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Fecioara cu părul de grâu
În iulie se trăieşte din plin, cu sufletul deschis şi gata să zboare 
spre cele mai înalte piscuri atinse de visare. Acolo se întrece cu 
norii şi scrie pe file de albastru cele mai îndrăzneţe idei. Orice 
fărâmă de viaţă din noi e în floare, e la apogeu, zvâcneşte de 
sub aripi protectoare şi se colorează din ce în ce mai aprins, 
precum macii atinşi de văpaie, pentru ca, mai apoi, asemenea 
acestora, să¬-şi modeleze strălucirea în dâre de lumină ceva 
mai pale. Fiecare-şi lasă visele la vatră, s-atingă pământul cu 
picioarele, când clocotul amiezii nu mai este la fel de-nfuriat şi 
ploaia de Sfânt Ilie spală gândurile abătute. De aceea e mândră 
şi frumoasă vara, ca o fecioară cu părul de grâu şi râs nestăpânit, 
rochia de câmpuri verzi - stropite cu flori - şi ochi de toate culo-
rile; e vântul cald sau câteodată chiar dogoritor, blând şi răcoros 
sau rece, furtunos, cu alge în barbă; e, înainte de toate, viaţa în 
splendoarea ei, în fuga pentru orice clipă de bucurie care vrea să 
înflorească într-o dimineaţă tăcută.    

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

pediatrie

Ce este enterocolita?
Enterocolita acută (diareea acută) este 
o afecțiune a tractului digestive, care 
se manifestată prin scaune numeroase, 
semiconsistente sau apoase, însoțite 
sau nu de greață, vărsături, dureri abdo-
minale, febră, frisoane, alterarea stării 
generale.

Cum se transmite boala?
Calea de transmitere este cel mai frec-
vent fecal-orală: mâini murdare, obiec-
te sau suprafețe contaminate, apă sau 
alimente contaminate. Este posibilă și 
transmiterea infecției prin intermediul 
vectorilor: muște, șobolani.

Ce agenți patogeni pot provoca 
enterocolita la copii?
• Bacterii: Salmonella, Shigella, Esche-
richia coli, Campylobacter;
• Virusuri: enterovirusuri, rotavirusuri, 
adenovirusuri;
• Fungi: Candida Albicans, mai ales la 
pacienți imunodeprimați sau după con-
sumul prelungit de antibiotice;
• Paraziți: Giardia lamblia, Blastocystis 
hominis, Entamoeba histolytica.

Cum se manifestă enterocolita la 
copii?
• Debutul bolii este, în general, brusc și 
poate fi precedat de dureri abdominale, 

greață/vărsături, scăderea poftei de 
mâncare, febră/frisoane.
• Perioada de stare se caracterizează prin 
emisia de scaune frecvente, de consis-
tență scăzută (chiar și peste 10/24 ore). 
Uneori, scaunele sunt eliminate exploziv 
și sunt fetide. Pot apărea, ca simptome 
de însoțire, dureri abdominale colicative, 
zgomote hidro-aerice (borborisme) în 
intestine, greață/vărsături, febră.
În funcție de vârsta și gravitatea mani-
festărilor, pot apare ulterior semne de 
deshidratare: paloare, facies încercă-
nat, piele și mucoase uscate, respirație 
accelerată, apatie, somnolență, absen-
ța micțiunilor sau scăderea cantității de 
urină, senzație imperioasă de sete, fon-
tanela anterioară deprimată la sugari. 
În cazul apariției acestor manifestări 
consultul medical este obligatoriu.

Cum se pune diagnosticul entero-
colitei acute la copil?
Diagnosticul bolii va începe întotdeau-
na cu o anamneză și un examen clinic 
correct. Ulterior, pentru determinarea 
cauzei bolii, se recomandă evaluarile de 
laborator:
• teste rapide pentru agenți patogeni 
specifici și coprocultura vor fi efectuate 
după emisia unui scaun diareic;
• evaluarea hematologică - HLG, VSH, 
Fg și CRP la pacienții cu febră > 39 gr C;
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• hemocultura este indicată la copiii cu 
febră persistentă > 39 gr C;
• pentru evaluarea gradului de deshi-
dratare - Ionograma, ureea și creati-
nina, rezerva alcalină sau bicarbonatul 
seric care trebuie determinate înainte 
de începerea administrării de fluide 
intravenoase;
• copiii care prezintă letargie este indi-
cat să efectueze un test de glicemie cât 
mai repede (glicotest).

Cum se tratează gastroenterita 
acută la copii?
• Primul pas în tratarea enterocolite-
lor îl reprezinta corectarea pierderilor 
de lichide și electroliți; copilul va pri-
mi ceai neîndulcit, apă plată, supă de 
morcov, în care se pot adaugă săruri 
de rehidratare orală. În cazul în care 
copilul nu poate fi hidratat pe cale 

orală este obligatorie internarea, de-
oarece, mai ales la vârstă mică, deshi-
dratarea se produce rapid și poate fi 
foarte severă.
• Regimul alimentar este foarte impor-
tant în tratarea enterocolitelor și, de 
foarte multe ori, un regim corect urmat 
duce la vindecarea bolii în câteva zile. 
Acest regim trebuie să conțină: supă 
de rădăcinoase (morcov, păstârnac, ră-
dăcină de pătrunjel), carne fiartă, măr 
copt, orez, brânză de vaci, sticksuri, 
grisine, ceai de mentă, paste făinoase. 
Se vor  exclude dulciurile, mezelurile, 
prăjelile, smântâna, cașcavalul, brânza 
topită, cartofii, roșiile, sucurile. Re-
gimul trebuie menținut 2-3 zile după 
dispariția completă a simptomatolo-
giei. Sugarii alăptați vor primi în con-
tinuare alimentație natural, iar la cei 
care primesc formula de lapte se ia în 



