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În luna lui mai…
…se întrec miresmele şi culorile sub un soare blând şi surâ-
zător. E atât de mult parfum, ca-ntr-o distilerie scumpă! 
Roze-abia mijite, iasomie cu miros intens, liliacul elegant, 
discret, ascunzând mistere, violetele cu-aromă de bomboane 
şi bujorii ciufuliţi, aproape dezorientaţi copleşesc prin 
bogăţie şi seninătate. Îţi râde inima în dimineţile pline 
de răcoare, când viaţa izbucneşte în flori albe de copac, în 
spumă de dantele şi broderii filigranate. Sau când păsările 
îşi deapănă în triluri povestea, pe-un ram de cireş înnobilat 
cu fructe de-un rubiniu cu tentă regală. Alături, crini la fel 
de imperiali îşi scaldă floarea într-o baie de parfum cu note 
dulci, de-ambrozie. E un prilej de a simţi frumosul vieţii, 
chiar într-o pală de miresme ori zbor de fluture gingaş, cu 
aripile desenate pe-un cer de nu-mă-uita.

Luisa Maria Ţuculeanu
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Toxocaroza la copii
Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

pediatrie

Ce este toxocaroza?
Toxocaroza este o afecțiune cauzată de 
doi paraziți care se găsesc în intestinele 
câinilor (Toxocara Canis) și pisicilor (To-
xocara Cati). Deseori, această parazitoză 
este asimptomatică, iar diagnosticarea 
copilului  se face abia în urma unui con-
trol de rutină.

Cum se transmite toxocaroza?
Contaminarea se realizează prin ingestia 
ouălelor de Toxocara sp. De obicei, copii 
sunt mai vulnerabili din cauza lipsei de 
atenție la igienă. Aceștia se pot infecta 
dacă se joacă în nisipul în care s-au jucat 
câinii purtători, prin mângâierea blănii 
sau dacă au contact cu fecalele acestora 
și, ulterior, duc mâna la gură. 
Infectarea se mai poate realiza și prin 
consumul de fructe, legume contamina-
te cu ouă embrionate, nespălate cores-
punzător. Odată ingerate, aceste larve 
penetrează mucoasa intestinală și ajung 
în fluxul sangvin, localizându-se în diferi-
te zone ale corpului (ochi, ficat, plămâni, 
creier etc).

Care sunt manifestările clinice în 
Toxocaroză?
Toxocaroza se prezintă sub trei forme 
clinice:
1. Larva migrans visceralis - apare cel 
mai des la copii și tineri. Majoritatea 
infecțiilor sunt asimptomatice, dar pot 

avea și o evoluție fulminantă. Principa-
lele simptome sunt: febra inexplicabilă 
de lungă durată, tuse, hepatosplenome-
galie, dificultăți de respirație, eozinofilie. 
Alte simptome includ: malnutriție, tulbu-
rări digestive (dureri abdominale, tulbu-
rări de tranzit, greață, vărsături),bronșită 
acută sau cronică, penumonie, tulburări 
neurologice (cefalee, iritabilitate, tulbu-
rări de comportament, insomnie, defect 
motor în grade variabile, encefalită, me-
ningită), manifestări cutanate (urticarie, 
prurit), adenopatie, edeme.
Toxocaroza este un factor de risc pentru 
copii astmatici. La copii, Toxocara cani 
poate cauza crize epileptice.
2. Larva migrans ocularis - în majorita-
tea cazurilor, doar un ochi este afectat. 
Principalele manifestări sunt: scăderea 
bruscă a acuității vizuale, imagine defor-
mată, scotoame.
Afectarea polului posterior este cea 
mai întâlnită formă la copiii între 6 – 
14 ani și poate determina endoftalmia 
cronică (asocierea de manifestări prin 
afectarea coroidei, a corpului vitros, a 
retinei). Aceasta apare preponderent la 
copiii între 2 – 9 ani și poate evolua cu 
decolarea retinei, cauzată de exsudatul 
coroidian. În cazul afectării polului ante-
rior pot apărea iridociclita, cataracta sau 
cheratita.
3. Toxocaroza ascunsă - este o for-
mă clinică asimptomatică de aceea, 
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diagnosticul se face preponderent  prin 
examen indirect, serologic. Pot exista 
și manifestări nespecifice, precum: pa-
loare, cefalee, greață, astenie, scădere 
ponderală, dureri abdominale recurente, 
dureri la nivelul membrelor, tuse, adeno-
patii. 

Cum se diagnostichează 
toxocaroza?
Medicul poate suspecta toxocaroza pe 
baza simptomelor pacientului, dar dia-
gnosticul se confirmă doar cu ajutorul 
analizelor de sânge, care pot releva pre-
zența anticorpilor Ig G pentru Toxocara.
Indirect, formula leucocitară poate 
evidenția leucocitoza și eozinofilie. Alte 
modificări ce pot apărea sunt creșterea 
transaminazelor, hipergamaglobuli-
nemia, creșterea reactanților de fază 
acută (proteina C reactivă, VSH, fibrino-
gen). Examenul coproparazitologic nu 
este util în diagnostic, deoarece parazi-
tul nu ajunge în stadiul adult, doar forma 
larvară este prezentă la om.

