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O dată cu deschiderea departamentului de Medicină 
nucleară clinica Hiperdia  din Braşov oferă medi-
cilor şi pacienţilor un nou instrument de înaltă 

tehnologie, unic în zonă, de succes, pentru stabilirea unor 
diagnostice complexe şi precise.  Dotarea cu cel mai nou 
şi performant echipament pentru Scintigrafie – SPECT din 
ţară (Siemens Symbia E) plasează laboratorul de medicină 
nucleară Hiperdia la nivelul performanţelor şi exigenţelor 
centrelor medicale universitare din România.
Scintigrafia, tehnică imagistică extrem de solicitată,  
facilitează un diagnostic exact, obţinut în timp scurt, în 
condiţii care nu periclitează starea de sănătate a pacienţilor. 
Scintigrafia este una dintre cele mai eficiente şi complexe 
metode de depistare precoce a unei largi palete de afecţiuni, 
până la cele mai grave şi mai greu de diagnosticat. 
Investigaţiile scintigrafice se pot efectua in condiţii avanta-
joase, şi în regim compensat CAS pentru Braşov şi judeţele 
limitrofe. 

INVESTIGAŢIE de înaltă performanţă 
FĂRĂ RISCURI!
Scintigrafia este o metodă de examinare prin care se obţine 
imaginea funcţională a unui organ, imagine extrem de utilă 
medicului în elaborarea sau completarea diagnosticului, 
permiţându-i astfel să ofere cel mai eficient tratament.

Examenul scintigrafic se desfăşoară după injectarea unei 
mici cantităţi de  substanţă radioactivă (de unde şi denumirea 
de medicină nucleară) prin vizualizarea şi obţinerea imag-
inilor organelor care se vor analizate. Aparatul care obţine 
imaginile prin deplasarea în jurul corpului pacientului se 
numeşte Gamma Camera.

 continuare în pagina 7

Scintigrafia – un mijloc de diagnostic
extrem de util şi de solicitat oferit de Hiperdia
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Endodonţia este o specialitate a stomatologiei 
care se ocupă cu tratarea şi vindecarea bolilor 
pulpei dentare (nervului) şi a ligamentelor de 

susţinere de la vârful rădăcinii.
Tratamentul endodontic este necesar atunci când 
pulpa dentară se inflamează sau se infectează de obi-
cei datorită unei carii profunde, a unor obturaţii cor-
onare (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.
Pentru a înţelege mai bine ce este acela un trata-
ment endodontic şi la ce foloseşte este de folos 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 nu-
mit pulpă dentară. Pulpa dentară conţine vase de 
sânge, nervi, şi ţesut conjunctiv ce sunt responsa-
bile 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 obicei pentru un tratament endodontic obişnuit 
este suficientă o singură şedinţă de 1-2 ore, totuşi 
în unele cazuri mai complicate este nevoie de două 
sau mai multe şedinţe. Odată terminat tratamen-

tul endodontic  medicul efectuează o restaurare 
coronară de durată a dintelui (coroana). Restaura-
rea coronara de durată este extrem de importantă 
deoarece redă funcţionalitatea dintelui.
Faptul că folosim anestezice de ultimă generaţie 
vă garantează dumneavoastră ca pacient că nu veţi 
simţi nici cea mai mică durere pe parcursul trata-
mentului.
Uneori, după tratament este posibil să simţiţi o 
uşoară jenă sau durere la masticaţie, care trece de 
obicei cu antiinflamatoare uşoare..

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

Centrul Medical de Vest este o clinică  
medicală privată ce activează în Braşov în-
cepând din anul 2000. Având la dispoziţie o 

echipă de profesionişti şi de echipamente moderne, 
Centrul Medical de Vest a creat astfel un sistem 
de valori bazat pe calitate şi satisfacerea cât mai 
corespunzătoare a nevoilor clienţilor.
Corectitudinea actului medical se află în centrul 
sistemului de valori al Centrului Medical de Vest 
şi este principiul ce ne ghidează în toate activităţile 
pe care le întreprindem; asigurând servicii medi-
cale atât persoanelor fizice, cât şi companiilor.

