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Epilarea definitivă
ragii noştri, în fiecare număr al ziarului vă vom oferii informaţii valoroase despre epilarea definitivă,
răspunzând la întrebările clienţilor noştri. Dacă
aveţi vreo nelămurire intrati pe: www.depilfin.ro sau
scrieţi-ne un e-mail şi vă vom răspunde prompt. Astăzi vom
răspunde la întrebarea Alinei: în ce constă efectiv epilarea
definitivă?
Tehnologia de epilare definitivă cu LASER şi IPL oferă o
soluţie non-invazivă şi de lungă durată pentru părul nedorit
de pe orice zonă a corpului. Pilozitatea excesivă poate afecta atât populaţia sănătoasă, dar ea este întâlnită şi la persoane
cu tulburări hormonale cum ar fi: boala polichistică a ovarelor, hiperplazia congenitală suprarenală, hirsutism, s.a.m.d.
Aceasta este o problemă cosmetică deranjantă pentru oricine
indiferent de vârstă sau sex. Putem vorbi deci despre epilare
permanentă pentru bărbaţi şi femei începând cu vârsta la care
transformările hormonale principale au luat sfârşit.
Aproximativ 4% dintre tinere se simt desfigurate de părul facial. Există de asemenea un număr mare de pacienţi care au
o pilozitate excesivă localizată în alte zone decât cea facială.
Excesul de păr crează un stres psihologic semnificativ şi are
un impact major asupra calităţii vieţii persoanei respective,
iar obiectivul global este de a asigura o îndepărtare sigură şi
eficientă a părului pentru toate zonele şi pentru toate tipurile

D

de pacienţi indiferent de fototipul acestora. Zonele corpului
care pot fi epilate sunt: zona facială (ex: mustaţă, perciuni,
bărbie, pomeţi, etc.), dar şi corporală (gât, ceafă, spate, piept,
linie abdomen, inghinal, braţe, picioare, etc) Cu excepţia orificiilor, orice zonă poate fi epilată cu rezultate excepţionale.
Vă aşteptăm cu drag la o consultaţie care este gratuită!
Depilfin, fii sexy şi rămâi aşa!
www.depilfin.ro info@depilfin.ro
0733.008.472 / 0268.418.303
Braşov, Str. Michael Weiss nr. 26 (colţ cu N.Bălcescu)
L - V 10 - 19; Sâmbătă 10 - 14

Sfaturi pentru îngrijirea dinţilor copiilor (partea 3)
n sfârşit copilului meu îi apare primul dinte!
Ce am de făcut?
Aminteşte-ţi această regulă: primul dinte înseamnă
prima vizită la stomatolog. Ideal este ca primul control
stomatologic al copilului să aibă loc la scurt timp după ce
dintele erupe. Acest lucru va permite medicului stomatolog să evalueze în ansamblu sănătatea orală a copilului şi
să alcatuiască un plan de îngrijire continuă, care să includă
controale periodice la fiecare şase luni. În plus, copilul începe să se acomodeze cu rolul de micuţ pacient şi să se
obişnuiască cu vizita la dentist.
Chiar trebuie să periez acel singur dinte?
Poate părea de prisos la început, dar este o necesitate
să periezi chiar acel singur dinţişor. Foloseşte o periuţă

Î

moale pentru copii şi apă şi niciun fel de pastă cu fluor
deocamdată. Periază dinţişorul şi gingia înconjurătoare
de două ori pe zi.
Am auzit informaţii contradictorii de spre sucul
de fructe. Este bun pentru copilul meu?
Chiar şi cel mai sănătos suc conţine mult zahar care
poate contribui la apariţia cariei dentare. Sucul trebuie băut cu moderaţie – limitează cantitatea la maxim o jumătate de cană pe zi odată cu masa copilului,
eventual diluat cu apă, nu lăsa copilul să bea (guste)
continuu suc (pe parcursul unei zilei) din biberon sau
din caniţe speciale pentru copii. Asigură-te că este
suc 100% din fructe fără zahăr şi nu o „băutură cu
fructe” care are un conţinut ridicat de zahăr şi oferă

beneficii nutriţionale scăzute. De asemenea consultă
pediatrul ca să afli care este vârsta potrivită la care
copilul poate primi suc de fructe.