Cum se tratează toxocaroza?
Tratamentul se face individualizat, în 
funcție de forma clinică. Astfel, formele 
minore sau asimptomatice au durata 
tratamentului între 5 – 7 zile, iar formele 
cu localizare la nivel ocular sau al siste-
mului nervos central, pot avea o durată a 
tratamentului de până la 30 de zile. 
Medicamentele antiparazitare chimiote-
rapice folosite mai frecvent în tratamen-
tul toxocarozei sunt:
• albendazol (10 – 15 mg / kilogram 
corp / zi, în două prize, timp de 2 – 4 
săptămâni);
• dietil – carbamazina (3 – 4 mg / kilo-
gram corp / zi, în două prize, timp de 3 
săptămâni);
• ivermectina (200 µg / kilogram corp / zi, 
în priză unică, de două ori, cu un interval 
de 14 zile între cele două administrări);
• mebendazol (10 – 25 mg / kilogram 
corp / zi, timp de 21 de zile).

Pacienților cu localizări oculare sau la 
nivelul sistemului nervos central le este 
administrată și corticoterapie.

Cum poate fi prevenită toxocaroza?
Pentru a preveni infecţia cu larvele de 
Toxocara, se recomandă:
• Deparazitarea internă periodică a ani- 
malelor.
• Spălarea mâinilor cu apă și săpun (după 
contactul cu animalul, activitățile  în aer 
liber, schimbarea așternutului igienic al 
animalelor – litiera, în cazul pisicilor, sau 
rumegușul, în cazul iepurilor).
• Evitarea consumului de pământ.

Când trebuie mers urgent la medic? 
Dacă o persoană suspectează că a inge-
rat pământ, nisip sau fecale de animale, 
ar trebui să ajungă de urgentă la medic, 
dacă are următoarele simptome: febră, 
tuse, dureri abdominal, erupție cutanată, 
probleme de vedere.
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Alimentele fermentate, 
valoarea nutrițională și 
terapeutică
Autor: Ing. drd. Daniela Troia
 www.herbalrom.ro

Alimentele fermentate sunt bogate 
în probiotice benefice și au fost 
asociate cu o serie de beneficii 

pentru sănătate: de la o digestie mai 
bună, până la o imunitate mai puternică. 
Să descoperim împreună valoarea lor 
nutrițională și terapeutică.
Fermentarea este o tehnica străveche 
de conservare a alimentelor. Procesul 
este folosit și astăzi pentru a produce 
alimente precum: vin, brânză, varză 
murată, iaurt și kombucha.
Prin fermentare se ține seama de 
conținutul ridicat în proteine și diverși 
compuși nutritivi, metabolizați enzimatic 
prin acțiunea unor microorganisme 
specifice. Pe lângă alimentele mai 
sus amintite, nu putem să nu luăm în 
considerare și produsele obținute din 
soia.
Prezența proteinelor și a aminoacizilor 
esențiali, în doze ridicate, constituie o 
sursă importantă de înlocuire a cărnii din 
alimentație și de excludere a grăsimilor 
animale saturate care sunt responsabile, 
în mare parte, de tributul cardiovascular 
(ateroscleroză, infarct) pe care îl plătesc 
popoarele mari consumatoare de 
produse animale.
Prin conținutul acestor produse în glucide 
solubile, săruri minerale și vitamine, 
inclusiv vitamina B12 - antianemica, sunt 
recomandate ca produse de bază pentru 
hrana copiilor în creștere, a sportivilor, 
cosmonauților și a bolnavilor aflați la 

reanimare sau suferinzi de afecțiuni 
biliare, pancreatice și digestive. 
Studiile epidemiologice efectuate au 
dovedit că un consum regulat de miso 
are un efect evident anticarcinogenic, 
diminuând frecvența cancerului de 
stomac. 
Fermentarea este un proces natural prin 
care microorganisme, precum drojdia, 
și bacteriile convertesc carbohidrații - 
cum ar fi amidonul și zahărul - în alcool 
sau acizi. Aceștia din urmă acționează 
ca un conservant natural și conferă 
alimentelor fermentate o coajă distinctă 
și o amărăciune. 
Fermentarea favorizează, de asemenea, 
creșterea bacteriilor benefice, 
cunoscute sub numele de probiotice. 
Acestea îmbunătățesc funcția imunitară, 
digestivă și sănptatea inimii. Prin urmare, 
adaugarea de alimente fermentate în 
dietă poate aduce beneficii bunăstării 
generale. De fapt, alimentele fermentate 
sunt adesea mai hrănitoare decât forma 
lor nefermentată.
Probioticele produse în timpul 
fermentației pot ajuta la restabilirea 
echilibrului bacteriilor prietenoase din 
intestin și pot atenua unele probleme 
digestive. Acestea reduc simptomele 
incomode ale sindromului de colon 
iritabil, o tulburare digestivă comună. În 
plus, alimentele fermentate pot reduce, 
de asemenea, severitatea diareei, 
balonării, gazelor și constipației.