6 | iulie 2022 |  | www.revistabranche.ro

pediatrie

considerare, în funcție de severitatea 
simptomatologiei, înlocuirea formulei 
de lapte, cu una fără lactoză.
• Copilul va primi tratament simptoma-
tic al febrei, vărsăturilor, durerilor abdo-
minale – la indicația medicului pediatru.
• Antibioticele nu sunt indicate în toate 
tipurile de enterocolite, decât în cele 
bacteriene. Diareea provocată de viru-
suri nu răspunde la tratament antibiotic.
Atenție! Antibioticele utilizate irațional 
pot duce la alterarea florei intestinale 
sau determină selecționarea unor tul-
pini bacteriene rezistente la antibiotice.

Ce trebuie făcut pentru prevenirea 
îmbolnăvirii?
Prevenția enterocolitelor acute este 
posibilă prin respectarea regulilor de 
igienă individuală:
• Spălatul mâinilor cu apă și săpun 

înaintea oricărei mese.
• Spălarea alimentelor care se consu-
mă neprelucrate termic.
• Spălarea tacâmurilor, veselei prin 
utilizarea apei provenite din surse si-
gure, necontaminate, iar când acest 
lucru nu este posibil, a apei fierte și 
răcite sau a apei minerale îmbuteliate 
corespunzător.
• Folosirea soluțiilor dezinfectante pen-
tru mâini, atunci când spălatul cu apă și 
săpun nu este posibil.

Părinții trebuie să se adreseze ime-
diat unui medic dacă:
• copilul refuză sa primească soluțiile 
de rehidratare sau dacă vărsăturile 
persistă;
• copilul nu pare să se recupereze sau 
starea lui generală se înrăutățește;
• apare sânge în scaune sau vărsături.
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Semne care indică atacul 
ischemic tranzitoriu 

Autor: Iren A. IONITA - terapeut, profesor consilier psihopedagog

seniori

La fel ca un accident vascular cerebral 
(AVC), simptomele atacului ischemic 
tranzitoriu (AIT) sunt precedate de 

semne:
• La nivelul feței, ochii sau gura se pot în-
drepta pe o parte. Este posibil să aveți pro-
bleme și să zâmbiți;
• Probleme de vorbire, lipsa coerenței, tul-
burări de limbaj, comunicare defectuoasă;
• Brațe slabe sau amorțite;
• Probleme de echilibru și coordonare;
• Orbirea sau vederea încețoșată la unul 
sau ambii ochi;
• Nu poți mișca o parte întreagă a corpului;
• Amețeală;
• Durere de cap bruscă și severă;
• Probleme de înghițire.
Dacă acordăm atenție simptomelor ata-
cului ischemic tranzitoriu putem identifica 
accidentul vascular cerebral chiar înainte 
ca acesta sa aibă loc.

Diferența între AIT și AVC
Atacurile ischemice tranzitorii se întâmplă 
când unul dintre vasele de sânge devine 
blocat și nu mai furnizează creierului sânge 
bogat în oxigen. Această întrerupere a flu-
xului de sânge către creier înseamnă blo-
carea  unor funcții normale, ceea ce duce la 
simptome, cum ar fi tulburările de vorbire și 
slăbiciune generală.
În AIT blocajul se rezolva rapid, iar apor-
tul de sânge al creierului revine la normal 
înainte de a se produce pagube semnifi-
cative. Într-un accident vascular cerebral 
complet, fluxul de sânge către creier este 
perturbat mult mai mult, ceea ce duce la 
deteriorarea mai severă a creierului, a cir-
cuitelor neuronale și implicit  la probleme 
pe termen lung.

Blocarea vaselor de sânge responsabile de 
cele mai multe AIT este, de obicei, cauzată 
de un cheag de sânge care se formează în 
altă parte a corpului și s-a deplasat către 
vasele de sânge care ajung la creier. Poate 
fi cauzat și de bucăți de material gras sau 
de bule de aer. În cazuri foarte rare, AIT 
poate fi cauzat de o cantitate mică de sân-
gerare în creier, cunoscută sub numele de 
hemoragie.
Recomandăm prezența de urgență la medic 
în următoarele trei ore după ce se identifică 
prezența simptomelor specifice enunțate 
mai sus, chiar dacă nu pare a fi ceva grav. 
Astfel, sunt obținute rezultate mai bune în 
anticiparea accidentului vascular cerebral 
și prevenirea unor pagube grave la nivelul 
sistemului neuronal.
Serviciile PAPILLON MEDICAL sunt axate 
pe oferirea de îngrijiri corespunzatoare per-
soanelor aflate în perioade de recuperare, 
dispunând de aparatură medicală de speci-
alitate și personal calificat.

