tesla fără a fi nevoie de o altă operație pentru extragerea 
magnetului și ne-am gândit că Vlăduț are mulți ani înainte, în 
care este foarte probabil să fie în situația de a avea nevoie de 
un RMN. De asemenea, implantul cohlear MED-EL are cel mai 
lung lanț de electrozi dintre cele existente, ceea ce înseamnă că 
stimulează toată cohleea și că auzul este mai natural.

Ziua activării a fost primul pas pe un drum pe care doar în-
drăzneam doar să visăm. Astfel, prim multă logopedie, cu efor-
tul și implicarea întregii familii, am reușit să-l introducem pe 
Vlăduț în această minunată lume a sunetelor.

A doua intervenție, pentru a doua ureche, a fost făcută la 2 
ani și 8 luni și ne-a motivat și mai mult să luptăm pentru ca lu-
mea lui Vlăduț să devină lumea reală cu toate elementele aces-
teia.

Din experiența mea, vă pot spune că se poate, însă aveți ne-
voie de determinare, mobilizare, răbdare și cu siguranță rezul-
tatele vor apărea.

Povestea Marinei (Georgeta, mama Marinei)
Mă numesc Georgeta și sunt mama a doi copii minunați. La 

nașterea primului meu copil am simțit o bucurie nemărginită, 
chiar dacă am avut emoții, născând prematur o fetiță cu greu-
tate foarte mică. 

Când Marina avea 1 an și 3 luni am observat că nu reacționa 
la sunetele jucăriilor preferate, ci doar la zgomote foarte puter-
nice. Atunci m-am îngrijorat cu privire la sănătatea ei.

Am fost la medicul neonatolog și i-am spus ceea ce obser-
vasem. El mi-a spus că în general copiii prematuri reacționează 
mai greu decât cei născuți la termen. Acest răspuns nu m-a 
liniștit și am continuat căutările. Abia la vârsta de 2 ani și 7 luni 
un medic ORL-ist i-a pus diagnosticul de hipoacuzie neurosen-
zorială profundă bilaterală.

Marina a început să poarte proteze auditive și să facă logope-
die bazată pe labiolectură. Rezultatele au început încet să apară.

De abia în anul 2016 Marina a avut ocazia să facă o operație 
de implant cohlear. Acest lucru a fost inițial cu sprijinul unei 
echipe multidisciplinare din București: logoped, audiolog, 
doctor. Doamna doctor chirurg Luminița Rădulescu a realizat 
operația de implantare cohleară la Spitalul de Recuperare din 
Iași, readucând sunetele în viața copilului meu.

Cu ajutorul implantului de la MED-EL, Marian poate auzi 
clar toate sunetele muzicii, râsul copiilor, ciripitul păsărilor – 
toate acestea se citesc în fericirea de pe chipul Marinei!
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Oferiți-le pacienților liniște sufletească în anii următori. Implanturile noastre auditive*  
permit examinarea RMN fără necesitatea de a îndepărta magnetul și fără riscul 
dislocării acestuia, chiar și fără plasarea unui bandaj la nivelul capului. Pentru pacienții 
dumneavoastră, aceasta înseamnă eliminarea altor intervenții chirurgicale, a  
disconfortului și a perioadelor fără auz.

*Beneficiarii unui implant cohlear SYNCHRONY pot fi examinați RMN în siguranță, fără îndepărtarea magnetului, la 0,2, 1,0, 
1,5 și 3.0 Tesla, cu respectarea condițiilor detaliate în instrucțiunile de utilizare. Beneficiarii implantului pentru urechea 
medie SOUNDBRIDGE VORP 503 pot fi examinați RMN în siguranță, fără îndepărtarea magnetului, la 1,5 Tesla, cu respectarea 
condițiilor detaliate în instrucțiunile de utilizare. Beneficiarii implantului cu transmisie osoasă BONEBRIDGE pot fi examinați 
RMN în siguranță, fără îndepărtarea magnetului, la 1,5 Tesla, cu respectarea condițiilor detaliate în instrucțiunile de utilizare.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pentru informaţii și comenzi ne puteţi 
contacta la  tel.: 031 005 13 75  sau 

 www.naturastudio.ro 



Colostrul și vitamina C 
contribuie la funcţionarea

ţ

normală a sistemului 
imunitar

Conţinut ridicat de 
factori imunologici: 