naturist



Bacteriile care trăiesc în intestine au un 
impact semnificativ asupra sistemului 
imunitar. Datorită conținutului lor ridicat 
de probiotice, alimentele fermentate pot 
da un impuls sistemului imunitar și pot 
reduce riscul de infecții, răceală. 
Pe de altă parte, multe alimente 
fermentate sunt bogate în vitamina C, 
fier și zinc - toate acestea contribuind la 
un sistem imunitar mai puternic.
Fermentarea ajută la descompunerea 
nutrienților din alimente, făcându-i 
mai ușor de digerat, decât omologii 
lor nefermentați. De exemplu, lactoza 
- zahărul natural din lapte - este 
descompusă în timpul fermentației 
în zaharuri mai simple - glucoză și 
galactoză. Ca urmare, cei cu intoleranță 
la lactoză mănâncă, în general bine, 
lactate fermentate (chefir și iaurt). 
În plus, fermentația ajută la descom-
punerea și distrugerea antinutrienților, 
cum ar fi fitații și lectinele. Aceștia 
sunt compuși găsiți în semințe, nuci, 
cereale și leguminoase care interfe-
rează cu absorbția nutrienților. Prin 
urmare, consumul de fasole fermentată 
sau leguminoase precum soia, crește 
absorbția nutrienților benefici, făcân-
du-le mai hrănitoare decât alternativele 
nefermentate.
Tulpinile probiotice Lactobacillus 
helveticus și Bifidobacterium longum dau 
o reducere a simptomelor de anxietate 
și depresie. Ambele probiotice se găsesc 
în alimentele fermentate. Lactobacillus 
rhamnosus și Lactobacillus gasseri au 
efecte benefice ajutând la pierderea 
în greutate și reducerea grăsimii 
abdominale. De asemenea, probioticele 
pot reduce modest tensiunea arterială și 
pot ajuta la scăderea colesterolului LDL 
total și „rău”.
Alimentele fermentate sunt considerate 
sigure pentru majoritatea oamenilor. 
Cu toate acestea, unele persoane pot 

prezenta efecte secundare. Datorită 
conținutului ridicat de probiotice al 
alimentelor fermentate, cel mai frecvent 
efect secundar este o creștere inițială 
și temporară a gazelor și a balonării. 
Aceste simptome se pot agrava după 
consumul de alimente fermentate 
bogate în fibre, cum ar fi varza murată. 
De asemenea, este important să rețineți 
că nu toate alimentele fermentate sunt 
create la fel. Unele produse pot conține 
niveluri ridicate de zahăr, sare și grăsimi 
adăugate. Așa că este important să 
citiți etichetele nutriționale pentru a vă 
asigura că faceți o alegere sănătoasă.
Dacă fermentați acasă, asigurați-vă că 
urmați îndeaproape rețetele din motive 
de siguranță. Temperaturile incorecte, 
timpii de fermentare sau echipamentele 
nesterile pot cauza stricarea alimentelor, 
făcându-le nesigure pentru consum.
Alimentele fermentate consumate în 
întreaga lume sunt: chefir, varză murată, 
tempeh, natto, brânză, kombucha, miso, 
kimchi, salam, iaurt, pâine cu maia, bere, 
vin, măsline.
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Tehnologie dovedită internațional, bazată 
pe efectele creării unui câmp electros-
tatic în țesutul pacientului. Structura 

specială permite pătrunderea unor oscilații și 
fricțiuni profunde, foarte eficiente în accele-
rarea metabolismului tisular.

Spre deosebire de alte terapii, aceste oscilații se 
simt foarte plăcut, dând o senzație de relaxare 
la nivelul pielii. Au un efect delicat și profund 
asupra tuturor structurilor, acționând la o 
adâncime de 8 cm prin piele, grăsime subcuta-
nată, vase de sânge și limfatice, mușchi.

Pentru că este o terapie non-invazivă, procedura 
se poate începe chiar din prima zi post-operator. 
Aplicarea este ușoară atât pentru pacient cât și 

pentru fizioterapeut, utilizându-se mănușile de 
vinil sau aplicatorul manual.

Oscilațiile profunde au un spectru foarte larg 
de indicații, efectele lor fiind:

-anti-inflamator
-reabsorbția edemului
-foarte eficient în reducerea durerilor
-grăbește procesul de vindecare a 
cicatricilor
-reduce fibrozarea țesuturilor
-sporește troficitatea locală
-reduce roșeața locală
-detoxifică la nivel celular
-îmbunătățește calitatea țesuturilor

Această terapie este disponibilă în cadrul 
centrului nostru începând cu luna iunie 2021, 
iar cum o surpriză nu vine niciodată singură, 
pentru luna iulie se poate beneficia de o ședință 
gratuit, în cadrul unui program de tratament 
efectuat la noi.

“Recuperare medicală bine facută” – WORK 
TAPE MEDICAL

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

kinetoterapie

Terapia cu oscilații profunde 
DEEP OSCILATION
Autor: Fizioterapeut Roxana Căruceru
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În articolul de azi îți oferim 5 sfaturi pen-
tru a avea mai multă grijă de ochiii tăi.

1. Ia pauze frecvente
Atunci când stăm în fața unui ecran pentru o 
perioadă lungă de timp, încep să apară spas-
mele oculare, iar vederea la distanță devine 
din ce în ce mai încețoșată, fiind greu să focu-
sezi un obiect. Ia pauze regulate, de preferat 
odată la 20 de minute, să îți muți ochii către 
alte obiecte din cameră, care se află la o dis-
tanță mai mare decât laptopul.