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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Țin să menționez încă de la început 
că rândurile de mai jos sunt foarte 
“directe” și în mare măsură bazate pe 

propria experiență cu pacienții de 15 ani. 
Dacă cineva se simte lezat, este liber să-și 
argumenteze punctul de vedere printr-un 
comentariu sau poate va face o schimbare 
cât de mică în viața lui/ei. Este un articol 
neconvențional scris de un fizioterapeut 
nonconformist. Nu voi intra în prea multe 
detalii tehnice pentru a înțelege esențialul. 
Nu de puține ori am auzit din partea celor 
care nu sunt prieteni cu sportul tot felul de 
argumente sau scuze penibile pentru a nu 
se apuca de un stil de viață sănătos care 
ar putea să le transforme viața. Voi începe 
o serie de episoade pe această temă. iar 
în primul episod voi enumera o parte din 
frazele care îmi “zgârie urechea” și le voi 
comenta pe fiecare în parte:
1.) “Nu am timp să fac fitness.”
De fapt, prioritatea ta nu este fitness-ul și ai 
alte obiceiuri care îți ocupă valorosul timp. 
Te-ai gândit să-ți gestionezi timpul tău liber, 
chiar dacă jobul tău îți consumă mare parte 
din zi? Ai un jurnal în care îți planifici timpul 
tău liber? Ai calculat cât timp stai zilnic la 
TV sau pe net? Ai calculat cât timp pierzi 
făcând lucruri care nu îți aduc plus valoare? 
Cred că înainte să-l arunci în față pe “nu am 
timp” ar fi bine să-ți faci ordine în viață. În 
cazul în care te complaci și nu vrei să faci 
o schimbare, atunci să-ți asumi faptul că 
într-o zi te vei îmbolnăvi și nu va fi vinovată 
“soarta”. Alegerea îți aparține, dar oricare 
ar fi ea nu mai rosti automat fraza “nu am 
timp”. Crede-mă, nu te crede nimeni!
2.) Tu faci fitness, dar ai “colăcei” în 
jurul taliei.
Cei care nu au voința de a face o schimbare, 

încearcă să le găsească “defecte” celor 
care fac fitness sau argumente care mai de 
care mai penibile. Fitness-ul nu este doar 
despre estetic, nu înseamnă că dacă faci 
sport automat trebuie să arăți perfect, dar 
cu siguranță ești cu un pas înaintea celor 
obezi și cu “burdihanul” la vedere. Chiar 
dacă “colăceii” din jurul taliei încă sunt vi-
zibili, stilul de viață pe care l-ai însușit te va 
duce pe un drum din ce în ce mai bun și nu 
trebuie să pui presiune pe tine, doar pentru 
a le demonstra celorlalți ceva. Pe lângă 
beneficiile estetice, care vor veni, dacă vei 
fi disciplinat pe termen lung și vei avea grijă 
la partea de nutriție, fitness-ul ne aduce 
foarte multe beneficii: sănătatea oaselor și 
a articulațiilor, forța musculară, sănătatea 
mintală, flexibilitatea, sănătatea inimii, a 
plămânilor, calitatea somnului, îmbunătăți-
rea sexului și multe altele.
Așadar, cârcotașii sunt invitați să studieze 
toate aceste beneficii și să le privească ca 
pe un cumul de factori benefici, ca un tot 
unitar și să aleagă “colăceii” în detrimentul 
“burdihanului”, cel puțin în prima instanță.
3.) Tu alergi, dar îți distrugi genunchii.
În privința “genunchiului alergătorului” 
sunt foarte multe soluții în ziua de azi, cum 
ar fi alegerea unei perechi de încălțăminte 
potrivite pentru ce sport faci sau alegerea 
unui teren care amortizează șocurile (de 
exemplu pământul în detrimentul asfal-
tului). Poate cea mai înțeleaptă alegere 
ar fi să începi cu distanțe foarte mici (1-2 
km zilnic) și săptămânal să mărești, câte 
puțin, distanța pentru a se obișnui genun-
chii cu acest tip de efort. Nu uita niciodată 
de stretching înainte și după efort. Totuși, 
tu ai alege o inimă obosită cu artere pline 
de colesterol pregătită de un AVC sau un 

kinetoterapie

Beneficiile fitness-ului sau 
„colăcei“ vs „burdihan“ (episodul 1)
Autor: Autor: Mihai Venedict, fiziokinetoterapeut



genunchi dureros în primele luni de când ai 
început să faci sport, pe care îl poți comba-
te relativ ușor printr-o recuperare medicală 
bine făcută?
4.) Tu faci sport, dar tot o să mori.
Nu este negociabil faptul că “vom muri toți”, 
dar este foarte importantă calitatea vieții pe 
care o avem până la acel punct natural. La 
o anumită vârstă alegi să te plimbi prin spi-
tale și să găsești vinovați în doctori și asis-
tenți sau să te plimbi în natură cu nepoții 
alergând lângă tine? Vrei să fii un exemplu 
pentru cei din jur sau o povară? Chiar nu 
ai un pic de ambiție să ieși din zona ta de 
confort? “Zonă” care îți creează mereu pro-
bleme și cauți alți vinovați. Dacă tu nu poți 
avea grijă de sănătatea ta, cu siguranță alt-
cineva nu o va face. Meditează asupra vieții 
tale și apelează la un psihoterapeut pentru 
a reuși să alegi calea cea mai potrivită și 
înțeleaptă. Alege să îmbătrânești frumos și 

învață mereu ceva nou pentru a-ți antrena 
și creierul, dacă nu vrei să se “stafidească” 
și să faci Alzheimer.
Voi reveni în curând cu următorul epi-
sod, cel puțin la fel de sincer și direct. 
Până atunci, nu uita că totul stă în pu-
terile tale și schimbarea pleacă de la 
fiecare din noi!