 

imunoglobulină, lactoferină 
și polipeptide bogate în 
prolină (PRP)

Biodisponibilitate ridicată

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

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

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

Cantitate netă: 60 capsule (= 39,8 g)

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

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

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

*%VNR = valoare nutritionala de referinta

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

Colostru de origine bovină 1000 mg -

Vitamina C (acid ascorbic L) 60 mg 75%

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

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

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

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

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

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

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

Dacă o persoană suferă de un 
sistem imunitar insuficient 

de activ, aceasta poate fi 
predispusă la îmbolnăviri 

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

și cele mai frecvente tipuri 
de cancer pot fi asociate cu 

tulburări ale sistemului 
imunitar.

Răceală
Infecţie a căilor respiratorii 

superioare
Inflamaţie a sinusurilor

Bronșită
Gripă

Herpes
HIV/SIDA

Erupţie cutanată tranzitorie 
Infecţie a aparatului digestiv 

(toxiinfecţie alimentară)
Virusul Zika

Factorii cheie care contribuie la dezechilibrul sistemului 
imunitar sunt:

Realizarea echilibrului (homeostaziei) sistemului imunitar 
include:

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

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

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

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

O ALIMENTAŢIE ECHILIBRATĂ:
Atunci când membrana dintre 
tractul digestiv și fluxul sanguin 
este deteriorată (poroasă), agenţii 
patogeni introduși prin alimentaţie 
au acces facil la restul corpului, unde 
se pot înmulţi și pot provoca infecţii. 
Orice substanţă care trece prin 
această membrană poate cauza o 
reacţie imună a corpului (inflamaţii și 
posibile leziuni ale ţesuturilor).
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Pediatrică KinetoBeBe
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Importanţa târârii și a patrupediei 
în dezvoltarea copilului 

Târârea şi patrupedia fac parte din etapele normale de dezvol-
tare, asigurând o bază corectă din punct de vedere neurologic, 
necesară unei creşteri sănătoase. Stimulând bebeluşii să se miş-

te în acest fel, le creem condiţii favorabile unui start bun în dezvoltarea 
lor ulterioară.  Cercetările realizate de Institutul de Dezvoltare Umană 
din California au arătat că târârea şi patrupedia sunt surse importante 
pentru învăţarea controlului posturii, a echilibrului static şi dinamic şi a 
locomoţiei. Totodată, se susţine ideea că stimularea vizuală joaca un rol 
deosebit de important în răspunsurile posturale şi dobândirea acestor 
etape de dezvoltare1.  

Târârea reprezintă o formă de deplasare a bebeluşului şi nu este re-
prezentată de metode specifice de realizare. Ea se poate realiza doar cu 
ajutorul coatelor, când bebeluşul se trage pe coate (simetric sau alterna-
tiv) pentru a înainta spre o jucărie, cu ajutorul coatelor şi genunchilor, 
unde apare şi coordonarea membrelor superioare cu cele inferioare sau 
poate fi realizată spre înapoi, când bebeluşul se împinge în membrele 
superioare. 

 Mersul în patru labe, patrupedia, presupune susţinerea întregului 
corp de către palme şi genunchi, ridicarea centrului de greutate de la sol 
şi deplasarea  spre înainte având două puncte de sprijin, reprezentate de 
mâna şi piciorul opus acesteia. La mersul în patru labe se regăsesc toate 
elementele locomoţiei: apare coordonarea şi alternanţa membrelor şi 
totodată musculatura corpului se tonifiază, pregătindu-se astfel pentru 
ridicarea în ortostatism şi mersul independent.

Diferența dintre patrupedie şi târâre este dată şi de informaţiile pe 
care le primeşte bebeluşul şi interacţiunea cu mediul înconjurător. După 
achiziţionarea mersului în patru labe, orientarea spaţială a copilului se 
schimbă, ceea ce aduce noi informaţii cu care creierul interacţionează şi 
pe care le procesează, integrându-le în scheme noi de mişcare. 