- ANALIZE DE LABORATOR 
- AVIZĂRI FIŞE AUTO
- MEDICINA MUNCII
- CARDIOLOGIE
- PARAZITOLOGIE
- DERMATOLOGIE
- PEDIATRIE
- PSIHIATRIE
- DIABETOLOGIE ŞI BOLI DE NUTRIŢIE
- FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE  
 ŞI MASAJ MEDICAL
- ECOGRAFIE
- PSIHIATRIE
- MEDICINĂ INTERNĂ
- O.R.L.
- OFTALMOLOGIE , 
 PERIMETRIE COMPUTERIZATĂ

În scopul oferirii unor servicii medicale de cea 
mai înaltă calitate, Centrul Medical de Vest şi-a 
îmbogăţit activitatea prin achiziţionarea unui eco-
graf marca Siemens Acuson S2000, oferind în plus 
faţă de ecografia standard, serviciul de Elastografie 
în timp real şi tehnica ARFI ( Acoustic Radiation 
Force Impulce) în cadrul specialităţii de Imagistică 
Medicală. Noţiuni generale privind ecografia şi  
tehnicile ei speciale:

Ecografia este tehnica ce permite vizualizarea şi 
caracterizarea unor organe interne sau a unui făt 
cu ajutorul ultrasunetelor. Ultrasunetele care se 
propagă uşor în medii lichide şi nu sunt reflectate 
de acestea, sunt oprite de aer şi de oase. De aceea, 
ecografia este puţin sau deloc indicată în examina-
rea plămânilor, intestinului sau a oaselor.
Unele ecografii necesită ingerarea unor cantităţi su-
ficiente de apă pentru a umple vezica urinară, alte 
ecografii fiind făcute pe nemâncate (a jeun) sau cu 
ingerarea unui preparat destinat reducerii cantităţii 
de gaze intestinale. Examenul este nedureros şi 
durează între 10 şi 20 de minute.
Prin tehnica nou dezvoltată de firma Siemens, elas-
tografia în timp real - adaugă o nouă dimensiune 
a examinării: măsurarea elasticităţii ţesuturilor 
considerată a fi cel mai important pas în evoluţia 
ecografiei, de la implementarea tehnicii Doppler. 
Adăugarea acestui nou mod de evaluare a leziu-
nilor de la nivelul diverselor organe, are în primul 
rând aplicabilitate în diferenţierea dintre tumorile 
benigne şi cele maligne, dar şi în buna apreciere a 
extinderii unei leziuni. Elastografia în timp real, se 
aplică pentru leziunile de la nivelul sânului, tiroi-

dei, ficatului, prostatei.
Noul aparat de ecografie are şi posibilitatea 
cuantificării durităţii unui ţesut, prin aplicarea 
tehnologiei ARFI, rezultatul fiind măsurarea 
vitezei de propagare a unei unde prin diversele 
structuri asupra cărora metoda este aplicată, fiind 
utilă în monitorizarea unor boli, cum ar fi spre  
exemplu ciroza hepatică.

FIZIOTERAPIE, KINETOTERAPIE, MASAJ 
MEDICAL 
Programul de recuperare medicală se realizează  cu 
aparatură medicală nouă şi neinvazivă, COMBINE 
BTL,  cu care se realizează electroterapia, terapia 
cu ultrasunet şi laseroterapia.
Afecţiunile reumatismale se tratează prin 
împachetări de parafină. 
Programul de recuperare medicală este prescris de 
către medicii de specialitate Balneofizioterapie şi 
recuperare medicală ai Centrului Medical de Vest. 

� Centrul�Medical�de�Vest,�cal.�Făgăraşului�nr.7
� tel.:�0268�411�495�
� www.cmvest.ro