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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Conjunctivita reprezintă inflamația con-
junctivei (stratul transparent care înve-
lește partea albă a ochiului și pleoapele 

pe interior).

1. De câte tipuri este conjunctivita?
• Conjunctivita bacteriană
Reprezintă aproximativ 40% din infecțiile 
oculare. Pe lângă prurit, lăcrimare excesivă 
și senzație de arsură, pot apărea edemul 
(umflarea) pleoapelor, secreția de mucus și 
lipirea pleoapelor, mai ales dimineața, imedi-
at după trezire. Nu apar probleme de vedere;
• Conjunctivita virală
Este cauzată, în 80-90% dintre cazuri, de ade-
novirus. Poate apărea ca un efect secundar al 
unei infecții respiratorii superioare. În acest 
caz, pe lângă simptomele specifice conjunc-
tivitei, vor mai apărea dureri de cap și febră. 
Problemele de vedere pot dura câteva luni. 
Conjunctivita în sine durează aproximativ trei 
săptămâni;
• Conjunctivita alergică
Apare pe fondul unei sensibilități a conjuncti-
vei la unii factori cu potențial alergen: polen, 
alimente, medicamente, cosmetice. Conjuncti-
vita poate apărea separat sau în același timp 
cu unele iritații ale pielii sau cu rinita. Roșeața 
este simptomul comun conjunctivitelor alergi-
ce. Alte simptome specifice includ senzația de 
înțepătură în ochi, secreția apoasă, umflarea 
pleoapelor, precum și simptomele specific 
alergice: nas înfundat, tuse seacă și mâncărime 
în gât.

2. Cauzele apariției conjunctivitei
Printre factorii de risc în apariția conjunctivi-
tei se află:
    • Igiena deficitară;
    •  Intrarea în contact cu articole personale 

contaminate (prosop, picături de ochi, 
ochelari de vedere);

    • Un mediu casnic aglomerat;
    •  Istoricul medical de ochi uscați, blefarită 

sau anomalii oculare;
    •  Intervenție oculară recentă și/sau suturi 

expuse;
    • Aplicarea topică a unor medicamente;
    • Un sistem imunitar slăbit;
    •  Polen de la pomi sau flori, secreții de la ani-

male, cosmetice (conjunctivita alergică).

3. Cum se manifestă conjunctivita?
Din cauza inflamației, vasele de sânge se di-
lată, iar ochiul devine mai roșu. Mâncărimea 
ochiului este adesea întâlnită la persoane cu 
conjunctivită, precum și senzația de corp stră-
in în ochi. Pe lângă acestea, mai apar senzația 
de arsură și usturime și rar fotofobie.
Conjunctivita bacteriană are niște simptome 
caracteristice, dintre care secreția de mucus 
verde și formarea unei cruste galbene la col-
țul ochilor.
Conjunctivita virală este cea mai întâlnită, 
fiind cauzată de virusurile răcelii normale. 
Diferența dintre aceastea două este că, în 
loc de mucus, ochii tăi lăcrimează mai mult 
decât în mod normal.
Aceastea două pot apărea la un singur ochi, 

oftalmologie

Cum tratezi conjunctivita?
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spre deosebire de conjuctivita alergică. Apa-
re la ambii ochi și ai senzația că te mănâncă 
ochiul exagerat. Poate fi însoțită de strănutat, 
nas înfundat și tuse. Există teste care se fo-
losesc pentru depistarea cauzei de apariție a 
conjunctivitei.

4. Cum este afectată vederea dacă ai 
conjunctivită?
În principiu, vederea nu este afectată, ci apare 
senzația de disconfort. La conjunctivita bacte-
riană e mai complicat dimineața, deoarece se 
poate forma o crustă puternică și va fi greu să 
deschizi ochii fără să te clătești pe față.
Dacă conjunctivita evoluează la keratită, 
atunci vederea va fi afectată. Pe lângă infla-
mația deja existentă, și corneea va fi afectată.

5. Tratamentul pentru conjunctivită
Dacă ai realizat că ai conjunctivită, e indicat 
să mergi la medic pentru tratament. În cazul 
conjunctivitei bacteriene se dau antibiotice și 
se tratează destul de repede, mai ales dacă 
este diagnosticată din timp.
În cazul conjunctivitei virale, nu există un 
tratament specific, ci se tratează simptome-
le. De obicei se folosesc comprese cu apă 
rece, lacrimi artificiale și, dacă vine împreună 
cu o gripă, tratamentul pentru aceasta.
În cazul conjunctivitei alergice, se prescriu 

medicamente pentru alergii, fie picături, fie 
comprimate. Poți folosi și comprese reci și e de 
preferat să păstrezi distanța de factorul alergen.
6. Sfaturi pentru prevenția conjunctivitei
Încă un lucru important este că conjunctivita 
se dă mai departe cu ușurință, așa că ai grijă 
de igiena ta și spală-te cât mai des pe mâini, 
în special dacă îți pui lentile de contact zilni-
ce sau picături pentru ochi.
Nu purta lentilele de contact dacă ai conjunc-
tivită, pentru că riști să se agraveze. Nu împăr-
ți prosopul sau perna cu altcineva dacă știi că 
ai conjunctivită sau cealaltă persoană are. Iar 
dacă folosești machiaj și ai descoperit recent 
că ai conjunctivită, ar fi indicat să arunci ma-
chiajele, deoarece vor fi contaminate și riști să 
faci din nou aceeași afecțiune.
Ia în calcul că ai doar 2 ochi și e bine să fii atent 
la ei. De aceea nu ignora semnele conjunctivitei 
sau ale altei afecțiuni sau a defectelor de vede-
re. În cazul defectelor de vedere, te putem aju-
ta să afli de ele din timp, oferindu-ți un control 
optometric gratuit și lipsit de obligații.

