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În primăvară...
În primăvară, un firicel de lumină ce transpare prin voalul 
delicat al unui ghiocel victorios, e darul cel mai de preţ pe care 
îl putem primi; un praf de aur dintr-o cupă ușor brumată de-o 
adiere uitată de frigul iernii izgonit. Se pare că e parfumată 
c-un aer nou, de prospeţime, cochet și jucăuș. Se plimb-agale 
și molatec perechi de musculiţe zăpăcite de-un soare parcă 
mai puţin apatic și parcă mai galant, lăsând în urmă dâre de 
lumină-mprăștiată cu largheţe. Ce mai contează dacă suflul 
îngheţat înc-a rămas, deși o amintire, printre copaci cu straie 
mândre, niţel sărăcăcioase însă! Urmează să apară puzderie 
de flori și ornamente bogat ţesute, croșetate, aplicate de-un 
mare artizan în catifele și mătăsuri. Atunci se-ntrec, vezi bine, 
dichisuri și rafinamente la casele de-aristocraţi.Pe străzi, nedu-
merire generală, căci vezi săltând prin sticla din vitrine sau la 
câte-un guler de mantou, cu margini garnisite din belșug, vreun 
mărţișor timid, cu fire de mătase ori gablonţ de sărbătoare. E 
semn că primăvara, doamna, începe-a se găti de promenadă-n 
văzul lumii - la boulevard - și se arată generoasă, împărţind 
trusoul ei cu accesorii colorate. 

Luisa Maria Ţuculeanu
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Noul coronavirus (Covid-19) este un virus ce face parte din aceeași familie 
de virusuri care stau la baza anumitor tipuri de răceală sau a sindromului 
respirator acut sever și poate fi transmis prin:
 contact direct;
 picături de salivă eliminate prin tuse sau strănut;
 atingerea suprafeţelor contaminate.

Ca orice boală respiratorie, infecţia cu Covid-19 poate produce simptome 
ușoare precum: rinoree, durere în gât, febră, tuse. La unele persoane (bătrâni, 
cei cu afecţiuni preexistente precum diabet sau boli de inimă) simptomele 
pot fi mai intense, cu dificultăţi de respiraţie, și pot duce la pneumonie.

Sunt măsuri generale de prevenţie:
  spălatul mâinilor frecvent, cu apă și săpun sau cu dezinfectant de mâini pe bază de alcool;
  igiena respiratorie – când tușiţi sau strănutaţi, acoperiţi gura cu cotul flexat sau un șerveţel care va fi 

aruncat imediat la coș, apoi spălaţi mâinile cu apă și săpun – făcând acest lucru împiedicaţi răspândirea 
germenilor și a virusurilor. Dacă puneţi mâna la gură când tușiţi, puteţi contamina ulterior obiectele și 
suprafeţele care le atingeţi;

  menţinerea distanţei – păstraţi o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de persoanele care tușesc sau au 
febră – când acestea tușesc sau strănută se eliberează mici picături de salivă care pot conţine virusul, 
iar dacă sunteţi prea aproape de ele le puteţi inhala;

  evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii – mâinile vin în contact cu multe suprafeţe care pot fi 
contaminate, iar prin atingerea ochilor, nasului și a gurii favorizăm infectarea cu virusuri.

Dacă aveţi febră, dificultăţi de respiraţie și tușiţi, consultaţi un medic – spuneţi-i acestuia dacă aţi călătorit 
recent în China sau altă zonă unde este raportată infecţia cu Covid-19 sau aţi avut contact apropiat cu o 
persoană care s-a întors recent din aceste ţări și are simptome respiratorii.
Purtând o mască medicală (dacă avem simptome respiratorii) putem ajuta la împiedicarea răspândirii unor 
afecţiuni respiratorii. Totuși, doar această măsură nu garantează oprirea infecţiilor și ar trebui combinată cu 
celelalte măsuri de prevenţie: igiena mâinilor și a respiraţiei, păstrarea distanţei de cel puţin 1 metru între 
persoane.

Măsurile de igienă personală (spălarea mâinilor cu apă şi săpun, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, 
respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt 
esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii şi, în special, prin gripă.
Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenţie. Este recomandată, în continuare, vaccinarea antigripală.

