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Hiperdia dispune de cele mai avansate tehnologii 
pentru diagnosticul afecţiunilor sânului.
Cancerul mamar este o afecţiune gravǎ care 

alarmeazǎ milioane de femei de pe întreg globul. Statisticile 
demonstreazǎ că anual sunt diagnosticate câteva sute de mii 
de cazuri noi. În România se înregistrează în fiecare an 6000 
de cazuri noi, iar rata de supravieţuire este de 50% deoarece 
femeile noastre se prezintǎ la medic în faze avansate ale bolii, 
când tratamentele dau rezultate slabe. În multe ţǎri din Eu-
ropa femeile beneficiazǎ de ample campanii de educaţie şi 
formare şi de programe de screening, adicǎ control periodic, 
ceea ce face ca procentul de supravieţuire pentru femeile care 
fac aceastǎ boalǎ sǎ ajungǎ la 90%.
Un gest simplu pe care toate femeile sunt datoare sǎ-l facǎ 
periodic este autopalparea sânilor pentru depistarea nodulilor 
mamari. Autoexaminarea lunarǎ este importantǎ pentru fa-
miliarizarea femeii cu aspectul normal şi consistenţa sânilor. 
Este indicat ca examenul sǎ se facǎ aproximativ în aceeaşi zi 
a  fiecǎrei luni. Dacǎ femeia este în perioada menstruaţiei, e-
xaminarea se face în ultima zi a menstruaţiei, când sânii sunt 
mai puţin sensibili la palpare şi mai puţin tumefiaţi. În caz de 
sarcinǎ sau menopauzǎ, femeia trebuie sǎ stabileascǎ o zi (de 

ex. prima zi din lunǎ ), în care va face examinarea. Inspecţia 
sânilor se face în faţa oglinzii cu mâinile pe lângǎ corp, 
urmǎrind aspectul simetric al sânilor, eventuale modificǎri, 
deformǎri ale conturului, poziţia şi aspectul mamelonului, 
aspectul tegumentului. Apoi cu un braţ ridicat pe cap, cu 
mâna liberǎ se palpeazǎ cu uşoarǎ presiune sânul contralate-
ral, începând din regiunile externe spre mamelon. Este im-
portant sǎ se palpeze tot sânul şi regiunea axilarǎ bilateral. 
Examinarea se poate repeta şi în poziţia culcat, efectuând 
mişcari de palpare a sânului şi a regiunii axilare.

 continuare în pagina 7

Mamografia – cea mai eficientă metodă de 
prevenire a cancerului mamar
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Masajul cu pietre calde este un remediu antic de vindecare, cu originea în India 
şi China. Practica veche de peste 2000 de ani începe să fie cunoscută şi în Româ-
nia pentru virtuţile sale curative. Prin masajul cu pietre calde, presopunctură şi 
aromaterapie se realizează premisele unei şedinţe de masaj de relaxare, cu bene-
ficii în ameliorarea durerilor de cap, durerilor musculare, artrozei şi artritei, du-
rerilor articulare şi reumatice, fibriomialgiei, afecţiunilor dureroase ale coloanei, 
tulburărilor circulaţiei periferice, stărilor de anxietate, depresie, stres şi insomnie. 
� Cabinetul��Armonia,�Braşov�-�Masaj,�terapie,�ceai
� Informaţii�şi�programări:�0720.10.00.18

Leac în vreme de iarnă lungă
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Ce este acela un tratament endodontic? 
(Tratament de canal)
Pentru a înţelege mai bine ce este acela un 

tratament endodontic şi la ce foloseşte, este nece-
sar să ştim câte ceva despre anatomia unui dinte. 
Dintele sănătos este compus din mai multe straturi. 
Stratul exterior este compus dintr-o structură dură, 
numită smalţ. Smalţul este susţinut la interior de un 
strat numit dentină, ce are în centru un ţesut moale 
numit pulpă dentară. Pulpa dentară conţine vase de 
sânge, nervi şi ţesut conjunctiv, ce sunt responsabile 
de formarea dintelui în cursul erupţiei lui pe arcadă. 
Pulpa dintelui primeşte toate substanţele necesare 
unei dezvoltări normale prin vasele de sânge ce intră 
în dinte pe la vârful rădăcinii. După ce dintele şi-a 
încheiat formarea şi ţesutul pulpar şi-a încheiat rolul. 
Asta înseamnă că la nevoie putem să scoatem pulpa 

(nervul) unui dinte fără ca el să fie afectat în vreun 
fel. Această manevră terapeutică poartă numele de 
tratament endodontic (tratament de canal).
De ce am nevoie de un tratament endodontic?
Tratamentul endodontic este necesar atunci când 
pulpa dentară se inflamează sau se infectează de obi-
cei datorită unei carii profunde, a unor obturaţii coro-
nare (plombe) întinse, fracturi sau fisuri în smalţ, sau 
ca urmare a unor traumatisme suferite de dinte. În 
cazul în care nu se intervine la timp, durerile se pot 
agrava, mergându-se până la formarea de abcese.
În momentul în care se decide că este nevoie 
de tratament endodontic la acel dinte, medicul 
dumneavoastră dentist sau medicul cu practică 
limitată la endodonţie înlătură pulpa inflamată/
infectată, curăţând şi conformând canalele radicu-
lare, apoi obturează etanş canalele curăţate.