Iași, Str. Anastasie Panu, Nr. 20
www.congruent.cool 
0731 522 221
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Helios Kinetic
Dr. Magdalena Aprică, medic primar, recuperare medicală



Echipa noastră, formată din medic 
primar recuperare medicală, psiho-
log și fizioterapeuți cu experiență în 

domeniu, își propune să câștige, în fiecare 
zi, lupta cu durerea. Te invităm să desco-
peri serviciile noastre și să faci primul pas 
pentru o viață mai bună!

Consiliere psihologică/psihoterapie – 
Carmen Teacu psiholog-psihoterapeut 
integrativ
• Consiliere psihologică și dezvoltare 
personală;
• Consiliere de cuplu și familie;
• Psihoterapie copii și consiliere voca- 
țională;

Program reabilitare respiratorie 
post-COVID
Programul de reabilitare respiratorie se 
bazează pe trei principii:
• Este multidisciplinar - toate programele 
de reabilitare funcționează integrând mai 
multe discipline medicale într-un pro-
gram complex, adaptat fiecărui pacient.
• Este individualizat - fiecare pacient are 
un program individualizat în funcție de 
patologie, stare generală.
• Combate atât probleme legate de diza-
bilitatea fizică cât și pe cele psihologice, 
emoționale și sociale.

Terapia TECAR 
Terapia TECAR este unul dintre cele mai 
moderne tratamente folosite cu succes 
la ora actuală în fiziokinetoterapie, având 
multiple efecte rapide și de durată în or-
topedie, terapia durerii, reumatologie și 
medicină sportivă. 

Terapia TECAR BEAUTY  
Terapia Tecar Beauty regenerează și 
revitalizează toate straturile pielii prin 
stimularea profundă a proceselor de 
regenerare; stimulează producția de 

colagen și elestină ajutând la redefinirea 
structurii pilelii.
Efectele terapiei Tecar Beauty:
• Redefinește structura pielii.
• Elimină retenția de apă (de ex. 
cearcănele).
• Reduce ridurile și imperfecțiunile pielii.
• Redefinește conturul facial (efect de 
lifting).
• Reduce sau chiar elimină depozitele lo-
calizate de grăsime (de ex. bărbia dublă).

Terapia TECAR INTIMITY 
WinBack INTIMITY este o nouă terapie 
de recuperare în afecțiunile ginecologice 
și urologice. Winback Intimity este un bi-
oaccelerator ce utilizează curenți de înal-
tă frecvență pentru a înlătura durerea și 
pentru a accelera procesul de vindecare.

Kinetoterapia
Kinetoterapia presupune un ansamblu 
de programe, tehnici și principii de struc-
turare care se adresează organismului 
uman în scop profilactic, terapeutic, recu-
perator și compensatoriu. 
Beneficii:
• Îmbunătățirea mobilității și a amplitudi-
nii articulare;
• Recuperare mai rapidă în urma unor ac-
cidente sau evenimente traumatice;
• Creșterea tonusului și a forței 
musculare;
• Corectarea deviațiilor aparatului 
locomotor;
• Ameliorarea sau tratarea tulburărilor de 
echilibru și/sau coordonare;

Terapia SCHROTH pentru scolioze/
cifoze vertebrale
Terapia Schroth este abordarea terapeu-
tică tridimensionala a scoliozei care a fost 
concepută de Katarina Schroth la începu-
tul anilor 1900.
Scopul terapiei este îndreptarea coloanei 
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prin elongația activă a acesteia, derotarea 
vertebrelor prin respirație tridimensiona-
lă, precum și tonifierea musculaturii în 
poziția maximă corectivă. 

Fizioterapia la Helios Kinetic
Fizioterapia folesește acțiunea agenților 
fizici în tratamentul de recuperare medi-
cală. Procedurile de fizioterapie pe care 
vi le oferim sunt: electroterapie, ultraso-
noterapie, laserterapie cu laser de mare 
putere, termoterapie cu lampa infrarosu.

Terapia LASER de mare putere
Terapia LASER folosește un fascicul lu-
minos concentrat care, fiind absorbit de 
țesuturi, va accelera procesele naturale 
de vindecare ale corpului. Efecte tera-
peutice: efect analgezic, aniiinflamator 
și antiedematos, stimulează cicatrizarea 
plăgilor, generează fibrele musculare.

Masajul terapeutic 
Masajul terapeutic presupune aplicarea 
diferitelor tehnici de masaj, în etape bine 
definite, pentru a obține un efect benefic 
pentru organism. 
Efectele masajului:
• Vasodilatație si creșterea fluxului san-
guin in musculatura scheletică.
• Stimulează circulația limfatică.
• Încetinește instalarea atrofiilor muscular.
• Facilitează înlăturarea acidului lactic 
după activitați fizice intense,
• Efect sedativ general facilitând relaxarea.

