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Timp pentru visare
E-un aer de vară, plin de parfum de roze şi un soare în car de 
foc; îmi amintesc de-o filă veche, de album pătat de vreme. 
Simţirea e veche, florile sunt noi de fiecare dată. Şi poate că 
aşa  se trăieşte, în fiecare an apare acelaşi cadru şi totuşi e 
ceva diferit…Trebuie să fie diferit, dar ideal e ca tabloul să nu 
se depărteze prea mult de esenţă; să nu uităm cărarea bătută, 
cea care altă dată ne ducea, pesemne, într-o poiană de poveste, 
udată de-un râu rece şi împodobită cu verde de copaci bogaţi, 
cu grai omenesc şi nuieluşe fermecate. E drept, nu-i vară fără 
arşiţă, ploi scurte şi pământ însetat, deşi e cruntă arşiţa de la 
un timp şi ploile sunt furioase. Ne-am pierdut cărarea în poiana 
de poveste, când anotimpul soarelui era jucăuş, fermecător şi 
plin de viaţă năvalnică. Dar nu e târziu pentru visare, cât cerul 
este-oglindă şi se aud în depărtări râsete cu bucurie şi cercei la 
urechi, flori de soc la cingătoare, ghicitori în dimineţi de-opal.

Luisa Maria Ţuculeanu
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pediatrie

Trusa medicală pentru 
vacanţa cu copiii
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Trusa medicală trebuie să fie nelipsită 
din orice vacanţă, deoarece aceste 
momente reprezintă o schimbare de 

mediu pentru copii, astfel că fiecare dintre 
ei pot reacţiona diferit la schimbările de 
program şi de alimentaţie.  
Pentru că nimic nu poate strica o vacanţa 
decât o boală neaşteptată, vă prezint o listă 
cu tot ce trebuie să conţină trusa medicală 
pentru vacanţă, atât pentru bebeluşi, cât şi 
pentru copiii mai mari.

TerMOMeTru (cu capul flexibil pentru 
sugari)

FeBrA Este indicat a avea 2 antitermice 
(Paracetamol, Ibuprofen), sub 2 forme 
diferite. În caz de  vărsături se vor folosi 
supozitoarele (Nurofen 60 mg/ 125mg, 
Paracetamol 125 mg/250 mg). În caz de 
diaree se va opta pentru varianta de sirop, 
iar la copiii mari drajeuri/comprimate.

SeCreŢii NAZALe: Ser fiziologic, soluţii 
saline (ex. Quixx / Marimer / Sterimar) 
decongestionant nazal (ex.Vibrocil / Gripstop 
/ Nasic), aspirator nazal (copiii mici).

TuSe: seacă / productivă (ex. Grintuss / 
Hedelix).

Dureri De ureCHi: picături calmante 
(ex. Otipax/Otocalm).

Dureri De GÂT: spray bucal (ex. Tantum 
verde/ Rinosun/ Decasept Jr).

AFeCŢiuNi OCuLAre: şerveţele sterile 
pentru curăţare Iridium Baby, picături (ex. 
Nostamine/ Tobradex).

Dureri/ CrAMPe ABDOMiNALe: 
Debridat sirop / comprimate, Enzime diges-
tive (ex. Digex kids, Enzy sol etc).

COLiCi ABDOMiNALe: picături (ex. 
Kebene baby, Infacol, Colidep), ceaiuri (ex. 
Baby calm/ Happy drink).

DiAree: antidiareice (ex. Smecta/Tasectan) 
+ probiotice (ex. Protectis / Enterol).



CONSTiPAŢie: supozitoare cu glicerină,  
laxative sirop (ex. Prunişor lax, Laxodep).

DeSHiDrATAre: săruri de rehidratare 
orală (ex. Sun-Lyte/Restoraflor).

VĂrSĂTuri/ rĂu De MAŞiNĂ: picături 
(ex. Emetix/Nausolvit) sau acadele pe bază 
de ghimbir.

ALerGie: Sirop (Aerius) /  picături (Xyzal/
Zyrtec) + Gluconat de Calciu fiole.

iNFeCŢii uriNAre (în special la fetiţe): 
sirop cu conţinut de merişor (ex. Uractiv/
Cistidep).

ÎNŢePĂTuri De iNSeCTe: spray / loţiune 
(ex. Fenistil / Calmiderm / Dermodrin).

iriTAŢie De SCuTeC: unguent (ex. 
Bephanten/ Cicaplast).

CreMĂ De SOAre Cu  FP 50+ ADeCVATĂ 
VÂrSTei!

APA TerMALĂ ajută la calmarea tuturor 
iritaţiilor post expunere la soare, transpi-
raţie etc.