Târârea apare de regulă după primele 6 luni; ceea ce favorizează cel 
mai mult achiziţionarea acestei etape este dată de timpul petrecut în 
decubit ventral. În această poziţie copilul îşi consolidează musculatura 
trenului superior, ajungând ca, tot în jurul vârstei de 6 luni, să fie capa-
bil să adopte postura ”păpuşii înalte”, poziţie în care acesta se ridică în 
sprijin pe palme şi treimea inferioară a coapselor. Dornic să ajungă la 
jucăriile din apropierea acestuia, se va folosi de forţa braţelor şi astfel va 
descoperi târârea. Ulterior, bebeluşul învaţă să se deplaseze pe distanţe 
mai lungi, să treacă peste obstacole mici, ajungând să-şi ridice centrul 
de greutate de la sol şi să treacă la o etapă superioară, mersul în patru 
labe.

1  Lejeune L, Anderson DI, Campos JJ, Witherington DC, Uchiyama I, Barbu-Roth 
M. (2006). Responsiveness  to terrestrial optic flow in infancy: does locomotor 
experience play a role? Human Movement Science. 25(1):4-17

În ultimii ani, numărul copiilor care au trecut peste etapa patrupedi-
ei din ontogeneză a crescut, fapt ce stârneşte curiozitatea dacă mersul 
în patru labe este întradevar benefic sau nu. Studiile arată că mersul în 
patru labe ajută copiii să-şi dezvolte numeroase abilităţi, de la îmbu-
nătăţirea coordonării şi a alternanţei membrelor, creşterea tonusului 
muscular, la realizarea activităţilor şcolare legate de scris, citit, desenat.

 Beneficiile patrupediei asupra organismului sunt fizice, mentale, 
vizuale şi de orientare spaţială. 

Fizice: Mersul în patru labe antrenează motricitatea grosieră şi fină, 
echilibrul, coordonarea şi tonifierea musculară generală. Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea acestor abilităţi fizice vor ajuta copilul în activităţile ur-
mătoare precum alergarea, săriturile, aruncarea, îmbrăcatul, scrisul dar 
totodată vor asigura şi un tonus muscular bun pentru susţinerea unei 
posturi corecte. 

Mentale: Bebeluşii care se deplasează în patru labe descoperă spa-
ţiul din jurul lor, învaţă să îşi seteze destinaţia unde vor sa ajungă şi cum 
să gestioneze obstacolele care apar de-a lungul traseului parcurs. Acest 
lucru se finalizează cu satisfacţia reuşitei şi totodată cu dobândirea în-
crederii în propriile forţe.

Vizuale şi de orientare spaţială: Coordonarea mână-ochi şi înţele-
gerea distanţei până la obiectul sau jucaria dorită sunt elemente impor-
tante ce pot fi imbunătăţite datorită patrupediei. Copilul priveşte juca-
ria, privește mâna sa şi înțelege că jucăria pe care o vede în departare nu 
poate fi atinsă decât dacă se va deplasa către aceasta, înţelegând astfel 
diferenţa dintre aproape şi departe. Pe traseul ales de acesta poate întâl-
ni obstacole pe care fie alege să le ocolească, fie alege să le escaladeze. 
Aceste situaţii întâlnite de copil îi vor dezvolta capacitatea de a crea şi 
aplica un algoritm logic şi eficient în rezolvarea problemelor.

Târârea şi patrupedia  sunt secvenţe normale de evoluţie însă nu toți 
bebeluşii reuşesc să le achiziţioneze şi astfel apare verticalizarea preco-
ce. Nu este o regulă ca lipsa acestor secvenţe să creeze dezechilibre sau 
patternuri greşite. Copiii care trec peste aceste etape  pot avea aceleaşi 
abilităţi de învăţare, echilibru, coordonare în viitoarele lor activităţi. 
Ceea ce se poate spune cu certitudine este faptul că păstrând ordinea 
corectă a etapelor ontogenezei şi adoptând toate formele de locomo-
ţie precursoare mersului biped se va crea o bază solidă în dezvoltarea 
motricităţii care va ajuta la consolidarea unei scheme corporale corecte, 
echilibru şi coordonare bune.
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OKI FANTASY - Consola cap-pat pentru pediatrie (LM MEDICAL DIVISION)