  

 
 
 

ECHIPA�ESDENT,�str.�Carpaţilor�nr.39
� tel.:�0368�808�111;��www.esdent.eu
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Tratamentul endodontic 1

Oferta noastră constă în menţinerea 
printr-o procedură de masaj spe-
cial terapeutic a bunăstării fizice 

a angajaţilor Dumneavoastră cât şi pen-
tru membrii conducerii firmei Dumneavoastră. 
Starea fizică, în general, este afectată şi de 
stres, care este o stare secundară în timpul 
coordonării activităţilor zilnice şi care con-
duce  la o încordarea totală a fizicului uman. 
Prin angajatul nostru profesionist, avem posibili-
tatea să vă ajutăm în eliminarea acestor încordări 
fizice, prin procedura masajului special terapeutic, 
care se poate efectua operativ în timp de 10 - 15 
minute/ocazie/angajat la postul – locul de muncă, 
fără să deranjeze nici derularea muncii, nici clienţii 
Dumneavoastră, cu care aveţi contact zi de zi.  
Desfăşurarea acestei activităţi se va organiza fără 
să afectăm funcţionarea firmei Dumneavoastră şi 
acordând  o deosebită importanţă codului etic pro-
fesional.
Serviciul nostru  poate fi oferit angajaţilor  
Dumneavoastră, din partea firmei, ca o  recompensă 
pentru aceştia, ca pachete cu caracter stimulativ 
anumitor categorii de salariaţi, sau ca bonusuri în 
funcţie de rezultatele obţinute de aceştia în acti-
vitatea lor, şi/sau pentru creşterea performanţelor 
personale şi indirect a activităţilor angajatoru-
lui, ca servicii de tratament, servicii de relaxare, 
servicii de întreţinere corporală şi de eliminare a 
stresului acumulat ca urmare a activităţilor suresci-
tante desfăşurate de angajaţi în cadrul unităţii an-
gajatorului. Deasemenea, aceste cheltuieli sunt 
deductibile fiscal în limita unei cote de până la 
2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salari-
ile personalului (fondul de salarii), conform pre-
vederilor art. 21 alin. 3 lit. C din Codul Fiscal.  
Totodată serviciile noastre pot fi efectuate şi cu 
titlu de servicii pentru prevenirea accidentelor 
de muncă şi a bolilor profesionale, în cazurile în 
care specificul activităţii desfăşurate de angajaţi 

se încadrează în domeniile pentru care se impune 
respectarea normelor de protecţie a muncii, stabili-
te conform legislaţiei în materie. Aceste tipuri de 
cheltuieli ale angajatorului sunt deducutibile inte-
gral  conform art. 21 alin. 2 lit. B din Codul Fiscal.  
 
Masajul se efectuează la postul/locul de muncă. 
Angajatul este masat în ţinuta de serviciu 
pe toată masa musculară cervicală şi braţe.  
Efectul masajului este de îmbunătăţire a circulaţiei 
sanguine, de relaxare şi ameliorare a durerii. 
Preţul masajului birotic este de 7RON/10-15 
min. pe şedinţă. 
 
Vă oferim un pachet promoţional:
PACHETUL STAR include 10 şedinţe de 
masaj birotic terapeutic la preţul de 65RON 
PACHETUL SUPER include 20 şedinte de 

masaj birotic terapeutic la preţul de 120 RON 
PACHETUL DIAMOND include 30 şedinţe de 
masaj birotic terapeutic la preţul de 150 RON.
 
La Centrul Medical de Vest vă putem oferi şi 
următoarele servicii medicale: 
Masaj terapeutic   50min 25 RON 
Masaj de relaxare 50min 25 RON 
Masaj de drenaj limfatic 50min 25 RON 
Masaj de relaxare parţial 30min 15 RON 

Servicii medicale de fizioterapie şi recuperare 
medicală, servicii medicale de specialitate şi anali-
ze de laborator.
 
� Centrul�Medical�de�Vest,�cal.�Făgăraşului�nr.7
� tel.:�0268�411�495�
� www.cmvest.ro

… pentru Firma Dumneavoastră, pentru angajaţii 
Dumneavoastră 
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Este cunoscut din Antichitate faptul că 
vremea şi schimbările de temperatură 
influenţează organismul uman. Principalii 

factori meteorologici sunt: umiditatea aerului, 
curenţii de aer, presiunea atmosferică şi radiaţiile. 
Aceştia produc modificări ale mediului la care or-
ganismul se adaptează prin diverse procese fizio-
logice, dar uneori determină simptome sau agrava-
rea unor boli.
Ce se poate întâmpla în sezonul rece?
• creşterea numărului de afecţiuni din mai multe 
motive: instabilitatea vremii, intrarea în colectivi-
tate (începerea anului şcolar), scăderea rezistenţei 
la nivelul căilor respiratorii superioare, secundară 
scăderii temperaturii;
• agravarea bolilor cardiovasculare (cardiopa-
tia ischemică, hipertensiunea arterială), creşterea 
frecvenţei accidentelor vasculare cerebrale;
• bolile reumatice sunt meteorosensibile, vremea 
înnorată şi temperaturile scăzute producând exa-
cerbarea durerilor;
• durerile la nivelul cicatricelor postoperatorii se 
accentuează la schimbările de temperatură;
• bolile psihice se agravează în sezonul rece: crizele 
de comiţialitate sunt mai frecvente, iar persoanele cu 
labilitate psihoemoţională crescută reacţionează la 
schimbările de temperatură prin iritabilitate, creşterea 
anxietăţii, uneori somnolenţă, cefalee, scăderea 
capacităţii de concentrare la locul de muncă;
• leziuni tisulare produse prin îngheţ - pot apărea în 
condiţiile expunerii prelungite la temperaturi scăzute, 
mai ales dacă se asociază cu umiditate crescută.