JuLiTuri, TĂieTuri, ZGÂrieTuri 
SuPerFiCiALe: Apă Oxigenată, Rivanol, 
comprese sterile, Baneocin pudră/unguent, 
plasturi (simpli şi cu rivanol).

MeDiCAŢiA CrONiCĂ în cazul în care 
copilul urmează deja un tratament; este 
indicat să fie o rezervă pentru minim 3 zile 
în plus faţă de perioada vacanţei.

Indiferent de vârsta copiilor şi de istoricul 
lor medical, este indicat a nu se administra 
nici un medicament fără să fie prescris de 
către medicul pediatru. 

Astfel, înainte de a pleca în vacanţă, este 
recomandabil un ultim control al stării de 
sănătate a copilului la medicul pediatru şi 
pentru a-i prescrie medicaţia care trebuie 
avută în trusa medicală pentru călătorie.
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Cu și despre 
fotoprotecţie 
Autor: Șef lucrări, dr. Andrese Elena, dermatolog MediBlue

sănătate

Expunerea prelungită la soare are efecte 
negative asupra pielii. Din acest motiv 
fotoprotecţia joacă un rol foarte impor-

tant în îngrijirea pielii, mai ales în sezonul 
estival când radiaţiile UV emise de soare 
sunt mult mai puternice decât în celelalte 
anotimpuri. 

ce sunt radiaţiile? 
Radiaţiile reprezintă energia emisă de o 
sursă şi transmisă prin spatiu sub formă de 
unde sau particule. Radiaţiile pot fi: ionizante 
(gamma, raze X) sau neionizante (infraroșii, 
ultraviolete, undele radio).

ce este fotoprotecţia?  
Fotoprotecţia este un proces biochimic prin 
care organismul nostru luptă impotriva efec-
telor nocive ale radiaţiilor solare. Soarele 
emite un spectru de raze compus din: radiaţii 
infraroșii, luminoase și ultraviolete. Mai exact, 
radiaţiile elecromagnetice – radiaţii infra-
roșii  (56%) – spectru de lumină responsabil 
pentru căldura emanată de soare, lumina 
vizibilă (39%) și  ultraviolete (UVR) 5%. Dintre 

cele ultraviolete, UVB sunt  eritematogenice, 
carcinogenice, induc fotoîmbătrânirea și 
pot avea efect  mutagenic asupra acizilor 
nucleici - ARN și ADN.  UVA sunt mai puţin  
eritematogenice, dar promovează acumu-
larea de ROS (Reactive Oxygen Species). ROS 
induc de asemenea afectare celulară directă, 
carcinogeneză și  contribuie la  procesul de 
fotoîmbătrânire.
În mod normal,  radiaţiile UV sunt absorbite 
la nivelul pileii de către melanina, ADN, ARN, 
apă, proteine, lipide, aminoacizi aromatici 
(tirozina, triptofan) etc. Pe parcursul unei 
zile de vară, spectrul de UV care ajunge pe 
suprafaţa pământului este alcătuit din apro-
ximativ 3,5% UVB și 96,5% UVA. Expunerea 
solară prelungită are drept efect acut arsura 
solară care poate fi ușoară (determinând 
înroşirea pielii, usturimi și senzaţie de prurit) 
sau severă, asociind febră, ameţeli sau dureri 
de cap.
Efectele cronice ale expunerii pielii la UV 
constau în îmbătrânirea prematură a pielii: 
riduri, elasticitate scăzută, dilataţii inestetice 
ale capilarelor, pete solare și un risc mai 
mare de apariţie a cancerului cutanat. 

Există mai multe tipuri de protecţie 
împotriva acestor efecte nocive ale radi-
aţiilor UV
i. fotoprotectia naturală prin însăși 
structura pielii (îngroșarea stratului cornos, 
hiperpigmentare), prin sistemul imun, prin 
mecanismele de reparare ADN
ii. fotoprotectia artificială  
 externă, pasivă (hainele, cremele de foto-
protecţie), care au rolul de a limita expunerea 
pielii la radiaţiile UV



 internă - produse cu administrare internă 
care au rol de a limita/ bloca  efectele nocive 
ale UV.

ce putem face mai exact?
 Hainele și pălăriile conferă o protecţie 
uniformă atât faţă de UVA, cât și faţă de UVB 
şi sunt cea mai ieftină metodă de protecţie 
solară. 
Atenţie! Hainele mai închise la culoare 
reflectă mai bine radiaţiile UV!
 Utilizarea cremelor cu SPF  în mod regulat, 
chiar și în zilelele mai puţin însorite.
 Aplicarea cremei cu 15-30 minute înainte 
de a ieși din casă.
 Acoperirea tuturor zonelor expuse - 
balsamul de buze cu SPF.
 Reaplicarea atunci când este nevoie (la 
fiecare 2 ore).
 Ochelarii de soare - pe lângă carcinomul 
bazocelular sau carcinomul scuamocelular 
al pleopei sau al pielii periorbitale, UV pot 
determina așa numitele “oftalmohelioze”: 

fotokeratoconjunctivită, fotoretinită, cata-
ractă, pterygium, degenerescenţă maculară.  
Anual aproximativ 3 milioane persoane își 
pierd vederea din cauza unor afecţiuni legate 
de expunerea UV. 