Centrul Medical de Vest –  
„Împreună cu tine pentru sănătatea ta”
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Auzim tot mai des că persoanele cu dizabilităţi 
sunt persoane care nu produc nimic, că 
indemnizaţiile trebuie mai mult decât ajus-

tate, că în această criză economică aceste persoane 
încarcă prea mult bugetul, deci trebuie ca suportul 
acordat acestora să fie redus la minim, ca şi când până 
la această criză se respectau prevederile Convenţiei 
ONU privind Drepturile Pesoanelor cu Dizabilităţi, 
iar persoanele cu dizabilităţi aveau o viaţă roz. Foarte 
multe persoane cu dizabilităţi şi-au pus întrebarea: 
suntem noi cei care am generat criza economică pen-
tru a plăti acum o factură pe care nu ne-am dorit-o? La 
acestă întrebare ne răspunde în acest articol unul din 
partenerii AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU PER-
SOANE CU HANDICAP BRAŞOV, adică, reprezen-
tantul Asociaţiei Nevăzătorilor-Filiala Braşov. Iată un 
exemplu, menţionăm că nu este singurul, prin care noi 
contrazicem toate ideile preconcepute, toate falsele 
motive şi argumente superficiale: PERSOANELE CU 
DIZABILITĂŢI ŞTIU SĂ MUNCEASCA ŞI VOR 
SĂ MUNCEASCĂ.
Expunem ceea ce ne-a transmis dl Virgil Lazăr, 
Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor-Filiala Braşov:
Chiar dacă la prima vedere, termenii folosiţi în titlu, par a 
nu avea nici o legatură, voi  încerca în cele ce urmează să 
argumentez că această legătură există şi că prin atitudinea 
noastră putem contribui la consolidarea ei.
Pentru că efectele benefice ale masajului sunt cunos-
cute din timpuri străvechi, nu voi insista asupra aces-
tora, mai ales că în ultima vreme tot mai mulţi aşa-zis 
specialişti exagerează până la ridicol amploarea aces-
tor efecte, cu un singur scop, acela de a câştiga bani cu 
orice preţ, aruncând la coşul de gunoi orice rămăşiţă 
de deontologie profesională.
Ca orice procedură medicala masajul are indicaţii şi 

contraindicaţii, cunoscute de cei care practică această 
profesie. Din fericire în lumea medicală se face încă 
distincţie între adevăraţii profesionişti ai masajului şi 
cei care au dobândit anumite cunoştinţe în acest do-
meniu în urma unor cursuri cu durată de 2-3 luni cur-
suri care sunt benefice pentru cultura generală, dar în 
nici un caz nu pot oferi competenţa necesară pentru 
efectuarea masajului medical.
Dar care sunt beneficile sociale? Mă veţi întreba, pe 
bună dreptate.
Raspunsul nu e prea complicat. 
În vremurile de azi când se vorbeşte din ce în ce mai mult 
de integrare şi incluziune socială, se face din ce în ce 
mai puţin în practica pentru atingerea acestor deziderate, 
Capitolul la care stăm foarte bine fiind producerea  de 
hârtii cu raportări măreţe, doar ca să arătăm Europei cât 
de mult ne preocupăm de aceste lucruri, tot mai puţine 
persoane cu dizabilităţi, printre acestea numărându-se 
şi nevăzătorii, îşi găsesc un loc de muncă, cu toate că 
majoritatea specialiştilor susţin că munca este cea mai 
eficientă formă de integrare socială.
Şi dacă admitem că munca reprezintă factorul esenţial 
în integrarea socială a persoanei cu dizabilităţi, că re-
zultatul acesteia îi redă acelei persoane încrederea în 
sine, cu atât mai mult rezultatul muncii unui maseur 
profesionist nevăzător, care constă în îmbunătăţirea 
stării de sănătate a pacientului tratat, îi va oferi un 
sentiment de siguranţă şi conştientizarea faptului că 
munca lui e utilă şi chiar necesară semenilor săi.
Este bine ştiut şi cvaziunanim recunoscut că cei mai 
buni specialişti în domeniul masajului medical, dar şi 
al celui de întreţinere provin din rândul persoanelor cu 
dizabilităţi vizuale, adică nevăzătorii şi slabvăzătorii. 
Ei au avut posibilitatea de a învăţa această profe-
sie în liceele sanitare din cadrul şcolilor speciale din 