Noul coronavirus (Covid-19) –  
măsuri generale de prevenţie
Dr. Constantin Sasu, medic specialist Pneumologie, ARCADIA
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Terapia Trigger Points

Pentru că la începutul lunii februarie 
am fost gazda cursului despre Terapia 
Trigger Points, este cazul să detaliem 

această metodă ce are ca scop restabilirea 
funcţiei normale a musculaturii afectate.

ce este mai exact aceasta?
”Terapia Trigger Points s-a dovedit a fi o 
modalitate de tratament sigură și eficientă ce 
se axează pe ameliorarea durerii și tratarea 
anumitor afecţiuni prin diferite tehnici de 
inactivare a punctelor trigger. Spre deosebire 
de tratamentul medicamentos sau o inter-
venţie chirurgicală, Terapia Trigger Points 
nu are efecte adverse de lungă durată. Din 
acest motiv, ar trebui să reprezinte o primă 
opţiune de tratament, fără a fi lăsată în ultimă 
instanţă”. Suport de curs – Terapia Trigger 
Points – Physio Sport Therapy Academy

dar ce sunt punctele trigger?
Punctele trigger sunt distribuite în mușchii sche-
letici, se percep chiar ca niște puncte de diferite 
dimensiuni, mai mici sau mai mari, hiperiritabile 
și care au o localizare tipică. De menţionat că 
nu sunt același lucru cu contracturile muscu-
lare, acestea din urmă fiind o cauză a activării 
acestor puncte trigger. De asemenea sunt dife-
rite de punctele de acupunctură, de punctele de 
energie sau alte concepte de acest gen.

Aceste puncte pot fi în stare latentă pe 
parcursul vieţii, fără să ne deranjeze, însă 
pot fi activate de anumiţi factori precum: 
traumatisme directe, traumatisme minore 
repetate, postură incorectă, suprasolicitare, 
expunere la frig, la cald, stres etc. Odată 
activate durerea experimentată poate fi de 
mare intensitate, poate provoca slăbiciune, 
rigiditate, chiar greată și ameţeli.
Ce este interesant este faptul că aceste 
puncte iradiază durerea local sau în alte 
zone ale corpului, aproximativ 74% fiind 
localizate în altă zonă decât acolo unde este 
resimţită durerea.

ce afecţiuni pot fi asociate cu 
sindromul dureros cauzat de 
punctele trigger? 
Putem enumera următoarele: migrene și 
dureri de cap, dureri cervicale, de spate și 
de umăr, durere discogenă și radiculopatie, 
cotul jucătorului de golf și cotul jucăto-
rului de tenis, sindromul de tunel carpian, 
durere pelvină, durere de coapse, dureri de 
genunchi, fasciită plantar, amorţeli în mâini 
și degete etc.
Avantajele și beneficiile acestei terapii: 
tratează durerea de la sursa acesteia, 
îmbunătăţește circulaţia și fluxul sanguin 
pe întreg corpul, diminuează și tratează 
durerea acută și cronică, reduce rigiditatea 
și tensiunea muscular, îmbunătăţește flexi-
bilitatea, reduce oboseala, elimină stările de 
anxietate, reduce medicamentaţia etc.

Pentru programări sunaţi la 0758 959 677 
sau completaţi formularul online la www.

worktape.ro/programari.
Pagina noastră de facebook se poate accesa la: 

FB/WorkTapeMedical

sănătate
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Tratamentul papiloamelor
Autor: Dr. Madeleine Nechifor, medic primar dermato-venerologie, doctor în ştiinţe  
medicale, competenţa în dermatologie estetică şi chirurgicală

estetică

Majoritatea oamenilor maturi sau vârstnici au sau vor avea, la un moment dat al vieţii, una 
sau mai multe leziuni/excrescente la nivel cutanat, pe care le înglobează în termenul 
popular de “negi“. Cele mai multe sunt banale (fără  a ridica probleme deosebite), dife-

rite tipuri de tumorete benigne şi mult mai puţine maligne.

Cele mai frecvente tumorete benigne (deci fără complicaţii notabile, cum ar fi cancerizarea) 
sunt papiloamele, nişte excrescenţe care seamănă cu un fir de aţă sau cu un deget, mai mici 
sau de dimensiuni mai mari, cu un picioruş, cu aspectul pielii normale, de aceeaşi culoare sau 
mai închise, fără nici o simptomatologie. Sunt localizate pe zone de fricţiune (la pliuri - axile, 
latero-cervical) sau diseminate pe tot trunchiul.