Ce vă putem recomanda pentru sezonul rece:
• îmbrăcăminte adecvată evitând însă supraîncălzirea 
organismului;
• protejarea extremităţilor prin purtarea de mănuşi, 
şosete, căciuli, care trebuie menţinute uscate cât 
mai mult timp;
• evitarea trecerii în mod brusc din încăperile 
supraîncălzite la temperaturile foarte scăzute din 
mediu;
• bolnavii coronarieni şi cei cu probleme respirato-
rii (bronşită cronică, astm bronşic, insuficienţă res-
piratorie) trebuie să evite părăsirea domiciliului la 
temperaturi sub 0 grade;

• pentru persoanele vârstnice se recomandă să poar-
te încălţăminte cu tălpi comode, groase, antidera-
pante, pentru a evita căderile;
• tratamentul faringitelor acute este bine să fie doar 
simptomatic (algocalmin, paracetamol); nu este in-
dicat tratamentul antibiotic fără a consulta medicul;
• la persoanele vârstnice sau cu probleme respira-
torii se recomandă efectuarea vaccinurilor gripal şi 
pneumococic.

Dr.�Marilena�Constantin�
Medic�primar�-�Medicină�generală

preluat�de�pe�www.cdt-babes.ro

Cum îţi întăreşti sistemul imunitar în  
sezonul rece?

Cercetările recente indică faptul că majoritatea 
afecţiunilor civilizaţiei – boli ale sistemului 
osos, cum ar fi osteoporoza, ale sistemului car-

diovascular, culminând cu infarctul, afecţiuni metaboli-
ce, diabet şi mergând până la cel mai extins şi agresiv 
flagel, cancerul – sunt provocate de nivelul scăzut de 
antioxidanţi şi de nivelul ridicat de radicali liberi. Acest 
dezechilibru este produs de poluarea cotidiană, de nive-
lul ridicat de stres şi de alimentaţia necorespunzătoare.
     Nivelul de protecţie al organismului în faţa radi-
calilor liberi se poate afla prin măsurarea nivelului de 
antioxidanţi existenţi în corp, cu ajutorul unui instru-
ment numit scaner biofotonic. Evaluarea se face în 
doar trei minute, spre deosebire de celelalte metode 
existente (prin piele, sânge şi retină) şi reprezintă o 
metodă neinvazivă, rapidă şi convenabilă pentru a vă 
determina statusul antioxidativ – SCS.
După ce aflaţi SCS, este momentul să-l corectaţi.
Antioxidanţii pot face diferenţa dintre viaţă şi 
moarte, pot determina repeziciunea şi modul în 

care îmbătrânim. Cu cât mai mult vom întelege şi 
aprecia rolul profund pe care îl joacă ei pentru a ne 
menţine sănătoşi şi fericiţi. Rolul lor în organismul 
uman este miraculos. Mulţumită noii întelegeri a 
antioxidanţilor şi a rolului reţelei de antioxidanţi, 
putem nu doar să trăim mai mult, ci şi să trăim bine, 
în organisme sănătoase, puternice şi viguroase, cu 
minţi vii şi memorie intactă. Nu vorbesc despre cum 
să adăugăm doar nişte ani la viaţa noastră; eu vor-
besc despre cum să adăugăm viaţa la anii noştri.
Acum ştim că soluţia pentru prevenirea bolilor şi prelun-
girea vieţii este la fel de simplă ca şi păstrarea nivelului 
corect şi al combinaţiei antioxidanţilor din organismul 
nostru. Numesc aceasta avantajul antioxidant şi vă voi 
arăta cum vă va ajuta să atingeţi o viaţă lungă şi o sănătate 
optimă. Începeţi prin a mânca corect, faceţi exerciţii 
fizice adecvate şi eliminaţi obiceiurile nesănătoase.  
Apoi, consumaţi suplimentele care pot oferi organis-
mului dvs.o nutriţie antioxidantă complexă. Folosiţi 
suplimente certificate, bazate pe ştiinţă, ce pot asi-

gura nivele optime de vitamine şi minerale. Băutura 
frumuseţii perfecte -G3- un amestec de lipocaroteni şi 
vitamina C, un suc validat de ştiinţă în ceea ce priveşte 
reîntinerirea celulară şi susţinerea imunităţii organis-
mului, el este considerat o băutură anti-îmbătrânire 
ce hrăneşte membranele celulare şi contribuie şi la 
formarea colagenului din piele. Stilul de viaţă actual 
ne solicită organismul, de aceea pentru a putea ţine 
pasul cu rutina zilnică asiguraţi-vă că aveţi soluţii 
viabile la solicitările vieţii de zi cu zi.
    Nu lăsaţi garda jos! În acest moment vă putem 
oferi o abordare completă, holistică în ceea ce 
priveşte starea de sănătate, vitalitate şi soluţii anti-
îmbătrânire..

Adriana�BLAJ,�Medic�specialist�MF
Competenţă�homeopatie;�Terapie�antioxidativă�

Str.�Hărmanului�50�sc.B�et.1�ap.5
tel.:�0268�325�500�mobil:�0745�589�719

email:�ascclinic@gmail.com
www.asc-wellness-clinic.ro

Tine-ţi sănătatea sub control!
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Ce este cardul „Pentru că Sănătatea 
contează”:?
- Este un card cu care beneficiaţi de re-

duceri în locaţiile partenere listate în Anuarul 
Sănătăţii, indiferent de specializarea medicală: 
centre medicale, laboratoare de analiză medicală, 
farmacii, cabinete de stomatologie, optică, derma-
tologie, diabet-boli nutriţie, ortopedie, ginecologie, 
homeopatie, psihologie, medicina muncii, ORL, 
pediatrie, centre de înfrumuseţare, centre de relax-
are, etc.
- Posesorul cardului are o fişă electronică, ce cu-
prinde informaţiile şi antecedentele sale medicale. 
Datele de pe card vor putea fi consultate online, 
astfel încât orice unitate medicală parteneră poate 
cunoaşte în timp real traseul medical al pacientului. 
 