Bucureşti, Arad şi Cluj, licee transformate în colegii 
sanitare după Revoluţie, unităţi de învăţământ în care 
se studiază aceleaşi materii generale şi de specialitate 
ca în orice unitate de profil din învăţământul de masă, 
singura deosebire fiind modalitatea de transmitere a 
cunoştinţelor, adaptată dizabilităţii vizuale, punându-
se un accent deosebit pe pregătirea  practică.
Şi pentru că ne dorim ca integrarea socială a 
nevăzătorilor, să se întâmple mai mult în practică 
decât pe hârtie, „astfel mai protejăm şi stratul de ozon, 
lasând în viaţă pădurile”, am înfiinţat unitatea protejată 
Profinev-masaj, creând astfel 3 locuri de muncă pen-
tru persoane deficiente de vedere care lucrează atât în 
activitatea principală cât şi în cele secundare.
Unitatea funcţionează conform autorizaţiei emisă de 
Ministerul Muncii şi oferă servicii de masaj medical 
şi de întreţinere, precum şi alte produse şi servicii pe 
bază de parteneriat.
Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta:
bvanvr@gmail.com şi  la telefon 0762 223423.
Sper că ideile d-lui Lazăr Virgil, v-au dat puţin de gân-
dit, sper că veţi percepe cu alţi ochi aceste persoane, sper 
ca din spirit de solidaritate, nu din milă, să vă deschideţi 
sufletul şi să „simţiţi” altfel persoanele cu dizabilităţi.

�����������������������������������������AGENŢIA�JUDEŢEANĂ�
� PENTRU�PERSOANE�
� CU�HANDICAP�BRAŞOV
�������������� Str.�Ecaterina�Varga,�Nr.�23,�
� Cod�Poştal:�500003,�
�������������� Tel:�0372.756.068;�Fax:�0268.474.288

Beneficiile sociale ale masajului

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 mo-
arte, pot determina repeziciunea şi modul în care 

îmbătrânim.Cu cât mai mult vom întelege şi apre-
cia 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 asig-

ura 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, der-
matologie, diabet-boli nutriţie, ortopedie, gine-
cologie, homeopatie, psihologie, medicina mun-
cii, ORL, pediatrie, centre de înfrumuseţare, 
centre de relaxare, etc.
- Posesorul cardului are o fişă electronică, ce 
cuprinde informaţiile şi antecedentele sale medi-
cale. Datele de pe card vor putea fi consultate on-
line, 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 cabine-
tele medicale şi centrele de înfrumuseţare sau re-
laxare, reduceri menţionate în spaţiul grafic din 
Anuarul Sănătăţii.

Cum poţi intra în posesia cardului pentru re-
duceri la serviciile de sănătate private „Pen-
tru că Sănătatea contează?”
    Solicită cabinetelor medicale partenere sau 
medicului tău de familie formularele de emitere 
a cardurilor, formulare care ulterior vor fi ridi-
cate de reprezentanţii Anuarului Sănătăţii. 
Costul cardului este de 80 Ron/an şi se va achita 

de către fiecare beneficiar, ramburs la primirea 
acestuia.
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 
medicilor de familie. Prin intermediul aces-
teia: 
- vom informa despre promoţiile şi ofertele 
partenerilor noştri 
- vom menţiona noutăţile din domeniul medi-
cal (aparatura performantă, eficienţa trata-
mentelor nou aduse pe piaţa noastră, clinici 
moderne, reducerile de care beneficiaţi lunar, 
etc)
- vom menţiona ofertele de muncă din dome-
niul 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. RE-DUCERI MEDICALE 
S.R.L. Braşov
Redacţia nu îşi asumă responsabili-
tatea 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.: 0368/434 172

 E-mail: office@anuarul-sanatatii.ro
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Poate unii se întreabă ce este Ortodonţia? 
Putem spune că ortodonţia se ocupă cu fru-
mosul. 

Ortodonţia este o specialitate în cadrul stomatolo-
giei care rezolvă problemele de aranjare a dinţilor. 
Această corectare a poziţiei dentare se face atât pentru 
frumuseţe  cât şi pentru sănătate. 