După o expunere prelungită la soare se 
recomandă hidratarea pielii atât din interior, 
consumând minim 2l de lichide pe zi, cât și 
pe exterior, prin folosirea cremelor hidra-
tante adecvate fiecărui tip de piele. 

Clinica Medicală MediBlue
Iași, Bd. Păcurari, Nr. 8
0774 679003
0770 509559
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1. Când este recomandată ecografia tiroidiană?
Ecografia tiroidiană este recomandată când unii parametrii ai func-
ţiei tiroidiene sunt anormali sau este remarcată clinic o creştere în 
dimensiuni a glandei.

2. Cum mă pregătesc pentru o ecografie tiroidiană?
Înainte de ecografia tiroidiană, puteţi mânca normal. Nu este 
necesară nicio pregătire specială. În timpul examinarii, imaginile 
glandei tiroide vor apărea pe un ecran şi vor fi efectuate măsurători. 
O ecografie tiroidiană durează aproximativ 20 de minute.

3. Cum se efectuează o ecografie tiroidiană?
Aparatul de ecografie produce imagini ale glandei tiroide şi ale struc-
turilor adiacente din gât cu ajutorul ultrasunetelor. Glanda tiroidă 
este situată în faţa gâtului şi are forma unui fluture, cu un lob pe 
fiecare parte. Pacientul stă cu gâtul pe o pernă sau pe un alt suport 
moale, el fiind uşor întins. Medicul aplică un gel pe bază de apă, 
pentru a ajuta la transmiterea undelor sonore, apoi mişcă o baghetă 
(numita sondă sau traductor), înainte şi înapoi pe pielea pacientului. 
Metoda este nedureroasă.

4. Ce sunt nodulii tiroidieni?
Nodulii tiroidieni sunt formaţiuni frec-
vente dezvoltate la nivelul glandei tiroide şi 
reprezintă o creştere excesivă şi anormală a 
celulelor la acest nivel. Majoritatea nodulilor 
sunt de natură benignă, adică necanceroasă 
şi se formează pe fondul deficitului de iod, 
a patologiei autoimune sau sunt moştenite 
genetic.

5. Când ar trebui să-mi fac griji cu privire la 
nodulii tiroidieni?
Deşi majoritatea nodulilor tiroidieni sunt 
noncanceroşi şi nu cauzează probleme, adre-
saţi-vă medicului dumneavoastră pentru a 
evalua orice modificare neobişnuită a gâtului, 
mai ales dacă aveţi probleme cu respiraţia sau 

imagistică

Ecografia 
glandei tiroide
Autor: Dr Teodora Lulciuc, medic specialist radiologie  
și imagistică medicală



cu înghiţirea alimentelor. Este important să 
excludeţi posibilitatea apariţiei cancerului.

6. Ce dimensiune a unui nodul tiroidian 
este îngrijorătore?
Conform studiilor, mai putin de 5% din 
fiecare grup de mărime a nodulilor exami-
naţi au fost clasificaţi ca maligni (canceroşi), 
iar 6% din nodulii ce au avut mărimi între 10 
şi 19 mm au fost consideraţi suspecţi.

7. Poate provoca stresul noduli tiroidieni?
Stresul singur nu va provoca o tulburare 
tiroidiană, dar poate agrava starea. Impactul 
stresului asupra tiroidei are loc prin înceti-
nirea metabolismului corpului. Acesta este 
un alt mod prin care stresul şi creşterea în 
greutate sunt legate.

8. Cât de des trebuie să mă prezint la medic 
pentru o ecografie tiroidiană?
Examinarea imagistică ecografică este 
recomandată o dată la 1 an pentru organele 
abdomino-pelvine, sâni şi tiroidă. În funcţie 
de particularitatea cazului, aceasta poate fi 

recomandată şi la intervale mai mici de timp 
pentru a observa anumite leziuni care au 
caractere incerte.

9. Este ecografia tiroidiană suficientă 
pentru a afla starea de sănătate a glandei 
tiroide?
Ecografia tiroidiană poate evidenţia anumite 
leziuni care au caractere de benignitate 
sau malignitate. Acest tip de examinare se 
completează cu teste de laborator indicate 
de medicul endocrinolog şi, doar în unele 
cazuri, cu biopsie.