Prin intermediul lui:
- posesorul cardului  beneficiază de REDUCERI 
între 5% şi 50% la serviciile prestate de cabinetele 
medicale şi centrele de înfrumuseţare sau relaxare, 

reduceri menţionate în spaţiul grafic din Anuarul 
Sănătăţii.

Cum poţi intra în posesia cardului pentru re-
duceri la serviciile de sănătate private „Pentru 
că Sănătatea contează?”
    Solicită cabinetelor medicale partenere sau me-
dicului tău de familie formularele de emitere a 
cardurilor, formulare care ulterior vor fi ridicate de 
reprezentanţii Anuarului Sănătăţii. 
Costul cardului este de 80 Ron/an şi se va achita de 
către fiecare beneficiar, ramburs la primirea aces-
tuia.

Gazeta Medicală
Stimate pacient,
- Cunoşti adresa clinicii nou deschise din Braşov?
- Ştii de ce servicii de sănătate  poţi beneficia luna 
aceasta, economisind cu până la 50%?
- Ai aflat de aparatele performante care fac mult 
mai uşoară şi plăcută consultaţia care până acum îţi 

dădea bătăi de cap?
 
Pentru toate acestea şi pentru multe alte 
informaţii utile, am realizat Gazeta Medicală. 
Este o publicaţie lunară, specializată pe do-
meniul sănătăţii, distribuită gratuit tuturor 
posesorilor de carduri „Pentru că Sănătatea 
Contează”, partenerilor listaţi în Anuar şi medi-
cilor de familie. Prin intermediul acesteia: 
- vom informa despre promoţiile şi ofertele 
partenerilor noştri 
- vom menţiona noutăţile din domeniul medical 
(aparatura performantă, eficienţa tratamente-
lor nou aduse pe piaţa noastră, clinici moderne, 
reducerile de care beneficiaţi lunar, etc)
- vom menţiona ofertele de muncă din domeniul 
medical 
- vom publica articole care tratează subiecte de 
interes general sau specific, vis a vis de probleme 
medicale, scrise sau avizate de cei din domeniu.

Partener media
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Cardul „Pentru că sănătatea contează”  
şi Gazeta Medicală

Toate drepturile asupra publicaţiei aparţin  
S.C. REDUCERI MEDICALE S.R.L. Braşov. Redacţia nu 
îşi asumă responsabilitatea pentru modificările survenite 
ulterior. Reproducerea parţială sau totală a structurii şi a 
textelor se poate face doar cu acordul scris al editorului.

Editor: S.C. REDUCERI MEDICALE S.R.L. 
str. Griviţei nr. 90, bl. 12, sc. A, ap. 2; 

 Tel.: 0732 673 982
 office@anuarul-sanatatii.ro; www.anuarul-sanatatii.ro
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Începând cu luna februarie Clinica Depil-
fin şi-a extins activitatea, oferind cele mai 
eficiente metode de remodelare corporală. 

Radiofrecvenţa uni, bi şi tripolară, cavitaţie şi 
vacuum. Atât pentru faţă cât şi pentru corp, pen-
tru bărbaţi şi femei. Puteţi să scăpaţi de inesteticele 
depuneri de grăsime localizate, celulită, riduri şi 
chiar vergeturi. Am selectat metodele de slăbire cu 
cele mai bune rezultate la nivel mondial în acest 
moment şi am păstrat aceeaşi calitate Depilfin. Mai 
jos puteţi citi o scurtă descriere a fiecăreia dintre 
cele 3 metode şi vă invităm oricând la o consultaţie 
care este gratuită pentru a fi cât mai bine informaţi 
atunci când decideţi să apelaţi la un serviciu care vă 
va schimba radical calitatea vieţii. Toate metodele 
sunt complet nedureroase şi neinvazive.
Radiofrecvenţa: se produce o încălzire profundă 
a pielii şi al ţesutului gras subcutanat care con-
duce la o contracţie imediată a colagenului pielii, 
ducând la un efect lifting şi tensor. Totodată se 
îmbunătăţeşte circulaţia, favorizează drenajul lim-
fatic şi se stimulează sinteza noului colagen.
Vacuum: stimulează vascularizarea şi eliminarea 
toxinelor. Accelerează schimburile intercelulare şi 
mobilizează „gelul conjunctiv” pentru a îl readuce 
la starea lui naturală. Favorizează buna funcţionare 
a sistemelor venos şi limfatic. Modelează corpul 
pentru reducerea volumului şi stimulează lipoliza.
Cavitaţia: o alternativă nechirurgicală de remod-
elare corporală a liposucţiei tradiţionale. Se numeşte 
cavitaţie  producerea unui vid în care se formează 
bule de vapori sau gaze. Aceste bule pot fi stabile, 

în creştere sau în colapsare (implozie), producând o 
acţiune mecanică asupra ţesutului adipos, distrugân-
du-l într-o formă neinvazivă şi nedureroasă. Datorită 
ultrasunetului depozitele de grăsime se sparg şi se 
transformă în subtanţă lichidă (diglicerite) uşor de 
eliminat prin sistemul limfatic şi căile urinare. 

 Fii�sexy�şi�rămâi�aşa!