De ce sanatate? 
Pentru că de poziţia corectă a dinţilor depind apariţia 
cariilor, apariţia paradontozei şi ceea ce se ştie mai 
puţin, apariţia problemelor în articulaţia temporo- 
mandibulară (articulaţia din dreptul urechii), zgo-
mote, cracmente, dureri la mişcările mandibulei, 
putând ajunge pâna la blocarea deschiderii gurii. 
Toate acestea pot apărea de la o vârstă fragedă 10 - 
12 ani, dacă nu se intervine din timp. 
Ideal este ca tratamentul să se instituie în perioada 
copilăriei, un prim consult ortodontic impunându-
se la vârsta de 6 - 7 ani. 
Dar evolutia tehnicilor ortodontice a facut posibil 
tratamentul şi la adulţi, la orice vârstă. 
Deplasările dentare se realizează cu ajutorul unor 
aparate care se fixează pe dinţi. Aparatele pot fi 
mobile (pacientul poate sa le scoată din cavitatea 
bucală) sau fixe, lipite pe fiecare dinte în parte. 
Principalul inconvenient la un adult, în a purta un 
aparat este cel estetic. 
Însă apariţia aparatelor invizibile rezolvă şi 
această problemă. 
Este vorba de tehnica linguală şi tehnica invi-
salign. 

În primul caz, aparatul constă din brakeţi (mici 
plăcuţe din aur) care se lipesc pe fiecare dinte în parte 
pe suprafaţa orală, adică pe suprafaţa dintelui care nu 
se vede, dinspre limbă. Aparatul rămâne fixat în gură 
până la terminarea tratamentului, adică între 1 - 3 ani, 
în funcţie de gravitatea tratamentului. 
În al 2-lea caz, tehnica invisalign, este tot o tehnică 
invizibilă, dar aparatul nu e lipit pe dinţi. Constă într-o 
serie de gutiere dentare transparente, foarte subţiri care 
se aplică pe arcadele dentare. Gutierele se schimbă la 
câteva luni, pe masură ce tratamentul avansează. 
Aceste 2 tehnici presupun laboratoare specializate 
din Germania şi SUA, iar pentru pacient doar o 
igienă mai minuţioasă. Nu există nici un discon-
fort la vorbire, acomodarea facându-se în maxim 
o săptămână. 
Putem concluziona că în zilele noastre, când so-
cietatea acordă o importanţă deosebită aspectului, 
Ortodonţia, în domeniul esteticii dentare şi facia-
le, poate face minuni. 
Şi încercând să dau o altă definiţie Ortodonţiei pot 
spune că ea este arta de a îndrepta dinţii, este arta 
de a remodela chipul unui om, este, de ce nu, arta 
de a face fericit un om ! 

������������������������������������������Dr.Alina�Dalban�Gămulescu�
� ������������������������������������������medic�primar�ortodont
� www.nicesmile.ro

Ortodonţia modernă
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Aproximativ 2% dintre femeile gravide 
prezintă „hiperemesis gravidarum”, adică 
sarcina toxică, o afecţiune ce perturbă, în 

primul rând, viaţa socială şi sănătatea mamei, dar 
ce se poate răsfrânge şi asupra fătului. 

Aceasta se instalează la începutul sarcinii şi poate dura 
până în săptămânile 16-20 de graviditate. Senzaţia de 
greaţă normal pentru primul trimestru de sarcină este 
mult mai accentuată, femeia nu poate digera mai nimic, 
tot ce mănâncă vomită, pierde în greutate, nu poate 
suporta mirosurile fie ele cât de estompate. De obicei, 
semnele unei sarcini toxice trec după 16-18 săptămâni. 
Cauzele acesteia sunt dieta bogată în grăsimi, anterioară 
sarcinii, stresul emoţional, fluctuaţiile hormonale, 
mai ales în ceea ce priveşte estrogenul, tiroxină sau 
serotonină. Toxicitatea sarcinii este dată de structura 
proteică a embrionului. 

Deshidratare puternică
Simptomele unei sarcini toxice sunt greaţa permanentă, 
episoade de vomă zilnice, repetitive, pe o perioadă 
îndelungată, slăbire într-o perioadă scurtă de timp, 
intoleranţa la mirosuri, deshidratare (urinare rară), in-
capacitatea de a lucra datorită oboselii fizice accentu-
ate. Supravegherea atentă a sarcinii este obligatorie 
în aceste cazuri, deoarece există riscul unei naşteri 

premature sau apariţiei unor complicaţii. În cazul unei 
manifestări accentuate şi pe perioadă îndelungată, grav-
ida poate fi spitalizată pentru hidratare, reechilibrarea 
organismului şi medicaţie. Ea trebuie să rămână sub 
observaţie cât timp este necesar. Este important de ştiut 
că, acasă, femeia însărcinată nu are voie să ia medica-
mente antivomitive pe cale orală. De aceea, este bine 
să se păstreze o legătură constantă cu medicul. Este 
important ca gravida să consume, pe cât posibil, multe 
lichide, să evite mirosurile puternice şi condimentele 