2. Ai grijă la distanța ecranului față de ochii 
tăi
Este indicat ca orice ecran să se afle la o 
mână distanță de ochii tăi. Și în privința înăl-
țimii la care să fie ajustat, de preferat este să 
fie mai jos de ochii tăi. Nu e recomandat ca 
ochii tăi să fie orientați în mijlocul ecranului. 
E mult mai comod pentru ochi să privească 
în jos în loc să privească direct în față sau să 
ridici privirea.

3. Umblă la setările dispozitivului
Un truc pe care îl poți face este să ajustezi 
dimensiunea scrisului de pe ecran să fie mai 
mare. Va fi mai ușor de citit. Dacă reduci lu-
mina albastră, vei vedea că somnul va fi mult 
mai odihnitor noaptea, iar ochii sunt mai sănă-
toși. O altă opțiune este să încerci ochelarii de 
protecție pentru calculator, care au un filtru 

pentru această lumină și dau rezultate bune, 
mai ales dacă stai mult timp la calculator.

4. Ai grijă la simptomele Sindromului Ochi-
lor Uscați
Mulți dintre noi nu clipim conștient, iar când 
stăm în fața unui ecran avem tendința de a 
clipi mai rar. Acest lucru duce la apariția sin-
dromului ochilor uscați. Sunt picături pentru 
ochi obosiți foarte eficiente.

5. Începe să practici câteva exerciții pen-
tru detensionarea ochilor
Un truc frecvent aplicat este să ne frecăm 
palmele până se încălzesc ușor, apoi să pu-
nem palmele peste ochii închiși. Funcționea-
ză pe principiul că o ușoară căldură relaxează 
mușchii. Nu trebuie să apeși pe ochii, ci doar 
să lași lejer mâinile pe ochi. Poți face asta 
timp de 1 minut și vei simți diferența.

Pentru mai multe sfaturi te așteptăm pe 
www.congruent.cool sau la un consult opto-
metric 100% gratuit.

Iași, Str. Anastasie Panu, Nr. 20
www.congruent.cool 
0731 522 221

oftalmologie

5 sfaturi pentru  
a preveni ochii obosiți
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Rușinea, așa cum remarcă John 
Bradshaw, cuvântul în sine produce 
disconfort, oamenii fiind mult mai 

dispuși să recunoască vinovăția, durerea, 
teama. Multora ne este greu să recunoaș-
tem, chiar și față de noi înșine, că simțim 
rușine.
Ființele umane de pretutindeni, de pe orice 
contient, din orice cultură, experimentează 
rușinea în același fel: evitarea privirii, scur-
tă confuxie mentală și dorința de a dispă-
rea, însoțite, de obicei, de înroșirea feței, a 
gâtului sau a pieptului.
Potrivit multor cercetători din zona teoriei 
afectivității, rușinea reprezintă, de fapt, o 
familie de emoții, de la o ușoară jenă, până 
la umilință profundă. 
Familia de emoții din gama rușinii cuprinde 

două spectre: de la ușor, la intens și de la 
specific, la universal.
Oamenii reacționează diferit în fața rușinii, 
influențați de modul în care au fost soci-
alizați în copilărie, și de metodele pe care 
le-au învățat pentru a face față suferinței. 
Reacțiile noastre depind și de gradul de 
încredere în valoare propriei personae. 
Pentru cei care au crescut într-un mediu 
nu tocmai propice și care nu au o imagine 
de sine bună, a spune o glumă nereușită 
poate fi un motiv de rușine, în timp de 
pentru alții, asta ar produce doar o ușoară 
stânjeneală.
Sylvan Tomkins, psiholog și teoretician al 
psihologiei afectului, face distincția între 
,,rușinea toxică” sau RUȘINE ca forță 
distructivă și rușine, mai puțin dramatică, 

 
Rușinea

Autor: Grigore Elena Alina, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, Policlinica 
Providența, tel.: 0729.292.897

psihologie
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care este neplăcută și care include o varie-
tate de emoții specifice. 
Ca o emoție conștientă de sine, rușinea ne 
informează despre o stare internă de ina-
decvare, nedemnitate, dezonoare, regret 
sau deconectare. Rușinea este un sem-
nal clar că sentimentele noastre pozitive 
au fost întrerupte. O altă persoană sau o 
circumstanță pot declanșa rușine în noi, 
dar la fel poate și nerespectarea propriilor 
noastre idealuri sau standarde.    
Este adesea confundată cu vinovăția - o 
emoție negativă pe care o trăim  referi-
toare la lucrul făcut sau nefăcut, pe când 
experiență rușinii este direct legată de 
sine. Vinovăția se referă la un act realizat 
sau nerealizat (,,am uitat de întâlnirea 
noastră”), în timp ce rușinea acaparează și 
definește percepția de sine (,,nimeni nu mă 
place”).
Nu numai că rușinea apare zi de zi în via-
ță oamenilor, dar ea joacă un rol, în mare 