Clinica�Depilfin,�Braşov,�
Str.�Michael�Weiss�nr.26�

info@depilfin.ro;�www.depilfin.ro
0733�008�472

De la epilare definitivă la remodelare corporală
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Dermatologia este o ramură a medicinei care 
se ocupă de piele şi bolile sale. Dermato-
logia urmăreşte explicarea, diagnosticarea, 

tratarea bolilor de piele necontagioase şi contagioase 
(infecţioase). Dermatologia acoperă şi domeniul bo-
lilor venerice (care se transmit pe cale sexuală). Un 
dermatolog are grijă atât de bolile pielii, în sensul cel 
mai larg, cât şi de unele probleme estetice ale pielii, 
scalpului, părului şi unghiilor. Pielea este un organ 
viu care constituie învelişul corpului. Funcţia pielii 
este de a asigura o protecţie împotriva agenţilor 
chimici şi fizici, întărită prin acţiunea keratinei şi a 
melaninei. Ea joacă un rol senzorial mulţumită re-
ceptorilor nervoşi microscopici, sensibili la pipăit, 
durere şi temperatură. Pielea mai intervine şi în 
termoreglare (menţinerea unei temperaturi interne 
constante) prin dilatarea vaselor sangvine cutanate 
şi prin evaporarea sudorii, ceea ce permite evacuarea 
unui exces de căldură. Din  structura pielii  fac parte 
şi numeroase glande:  sudoripare - secretă sudoarea; 
sebacee - secretă sebumul sau grăsimea pielii ce 
formează o peliculă protectoare la suprafaţa pielii şi 
părului.
Pentru a proteja pielea, pentru ai păstra aspectul sănătos 
şi pentru ai menţine funcţiile în stare bună este necesar 
de a cunoaşte şi de a respecta unele reguli:
• Tenul trebuie curăţat zilnic de 2 ori pe zi cu produse 
(demachiant, săpun, gel) adecvate tipului de ten. De-
seori un ten gras, dar deshidratat este confundat cu 
tenul uscat. Folosirea cosmeticelor pentru ten uscat 

pe un ten gras poate agrava problemele existente.
• Părul trebuie spălat ori de cate ori este nevoie. 
Este greşită regula că părul se spală doar o dată pe 
săptămână. Ne putem spăla şi zilnic părul dacă acest 
lucru este necesar, cu condiţia să folosim şampoane 
adecvate.
• Trebuie să ne ferim pielea de acţiunea nocivă a ra-
zelor UV. Este bine stiut că razele UV pot provocă 
arsuri la nivelul pielii, dar de departe cea mai temută 
complicaţie este apariţia cancerului de piele. De 
aceea persoanele care au avut sau au în familie rude 
cunoscute cu cancer de piele (melanom) trebuie să 
evite expunerea la soare, să folosească creme de 
protecţie solară şi să consulte un medic dermatolog 
penru a evalua riscurile. Nu trebuie neglijaţi nici ne-
vii melanocitari (aluniţele). Este obligatorie inspecţia 
periodică a acestora (evaluare cu ochiul liber) pentru 
o observa din timp eventualele transformări. Nevii 
expuşi la traumatisme, arsuri solare, cei care suferă 
transformări de culoare, dimensiune şi aspect pot 
fi evaluaţi de către medicul dermatolog cu ajutorul 
dermatoscopului. Dermatoscopul este un aparat (un 
fel de lupă) cu care se pot evalua caracterele cancer-
igene ale aluniţelor şi necesitatea exciziei acestora. 
Pentru nevii „problemă” dermatoscopia este obliga-
torie odată la 6 luni.
• Pentru orice problemă cu pielea este indicat să 
cerem sfatul unui medic dermatolog. Nu trebuie să 
ne autotratăm fără cunoştinţă de cauză şi, impor-
tant de reţinut, nu toate petele roşii, petele maronii, 

coşurile şi bubiţele de pe faţă şi corp se tratează la 
cosmetică. Să nu ne lăsăm influienţaţi de reclamele 
de la televizor sau din reviste. Nu toate produsele 
cosmetice sunt bune, unele din ele sunt chiar iritante. 
Un produs cosmetic nu se alege după culoare, miros 
sau aspectul ambalajului. Dermatologul poate indica 
produsele cosmetice corespunzătoare tipului de ten/
piele şi este cel care poate institui un tratament adec-
vat în cazul bolilor de piele. 

� ro.wikipedia.org

Ce este dermatologia?

La standarde noi de lucru, cu o tehnologie 
înaltă, ASOCIAŢIA STOMATOLOGICĂ 
DIACONU CORESI vă oferă următoarele 
servicii: MEDICINĂ DENTARĂ 
(endodonţie, protetică, parodontologie, 
pedodonţie), ORTODONŢIE, TEHNICĂ 
DENTARĂ, RADIOLOGIE (dentară, 
de sinus maxilar, articulaţie temporo-
mandibulară, cefalometrie faţă şi profil).
Dr. Ana Cursaru - 0724 281 203
Dr. Pop Alin - 0722 218 703

Dr. Nicolau Andrada - 0744 686 198
Dr. Gămulescu Alina - 0721 712 533
Dr. Rx Group - 0728 936 566
Dr. Penciu Adriana - 0722 232 778
Dr. Roşianu Carmen - 0723 037 990
Dr. Tâmpa Vasile - 0723 665 553
Dr. Oancea Anca Măriuca - 0722 570 272
Dr. Idriceanu Corina - 0723 595 004
Dr. Bugiu Marina - 0745 263 240
Dr. Cursaru Mariana - 0723 410 950
Dr. Berariu Mariana - 0744 503 583