în mâncare. Sarcina toxică produce o serie de deze-
chilibre nu numai mamei, ci şi fătului, existând şi riscul 
pierderii acestuia. 60-70% dintre cazurile de sarcină 
toxică sunt duse până la termen, cu ajutorul unui trata-
ment specializat. 30% pot prezenta complicaţii, care 
duc chiar la pierderea sarcinii. Semnele normale ale 
gravidităţii trebuie să dispară după săptămâna a 12-a 
de sarcină. Dacă acestea persistă sau se accentuează, 
prezenţa la medic nu trebuie amânată, pentru a se face 
investigaţiile ce se impun în astfel de cazuri. 

Sarcina toxică - atent monitorizată de medicul 
specialist 

Pop Alin - 0722 218 703
Nicolau Andrada - 0744 686 198
Gămulescu Alina - 0721 712 533
Rx Group - 0728 936 566
Penciu Adriana - 0722 232 778
Roşianu Carmen - 0723 037 990
Tâmpa Vasile - 0723 665 553
Oancea Anca Măriuca - 0722 570 272
Idriceanu Corina - 0723 595 004
Bugiu Marina - 0745 263 240
Cursaru Mariana - 0723 410 950

Berariu Mariana - 0744 503 583
Moaşa Lucia - 0721 058 963
Dărămuş Laura - 0744 298 132
Cârstea (Hohotă) Jana - Mariana - 0722 361 465
Macaveiu Ana - 0745 017 343
Nossa Daniela - 0268 477 199
Banu Monica - 0268 477 199
Radu Leluţiu Lucia - 0744 193 244

 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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Examinarea scintigrafică nu implică riscuri deosebite 
pentru organism. Cantitatea de produs radioactiv este 
comparabilă cu cea primită la efectuarea unei simple ra-
diografii pulmonare. Administrarea produsului radioactiv 
nu produce durere, nu este toxică şi nu produce alergii. În-
registrarea imaginilor multiple nu creşte iradierea!
Timpul necesar producerii imaginilor este variabil, de 
la 15 minute până la o oră, în funcţie de organul exami-
nat şi tehnica efectuată. De scintigrafie poate beneficia 
orice pacient, de la nou-născut la persoanele vârstnice.   
Unele atenţionări speciale sunt necesare în cazul fe-
meilor care au tulburări ale ciclului menstual, sunt 
însărcinate sau care alăptează.
Majoritatea examinărilor scintigrafice nu necesită 
pregătiri deosebite şi nici schimbări privind regimul de 
viaţă obişnuit sau ale altor tratamente ale pacienţilor. 
Scintigrafia se realizează numai în urma unor 
programări prealabile la clinică, moment în care cei 
interesaţi vor primi toate detaliile necesare privind 
efectuarea investigaţiei.

Investigaţii scintigrafice efectuate în centrul Hiper-
dia Brasov:
Scintigrafia osoasă segmentară şi de corp întreg WB 
(Whole Body) 
Scintigrafia tiroidiană
Scintigrafia paratiroidiană
Scintigrafia miocardica de perfuzie in repaus, la efort, 
la stres farmacologic
Scintigrafia pulmonară de perfuzie
Scintigrafia secvenţială renală 
Scintigrafia secvenţială intestinală (diverticul Meckel)
Scintigrafia intestinală în hemoragiile digestive, ş.a.

Echipa departamentului de medicină nucleară Hiperdia 
este formată din dr. Daniela Cheţan, conf. dr. Carmen 
Sfrângeu, dr. Claudia Buzumurgă - Medrea.
Programarea scintigrafiei
Pacienţii care necesită investigaţii de medicină 
nucleară, şi medicii care le solicită, se pot adresa di-
rect clinicii Hiperdia din Braşov (Calea Bucureşti 25-
27, lângă Spitalul Judeţean) la telefon: 0268.405.300, 
0746.028.931 (intre orele 9-15.00), pe e-mail: brasov@
hiperdia.ro, sau la clinicile Hiperdia din ţară.