Sunt foarte numeroase şi mai mari la pacienţii vârstnici, obezi, diabetici, la care există un factor 
metabolic ce favorizează creşterea lor.
Deşi nu se transformă malign, pot avea mici complicaţii locale, legate de traumatismele mici şi 
repetate: sângerarea, suprainfecţia, necroza bazei.

Tratamentul constă în înlăturarea lor prin diverse metode: excizia cu dispozitive de radiofrec-
venţă sau laser, cu bisturiul, aplicarea de azot lichid – după anestezia locală a  bazei lor. În 
zilele urmatoare intervenţiei se recomandă menţinerea igienei locale corecte şi aplicarea de 
soluţii antiseptice.

Atenţie! Nu aplicaţi local soluţii care le  “ard “, dispozitive pe baza de azot lichid sau care le 
“îngheaţă“ cumpărate de ocazie pe internet, nevalidate de un organism medical sau farmace-
utic de reglementare. Cel mai adesea veţi obţine necrozarea lor, sângerarea, suprainfecţia şi 
bineînţeles, durere locală! În final veţi cheltui mult mai mult timp şi bani pentru a rezolva  o 
mică problemă.

Vă așteptăm la cabinetul nostru din strada Primǎverii (Policlinica Industrială) pentru a vă pune 
la dispoziție opțiuni de diagnostic și tratament pentru toate problemele estetice sau medicale 
care pot afecta pielea.

Cabinet Medical Individual 
de Dermatologie generală şi 
estetică
Iaşi, Bd. Primăverii, Nr. 4 
(Policlinica Industrială) 
0745.604.935 | 0232 225 518|  
www.madeleine-nechifor.ro
facebook.com/
drmadeleinenechiforiasi
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Ce este de fapt apendicele?
Apendicele vermiform sau apendicele ileo-
cecal este o structură tubulară situată la nivelul 
primei porţiuni a intestinului gros (denumită 
și cec). Poziţia cea mai frecventă a apendicelui 
este la jumătatea cecului. La nivelul peretelui 
abdominal, apendicele se proiectează în fosa 
iliacă dreaptă.
Apendicele are un rol destul de important atât 
la copii cât și la adulţi. La adulţi acesta este 
implicat în special în funcţionarea sistemului 
imunitar, iar la copii apendicele are rolul unui 
organ limfoid.
Apendicita acută
Apendicita acută este o afecţiune caracterizată 
prin apariţia unei inflamaţii a apendicelui. În 
cazul în care nu se apelează la un tratament 
chirurgical adecvat, această inflamaţie poate 
duce la ruperea apendicelui și respectiv la extin-
derea infecţiei în sânge sau în cavitatea abdomi-
nală. Astfel se poate ajunge chiar și la apariţia 
unei peritonite.
Tratamentul apendicitei este unul strict chirur-
gical, efectele inflamării apendicelui neputând 
fi stopate cu ajutorul medicamentelor.
Ce factori determină apariţia apendi-
citei acute?
Printre factorii care duc la apariţia apendicitei 
acute putem enumera:
  obstrucţia lumenului apendicular, cel mai 

frecvent prin intermediul unui obstacol 
mecanic, fecalom, vierme intestinal, hiper-
plazie limfoidă, etc. 

  diseminare sangvină în cursul unei infecţii a 
tractului respirator superior, sau al febrelor 
eruptive.

Simptomele apendicitei acute
Principalele manifestări ale apendicitei acute 
sunt durerile abdominale severe în partea 
dreaptă a abdomenului inferior. Durerea poate 
apărea iniţial în capul pieptului și poate fi înso-
ţită de greaţă, vărsături, lipsa poftei de mâncare, 
constipaţie, diaree, subfebrilitate, ulterior 
durerea localizandu-se în fosa iliacă dreaptă.
Diagnosticarea apendicitei acute
În diagnosticul apendicitei acute analizele 
de sânge vor arata o creștere a markerilor de 
inflamaţie. În fazele mai avansate ale acestei 