Dr. Moaşa Lucia - 0721 058 963
Dr. Dărămuş Laura - 0744 298 132
Dr. Cârstea (Hohotă) Jana - Mariana - 0722 361 465
Dr. Macaveiu Ana - 0745 017 343
Dr. Nossa Daniela - 0268 477 199
Dr. Banu Monica - 0268 477 199
Dr. Radu Leluţiu Lucia - 0744 193 244
Dr. Elena Simina - 0728 887 212
 PRETURI�ACCESIBILE!
 Adresa:�Str.�Diaconu�Coresi�nr�1

Braşov�-�România

Asociaţia Stomatologică Diaconu Coresi

Dr. Coman Monica - 0745 750 772
Dr. David Suzana - 0729 936 369 
Dr. Dobos Mariana - 0727 474 204
Dr. Dobrescu Iulia - 0721 171 614
Dr. Farmache Mihaela - 0742 087 737
Dr. Filipescu Mircea - 0740 306 269
Dr. Georgescu Corina - 0723 223 889
Dr. Hâncu Carmen - 0722 215 180
Dr. Holinca Eva - 0726 195 206
Dr. Jurău Jeanetta - 0735 213 456

Dr. Lincariu Florentina - 0745 143 221
Dr. Mihai Claudia - 0745 473 329
Dr. Nemeth Nicolae - 0729 859 086
Dr. Nica Mihaela - 0723 702 507
Dr. Radu Doina - Radiologie - 0724 332 464 
Dr. Rossi Claudiu Luigi - 0740 148 606
Dr. Suciu Greta - 0744 269 929
Dr. Todea Silvia - 0742 150 889
 Adresa:�Str.�Cometei�nr.�1

Braşov�-�România

Asociaţia Stomatologică Astra
medicină dentară, tehnică dentară, radiologie dentară, 

servicii de calitate la preţuri accesibile
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În cazul în care în urma autopalpǎrii sânului femeia 
descoperǎ:

-     o asimetrie de formǎ şi dimensiune;
-     modificǎri tegumentare: cum sunt îngroşarea, roşeaţa, 
retracţia tegumentarǎ
-     retracţie mamelonarǎ
-     noduli axilari,
se impune efectuare de urgenţǎ a unei mamografii.
Femeile trebuie sǎ ştie cǎ majoritatea nodulilor palpabili, 
aproximativ 80% sunt benigni. Nu orice nodul palpat în 
sân înseamnǎ cancer, dar un nodul palpabil este deja un 
nodul care a evoluat şi a progresat destul de mult.
Mamografia digitală – efectuată şi la Braşov, în clinica 
Hiperdia - este metoda prin care un nodul este diagnosticat 
cu aproximativ 2 ani înainte ca el să poatǎ fi detectat prin pal-
parea sânului, de  aici importanţa ca orice femeie după vârsta 
de 40 de ani sǎ-şi facǎ anual o mamografie. Este foarte impor-
tant de ştiut cǎ prin mamografii efectuate periodic, anual, un 
cancer poate fi depistat în faze precoce de evoluţie, când are 
dimensiuni sub 1 cm. În aceastǎ etapǎ a bolii cancerul poate fi 
tratat complet prin extirparea chirurgicalǎ a nodulului şi a unei 
zone de siguranţâ în jurul nodului; în aceastǎ fazǎ intervenţia 
chirurgicalǎ nu este mutilantǎ; forma, aspectul şi simetria 
sânilor este conservatǎ.
Pentru că examenul clinic al sânilor efectuat prin autopal-
pare sau de cǎtre medici nu reuşeşte sǎ depisteze boala în 
fazǎ precoce de evoluţie, în prezent se considerǎ cǎ fiecare 
femeie dupǎ vârsta de 40 de ani este obligatǎ sǎ-şi facǎ 
anual un control prin mamografie. Prin mamografie o 
tumorǎ este depistatǎ cu aproximativ 2 ani înainte ca ea sǎ 
fie depistatǎ prin palpare.
Mamografia este o examinare modernǎ a sânului realizatǎ cu 
ajutorul unui echipament special numit mamograf şi constǎ în 

obţinerea pe filmele radiologice a imaginii ţesutului mamar în 
douǎ incidente complementare pentru fiecare sân.
Pentru realizarea unei mamografii, sânul se aşeazǎ între 
douǎ planuri, unul fix care susţine sânul şi unul mobil 
care se deplaseazǎ uşor şi comprimǎ sânul, astfel încât 
elementele lui structurale sǎ fie desfaşurate şi bine puse 
în evidenţǎ. Prin compresie sânul este de asemenea imo-
bilizat astfel încât artefactele de mişcare sǎ fie absente. 
Mamografia se efectueaza în douǎ incidente standard, 
craniocaudalǎ şi mediolateralǎ oblicǎ pentru fiecare sân 
astfel încât pe radiografie sǎ fie cuprins întreg sânul şi re-
giunea axilarǎ. Dacǎ medicul radiolog considerǎ cǎ este 
nevoie se pot efectua incidente suplimentare, mǎrite, cen-
trate pe o zonǎ, profil strict, exagerate extern, exagerate 
intern, axilarǎ, pentru o mai bunǎ apreciere a morfologiei 
leziunilor depistate.
Mamografia digitalǎ este o procedură modernǎ, utilizând 
aparate de ultimǎ generaţie care oferǎ imagini de o calitate 
mai înaltǎ, având avantajul ca pot fi prelucrate pe calcula-
tor pentru a obţine detalii de înaltǎ fineţe, utilizând doze 
de radiaţii mai reduse faţǎ de aparatele din generaţiile mai 
vechi de mamografe.
Pentru mamografie nu este nevoie de o pregatire specialǎ. 
Este bine totuşi ca în dimineaţa examinǎrii pacientele sǎ 
reducǎ consumul de produse care conţin cafeina: cafea, 
ciocolatǎ, ceai care cresc uşor sensibilitatea sânilor. De 
asemenea este recomandat să nu foloseascǎ deodorante 
înainte de a-şi face mamografia deoarece talcul poate in-
terfera cu razele X apǎrând pe film ca spoturi de calciu sau 
microcalcifieri. Este bine ca mamografia sǎ fie facutǎ în 
prima jumǎtate a menstruaţiei la 1-2 sǎptǎmâni de la prima 
zi a ciclului când sânii sunt mai puţini sensibili si tumefiaţi, 
dar se poate face în orice perioadǎ a lunii.
Sensibilitatea mamografiei este de 90%, cu alte cuvinte 
10% din neoplasmele mamare sunt oculte, nedetectate ma-
mografic. Detectabilitatea tumorilor mamare depinde de 