parte, neconstientizat în suferința psihică. 
Aproape întotdeauna ea apare deghizată 
pentru a se proteja de suferință. Oamenii 
maschează rușinea pe care o simt, ascun-
zând-o de ei înșiși, dar și de alte persoane.
Rușinea este o emoție, dar are legături 
fiziologice mai semnificative decât multe 
alte emoții. De fapt, rușinea declanșează 
același răspuns nervos simpatic ca și frica, 
punând individul într-o stare de fugă, luptă 
sau îngheț.
Uneori, oamenii spun că au o stimă de sine 
scăzută. Alteori, că se confruntă cu anxi-
etatea socială, tulburări de alimentație, 
depresii recurente. 
Evită, neagă și controlează! Acestea sunt 
strategiile esențiale  pe care oamenii 
le folosesc pentru a masca și a atenua 
expunerea la suferința rușinii. În moduri 
asemănătoare, indiferența, perfecționis-
mul, procrastinarea, autocompătimirea și 
promiscuitatea servesc aceluiași scop.
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Agresivitatea la copii 
Autor: Iren A. IONITA - terapeut, profesor consilier psihopedagog

psihoterapie

Agresivitatea la copii este 
asociată, adesea, cu frustrarea 
sau privarea copilului de ceva ce 

el își dorește.

Comportamentul copiilor este, uneori, 
greu de înțeles pentru că omitem 
anumiți factori și nu suntem dispuși să 
facem o analiză constructivă:
 Interpretarea pe care o dăm acțiu-
nilor copiilor este cel mai frecvent lucru 
în abordare adultă.
 Omitem faptul că el, copilul din fața 
noastră, are alte filtre de interpretare, 
în funcție de modul în care și-a însușit 
anumite experiențe. El interpretează 
acțiunile celor din jurul lui, chiar dacă 
îi lipsește informația sau informația nu 
este înțeleasă pe deplin. El generali-
zează apoi acțiuni care devin din ce în ce 
mai greu să le identificăm și corectăm, 
pe măsură ce copilul crește.

De ce unii dintre copii sunt agresivi?
Pentru că:
 Sunt martorii sau victime ale violenței 
domestic.
 Sunt victime ale dezechilibrului 
familial.
 Sunt supuși agresivității adulților.
 Sunt exploatați.
 Sunt cazuri sociale: abandonați, orfani.
 Sunt victime ale builling-ului.
 Sunt consumatori excesivi ai mediului 
virtual: filme, muzica, jocuri video.
Copiii nu se nasc agresivi. Ei își exprimă 
nevoile în forma care dă cele mai rapide 
rezultate pentru a obține ceea ce le 
lipsește.

Prevenirea comportamentului agresiv 
la copii:
 Urmăriți semnele prevestitoare. Mulți 
copii devin frustrați când sunt obosiți, 
suprastimulați sau când se află într-un 
mediu nou.
 Temperați acțiunile cu semnificații 
negative prezentandu-i comportamente 
alternative. Îl veți ajuta să înteleagă că 
și el poate alege un alt comportament 
decât cel agresiv.
 Planificați un timp numai pentru copil. 
Unii copii simt nevoia să se poarte 
agresiv pentru a atrage atenția. 
 Mentineți un nivel realist al așteptarilor. 
Când copilul pur și simplu nu poate face 
ceea ce îi cereți, ar putea recurge tot la 
furie pentru a-și exprima frustrarea.
 Controlați-vă propriul comportament. 
Dacă copilul deja se confruntă cu 
manifestări agresive, atunci este reco-
mandată intervenția de specialitate și 
reacția constructivă din partea fami-
liei. Este evident că părinții trebuie să 
înțeleagă factorii declanșatori și să fie 
dispuși să schimbe abordarea în inter-
acțiunea dintre ei și copil.

Ce reacții să avem? 
 Informează-te, pe cât posibil, discu-
tând cu un consilier/psihoterapeut. 
Discută cu acesta despre întregul 
context în care se formează copilul 
tău, ramânând deschis la perspectivele 
existente și cooperând împreună cu 
copilul în   permanență.
 Verifică anturajul familial și acordă 
atenție răspunsului tău în fața persoa-
nelor agresive din jur.



 Evită pedepsele, care au un efect 
100% negativ asupra copilului. Îl va 
conduce spre lupte de putere, în loc să 
îi deschidă perspectiva asupra găsirii 
soluțiilor în sarcinile viitoare ale vieții. 
 Rămâi constructiv pentru a clădi, 
cărămidă cu cărămidă, o relație părinte 
copil sănătoasă.

Copilul are nevoie să experimenteze, 
deoarece este un mijloc de învățare. 
Uneori greșeste și are nevoie de sprijin 
pentru a găsi soluții de reparare a situa-
țiilor și gestionarea consecințelor. Este 
important ca el să învețe de la adulți 
rezolvarea greșelilor, nu pedepsirea lor.
Îți recomandăm o programare la speci-
alist, dacă observi manifestări agresive 
la copilul tău!

Echipa PAPILLON CLINIQUE vă 
așteaptă pentru programări la  telefon 
0722 297 527, de luni până vineri, între 
orele 08:00-18:00.