Reflexoterapia
Reflexoterapia tălpii este o terapie com-
plementară, non-invazivă, ce se referă 
la stimularea punctelor reflexe din talpă 
prin masarea acestora intr-o anumită or-
dine. Fiecarui punct de pe suprafața tălpii 
îi corespunde un organ intern sau o func-
ție a corpului: creier, inima, glandele pa-
ratiroide, ficat, stomac, plămâni, colecist, 

nerv sciatic etc. 
Reflexoterapia îmbunătățește funcțio-
narea tuturor sistemelor din organism, 
inclusiv a celui imunitar.

Masajul cu bete de bambus/ 
maderoterapia
Masajul cu beţe de bambus este o tehnică 
de masaj corporal, care implică manipu-
larea ţesutului atât cu ajutorul beţelor de 
bambus de diferite dimensiuni și grosimi 
– rulare rapidă şi energică pe suprafaţa 
pielii, cât şi prin mişcări manuale care 
ajută la eliberarea tensiunilor şi îmbună-
tățirea circulaţiei.
În maderoterapie se utilizează instru-
mente de lemn, ce au diverse forme și di-
mensiuni, special concepute pentru a se 
adapta perfect pe toate zonele corpului 
(roller, paleta modelatoare, copa sueca, 
ciuperca).
Beneficii: remodelare corporală, toni-
fierea pielii și a musculaturii, relaxare 
musculară, atenuarea durerilor muscu-
lare și articulare, combaterea celulitei și 
îmbunătățirea aspectului vergeturilor, de-
toxifierea intensivă a organismului prin 
stimularea drenajul limfatic. 

Helios Kinetic
Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78A, Bloc Newton 
– lângă LIDL
0332.401.213 / 0771.230.190



 www.revistabranche.ro |  | iunie 2022 | 15



16 | iulie 2022 |  | www.revistabranche.ro

Ștefan Obreja, CEO Life Dental Spa, 
este o prezență discretă în presă, 
dar recunoscută de foarte multă 

lume în sfera de business și investiții. 
Ștefan a reușit să construiască un impe-
riu în industria stomatologiei și să ajungă 
în poziție de lider de piață în doar câțiva 
ani după preluarea conducerii clinicilor 
Life Dental Spa.
“Gândirea pe termen lung, setarea unor 
standarde autentice în stomatologie și 
focusul pe parteneriate strategice sunt 
trăsăturile distinctive ale dominației Life 
Dental Spa”, spune Ștefan Obreja. 
Viziunea strategică de dezvoltare prin 
parteneriate îi oferă lui Ștefan și mai mul-
tă putere în conducerea mașinii de leader 
în industria stomatologiei biologice laser. 
“Foarte rar gândesc în ziua de azi, foarte 
rar îmi iau că reper prezentul. Eu lucrez în 
general cu doi sau trei ani în viitor și cea 
mai mare parte a echipei mele de con-
ducere are exact aceeași configurație”, 
spune Ștefan Obreja. 
“Clinicile noastre oferă românilor zâmbe-
te sănătoase și conduc, la mare distanță, 
trendul abordării bio-laser, a stomatologi-
ei fără durere. Prin conceptul Life Dental 
Spa am schimbat total abordarea tra-
dițională, oferind servicii stomatologice 
bio-compatibile, fără freză, fără ace și 
fără frică de dentist”, subliniază Ștefan. 
Averea lui Ștefan Obreja este estimată la 

50 de milioane de dolari, potrivit cercuri-
lor de business și investitori. A devenit un 
vizionar în lumea afacerilor, construind 
foarte rapid un brand în adevăratul sens 
al cuvântului folosind strategii de succes, 
iar munca lui nu se oprește aici.
Dacă nu ai auzit încă, Ștefan Obreja se ex-
tinde și caută parteneri puternici în afaceri. 
Unul dintre cei mai buni strategi de dez-
voltare, un C – level cu un senzațional IQ 
136 și școli de business în spate, anunță 
deschiderea valului doi de clinici stomato-
logice în toate orașele din România. 
“Către antreprenori, manageri și proprie-
tari de cabinete stomatologice, vă aștept 
în număr mare pentru a încheia partene-
riate strategice și a experimenta împreu-
nă o afacere de viitor, cu o rată de profit 
operațional semnificativă. Este o viziune 
demonstrată și validată de rezultatele de 
până acum. Mentalitatea de vizionar este 
în general cea care reușește să sperie 
competiția și să reorganizeze industriile. 
Personal, am venit întotdeauna cu soluții 
life-changing pentru sănătatea oameni-
lor. Industria stomatologică din Romania 
să ia notă – fie inovează, fie Life Dental 
Spa o vă face pentru ei.”, completează 
ferm milionarul Ștefan Obreja.
Life Dental Spa a devenit un fenomen la 
nivel național, iar oportunitatea de a face 
parteneriat cu acest super brand al pre-
zentului dar în special al viitorului, este 

stomatologie

LIFE DENTAL SPA  
SE EXTINDE! 
CEO-ul Ștefan Obreja anunță  
extinderea lanțului de clinici  

și caută parteneri de dezvoltare.