dimensiunea tumorilor de tipul histologic şi parenchimul 
mamar adiacent leziunii.
Colegiul american de radiologie propune o clasificare a 
structurii sânului acceptata astǎzi cu scopul de a atenţiona 
clinicianul asupra faptului cǎ într-un sân dens cu mult ţesut 
mamar, abilitatea mamografiei de a depista o tumorǎ este 
mai redusǎ.
    a) Sân predominant adipos,
    b) Sân glandular dispersat,
    c) Sân heterogen dens,
    d) Sân intens dens.
Indicaţiile mamografiei se referǎ în primul rând la femeile 
de peste vârsta de 40 de ani, dar este examinarea de primǎ 
intenţie şi pentru masele palpabile la femeile cu vârsta de 
peste 35 de ani.
Pentru pacientele tinere sub 35 de ani, examinarea de 
primǎ intenţie este ecografia mamarǎ, mamografia ve-
nind sǎ completeze diagnosticul la pacientele cu ecografie 
mamarǎ negativǎ, la cele care au antecedente familiale de 
tumori mamare la vârste tinere sau alţi factori de risc.
Rezonanţa magnetică este o altă metodă de diagnostic în 
patologia mamară, pentru care Hiperdia deţine şi la Braşov 
un echipament RMN de performanţă, având indicaţie 
în cazuri particulare pentru a completa diagnosticul ma-
mografic. Despre RMN-ul de sân precum şi despre alte 
modalităţi de diagnostic ultra-moderne, accesibile în clini-
cile Hiperdia, pentru aceste patologii, în viitoarele ediţii 
ale Gazetei.

Braşov,�Calea�Bucuresti�25�-�27
Programari�la�Call-Center:�0268.405.300

brasov@hiperdia.ro;�www.hiperdia.ro
Pentru�un�diagnostic�de�încredere

Mamografia – cea mai eficientă metodă de  
prevenire a cancerului mamar
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Ce este mezoterapia?
Mezoterapia este o procedură mini invazivă 
de întinerire a feţei (mezoterapie facială), de-

coltului şi gâtului, feţei dorsale a mâinii, de tratare a 
celulitei (mezoterapie celulită), de ameliorare verge-
turi (mezoterapie vergeturi), de stimulare a producţiei 
de colagen şi de nivelare a ridurilor mai puţin pro-
funde, mezoterapia împotriva căderii părului, 
mezoterapia împotriva cearcănelor, etc. Durata pro-
cedurii este de câteva minute până la câteva ore, în 
funcţie de amploarea tratamentului, după 2 ore de la 
intervenţie putându-se relua activitatea normală (doza 
de întreţinere se efectuează o dată pe an).
De ce miciile injecţii repetate cu medicamente apli-
cate în locurile în care sunt probleme, au un efect mult 
mai bun decat metoda standard de injectare? 
Când există o medicaţie pe cale orală sau injecţie 
intramusculară, ştim cantitatea exactă pe care o luăm, 
dar nu ştim exact cât din cantitatea respectivă se dis-
tribuie unde este necesar, spre locul în tratament. Este 
foarte greu de ştiut dacă ţesutul bolnav receptează 
cantitatea de medicaţie necesară pentru rezultatul 
dorit. Este mult mai logic să pui mici cantităţi de me-
dicamente în locul de tratat şi / sau lângă locul bolnav. 
• Mezoterapie facială (mesolift)

Mezoterapia facială este un tratament anti-aging 
medical de hidratare, energizare, diminuare a riduri-
lor şi tonifiere, constând în administrarea unei serii 
de micro injecţii (compuse din acea combinaţie de 
substanţe, necesară pentru ca organismul nostru să 
producă propriul colagen, proces care se realizează 
în mod spontan), care revitalizează pielea, elimină 
depozitele grase din zona gâtului, pielea obosită şi 
deteriorată de soare şi întind pielea din zona feţei, 
gâtului cu rezultate vizibile imediat. De asemenea 
este metoda cea mai puţin invazivă şi dureroasă care, 
prin injectare de vitamine (A,B,C,D,E), aminoacizi 
şi acid hialuronic, îţi păstreaza tenul curat, energic 
şi luminos. Acest tratament anti-aging conferă pielii 
o hidratare excelentă şi te ajută în lupta cu ridurile, 
combate îmbătrânirea prematură şi ptoza tegumentară 
(lăsarea pielii). 
• Mezoterapia pentru celulită
Celulita reprezintă o problemă  majoră pentru femeia 
modernă,  afectând  în mod frecvent femeile după 
vârsta de 20 ani. La ora actuală nu se cunoaşte  o 
cauză precisă a celulitei, dar s-a observat că există unii 
factori care o determină, printre care: factorul genetic 
care asociat cu factorii hormonali fac ca această mala-
die să debuteze la vârste destul de tinere, variaţiile de 