afecţiuni și ecografia poate fi de mare ajutor, 
întrucât lichidul peritoneal este în acest caz 
vizibil ecografic. În unele situaţii poate fi nevoie 
și de o examinare CT. 
Diagnosticul este în mare parte unul clinic, fiind 
stabilit doar de către medicul specialist chirurg.
Cum tratăm apendicita acută?
Apendicectomia este denumirea interven-
ţiei chirurgicale la care se va apela în tratarea 
apendicitei acute. Această intervenţie se poate 
realiza prin abord laparoscopic sau clasic.
  Abordarea laparoscopică presupune reali-

zarea a trei miniincizii la nivel abdominal, 
intervenţia fiind efectuată pe cale endosco-
pică. Recuperarea după această intervenţie 
este mult mai ușoară și mai rapidă.

  Abordarea clasică presupune realizarea 
unei incizii la nivelul abdomenului, în 
partea dreaptă, de câţiva cm.

Ce se întâmplă după apendicectomie?
După intervenţia chirurgicală pentru tratarea 
apendicitei acute, pacientul va fi monitorizat, 
având o dietă lichidiană în primele ore după 
intervenţie. Este indicată mobilizarea precoce, 
la câteva ore după intervenţie, iar la circa 12-24 
ore postoperator tranzitul intestinal va reveni la 
normal.
De regulă, nu este necesară internarea pacien-
tului pentru mai mult de 24 ore.
În cadrul Centrului Medical Nova Vita activi-
tatea compartimentului de chirurgie este axată 
în principal pe efectuarea intervenţiilor chirur-
gicale pe cale laparoscopică (minim invazivă) 
cu toate beneficiile acesteia:
 spitalizare de scurtă durată
 cicatrici și dureri minime
 reintegrare socio-economică rapidă

tratament

Apendicita acută

CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A,

Tîrgu Mureș, Jud. Mureș, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro
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Kineto Family -  
Un nou centru de  
recuperare în Suceava!
Autor: Alexandra Pavăl, fizioterapeut, manager Kineto Family

Centrul de recuperare kineto family 
s-a deschis de curând în Suceava, iar 
manager este o tânără antreprenoare 

Alexandra Pavăl care a terminat cursurile 
Facultăţii de „Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare”,  un master cu specializarea  
“Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare 
corporală” şi a profesat o perioadă în domeniu. 
De asemenea, a făcut cursuri de specializare 
cum ar fi: medical taping, terapia Trigger 
Points, managementul limfedemului, ca mai 
apoi să ia decizia să deschidă propriul cabinet. 

Acesta s-a deschis din pasiune și dorinţa 
de a ajuta cât mai multe persoane, iar din 
acest motiv și personalul de aici este foarte 
implicat, iubește această meserie și vă va 
face să vă simţiţi ca într-o familie. Vrem să 
oferim servicii de cea mai bună calitate și din 
acest motiv studiem mereu, participăm la 
cursuri pentru a vă oferi cele mai bune soluţii 
în recuperare și folosim aparatură nouă, de 
ultimă generaţie. În cadrul centrului fiecare 
pacient este tratat individual, fizioterapeutul 
ocupându-se exclusiv de dumneavoastră. Ne 
dorim ca în acest fel să vă simţiţi trataţi așa 
cum meritaţi, recuperarea să fie una ușoară, 
plăcută și de succes.

Pe partea de recuperare pe lângă kinetote-
rapie oferim și servicii de fizioterapie cum ar fi:
  Electroterapie: curent galvanic, curenţi 

de joasă frecvenţă (diadinamici, Tens, 
Trabert), curenţi de medie frecvenţă 
(curenţi interferenţiali).

  terapia laser grăbește vindecarea fără să 
provoace efecte secundare nedorite.

  terapia cu ultrasunet are efect anal-
gezic, miorelaxant și  îmbunătăţește circu-
laţia sanguină pe zona aplicată.

  terapia shockwave stimulează producţia 
de colagen, dizolvă calcificărileși scade 
inflamaţia în zona afectată.

  terapia tecar este o metodă inovativă 
de recuperare ce folosește energia elec-
tromagnetică pentru a stimula procesele 
naturale de vindecare a organismului.

  Masaj terapeutic / de  relaxare / de dreanj 
limfatic manual.