Dr. Gabriela Gligore Manolache
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Centrul Medical de Vest – Medicina muncii

C

entrul Medical de Vest are o bogată experienţă,
iar serviciile de medicina muncii oferite sunt
realizate de personal specializat cu experienţă
în domeniul ocupaţional; Centrul dispune de aparatură
medicală de ultimă generaţie, pentru audiometrie, spirometrie, electrocardiografie cu posibilitatea efectuării
examinărilor în timp scurt şi la cel mai ridicat standard
de calitate.
Gama de servicii medicale adresate companiilor şi
instituţiilor bugetare se axează în principal pe satisfacerea nevoilor clienţilor noştri în domeniul MEDICINII MUNCII. Aceste servicii se caracterizează
prin flexibilitate, ele fiind perfect adaptate profilului
fiecărui client. În al doilea rând serviciile noastre vă
sunt oferite cu promptitudine, reducând pe cât posibil timpul alocat de angajaţi deplasărilor pentru
investigaţiile la angajare sau periodice.
Conform Hotărârii de Guvern nr. 355/2007 privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, supravegherea
sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii (Art. 4), care prin
servicii specializate organizează activitatea medicală
pentru prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor
profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum
şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a
lucrătorilor. (Art. 2)
„Aptitudine în muncă” reprezintă capacitatea
lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura
activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru
care se solicită examenul medical (Capitolul III, Art.
9(1)).
Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi
condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în
costurile aferente supravegherii medicale profilactice
specifice riscurilor profesionale (Capitolul II, Art.
8(1)).
Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din
sectorul public, cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi
să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor (Capitolul II, Art. 6).

Examenele de medicina muncii constau în: examen
medical la angajare, control medical periodic, examen
medical pentru supraveghere specială, examen medical de adaptare, examen medical pentru schimbarea
locului de muncă, examen medical la reluarea muncii, etc. şi se efectuează în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
Serviciile de medicina muncii furnizate în Centrul
Medical de Vest cuprind:
- completarea şi evidenţa dosarelor medicale individuale;
- eliberarea fişei de aptitudine;
- consultaţii la solicitare de medicina muncii;
- consultanţă de medicina muncii pentru serviciul de
protecţia muncii;
- organizarea şi participarea la evaluarea riscurilor
profesionale;
- monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor;
reorientarea profesională în caz de boală profesională

sau alte afecţiuni cronice;
- consiliere privind adaptarea muncii la caracteristicile
psihofiziolgice ale angajaţilor;
- consiliere pentru elaboararea strategiei de sănătate şi
securitate la locul de muncă;
Documente necesare :
- fişa de solicitare a examenului medical la angajare.
- fişa de identificare a factorilor de risc profesional.
În perioada 1 oct. 2011 – 22 Dec. 2011, Centrul Medical
de Vest oferă reduceri de 20 % la ecografiile abdominale
şi mamare precum şi la seturile de analize de laborator
care depăşec 100 RON. Pentru informaţii şi oferte de
medicina muncii vă rugăm să sunaţi la tel.: 0727 838 590
sau e-mail: mm.mihaela.alexandru@gamil.com.
Centrul Medical de Vest, cal. Făgăraşului nr.7
tel.: 0268 411 495
www.cmvest.ro





Punţile dentare
unţile dentare sau protezele parţiale fixe îndeplinesc funcţia de a suplini lipsa unuia sau mai multor dinţi. Acestea sunt constituite din dintele sau
dinţii artificiali şi coroanele pentru ancorare. Dinţii artificiali sunt făcuţi din materale precum aur, porţelan sau
diferite aliaje. Puntea este cimentată pe dinţii alăturaţi,
neputând fi înlăturată ulterior. Lipsa unui dinte poate
cauza probleme grave, cum ar fi schimbarea poziţiei
celorlalţi dinţi şi ocluzia anormală.
Avantajele punţilor dentare:
- Au un aspect natural;
- În general, necesită doar două vizite la medic;
- Au o durată de viaţă de aproximativ 10 ani, în funcţie
de atenţia acordată igienei orale;
- Îmbunătăţesc înfăţişarea şi vorbirea pacientului, precum şi alte probleme cauzate de lipsa dinţilor;
Întreţinerea punţilor dentare:

P

- Este esenţială o bună igienă orală (periaj de două ori
pe zi şi utilizarea zilnică a aţei dentare), pentru prevenirea cariilor, respiraţiei urât mirositoare şi a bolilor gingivale. Există un dispozitiv special cu ajutorul căruia
puteţi introduce aţa dentară între gingie şi punte, pentru
a curăţa zona de sub punte.
- Mergeţi la fiecare şase luni la stomatolog, pentru a vă
curăţa dinţii profesional.
- Deoarece dinţii reprezintă fundaţia punţii, trebuie
păstrată sănătatea acestora.
- Până vă obişnuiţi cu puntea, consumaţi alimente moi
sau alimente tăiate în bucăţi mici.
- Limitaţi aportul de zahăr şi amidon, deoarece resturile
de acest fel se transformă în acizi care atacă dinţii şi
gingiile.
- Evitaţi gustările dintre mese, dulci sau lipicioase dropsuri, floricele de porumb, caramele, nuci tari.




ECHIPA ESDENT, str. Carpaţilor nr.39
tel.: 0368 808 111; www.esdent.eu
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Pledoarie pentru persoanele cu dizabilităţi

O

rganizaţia Mondială a Sănătăţii a formulat pentru noţiunea de dizabilitate
următoarea definiţie:
„Dizabilitatea este reprezentată de orice restricţie sau
lipsă (rezultată în urma unei infirmităţi) a abilităţii
de a îndeplini o activitate în maniera sau la nivelul
considerate normale pentru o fiinţă umană.”
Din experienţa de un an şi jumătate a Agenţiei
Judeţene pentru Persoane cu Handicap Braşov, ştim
că mediul neadaptat este cel care „dizabilitează”
o persoană datorită atât barierelor arhitecturale, cât şi a barierelor generate de restricţionarea
autodeterminării, atitudinea reticentă a persoanelor
din comunitatea de provenienţă şi de ce nu, a
restricţionării alegerii.
Dacă facem o analiză serioasă a statutului persoanelor cu dizabilităţi, vom observa că din momentul apariţiei dizabilităţii vor fi prezente în viaţa
acestora şi atitudinile discriminatorii. Sursele acestor atitudini discriminatorii:
a) Persoanele cu dizabilităţi sunt considerate inutile
sau chiar o povară pentru societate. Sunt foarte
puţini cei care privesc persoana cu dizabilităţi dincolo de deficienţă şi asta datorită unor exemple din
familie, a unor experienţe profesionale pozitive, a
educaţiei făcute corect de la vârste mici. Excepţiile
pe care le menţionăm pot promova abilităţile pe
care persoanele cu dizabilităţi le au şi deci, pot
acorda suportul necesar pentru ca aceste persoane
să se integreze social.
b) Persoanelor cu dizabilităţi nu le sunt respectate
drepturile, ceea ce conduce la riscul ridicat de excluziune socială. Ne referim aici în mod special la
transport, comunicare, servicii de informare şi suport pentru acestea şi familiile lor.

c) Teama angajatorilor, o teamă generată de
necunoaştere, de a oferi locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi. Din fericire am avut
plăcuta surpriză de a întâlni agenţi economici care
au prevăzut în planul strategic de dezvoltare şi
angajarea persoanelor cu dizabilităţi, dar trebuie
să specific faptul că aceştia reprezintă concerne
străine care au deja experienţă şi ştiu cum să abordeze o persoană cu dizabilităţi.
Legat de acest exemplu pozitiv, menţionez că
la nivelul Uniunii Europene, dizabilitatea este
percepută ca o problemă a întregii societăţi.
Sursa problemelor de atitudine este lipsa de
informaţie. Deoarece oamenii nu au fost şi nu sunt
informaţi corespunzător de actorii sociali, nu sunt
conştienţi că lucrurile se pot schimba.
Agenţia Judeţeană pentru Persoane cu Handicap
Braşov, încearcă să transmită societăţii civile,
entităţilor publice şi private, dar şi persoanelor cu

dizabilităţi că în noi, în fiecare membru al societăţii
stă puterea de a transforma mentalităţi. Deci, atunci când întâlniţi pe stadă, în autobuz, în cabinete
medicale, ori în instituţii persoane care prezintă o
anumită dizabilitate, întrebaţi-vă ce aptitudini ori
competenţe au aceste persoane, ce le face plăcere,
ce puteţi învăţa de la ele. Nu ezitaţi să purtaţi un
dialog firesc şi mai ales nu-i priviţi cu compasiune,
uneori primim lecţii de viaţă de la acestea deoarece
sunt mult mai demni şi curajosi decât multe din
persoanele care nu prezintă deficienţe.