greutate, probleme la nivelul microcirculaţiei. Toţi 
aceşti factori determină   ruptura benzilor de colagen 
ataşate la nivelul pielii care permit grăsimii să her-
nieze, dând un aspect total inestetic.
Mezoterapia pentru celulită constă în microinjectarea 
la nivelul zonelor afectate de celulită, a unui amestec 
se substanţe naturale cu rol în stimularea reduce-
rii depozitelor de grăsime, ameliorarea aspectului 
pielii de “coajă de portocală” şi stimularea tonifi-
erii pielii. Efectele generale ale mezoterapiei sunt de 
îmbunătăţire a circulaţiei locale, de tonifiere a pielii, 
de dizolvare a excesului de grăsime din zona dorită, 
iar efectul local al mezoterapiei este de: lipoliză (re-
ducere a depozitelor de grăsime), suport metabolic de 
refacere a ţesurilor cu îmbunătăţirea circulaţiei locale 
şi drenaj limfatic.
În concluzie, mezoterapia reprezintă un tratament 
medical strict individualizat, alegerea substanţelor 
folosite şi eventual asocierea cu alte tratamente non 
invazive (peeling, endermologie, eMatrix lifting 
nechirurgical, etc) fiind practic secretul unui trata-
ment eficient.

NEW�LINE,�str.�Dorobanţilor,�nr.�9,�Braşov
0268�470�528

www.clinicanewline.ro

Mezoterapia
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Dr. Dumitrescu Daniela , - 20%
Dr. Trâmbiţaşu Alina Oana, -15%
RossiDent - Dr. Claudiu Luigi Rossi, -10%
Dr. Cogălniceanu Daniela, -10%
Medinvest – consultaţie gratuită
Dental West, -10%
Dr. Barbălată Gloria Cristina, -10%
Dr. Bârsa Andreia, -15%
Sanodent, -10%
Dr. Balint Alina, -30%
Dr. Luchiţa Maria, -10%
Dr. Gălan Mihai, -10%
Dr. Sergiu Bagrin & Dr. Iulia Dobrescu, -20%
Dentalmed, -10%
Dr. Sercel Vadim, -5%
PaulDent, -10%
Dr. Şerban Gheorghe, -10%
Sanident, -10%
Es Dent, - 15%
Dentaclass, - 15% 
American Dent, - 10% 
Dr. Dan Vasile Danuţ, - 10%
Dr. Corina Idriceanu, - 5%
Dr. Adrian Popescu Săcele Jr. - 35 %

Opti Look, - Dr. Lucian Sârbu -10%
Dr. Diana Cormoş, -10%
Elegance Optic, -15%
Biju Optic, -20%
Optiplaza, -15%
Optic Place, -15%
Plusoptic, -15%

Psiholog Mesaroş Mirela, -25%
Psiholog Gherasim Cătălin Marius, 10%
Psiholog Dănuţ Negru, -50%
Clinica Psycholife – Psiholog Camelia Mirică, Gheorghiu Anca,  -5%

Opti Look - Dr. Ingrid Sârbu, -10%
Transilvania Medical, -5%
Dr. Bodean Adana, -30%
Eteris Biona – Dr. Mirela Şerban, -15%
Kamiva Med, - 10% 

Depilfin, -15%
New Line, -10%
Soriso Beauty & Health, -10%
Giu Style, -15%
Terranova, -5% 

Centrul Medical de Vest, -10%
Hipocrat, -10%
Hiperdia, -15%
Bios Clinical Center, -10%
Spitalul Militar, -10%
Policlinicco, -10%
Ecogli, -20%

Leaganul Vietii - 10% 

Biossan, -10%
Hiperdia -15%

Eteris Biona, -15%
Eludmed, -15%

Dr. Jian Mihaela Anca, -10%

Dr. Tudorache Ioana, -10%
Dr. Coman Dan, -15%
Dr. Marieta Muşetescu, -15%

Asociaţia Medicală PRO – VITA – Dr. Virginia Moţoc, Dr. Mihai Marcel Moţoc -30%

Kinetoterapeut Andrei Gheorghiu, -20%

Dr. Daniela Vasile, -10%
Dr. Bodean Adana, -30%

Calmedo, -10%

Dr. Daniela Vasile, -10%

Dacia Plant, -10%
Ecologic Bio Shop, -5%

Siderea Farm, - 5%

Natur House, -10%
ECOLOGIC BIO SHOP, - 5%

Hotel Piatra Mare, -15%

QSCert, -20%

Locaţii partenere care oferă reduceri pe baza cardului
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2011

2011

2011

Centre Medicale, Policlinici, Spitale

Centru de Educaţie Prenatală

Laboratoare de analize medicale

2011 Stomatologie

2011 Optică medicală

2011 Psihologie, Psihoterapie

2011 Medicina muncii

2011 Centre de infrumuseţare

2011 Homeopatie

2011 Dermatologie, Dermatocosmetică

2011 Ginecologie

2011 Îngrijiri la domiciliu

2011 Kinetoterapie

2011 Medicină de familie

2011 Fitoterapie

2011

2011

Magazine naturiste, Produse BIO

Farmacii

2011 Nutriţie şi dietetică

2011 Centre de relaxare

2011 Certificare ISO

2011 Oftalmologie