HORIZON 200 / 300 – Pat Pediatric (FAVERO)

Consola cap-pat oKi FaNtaSY este un sistem integrat ce include (standard și accesorizat) distribuţie electricitate, distribuţie 
gaze medicale, iluminare directă și indirectă, iluminare preferenţială pentru anumite detalii ale desenului, alerte și semnale, sis-
tem de chemare a asistentei. Consola poate fi folosită pentru un singur pat de pediatrie sau poate fi adaptată ca lungime pentru 
utilizare la mai multe paturi concomitent.

Gama horizon 200 / 300 – paturi 
pediatrice inovative ce rup barierele 

clasicului și oferă o viziune spre viitor

VESELIE ȘI OPTIMISM – un mediu prietenos și amuzant are efecte 
emoţionale pozitive pentru micuţii pacienţi, îmbunătăţind vindecarea 
și recuperarea acestora 

FANTEZIE PERSONALIZATĂ – cele mai vesele panouri frontale ale 
consolei constituie modelele standard, însă orice alt model poate fi 
realizat la cerere

SOMN LINIȘTIT – o lampă discretă de noapte veghează somnul 
micului pacient, conferindu-i siguranţă și îmblânzind întunericul 
nopţii

MONTARE SIMPLĂ – fiecare consolă se livrează complet pregătită pen-
tru instalare și poate fi utilizată imediat după racordarea la instalaţiile 
de gaze și electricitate

DESIGN PRACTIC – racordurile pentru gaze și cele pentru electri-
citate sunt bine separate, conferind consolei un aspect practic și 
o utilizare ușoară

FRUMOS ȘI IGIENIC – filmul din poliester ce acoperă panoul fron-
tal din acrilic al consolei garantează o dezinfectare sigură și o 
curăţare de durată

CARACTERISTICI:
Nivel ridicat de protecţie, prevenţie și control al contaminării; vizibilitate com-
pletă asupra copilului; nivel maxim de securitate în conformitate cu cele mai 
exigente normative și standarde privind siguranţa copiilor.

BENEFICII:
• Design elegant și panouri detasabile – facilitează accesul, dar si curăţarea 
eficientă 
• Vizibilitate 360° în jurul patului – ideală pentru medic, dar și pentru confortul 
emoţional al copilului 
• Stabil și robust – siguranţă permanentă, nu cedează la șocuri sau presiune
• Ajustabil și ușor manevrabil – secţiuni reglabile în unghi și pe înălţime
• Disponibil în versiune mecanică și electrică

Echipamente Medicale Specializate
Mobilier & Sisteme de gaze

Management Spitalicesc

ENERGIE VERDE – consum redus de energie, mentenanţă minimă 
și performanţă crescută datorită benzilor cu LED pentru iluminare 
directă, indirectă și de noapte
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ARTICoLE DE SPECIALITATE

Rinofaringita acută

Rinofaringita acută  este cea mai frecventă boală a copilului mai 
ales în primii ani de viață. Majoritatea copiilor fac în medie 6-8 
episoade/an, iar cei din colectivități pot ajunge chiar la 10 -12 

episoade pe an. Aceasta se întâmplă datorită imaturității sistemului 
imun și datorită unui contact prelungit cu alți copii din colectivitate.

De cine e produsă răceală?
Cauza majoră este reprezentată de infecțiile virale, a căror frecvență 

este crescută toamna și iarna când există condiții propice pentru multi-
plicarea lor. Sunt aproximativ 200 de specii virale ce determină răceală 
însă cele mai frecvente sunt cele din grupa rinovirusurilor. Acesta este 
motivul numărului mare de îmbolnăviri la copiii mici (în general sub 
5-6 ani). În practică, de multe ori am auzit întrebarea ” l-am vaccinat, de 
ce a răcit?…răspunsul este simplu: vaccinurile existente pe piață acope-
ră o mică parte a microorganismelor (haemophilus, pneumococ, me-
ningococ, vaccinurile antigripale) iar cei mici își dobândesc imunitatea 
trecând prin infecții, ajutați bineînțeles de o alimentație corespunză-
toare ( alăptare, fructe, legume).