10. Este ecografia cea mai bună investigaţie 
imagistică pentru examinarea glandei 
tiroide?
Cu siguranţă, fiind o metodă cu sensibili-
tate mare, ieftină, nedureroasă, rapidă şi 
noniradiantă.

Doamna doctor Teodora Lulciuc poate fi 
găsită la Clinica Explora din Suceava, Bd. 

Academician Vasile Grecu (Șcheia), telefon 
0755.655.655 | www.explora.ro
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Astăzi vă vom prezenta o articulaţie care 
este de multe ori neglijată atunci când 
vorbim despre tratamentul fizioterape-

utic. Recuperarea acestei articulaţii necesită 
mult timp şi perseverenţă. Cu cât se amână 
mai mult, cu atât rezultatele apar mai greu, 
iar şansele de recidivare devin mai mari.

Pentru început, vom clarifica câteva aspecte 
care ţin de anatomia şi biomecanica articu-
laţiei temporomandibulare (ATM) şi carac-
teristicile speciale pe care le deţine aceasta. 

Particularităţile ATM:
– este unica articulaţie mobilă a craniului;
– este compusă din 2 articulaţii, stângă 
şi dreaptă, care acţionează întotdeauna 
simultan;
– în componenţa sa intră o structură specia-
lizată, numită disc articular;
– prin intermediul  capsulei articulare, liga-
mentelor şi muşchilor masticatori, condilul 
mandibular se uneşte cu osul temporal;
– toate mişcările sunt limitate de prezenţa 
dinţilor. Totodată, apare o problemă când 
numărul dinţilor devine tot mai mic: discul 
articular se subţiază, condilul mandibulei se 
deplasează şi compromite buna funcţionali-
tate a ATM.

Din punct de vedere biomecanic, ATM are 
trei grade de libertate; asta înseamnă că 
poate efectua mişcări în trei planuri (sagital, 
frontal şi transversal). Aceste mişcări sunt  
următoarele:
– coborâre, care în timpul deschiderii active 
trebuie să constituie un spaţiu de 35-40 mm 
(2-3 degete aranjate pe verticală);
– ridicare;
– anteducţie (mişcarea spre înainte);

– retroducţie  (mişcarea spre înapoi);
– diducţie (mişcarea în lateral stânga/
dreapta);
– rotaţie.

Toate mişcările sus-menţionate sunt impor-
tante pentru funcţiile pe care le are aparatul 
dento-maxilar:
– masticaţie;
– deglutiţie;
– fonaţie;
– respiraţie;
– supt;

Patologia ATM, frecvent întâlnită sub denu-
mirea de sindrom algo-disfuncţional, apare 
la aproximativ 70% din populaţie, în inter-
valul de vârstă 20-50 de ani. Un aspect curios 
este faptul că disfuncţiile ATM apar mai frec-
vent în rândul femeilor. Nu este din cauza 
că femeile vorbesc prea mult (cel puţin, nu 
există studii care să urmărească persoanele 
vorbăreţe şi articulaţiile lor temporo-man-
dibulare), ci din cauza modificărilor hormo-
nale care se produc în organismul femeii 
de-a lungul vieţii. De exemplu,  în perioada 
sarcinii, ligamentele au o elasticitate mai 
mare, iar articulaţiile devin mai instabile.

Este cazul să vă adresaţi unui terapeut când 
observaţi cel puţin unul dintre simptomele:
– durere la nivelul articulaţiei şi/sau la 
mestecarea anumitor alimente;
– migrene sau cefalee;
– zgomot la oricare dintre mişcările ATM 
(cracmente sau click-uri);
– dificultate de a deschide complet gura;
– senzaţia de oboseală musculară sau chiar 
durere la nivelul muşchilor masticatori, 
muşchilor gâtului.

kinetoterapie

Disfuncţiile articulaţiei 
temporomandibulare

Autor: Fizioterapeut Polina Stan
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În unele situaţii durerea poate iradia şi la 
nivelul tâmplelor, urechii sau zonei cervicale. 
De asemenea, durerea poate avea mai multe 
cauze, cea mai comună fiind infecţia dentară. 
De aceea, este necesar consultul unui stoma-
tolog sau al unui ortodont. În anumite situ-
aţii, durerea la nivelul ATM stângi poate fi un 
semn al infarctului miocardic.

Atentie! Dacă simptomele sunt  însoţite 
de durere în piept, amorţeală sau durere la 
nivelul membrului superior stâng, până la 
degetele 4-5, ameţeală sau dificultatea de a 
respira, adresaţi-vă imediat medicului!