acum o realitate. Este cert că cel mai 
iubit lanț de clinici de la noi din țară se 
extinde masiv. 
Artizanul acestei expansiunii incredibile, 
Ștefan Obreja oferă antreprenorilor care 
doresc potențial și un viitor asigurat o 
oportunitate dovedită de a evolua pe plan 
profesional și financiar prin implicarea în 
extinderea lanțului de clinici Life Dental 
Spa.
“Avem multe proiecte pe masă, însă cel 
mai important, repet, rămâne deschide-
rea unui nou val de clinici de stomatologie 
biologică laser, fără durere, în toate oraşe-
le din România. Din acest motiv, căutăm 
parteneri dispuşi să ia parte la această 
extindere și setați pentru succes. Nu este 
simplu, însă este plin de satisfacții din 
toate perspectivele. Fie că sunteți medici, 
manageri sau antreprenori, vă oferim 
oportunitatea unei evoluții exponențiale 

pe plan profesional şi financiar. Intenți-
onăm să deschidem minim 50 de clinici 
noi prin parteneriate în toată România”, 
spune CEO-ul Life Dental Spa. 
„Intenția noastră cu Life Dental Spa a 
fost întotdeauna să servim că exemplu 
pentru o industrie stomatologică unde 
PACIENTUL ESTE MEREU ÎN CENTRUL 
ATENȚIEI și să sperăm că și ceilalți ju-
cători vor face efortul și saltul de a se axa 
pe trenduri și ultratehnologii ale viitorului, 
că vor înțelege să ofere servicii bio-laser, 
astfel încât nu doar noi solitari, ci întrea-
ga piață, să poată accelera tranziția către 
stomatologia biologică laser, fără durere”, 
încheie CEO-ul Life Dental Spa.
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Variola maimuțee, numită și „orto-
poxvirusul simian”, este transmisă 
de un virus specific, „Virusul mai-

muțelor”. Este o zoonoză virală rară, 
care se observă mai ales în zone izolate 
din centrul și vestul Africii, în apropierea 
pădurilor tropicale. A fost descoperită 
în anii 1970, în Republica Democratică 
Congo, după ce variola umană fusese 
eradicată datorită vaccinului.

Organizația Mondială a Sănătății afirmă 
că „prezentarea clinică este similară 
cu cea observată la pacienții cu variolă 
anterior, dar mai puțin severă”. Incubația 
bolii poate varia de la 5 la 21 de zile. În 
general benign, cel mai adesea se vinde-
că spontan, după 2 până la 3 săptămâni.
În prima fază, numită „invazivă”, 
distingem:
 febră (1 până la 3 zile),
 dureri de cap severe,
 glande umflate,
 dureri de spate și musculare,
 lipsa de energie,

Urmează apoi o a doua perioadă, carac-
terizată prin apariția unei erupții cuta-
nate (pe față, mai întâi, apoi pe restul 
corpului). „Evoluează în aproximativ 
zece zile de la maculo-papule (leziuni 
de bază aplatizată) la vezicule (mici ve-
zicule pline de lichid), apoi pustule și în 
final cruste”, precizează OMS.

Ce să faci în caz de simptome?
Dacă apar simptome (febră și erupție cu-
tanată cu vezicule), contactați medical 
de familie. Este recomandat să vă izolați 

în timp ce așteptați sfatul medicului și să 
evitați contactul cu alte persoane.

Cum se transmite virusul?
Variola maimuței este transmisă la om, 
în principal, prin contactul cu animale 
sălbatice. Rozătoarele africane și pri-
matele non-umane (cum ar fi maimu-
țele) pot adăposti virusul și pot infecta 
oamenii, precizează Agenția Americană 
pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Transmiterea secundară (de la om la 
om) rămâne limitată. Este adesea re-
zultatul contactului direct și apropiat 
cu secrețiile infectate din tractul respi-
rator (salivă, strănut, pulverizare etc.), 
leziuni ale pielii sau mucoase ale unei 
persoane bolnave. De asemenea, cineva 
poate fi contaminat „indirect”, prin con-
tactul cu obiecte contaminate recent cu 
fluide biologice, sau materiale proveni-
te din leziunile pacientului (lenjerie de 
pat, îmbrăcăminte, vase etc.).

Care este tratamentul pentru vario-
la maimuței?
Nu există un tratament specific pentru 
variola maimuțelor. Managementul este 
deci esențial simptomatic (are ca scop 
ameliorarea simptomelor) cu prescri-
erea de paracetamol, antihistaminice, 
antibiotice (în caz de infecție). Pacienții 
se recuperează în general spontan, în 
două-trei săptămâni.

În ianuarie 2022, un medicament numit 
Tecovirimat a fost aprobat de Agenția 
Europeană a Medicamentului (EMA) și 

sănătate

VARIOLA MAIMUȚEI,  
TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII  
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s-a dovedit „eficient în reducerea mor-
talității cauzate de variola maimuței și 
variola bovină, pe baza studiilor efec-
tuate pe animale”. Acest medicament 
deține în prezent autorizație de introdu-
cere pe piață numai pentru circumstan-
țe excepționale. 

După cum a declarat EMA, „nu a fost 
posibil să se obțină informații comple-
te despre Tecovimat din cauza rarității 
acestor boli. Agenția va analiza orice in-
formații noi care vor deveni disponibile 
și, dacă este cazul, va actualiza această 
prezentare generală”.

Există un vaccin? Pentru cine ? În ce 
țări?
Deși nu există încă un vaccin împotriva 
variolei maimuțelor, vaccinarea îm-
potriva variolei umane este eficientă 

împotriva formei transmise de maimuțe: 
aproximativ 85% eficacitate, conform 
Institutului Pasteur din Franța.