Echipa PAPILLON CLINIQUE 
vă așteaptă la o evaluare clinică!
Pentru programări  
telefon 0722 297 527, de luni până 
vineri, între orele 08:00-18:00.
Bacău 0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Cel mai mare eveniment de networ-
king din lume a reluat seria galelor 
care au cucerit mapamondul! I 

Success Awards a organizat, pe 5 aprilie 
2022, primul eveniment al anului, care a 
fost dedicat, de această dată, succesului 
din antreprenoriatul românesc. Gala a avut 
loc, la fel ca în luna decembrie a lui 2021, 
în cea mai spectaculoasă sală de ceremonii 
din București, Le Château, acolo unde şi-au 
dat întâlnire oameni cu poveşti fabuloase, 
clădite prin muncă, investiţii, contribuţie, 
planuri strategice şi, mai presus de toate, 
dorinţă de reuşită!

33 DE PREMII, PENTRU 33 DE OAMENI 
DE SUCCES
Timp de trei ore, la ,,Castelul din inima 
Capitalei”, cei mai de succes antreprenori 
și-au împărtășit și celebrat reușitele, în 
cadrul unei gale spectaculoase. I Success 
a adus, în același loc, zeci de oameni care 
revoluționează cele mai căutate domenii 
ale momentului: construcții, beauty, crypto, 
medicină, social media, mass media, well-
ness, muzică și modă, ca să demonstreze 
câte forme poate îmbrăca succesul și să 
arate, o dată în plus, că este cea mai pro-
mițătoare rețea de networking și business.

stomatologie

ȘTEFAN OBREJA a fost 
premiat în cadrul galei  

,,I Success Awards” 



În cadrul evenimentului, Ștefan Obreja, 
fondatorul Life Dental Spa, a fost distins 
cu premiul pentru „Cel mai Activ Jucător 
de pe Piața Stomatologică din România și 
Pentru Dublarea Cifrei de Afaceri 3 Ani la 
Rând” – Clinica Life Dental Spa.

Vin acum cu o întrebare: De câte ori nu s-a 
întâmplat să amânaţi o vizită la dentist de 
teama durerii? Un antreprenor cu viziune 
ia această frică de pe umerii pacienţilor. 
Ştefan Obreja ajută românii să zâmbească 
fără complexe datorită LIFE DENTAL SPA, 
un lanţ de clinici stomatologice, unde speci-
aliştii în dantură perfectă lucrează cu ultra-
tehnologia viitorului: laserul dentar, pentru 
tratamente minim invazive care elimină 
cauzele, nu doar simptomele! 

Pentru că investiţia în oameni şi în echi- 
pamente îşi spune mereu cuvântul,  

clinicile Life Dental Spa, care funcţio-
nează şi în regim de franciză, au devenit 
afacerea la cheie cu cea mai mare marjă 
de profit din România! 

Ştefan Obreja, omul care schimbă experien-
ța de pe scaunul de la dentist, a fost distins 
cu  premiul pentru CEL MAI ACTIV JU-
CĂTOR DE PE PIAŢA STOMATOLOGICĂ 
DIN ROMÂNIA ŞI PENTRU DUBLAREA 
CIFREI DE AFACERI 3 ANI LA RÂND!

Ești gata să îți recapeți zâmbetul? Dacă 
îți dorești și tu o experiență dentară fără 
durere, vizitează Life Dental Spa Iași, str 
Nicolae Gane, nr2, zona Fundatie. Bucu-
ră-te de un nou concept în stomatologie!
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Cum combatem 
retenția de apă din 
organism

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
      Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
      0728.082.951       www.marianachelariu.ro

Retenția de apă este o afecțiune în 
sine, ci indiciul unor disfuncții ale or-
ganismului, (dezechilibre hormonale, 

afecțiuni hepatice, tiroidiene, renale, car-
diovasculare). Poate apărea și ca urmare 
a unor perioade lungi de timp petrecute în 
picioare sau consumul unor cantități ridi-
cate de sare. Principalul semn al faptului 
ca avem retenție de apă în organism este 
umflarea mâinilor și a picioarelor.

Care sunt cele mai comune cauze pen-
tru retenţia de apă ?
1. Aportul insuficient de lichide. Para-
doxal, o cantitate insuficientă de apă de-
termină organismul să o reţină pe cea pe 
care o are. Recomandările pentru populația 
sănătoasă, bazate pe greutatea corporală, 
sugerează un aport de aproximativ 25-40 
ml de apă pe kg greutate corporal.
2. Prea mult sodiu. Sodiul se găseşte 
în cantități mari în alimentele procesate, 
preparate sau semipreparate, ambalate şi 
„îmbogăţite” cu conservanţi, acidifianţi sau 
potenţiatori de arome, în preparatele din re-
staurante (mai ales de tip fast-food!), dar și 
în cereale, conserve, produse de patiserie.
3. Prea puțin potasiu. O dietă bogată în 
proteine şi grăsimi, dar săracă în fructe şi 
legume, poate pune presiune asupra rinichi-
lor, ficatului şi inimii, organele responsabile 
de controlul apei. Cele mai bune surse de 
potasiu sunt bananele, sucul de portocale 
și morcov, cartofii dulci și albi copți, sucul 
de roșii.