Pe lângă disconfort, afectarea acestei articu-
laţii implică modificări şi adaptări vicioase 
care se dezvoltă în timp. Toate lanţurile 
miofasciale se modifică din aproape în 
aproape, ajungându-se la atitudini incorecte 
ale corpului (cifoze, lordoze, rotaţii excesive 
de şold, de genunchi şi de glezne 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 adresa: 
FB/WorkTapeMedical
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Asigurarea nevoilor  
fundamentale, în contextul  
îngrijirii la domiciliu

îngrijire

Conceptul de îngrijire la domiciliu poate să 
răspundă nevoilor individuale, familiale 
sau de grup, în vederea prevenirii, limitării 

şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulne-
rabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea 
instituţionalizării.
Beneficiarii serviciilor noastre sunt persoane de 
vârste diferite, femei și bărbaţi, care au nevoie 
de îngrijire personal sau medicală, pe perioadă 
scurtă sau lungă. Pacienţii apelează la aceste 
servicii atunci când sunt conștienţi că au nevoie 
de ajutor specializat și organizat. Ajutorul poate 
fi medical sau emoţional, adică au nevoie de 
confortul de acasă.
Conceptul cheie al îngrijirii la domiciliu este 
de a ajuta clientii să își satisfacă cele 14 nevoi 
fundamentale, cu componentele bio-psiho-so-
ciale, și cultural necesare mentinerii stării de 
bine a fiecăruia. Satisfacerea nevoilor este un 
proces dinamic și necesită atenţie și monitori-
zare, dezvoltare de parcursuri personalizate de 
îngrijire și asistenţă, adică servicii personalizate.
Sănătatea omului depinde nu numai de factorii 
genetici, ci și de condiţiile de mediu, de satisfa-
cerea unor nevoi fundamentale,  de stilul de 
viaţă al individului.

Cele 14 nevoi fundamentale ale fiinţei umane 
sunt:
• Nevoia de a comunica, necesitatea de a inter-
acţiona și face schimb de informaţii.

• Nevoia de a se mișca și de a avea o bună postură 
- permite eficacitatea funcţiilor organismului.
• Nevoia de a fi curat, îngrijit și a proteja tegu-
mentele și mucoasele - ţinută decentă și piele 
sănătoasă.
• Nevoia de a se îmbrăca și dezbrăca, necesară 
fiinţei umane.
• Nevoia de a respira și de a avea o circulaţie 
adecvată - asigură independenţa.
• Nevoia de a menţine temperatura corpului în 
limite normale - pentru echilibru și stare de bine.
• Nevoia de a mânca și a bea apă (cantitatea 
și calitatea optimă pentru a asigura funcţiile 
organismului).
• Nevoia de a elimina - debarasarea organis-
mului de substanţele nefolositoare.
• Nevoia de a evita pericolele - necesitatea de a 
fi protejat.
• Nevoia de a dormi și a se odihni suficient, în 
bune condiţii.
• Nevoia de a acţiona conform credinţelor și 
valorilor proprii - constituie suport moral.
• Nevoia de a fi util și de a se realiza - necesitatea 
de a înfăptui zilnic diverse activităţi.
• Nevoia de a se recrea - necesitatea  de a se 
destinde prin activităţi recreative.
• Nevoia de a învăţa - necesitatea de a acumula 
cunoștinţe și comportamente noi.
Independenţa la adult reprezintă atingerea 
unui nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor 
prin acţiuni pe care le îndeplinește indivi-
dual (singur), fără ajutorul altei persoane. 
Dependenţa reprezintă incapacitatea persoanei 
de a adopta comportamente sau de a îndeplini 
singur acţiuni care să-I permită un nivel accep-
tabil în satisfacere anevoilor. Dependenţa este 
o manifestare care apare atunci când o nevoie 
fundamentală nu este satisfăcută din cauza 
unei surse de dificultate. Aceste manifestări 
sunt observabile și este nevoie de o intervenţie 
promtă și rapidă pentru a evita degradarea 
integrităţii individului.