Pentru pacienţii ce nu se pot deplasa din 
diverse motive medicale mergem și la domi-
ciliu pentru kinetoterapie. Programările se pot 
face atât telefonic la numărul 0742.742.743 
cât și online pe site-ul www.kinetofamily.ro 
sau prin email programare@kinetofamily.ro; 
contact@kinetofamily.ro. “esenţa fericirii 
este sănătatea, iar a sănătăţii e mişcarea” - 
din acest motiv așteptăm să ne trecă pragul și 
persoane care vor să prevină și nu să trateze. 
Ne găsiţi pe strada Mihai Viteazu nr 26, lângă 
Liceul Petru Rareș de luni până vineri în inter-
valul orar 8-20, sâmbăta  9-13 (doar pe bază 
de programare). 

recuperare
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Tulburarea  
de atașament  
la copiii cu autism
Autor: Iren A. IONIŢĂ - Manager General Papillon Clinique, 
specialist în terapia de recuperare a copilului cu TSA, Bacău 
Str. Buciumului, Nr. 83A/2
0722.297.527
www.papillonclinique.ro

Copilul cu autism are afectate diferite 
domenii de dezvoltare: comunicativ, 
cognitiv, social, motric, emoţional și 

adaptativ. Este solitar, se izolează şi este 
incapabil să stabilească relaţii emoţionale 
cu oamenii. Nu răspunde la comportamentul 
afectuos al oamenilor, pare să nu îi facă 
plăcere să fie luat în braţe, evită privirea celor-
lalţi, iar tulburarea de vorbire şi limbaj este 
manifestarea deficitului cognitiv.
Abilitatea copilului de a se atașa de cineva se 
dezvoltă de timpuriu în interacţiunea   dintre 
el și mamă, în condiţii normale, prin afec-
ţiune, atingere, contact vizual, joacă.  Lipsa 
atașamentului influenţează dezvoltarea 
creierului deoarece unii centri nervoși   vor fi 
incomplet dezvoltaţi. Despărţirea timpurie 
de mama, parţială sau totală,  poate afecta 
copilul și poate inhiba această abilitate. 
Dacă despărţirea se face brusc, fără să fie 

anunţată/pregătită,   copilul se va manifesta 
distant la revenirea mamei și își va exprima 
frustrarea pedepsind-o, mai ales dacă despăr-
ţirea urmează după o perioada în care au fost 
permanent împreună.

Copilul cu autism, ca și ceilalţi copii, se naște 
pregătit să primească îngrijire și protecţie. Dar 
nu reușește, decât extrem de rar, să explo-
reze mediul înconjurător prin intermediul 
oamenilor din jur și dezvoltă comportamente 
bizare, acele stereotipii, mecanisme de adap-
tare necesare lui, pentru a gestiona diverse 
situaţii. Comportamentele bizare pe care le 
observăm la un copil cu autism sunt rezul-
tatul unui atașament nefinalizat/incomplet. 
Datorită tulburării de atașament, copilul cu 
autism nu are dezvoltat propriul Eu și rămâne 
într-o stare  deașteptare.
Tulburarea de atașament duce la lipsa moti-
vaţiei, la nesiguranţă pentru achiziţiile cogni-
tive și nesiguranţă pentru propriile trăiri. Mulţi 
copii cu probleme de comunicare dezvoltă 
și tulburări de anxietate sau mentale, ori 
probleme vizuale.
Papillon Clinique oferă în cadrul protocolului 
de intervenţie, copilului și familiei aces-
tuia,  terapie multidisciplinară în care benefi-
ciază  și de terapia atașamentului, cu scopul 
de a recupera încrederea în sine și în cei din jur, 
de a împărtăși emoţii, să restaureze respectul 
de sine al copilului prin aprecieri și încurajări 
pentru a putea dezvolta motivaţia, premisă a 
dezvoltării personale. 

sănătate
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Sc MoldoVa conStrUct 

nord Srl

ANGAJEAZĂ:

 personal spălătorie auto;

 muncitori calificaţi şi necalificaţi 

în domeniul construcţiilor;

OFERIM CAZARE ȘI SALARII 

MOTIVANTE!

Relaţii la 0374.461.955 sau 

0745.45.46.47

Sc SPrint car Srl  

angazează:

Şofer autoutilitară

Manipulator covoare

relaţii la sediul din  

Piaţa doi Băieţi spre dancu  

sau la telefon 0746.839.664