4. Lipsa activității fizice. Lipsa mişcării 
este o cauză majoră a acumulării nedorite 
de apă în extremităţi, dar și statul toată ziua 
în picioare. Persoanele care nu fac mişcare 
au frecvent membrele umflate, organe su-
prasolicitate şi kilograme în plus.
5. Medicamentele, unele boli și fluctu-
ațiile hormonale. Printre medicamentele 
care pot altera procesele naturale de 
eliminare a lichidelor se numară steroizi, 
corticosteroizi, contraceptivele care con-
țin estrogeni, anumite medicamente pen-
tru tensiune arterială, antidepresivele, 
hormonii şi medicamentele anti-inflama-
toare. Dezechilibrul hormonal, mai ales 
la femei, este o cauză comună pentru 
retenţia apei, cu precădere în perioadele 
de sarcină, înaintea menstruaţiei sau la 
menopauză.

Cum combatem retenția de apă?
Primul pas este o consultație la medic. 
Apoi, putem adopta câteva obiceiuri potri-
vite, ca:
 Consumul unei cantități corespunzatoare 
de apă, legume și fructe proaspete.
 Reducerea consumului de alimente pro-
cesate și folosirea de ierburi aromatice în 
salate, care să înlocuiască o parte din sare.
 Mersul pe jos în ritm susținut, zilnic minim 
30 minute.
 Folosirea, în urma recomandărilor, de pro-
duse diuretice naturale: ceaiul de păpădie, 
ceaiul de mătase de porumb, oțetul din 
cidru de mere.

nutriţie
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Ataxia telangiectazie
Autor: Dr. Florina Carpinschi - Neurologie pediatrică

Ataxia telangiectazie reprezintă o 
boală heredofamilială cu transmitere 
autosomal recesivă, caracterizată 

neurologic prin ataxie cerebeloasă progre-
sivă și coreoatetoză – mișcări involuntare. 
Ataxia implică lipsa echilibrului și este de-
terminată de afectarea cerebelului.
Alte semne clinice sunt reprezentate de 
telangiectazii oculocutanate cu evoluție 
progresivă, imunodeficientă, cu suscep-
tibilitate crescută la infecții respiratorii în 
general bacteriene, afectarea maturării 
organelor, hipersensibilitate la radiații ioni-
zante și o incidență crescută a afecțiunilor 
maligne (limfoame nonHodgkin, leucemii 
limfoblastice).
Principalele manifestări neurologice sunt 
reprezentate de ataxia cerebeloasă și de 
mișcările oculare anormale, denumite 
apraxie oculomotorie prezente în majo-
ritatea cazurilor, cât și de coreoatetoză 

(mișcări involuntare de diferite amplitu-
dini) la aproximativ 25 % dintre pacienți, 
mai rar de neuropatie (afectarea nervilor 
periferici).
Debutul ataxiei are loc înaintea vârstei de 
1an, asociind mișcări neobișnuite ale ex-
tremității cefalice, determinând o atitudine 
particulară la nivel cervical.   Apraxia ocu-
lomotorie debutează după câțiva ani.  
Dizartria are o incidență crescută, unii copii 
putând prezenta și tremor intențional și 
mioclonus.
La unii pacienți predomină tabloul coreoa-
tetozic ce maschează ataxia.  Observarea 
semnelor oculomotorii joacă un important 
rol, deoarece debutează anterior telan-
giectaziilor. Sacadele sunt inițiate lent și 
sunt hipometrice – de amplitudine redusă. 
Alte semne oculare sunt: deficiențe ale 
acomodării, nistagmus, clipitul frecvent și 
fotofobia.

neurologie



Distonia la nivel oromandibular poate de-
termina risc crescut de pneumonii de as-
pirație, tulburări de vorbire, cât și un facies 
cu mimica relativ imobilă, datorat implicării 
extrapiramidale. 
Microcefalia devine observabilă în al doilea 
an de viață, în majoritatea cazurilor.
Telangiectaziile apar după vârsta de 3 ani, 
cu aspect de dilatare a vaselor conjunctivale 
care se pot extinde și la nivel palpebral, pre-
zente la nivel auricular și al foselor cubitală 
și poplitee. Ulterior, pot apărea modificări 
tegumentare: pete café au lait, modificări 
progeroide, molluscum pendulum.

Investigații paraclinice:
Markerii de laborator sunt importanți în 
stabilirea diagnosticului, nivelurile ridicate 
de AFP și antigen carcinoembrionic, dacă 
este posibilă testarea genetică, translocații 
și inversiuni la nivelul cromozomilor 7 și 14.  
Detectarea unor deficiențe imunologice 
umorale sau celulare, niveluri scăzute de 
IgA, niveluri normale sau scăzute ale IgG, 
IgE scăzute sau absente, limfocitopenie, 
activitate crescută la nivelul limfocitelor T 
citotoxice.  
CT cranian și RMN cerebral indică atrofie 
cerebeloasă nonspecific. Explorarea elec-
trofiziologică indică viteze de conducere 
nervoase scăzute.

Tratament
În prezent nu este disponibil un trata-
ment al cauzei bolii, dar trebuie prevenite 
și tratate precoce infecțiile respiratorii 
prin antibioterapie și terapia cu imunoglo-
buline iv. Au avut efecte pozitive asupra 
imunodeficienței.
În unele cazuri s-a încercat tratarea cu 
propranolol și sulpiride a coordonării 
motorii fine. De asemenea, cu trialuri de 
L-Dopa s-a obținut ameliorarea semnelor 
extrapiramidale.