Cauzele dependenţei:
• Lipsa de forţă - atunci când persoana nu poate 
și este influenţată de factori fizici.
• Lipsa de voinţă - atunci când nu vrea, se 
bazează pe factori psihologici și/sau sociali ori 
spirituali.
• Lipsa de cunoștere - atunci când persoana nu 
știe cum să acţioneze pentru satisfacerea nevo-
ilor fundamentale.
Boala poate modifica percepţia unei persoane cu 
privire la nevoile sale. Prin urmare, „prioritatea 
necesară” a individului poate fi diferită de ceea 
ce v-aţi aștepta. Boala sau rănirea pot prezenta 
un blocaj sau un obstacol în calea satisfacerii 
nevoilor. 
Îngrijirile la domiciliu reprezintă cea mai bună 
strategie de îngrijire a persoanelor vârstnice 
aflate în situatie de dependenţă, nu numai 
pentru că este o metodă mai ieftină decât îngri-
jirea în instituţie, dar și pentru că este preferată 
de persoanele în vârstă, reprezentând un atribut 
esenţial al calităţii vieţii.
Serviciile oferite reprezintă ansamblul complex 
de măsuri și actiuni realizate pentru a răspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de 
grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situ-
aţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă 
pentru prezervarea autonomiei și protectiei 
persoanei, prevenirea marginalizării și excluzi-
unii sociale, promovarea incluziunii sociale și în 
scopul creșterii calităţii vieţii.

PAPILLON MEDICAL se adresează persoa-
nelor cu nevoi speciale de îngrijire și familiilor 
acestora. Tipul serviciilor este ales de beneficiar 
sau familia acestuia, în urma unei analize precise 
făcute la domiciliu. 

Serviciile de îngrijire personală 
Aceste servicii constau în ajutor pentru activită-
ţile de bază ale vieţii de zi cu zi: 
- igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, 
igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer 
și mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;
- ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii 
zilnice (prepararea hranei sau livrarea acesteia, 
efectuarea de cumpăraturi, activităţi de menaj, 
însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea 
deplasării în exterior, companie, activităţi de 
gestionare și administrare a bunurilor, activităţi 
de petrecere a timpului liber);

Servicii medicale privind supravegherea și 
menţinerea sănătăţii
Din această categorie fac parte următoa-
rele activităţi de supraveghere și menţinere 
a sănătăţii: îndrumare, sprijin și consiliere 
pe probleme de sănătate, educaţie pentru 
sănătate, igienă și îngrijiri medicale, evaluări 
periodice la nevoie, asistare pentru respec-
tarea prescripţiilor medicale și efectuarea 
de tratamente (după caz), nutriţie și dietă, 
asigurarea accesului la medicul de familie 
sau la medicul specialist, precum și procu-
rarea de dispozitive de tipul ochelari, orteze, 
proteze etc., monitorizarea în scop preventiv 
și terapeutic a stării de sănătate somatică 
șipsihică a beneficiarilor.

Servicii de recuperare
Activităţile de recuperare sunt destinate, în prin-
cipal, recuperării abilităţilor de autoservire, îngri-
jire personală și autogospodărire, fiind incluse 
aici și serviciile de adaptare a ambientului, în 
funcţie de nevoile pacientului.

Sprijin pentru integrare socială și participare
Acest tip de servicii oferă posibilitatea 
menţinerii și dezvoltării relaţiilor cu familia 
și comunitatea. Sunt oferite servicii de 
acompaniament a vârstnicului sau facilitarea 
accesului la evenimente sociale dezvoltate 
în comunitate, la alte instituţii sau servicii 
publice, precum și servicii de informare și 
consiliere a beneficiarului cu privire la utili-
zarea serviciilor publice în comun.

PAPILLON MEDICAL își propune să compen-
seze lipsa familiei de lângă părinţi, să ofere 
siguranţă și optimism concomintent cu actul 
medical recomandat. 

Bacău
0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Terapii complimentare ca 
soluţii de îngrigiri la domiciliu

terapii alternative

Rezultatele finale ale unei îngrijiri la domiciliu depind de doi factori importanţi: opera-
tivitatea și calitatea serviciilor, ajutorului acordat. Dispozitivele medicale ale compa-
niei Ucrainiene Lyapko, contribuie la îmbunătăţirea calităţii  îngrijirilor  la domiciliu, a 

persoanelor aflate în dificultăţi, imobilizate postoperatoriu, posttraumatic, după suportarea 
unui atac cerebral etc, fiind în același timp utile îngrijitorilor (aparţinătorilor) și asistenţilor 
sociali. 

Aplicarea dispozitivelor până la efectuarea masajului corporal crește eficienţa acestuia, 
reduce efortului fizic și permite scurtarea duratei masajului. Absorbţia uleiurilor, cremelor și 
a altor alifii naturale pe o porţiune de corp cu circulaţia sanguină înteţită (ca în poza domni-
șoare care a stat culcată pe o placă Lyapko) este de câteva ori mai rapidă și mai profundă.  

Pentru a preveni 
escariile la peroanele 
paralizate, la paci-
enţii imobilizaţi la pat 
sau impuși la regim 
de pat, acasă sau în 
spitale,  este sufici-
entă aplicarea zilnică 
pe spate, pentru 10 
minute, a unui 
„covoraș” sau rularea 
timp de 5-6 min cu 
un dispozitiv dinamic 
(rola universală sau 
mare), pe zona 
respectivă a corpului.