Cum se manifestă?
Debutul este în general la 1- 3 zile după contactul cu virusul; aces-

ta pătrunde la nivelul mucoasei nazale iar organismul răspunde prin 
creșterea cantități de mucus, prin congestia și edemul mucoasei nazale, 
ceea ce determină apariția simptomatologiei: febră,rinoree, obstrucție 
nazală care determină respirația orală, tuse – se datorează scurgerii 
secrețiilor din nas în guriță, la sugari datorită obstrucției nazale apar 
dificultăți în alimentație, tulburări de somn, copii mai mari acuză du-
reri la nivelul gâtului, apariția unor ganglioni măriți de volum sub băr-
bie ( submandibulari) și de o parte și de alta a gâtului  (laterocervicali), 
așa – numita adenopatie satelită care apare ca și o reacție a organismu-
lui la pătrunderea virusului.  Durata medie de evoluție este de 7 – 10 zile 
iar tusea poate persista până la 2-3 săptămâni. Nu există medicamente 
care vindecă sau scurtează evoluția bolii; Antibioticele se administrea-
ză doar în formele complicate și strict la indicația medicului specialist.
Semne de severitate: 
l  sugar sub 3 luni: febră (ce depășete 39C), respirație dificilă, 

șuierătoare, alimentație dificilă (există risc de deshidratare prin 
absența alimentației), somnolență marcată, adinamie.

l  peste 4 luni: febră mai mare de 39C ce durează de peste 3 zile sau care 
reapare după o perioadă de acalmie, agravarea simptomelor, eventu-
al apariția altora (somnolență, vărsături, diaree), dureri la nivelul ure-
chii (otalgie) sau scurgerea de lichid din ureche (otoree), persistența 
simptomatologiei mai mult de 10 zile, indiferent de vârsta copilului.

Complicaţii:
1.  Otita medie acută – este cea mai frecventă complicație, sugerată de 

prezența durerilor auriculare, agitatie, iritabilitate, necesită consult 

ORL de specialitate, impune administrarea de antibiotice
2.  Infecții sinusale – cu diferite localizări în funcție de vârsta 

copilașului, impun de asemenea consult ORL și tratament antibiotic
3.  Pneumoniile – sugerate de persistența/agravarea simptomatologiei; 

prezența tusei nu indicp neaparat o afectare pulmonarp, de cele mai 
multe ori aceasta datorându-se scurgerii secrețiilor din nas ăn guriță; 
totuși dacă simptomele nu se ameliorează după 7-10 zile, e necesară 
o nouă evaluare medicală și în funcție de aceasta prescrierea sau nu a 
unor investigații suplimentare.

Tratament:
În majoritatea cazurilor se poate face ambulator însă în urma unei 

evaluari medicale. Nu se administrează medicamente decât după un 
consult medical. Administrarea antibioticelor nu scurtează evoluția 
bolii și nici nu previne suprainfecția bacteriană. 

Principalele modalități de tratament sunt: hidratare corespunză-
toare, instilații cu ser fiziologic, apă de mare cu aspirarea secrețiilor; nu 
sunt indicate decongestionantele nazale mai mult de 2-3 zile întrucât 
există riscul dezvoltării rinitei chimice, menținerea unei temperaturi 
normale (20-22C) cu evitarea supraîncălzirii și “înfofolirii” copilului, 
umiditate corespunzătoare, mai ales iarna când aerul este prea uscat 
(prosoape ude pe calorifer, vase cu apă, eventual umidificatoare), com-
baterea febrei cu antitermice. 