Utilizarea radio și chimioterapiei, în doze 
convenționale, este contraindicată. De ase-
menea, se vor evita bleomicina, actinomici-
na D și ciclofosfamida. 

Diagnostic diferențial 
Ataxia - apraxia oculomotorie tipul 1
Boală ereditară cu transmitere autosomal 
recesivă, cu debut în copilărie și, în unele 
cazuri, la vârsta de sub 1an, reprezentată 
de apraxie oculomotorie și de hipoalbumi-
nemie, hipercolesterolemie, coreea și neu-
ropatia. Nivelurile de AFP - antifetoproteina 
sunt normale.
Ataxia - apraxia oculomotorie tipul 2
Debut: în jurul vârstei de 14 ani. 
Polineuropatie, atrofie cerebeloasă, apraxie 
oculomotorie ocazională, semne piramida-
le, distonie, tremor al extremității cefalice.
Ataxia – apraxia oculomotorie tipul 3
 Debut: între 1 și 9 ani.
 Distonia predomină tabloul clinic, asoci-
ind ataxie cerebeloasă, atrofie cerebeloas.  
Niveluri crescute ale alfafetoproteinei și 
colesterolului.

Referințe
1. Aicardi’s Diseases of the Nervous System 
in Childhood
2. Neurologie pediatrică, Note de curs, Dana 
Craiu, Catrinel Iliescu
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Ablația termică  
a tumorilor hepatice 
Metodă minim invazivă de tratare a 
cancerului 

    Autor: Dr. Cătălin Constantin Lulciuc, Medic Radiolog -   
    Radiologie Intervențională, Centrul Medical Provita 
     www.centrul-provita.ro

Ablația cu radiofrecvență (RFA) sau 
microunde este o terapie alternativă 
pentru carcinomul hepatocelular 

(HCC), cât și a metastazelor hepatice, atunci 
când rezecția hepatică nu poate fi efectuată, 
fie din cauza comorbidităților pacientului, fie 
din cauza caracterelor leziunilor. 
Marile avantaje ale procedurii constau 
în complicații reduse intra sau postinter- 
venționale.
Ghidurile de practică EASL (2018) consideră 
ablația cu radiofrecvență sau microunde ca 
opâiune de primă linie în cazul pacienților 
cu stadii precoce sau foarte precoce (BCLC 
0-A), fără indicație chirurgicală.
Leziunile mai mici de 5 cm sunt ideale 

pentru tratamentul de ablație cu RFA sau 
microunde. Este important ca leziunea să 
nu fie în vecinătatea unor vase mari ale 
ficatului. Leziunile subcapsulare sunt, de 
obicei, contraindicate, dar cu tehnica de 
disecție hidrica se pot aborda, în funcție de 
segment. 
Cu ajutorul sistemelor de ablație de tip 
“caracatiță” / “octopus” se pot aborda 
formațiuni de până la 7 cm.
Ablația termică este o modalitate sigură 
și eficientă de tratament, de primă linie, la 
pacienții cu carcinom hepatocelular (HCC) 
în stadiu incipient, care nu au indicație 
chirurgicală și are o rată de supraviețuire 
estimată la 5 ani de peste 67,9%. Pentru 

radiologie



efectuarea procedurii este obligatoriu ca 
pacientul să aibă recomandare scrisă de la 
medicul de familie, medicul spacialist sau a 
comisiei oncologice.
Din majoritatea studiilor, reiese că mai 
mult de jumătate dintre tumorile hepatice 
tratate prin ablație nu au recidivat. Rata 
de succes pentru eliminarea completă 
a micilor tumori hepatice este mai mare 
de 85%. Complicațiile grave legate de 
tratament sunt rare și disconfortul este 
mai mic decât la intervenția chirurgicală. 
Complicațiile procedurii sunt explicate de 
către medicul radiolog interventionist la 
consultul preintervențional.
Ablația poate fi indicată individual sau 
în combinație cu chemoembolizarea, în 
functie de particularitatea cazului. În 
ablație, căldura sau alte forme de energie 
sunt folosite pentru a distruge celulele 
canceroase, păstrând în același timp țesutul 
sănătos. Embolizarea este o procedură care 

utilizează tehnici speciale pentru a închide 
fluxul sanguin prin introducerea de medica-
mente oncologice pentru a bloca vasele de 
sânge și a distruge celulele tumorale.
Procedura este minim-invazivă, orificiul prin 
care este introdusă sonda are doar câțiva 
milimetri. Zona în care acul sau sonda a 
fost introdusă în piele poate fi dureroasă 
pentru o zi sau două după procedură și este 
posibil ca pacienții să aibă o vânătaie. Este 
probabil ca pacientul să aibă durere surdă 
în burtă sau în umărul drept pentru câteva 
zile. Medicul va prescrie medicamente de 
durere, postprocedural, pentru ca paci-
entul să treacă cu ușurință peste această 
perioadă. 
Medicul radiolog intervenționist este un 
specialist în tratarea afecțiunilor, folosind 
tehnici minim invazive, cu  ajutorul ghida-
jului imagistic, adică folosește aparatură 
medicala pentru poziționarea exactă a 
instrumentelor în formațiunea țintă.
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