Prin serviciile de radiologie şi imagistică medicală, din 
cele 15 centre din 8 dintre cele mai importante oraşe 
din ţară, împreuna cu echipele sale medicale, Hiperdia 

vine în întîmpinarea celor mai complexe solicitări ale 
pacienţilor şi exigentelor medicilor care apelează la un 
know-how şi tehnologii de ultimă oră.

Centrul�de�diagnostic�imagistic�şi� 
laborator�Hiperdia�Braşov

Braşov.��Bucureşti.Cluj.Galaţi.Ploieşti.Timişoara.
Bistriţa.Satu�Mare

Pentru�un�diagnostic�de�încredere
www.hiperdia.ro

Scintigrafia – un mijloc de diagnostic
extrem de util şi de solicitat oferit de Hiperdia
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O plimbare pe culoarele magazinului ali-
mentar poate fi o experienţă tentantă: 
rânduri şi rânduri de produse alimentare 

delicioase toate împachetate în ambalaje colorate, 
încurajându-vă să le adăugaţi în coş, cu nume uşor 
de reţinut şi mesaje tentante: „natural”, „gustos”, 
„economic”, ”delicios”.

La prima vedere, dacă ar fi să ne luăm după atracti-
vitatea ambalajului, dar uneori şi după gustul intens 
al unor produse, ar trebui ca toate alimentele din 
comerţ să fie şi hrănitoare şi bune, iar din consumul 
acestora să obţinem doar beneficii.

Pentru ca să ne dăm seama mai bine ce se ascunde în 
spatele unei etichete atrăgătoare aş vrea să vorbesc 
un pic despre mâncarea procesată. Ce reprezintă 
un aliment procesat? Produsul alimentar procesat 
este acela ale cărui proprietăţi au fost modificate de 
la starea lor naturală pentru motive economice, de 

confort (accesibilitate mare, rapiditatea pregătirii 
etc.), dar şi de siguranţă. Metodele utilizate pentru 
prelucrarea de produsele alimentare includ con-
servarea, congelarea, refrigerarea, deshidratarea, 
prelucrarea aseptică, adăugarea de conservanţi, 
arome, coloranţi, agenţi de îngroşare. Există pro-
duse procesate, care îşi îmbunătăţesc calitatea, îşi 
menţin o condiţie microbiologică bună, astfel încât 
noi, consumatorii, să putem beneficia din plin de 
calităţile acestora. Ca exemplu pot menţiona aici 
laptele, care odată pasteurizat are un termen de va-
labilitate mai mare, este lipsit de microorganisme 
patogene, nu necesită fierbere înainte de consum 
fapt care ajută la păstrarea vitaminelor şi altor 
nutrienţi. Cu toate acestea, atunci când citim pe cu-
tia de lapte vedem că înafară de lapte normalizat 
acesta nu mai conţine nimic altceva şi ne dăm uşor 
seama că avem în faţa ceva sigur. Lucrul acesta nu 
se mai poate spune despre acele produse unde lista 
ingredientelor se întinde pe câteva rânduri şi acelea 

scrise cu caractere minuscule.
Nutriţioniştii s-au pus de comun acord că cel mai 
bine ar fi sa evităm produsele ambalate, care conţin 
mai mult de 5 ingrediente, mergând pe principiul 
că un produs cu cât are mai multe ingrediente, cu 
atât, probabil, este mai procesat.
Din aceste motive trebuie să învăţăm să citim 
etichetele produselor pe care le cumpăram, pentru 
a evita capcanele comerciale şi efectele pe termen 
lung a unor toxine.
Aleg să descriu în cele ce urmează eticheta bine-
cunoscutului pate de porc românesc. Chiar dacă 
ingredientele pot varia ca proporţii de la o marcă 
comercială la alta, numărul lor este cam acelaşi de 
fiecare dată.

� Sursa:�www.romedic.ro 

Evită produsele toxice, învaţă să citeşti etichetele 
produselor alimentare pe care le cumperi
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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 % - NOU!

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 - 5% - NOU!

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