Autori:
Dr. Delia CHIRA, medic specialist pediatru
www.pediatrucluj.ro
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Hiperglicemia la copii

C ând ne alimentăm, substanţele nutritive conţinute în 
alimente, printre care și glucoza, sunt eliberate în urma 
digestiei în intestin și absorbite în sânge. În sânge, nive-

lul glucozei este reglat cu ajutorul unui hormon produs de pan-
creas (insulina) care ajută celulele să preia glucoza din sânge și 
să o transforme pentru producerea energiei. Secreţia de insulină 
este controlată de nivelul glicemiei. Când nivelul glicemiei crește, 
secreţia de insulină va fi stimulată, ceea ce va determina ulterior 
normalizarea glicemiei.  Atunci când nu mâncăm, scade glicemia, 
respectiv scade secreţia de insulină. În această situaţie, substan-
ţele nutritive sunt eliberate din depozite în sânge și astfel este 
menţinut nivelul lor constant, asigurând nevoile organismului 
chiar și în situaţiile în care aportul alimentar a încetat.

Indicaţiile explorării metabolismului glucidic sunt:
1. Copii supraponderali sau obezi (*IMC ≥ 25 Kg/m2)
2.  Pacienţi care asociază cel puţin unul dintre următorii factori de 

risc: l Istoric familial de diabet. l Istoric maternal de diabet 
(preexistent sau gestaţional). l Condiţie asociată cu rezistenţă 
la insulină (hipertensiune arterială, dislipidemie, sindrom de 
ovar polichistic etc.) *IMC = index-ul masei corporale = după 
formula: Greutate (Kg) / [înălţime (m)]2

3.  Toate persoanele supraponderale trebuie testate pentru diabet 
dacă au unul sau mai mulţi dintre următorii factori de risc:
l Prediabet (glicemie peste valoarea normală dar sub valoarea 

de diabet). l Rude de gradul 1 cu diabet. l Femei care au născut 
copii cu greutate peste 4 kg. l Obezitate. l HTA. l Hiperlipopro-
teinemie. l Istoric de boală cardiovasculară (IMA, AVC, arterio-
patie obliterantă member inferioare, insuficienţă cardiacă). l Stil 

Autor:
Dr. Alina Corina 
GRAMA,
medic primar 
pediatru 
Nova Vita Hospital

de viaţă sedentar. l Hepatită acută şi cronică. l Pancreatopatii. 
l Stări postinfecţioase. l Endocrinopatii: hipertiroidie, acrome-
galie, sindrom Cushing, feocromocitom. l Sarcină; femei cu sin-
dromul ovarului polichistic. l Slăbire nemotivată. l Polifagi. l 
Postmedicamentos: cortizol, tiroxină, anticoncepţionale oral

Reglarea hormonală a glicemiei:
 glicemiei: Adrenalina: mobilizează glicogenul din muşchi; 

STH: mobilizează glicogenul hepatic; Tiroxina: favorizează ab-
sorbţia glucozei

¯ glicemiei: Insulina (exces de insulină: insulinom= tumoră de 
celule beta pancreatice, iatrogen după supradozare de insulină): 
favorizează pătrunderea glucozei (muşchi, adipocite), favorizea-
ză formarea glicogenului, favorizează transformarea glucozei ® 
trigliceride (în adipocite), inhibă gluconeogeneza, stimulează 
gliconeogeneza; Glucagonul: mobilizează glicogenul hepatic, sti-
mulează gliconeogeneza; ACTH: inhibă gluconeogeneza

Evaluarea hiperglicemiei:
A. Anamneza :
1.  Antecedente heredo-colaterale: DZ, alte boli endocrine, ate-

roscleroză
2.  Antecedente personale fiziologice: dezvoltarea staturo-pon-

derală, maturarea sexuală
3.  Antecedente personale patologice: boli endocrine, tulburări 

de comportament alimentar, infecţii recente/ recurente
4.  Istoric : manifestări clinice de hiperglicemie; manifestări 

gastro-intestinale (celiachie); manifestări de boli endocrine: 
hipotiroidism, boala Addison; medicaţie curentă sau recen-
tă care poate afecta glicemia (corticoterapie, chimioterapie, 
etc); tratamente anterioare (dietă, insulină, etc)