Având în vedere că 
pentru pacienţii cu 

implanturi electronice sau metalice, stimulatoare cardiace, majoritatea procedurilor de fizi-
oterapie sunt contraindicate, aplicarea dispozitivelor Lyapko este o soluţie potrivită atunci 
când este urmărită efectuarea galvanoionoforezei pasive.

Spre exemplu, pentru restabilirea funcţiilor membrelor inferioare și superioare după AVC 
este necesară stimularea zonelor principale – 1,2,3, secundare – 0,4,14, sau auxiliare – 7,25, 
28,29,31. Zonele de aplicare corespund meridianelor energetice ale sistemelor și orga-
nelor corpului. Amplasarea acestora este indicată în instrucţiunile de utilizare a dispoziti-
velor. Dispozitivele în acest scop, vor fi folosite pe părţile vizate ale coloanei vertebrale, pe 
membre, pornind inclusiv de la zona sănătoasă, apoi prelucrând zona capului și a gâtului. 
Complementar sunt stimulate tălpile picioarelor (la pacienţii așezaţi, culcaţi, cu picioarele 
flexate sau chiar din picioare) utilizând “branţurile”. Probabilitatea de restabilirea funcţiei 
membrelor paralizate în 1-2 luni crește odată cu înfășurărea lor, zilnică, cu benzile Lyapko, 
pentru 5 minute. 
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În cazul venelor varicoase ale extremităţilor infe-
rioare, zona de aplicare a dispozitivului “șansă” 
va fi regiunea lombară, cuprinzând partea inferi-
oară, dreaptă a toracelui (zona de proiecţie a fica-
tului). Aplicarea va dura timp de 15-25 minute. 
Totodată, întregul picior se înfășoară cu “benzile” 
de 7 sau 9 segmente pentru 15 minute.

În cazul leziunilor și a fracturilor membrelor, 
dispozitivele “șansă” sau „cuadro” vor fi amplasate 
pe coloana vertebrală, corespunzătoare inervaţiei 
segmentate a membrelor lezate, timp de 15-30 
minute, apoi cu “rola” universală sau cea “mare” 
5-10 minute deasupra sau, sub fractură (mai sus 
sau mai jos).

Dispozitivele Lyapko, ca metode eficiente de 
prevenire și tratament, pot fi utilizate în paralel cu 
administrarea internă a remediilor naturiste sau 
medicamentoase, complementându-se reciproc. 
Orice tratament fiind aplicat în același timp – pe 
extern (circuit sanguin și stimularea a meridianelor 
energetice, aspect neurologic), concomitent cu 
folosirea internă a remediilor, asigură rezultate 
optime!
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Foame sau poftă?
     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
      Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
      0728.082.951
      www.marianachelariu.ro

Foamea şi pofta de mâncare sunt două lucruri foarte diferite. 
Cu toate că cele doua senzaţii seamană mult câteodată, foamea 
este nevoia fiziologică de a mânca, în timp ce pofta de mâncare 

este doar dorinţa de a mânca. Mai exact, foamea apare când nivelul 
de glucoză în sânge scade, la un interval de câteva ore după masă, în 
funcţie de compoziţia şi calitatea alimentelor consumate. Este un 
mecanism ancestral de supravieţuire înscris în genele noastre prin 
care organismul se asigură că este alimentat în mod corespunzător cu 
nutrienţii necesari.

Foamea fizică apare treptat, corpul ne oferă progresiv indicii că ne 
este foame, precum gol în stomac, zgomotele din stomac sau o uşoara 
ameţeală ori nervozitate. Dacă nu este satisfăcută, senzaţiile persistă, 
se accentuează. Foamea fizică dispare pe măsură ce corpul primeşte 
suficientă hrană şi este urmată de o stare de liniştire, de bine.  

Pofta este răspunsul condiţionat la mâncare - este o reacţie senzorială 
la felul în care arată şi miroase mâncarea. Pofta se manifestă către 
alimente cu gust “bun“, bogate în zahăr, grăsimi, sare - poftă de 
ceva bun. Ea cere un anumit tip de aliment (ciocolată, îngheţată, 
pizza, etc) şi nu va fi satisfăcută de nimic altceva. Pofta apare brusc 
şi simţim că trebuie neapărat să mâncăm. Poate să crească sau să 
dispară şi în funcţie de factorii hormonali şi de stres. Satisfacerea 
poftei aduce pe moment un sentiment plăcut, de liniştire dar, este 

urmatl de sentimente de vină şi regret şi în 
timp favorizează creşterea în greutate.