Infecția cu variola maimuței: poți 
muri din cauza ei?
Rata de mortalitate în focarele de vario-
la maimuței este de 1-10%, dar cu îngri-
jire adecvată, majoritatea pacienților se 
recuperează, spune OMS.
Iar Santé Publique France adaugă: 
"boala este mai gravă la copii și la 
persoanele imunodeprimate. Se poate 
complica prin suprainfecția leziunilor 
cutanate sau leziuni respiratorii, diges-
tive sau oftalmologice sau neurologice". 
Însă, în această etapă, cazurile raporta-
te în Europa sunt în mare parte ușoare 
și nu există decese raportate.

Sursa: santemagazine.fr
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Având o vechime de peste 25 de ani în 
producția de bijuterii din metale pre-
țioase, firma Coriolan deschide cel 

de-al cincilea magazin într-unul dintre cele 
mai cunoscute centre comerciale din Româ-
nia, Palas Mall din Iași. Această decizie de 
expansiune vine ca rezultat al evoluției com-
paniei din ultimii cinci ani. 

Începând cu anul 2017 și până în 2020, Co-
riolan a primit finanțare prin Programul Ope-
rațional Regional 2014 – 2022. Investițiile au 
vizat dezvoltarea producției prin echipamente, 
noi linii de producție, modernizare și progra-
me informatice specifice. Valoarea totală a 
proiectului a fost de 6 323 693,89 lei, din care 
valoarea eligibilă a fost de 5 310 211,45 lei.

Bijuteriile Coriolan sunt disponibile în Ro-
mânia, în magazinele proprii din Iași și Bu-
curești, dar și într-o rețea de peste 100 de 

redistribuitori. O dată cu dezvoltarea liniei 
de producție, s-a decis la nivelul conducerii 
că este momentul să pășească și pe piața 
internațională – în primă fază cu participa-
rea la VicenzaOro. Așadar, în 2019, Coriolan 
a devenit primul producător de bijuterii cu 
capital 100% românesc care a participat ca 
expozant în cadrul VicenzaOro. 

VicenzaOro este cel mai mare târg de bijuterii 
din Europa, locul în care se întâlnesc cei mai 
importanți jucători din lumea aurului și a bi-
juteriilor. Acest târg stabilește trendurile în 
materie de stil și design pentru bijuterii.

Anul 2020 a adus noi investiții și o expansi-
une în ceea ce privește sediul de producție 
Coriolan. Vechiul sediu de producție nu mai 
corespundea cu nivelul și ritmul de dezvolta-
re ale companiei. În plină stare de urgență, 
la începutul pandemiei, Coriolan s-a mutat 

Coriolan deschide un nou 
magazin în Palas Mall

nou în Iași



într-un nou sediu de producție, astfel efici-
entizând pauza forțată cauzată de pandemie.
Directorul companiei, Dl. Ing. Aurel Mân-
zățeanu, a fost prezent și a coordonat toate 
echipele de constructori, instalatori și elec-
tricieni implicate în proiect, din dorința de a 
oferi Fărurarilor de Fericire condiții de muncă 
de care să fie mândri.

“Am vrut ca ei să vină cu drag la serviciu. 
Acest aspect este foarte important, deoarece 
știm că ei își transpun sufletul în bijuteriile pe 
care le lucrează, iar starea lor de spirit este 
foarte importantă.”

Dacă producția Coriolan a avut parte de o 
nouă casă, anul 2021 a reprezentat o piatră 
de hotar pentru magazinul online Coriolan și 
anume lansarea noului site www.coriolan.ro .
Scopul principal al noii interfețe a fost să 
ofere iubitorilor de bijuterii din România, și nu 
numai, o experiență mai intuitivă. Magazinul 
online Coriolan are un aspect fresh, o navi-
gare îmbunătățită și o serie de funcții care 
oferă o experiență general de impact, atât pe 
desktop, cât și pe mobil sau tabletă. 

Elementul de noutate a fost adus de faptul 
că permite achiziționarea verighetelor online, 
platforma având în spate un concept com-
plex de estimare a gramajului verighetelor 
și a prețului de vânzare. Totodată, noul ma-
gazin online Coriolan a urmărit și prezența 

internațională a brandului, bijuteriile produ-
cătorului roman putând fi comandate și livra-
te în orice țară din Uniunea Europeană.

Design-ul noului magazin Coriolan din Palas 
Mall a fost realizat de către Studio Edda – Is-
tanbul, un studio multi-disciplinar care oferă 
servicii complementare din domeniile arhi-
tectură, design interior, visual editing, creativ 
consulting, brand experience design.
Locația Coriolan propune o experiență spe-
cială, care să rămână bine întipărită în me-
moria vizitatorilor. Conceptul care stă la baza 
magazinului nu a inclus doar elementele 
arhitecturale și de design interior, ci a fost 
extins și asupra muzicii care este redată în 
locație, parfumul care întâmpină vizitatorii și 
ținuta consilierilor Coriolan. 

Noul magazine Coriolan din Palas Mall este 
deschis vizitatorilor începând cu data de 24 
iunie 2022, oferind o gamă largă de bijuterii 
cu pietre prețioase, inele de logodnă și veri-
ghete. Selecția de piese a fost atent realizată, 
pentru a oferi celor care trec pragul magazi-
nului bijuterii de calitate superioară, realizate 
în România. 
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