B. Examen obiectiv: l Greutate, talie, indice ponderal/masă 
corporală, tenisune arterială. l Manifestări clasice de hipergli-
cemie: poliurie, polidipsie, polifagie, scădere ponderală, vedere 
înceţoșată. l Manifestări de cetoacidoză: halenă acetonemică, 
greaţă, vărsături, anorexie, dureri abdominale, polipnee, des-
hidratare. l Tegumente. l Cavitate bucală. l Cord, vase (puls). 
l Tiroidă - palpare. l Abdomen – hepatosplenomegalie. l Orga-
ne genitale externe

C. Examinări paraclinice: Glicemia valori normale:  à jeun 
80-110 mg% 

Erori de tehnică: n locul de recoltare: glicemia din sângele ve-
nos < glicemia din sânge arterial. n glicemia din ser sau plasmă 
>  glicemia din sânge integra. n momentul recoltării (pre-, intra-, 
postprandial). n metoda de dozare (la metoda enzimatică valorile 
normale sunt mai mici decât în cazul celorlalte metode)

CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A, Tîrgu Mureş, Jud. Mureş, România

Recepţie:
(+4) - 0265.266.112 • (+4) – 0735.701.711

E-mail: receptie@nova-vita.ro 

Definiţie: Hiperglicemia reprezintă creşterea glu-
cozei sangvine > 110 mg% à jeun şi > 140 mg% la 
2 ore după alimentaţie.
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Examinări utile: 

Sânge Urină Alte

Glicemie 
Hb A1c   
Lipide, lipopproteine 
TSH, FT4 
Anticorpi pentru boala celiacă 
Autoanticorpi insulari, insulinici 
Peptid C (în DZ tip 1)

Glicozurie 
Cetonurie 
Microalbuminurie

Examen fund de ochi
Examen neurologic  
Examen psihiatric

D. Cauze de Hiperglicemie: n Fiziologică: postprandial, exer-
ciţiu fizic energic, expunere excesivă la frig, emoţii puternice

l  Patologică:. n De cauză exogenă hipotermie majoră, arsuri 
severe, dializa peritoneală, intoxicaţii, medicamente (corticotera-
pie, diuretice tiazidice, L-asparaginaza, adrenalină, aport excesiv 
de glucoză intravenos). n De cauză endogenă

a. Tranzitorie: diabet tranzitor al nou-născutului, hemoragie 
meningocerebrală, meningite, encefalite, pancreatită acută, des-
hidratarea acută 

b. De durată (Diabet zaharat și categorii conexe de Intoleranţă 
la glucoză): n DZ insulino-dependent. n DZ neinsulino-depen-
dent. n DZ legat de malnutriţie. n Diabet asociat altor stări sau 
sindroame: • afecţiuni hormonale: feocromocitom (adrenalină, 
nonadrenalină), acromegalie, gigantism (STH), sindrom Cushing 
(cortizol), hipertiroidism; • afecţiuni pancreatice: pancreatită 
acută şi cronică, fibroză chistică, tumori pancreatice; • alte afec-
ţiuni: IRC, afecţiuni hepatice ; • afecţiuni nervoase, psihice; • sin-
droame genetice: sindrom Prader-Willi etc.

Indicaţiile Testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) : n 
glicemia à jeun: 110-126 mg/dl; n antecedente de diabet; n obezi-
tate + HTA esenţială; n dislipidemii (HDL<35 mg/dL sau TG >250 
mg/dL); n afecţiuni pancreatice cronice; n glicozurie persistentă; 
n gravide cu antecedente heredocolaterale de DZ, feţi macrosomi, 
avort spontan, glicozurie.

Contraindicaţiile TTGO : glicemie à jeun normală, DZ dia-
gnosticat

Mod de efectuare : Se efectuează valoarea glicemiei à jeun, 
apoi se administrează glucoză po în 250 ml apă (1,75g/kgc, maxim 
75 g); se determină glicemia à jeun și la 2 ore după administrarea 
glucozei; interpretările se fac după criteriile din tabelul urmator: 

Interpretare TTGO Criterii diagnostice - Glicemie (mg%)

à jeun la 2 ore

Valori normale < 110 < 140 

Scăderea toleranţei la Glucoză 110-126 140-200 

Diabet zaharat ≥ 126 ≥ 200