Poftele şi mâncatul în exces sunt compor-
tamente dobândite, dezvoltate în timp prin 
mecanisme complexe de formare a unor 
obiceiuri. Anumite pofte îţi pot indica şi o 
carenţă pe care corpul o semnalează la nivel 
subconştient.

Scopul principal al unui stil de viaţă sănătos 
sau a unui program de pierdere în greutate ar 
trebui să fie restabilirea ritmului natural al 
corpului. Astfel vei mânca când îţi va fi foame 
şi te vei opri când te vei simţi sătul - pentru 
că aşa este firesc. Corpul va reînvăţa să facă 
instinctiv alegerile potrivite.

nutriţie
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Uleiul de vitamina E este derivat din 
vitamina E și poate fi aplicat direct pe 
piele sau adăugat loţiunilor, cremelor 

și gelurilor. Este disponibil pentru cumparare 
în numeroase magazine de produse natu-
riste. Acest ulei este distinct de suplimentele 
de vitamina E, deoarece se aplică direct pe 
piele și este un ingredient în multe produse 
de îngrijire a pielii, în special cele cu beneficii 
anti-îmbătrânire.

Suplimentele de vitamina E pot preveni bolile 
coronariene, sprijină funcţia imunitară și afec-
ţiunile oculare, previn inflamaţia și reduce 
riscul de cancer. 

Beneficiile potenţiale ale uleiului de vita-
mina E derivă din două caracteristici cheie: 

proprietăţile sale antioxidante (care ar putea 
combate inflamaţia și încetini efectele radica-
lilor liberi) și proprietăţile sale hidratante.

Vitamina E se găsește în multe creme hidra-
tante, iar uleiul poate fi utilizat ca hidratant 
pentru a preveni sau trata pielea uscată, 
descuamată și favorizează vindecarea rănilor. 
O piele bine hidratată poate ajuta la prevenirea 
uscării pielii și prevenirea simptomelor precum 
pruritul. Vitamina poate atenua uscăciunea, 
mâncărimea și descuamarea asociate cu 
eczeme sau dermatite atopice. 

Suplimentele orale de vitamina E îmbună-
tăţesc semnificativ simptomele eczemelor. 
Deși uleiul de vitamina E nu a fost bine studiat 
în tratamentul eczemelor, poate crește 

naturist

Beneficiile uleiului de vitamina E
Autor: Ing. Drd. Daniela Troia
www.helbalrom.ro



eficacitatea hidratanţilor topici. Vitamina E 
topică dă o reducere a simptomelor psoriazi-
sului. Vitamina E, aplicată pe piele, luată ca 
supliment sau ambele, tratează cicatricile sau 
împiedică formarea lor. 

Beneficiile hidratante ale uleiului de vitamina 
E ajută pielea să arate mai tânără și mai puţin 
ridată. Vitamina în cauză ajută și la reducerea 
riscului de arsuri solare. Cu toate acestea, 
protecţia solară, evitarea expunerii directe la 
soare și folosirea produselor cosmetice îmbo-
găţite cu vitamina E rămân strategii eficiente 
pentru protejarea pielii.

Vitamina E poate preveni și sindromul unghi-
ilor galbene, care cauzează decojirea, crăparea 
și îngălbenirea unghiilor. Beneficiile hidratante 
ale uleiului pot susţine, de asemenea, sănă-
tatea unghiilor, prevenind crăpăturile cuticu-
lelor și pielea uscată din jurul patului unghiilor.

Înainte de a utiliza ulei de vitamina E, faceţi un 
test cu un plasture pe o zonă unde pielea este 
foarte fină. Aplicaţi un pic de ulei pe o zonă 
care nu este foarte vizibilă, cum ar fi partea 
din spate a genunchiului sau în spatele urechii. 
Asteptaţi 24-48 de ore. Dacă nu se dezvolta 
nicio reacţie, este sigur de utilizat. Faceţi un 
test de plasture și dacă utilizaţi vitamina pe 
o rană. Aplicaţi mai întâi pe o porţiune mică a 
plăgii și asteptaţi 24-48 de ore. 

Începeţi cu o concentraţie scăzută de ulei de 
vitamina E și aplicaţi un strat subţire peste 
zona afectată. În cateva zile, creșteţi treptat 
cantitatea, până la atingerea nivelurilor reco-
mandate pe ambalaj. Citiţi cu atenţie eticheta 
și evitaţi depășirea dozei recomandate. Pentru 
beneficii și mai mari, adăugaţi câteva picături de 
ulei la o cremă hidratantă groasă. Acest lucru 
îmbunătăţește beneficiile hidratante ale cremei 
și ajută la tamponarea oricărei iritaţii potenţiale.
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