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








Tine-ţi sănătatea sub control!

C

ercetările recente indică faptul că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei – boli ale
sistemului osos, cum ar fi osteoporoza,
ale sistemului cardiovascular, culminând cu infarctul, afecţiuni metabolice, 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 nivelul ridicat de stres şi de alimentaţia
necorespunzătoare.
Nivelul de protecţie al organismului în faţa radicalilor liberi se poate afla prin măsurarea nivelului
de antioxidanţi existenţi în corp, cu ajutorul unui
instrument 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 va determina statusul antioxidativ –
SCS. După ce aflaţi SCS, este momentul sa-l corectaţi. Începeţi prin a mânca corect, faceţi exerciţii
fizice adecvate şi eliminaţi obiceiurile nesănătoase,
apoi consumaţi suplimentele care pot oferi organismului dvs. o nutriţie antioxidantă complexă.
Folosiţi suplimente certificate, bazate pe ştiinţă,
ce pot asigura 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 reintinerirea celulară şi susţinerea imunităţii organismului,
el este considerat o băutură antiîmbătrinire 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 antiîmbătrânire.

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
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Partener media

Cardul „Pentru că sănătatea contează” şi Gazeta Medicală
e este cardul „Pentru că Sănătatea
contează”:?
- Este un card cu care beneficiaţi de reduceri în locaţiile partenere listate în Anuarul
Sănătăţii, indiferent de specializarea medicală:
centre medicale, laboratoare de analiză medicală,
farmacii, cabinete de stomatologie, optică, dermatologie, diabet-boli nutriţie, ortopedie, ginecologie, homeopatie, psihologie, medicina muncii, ORL, pediatrie, centre de înfrumuseţare,
centre de relaxare, etc.
- Posesorul cardului are o fişă electronică, ce cuprinde 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.

C

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 reduceri la serviciile de sănătate private „Pentru
că Sănătatea contează?”
Solicită cabinetelor medicale partenere sau
medicului 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 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 domeniul sănătăţii, distribuită gratuit tuturor
posesorilor de carduri „Pentru că Sănătatea
Contează”, partenerilor listaţi în Anuar şi
medicilor de familie. Prin intermediul acesteia:

- vom informa despre promoţiile şi ofertele
partenerilor noştri
- vom menţiona noutăţile din domeniul medical (aparatura performantă, eficienţa tratamentelor 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.

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.: 0368/434 172
E-mail: office@anuarul-sanatatii.ro
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Ortodonţia modernă
oate unii se întreabă ce este Ortodonţia?
Putem spune că ortodonţia se ocupă cu frumosul.
Ortodonţia este o specialitate în cadrul stomatologiei care rezolvă problemele de aranjare a dinţilor.
Această corectare a poziţiei dentare se face atât pentru
frumuseţe cât şi pentru sănătate.

P

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 temporomandibulară (articulaţia din dreptul urechii), zgomote, 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 impunânduse 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 invisalign.

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 disconfort la vorbire, acomodarea facându-se în maxim
o săptămână.
Putem concluziona că în zilele noastre, când societatea acordă o importanţă deosebită aspectului,
Ortodonţia, în domeniul esteticii dentare şi faciale, 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 Dălban Gămulescu
medic primar ortodont
Adresa: Str, Diaconu Coresi nr.1, Cab4
Braşov / România
Tel: 0721 712533
Luni, Miercuri, Vineri 14.30 - 19.30
Marţi, Joi 9.00 - 13.30
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Psihoterapia copilului

C

opilăria este considerată un timp al fericirii şi al lipsei de griji, ca urmare, suferinţa
psihică a copiilor este deseori minimalizată
şi catalogată ca nepericuloasă.
Copilul este sensibil la viaţa de familie, dar şi la alte
medii cu care intră în contact şi nu se adaptează mai
uşor ca adulţii, nici nu este mai putin afectat de probleme, ci dimpotrivă, el are cele mai puţine abilităţi
de a face faţă unor situaţii dificile şi cel mai puţin
control asupra mediului. De aici şi apariţia problemelor emoţionale şi incapacitatea descrierii acestora,
a verbalizării lor, ceea ce face psihoterapia copilului
diferită de cea a unui adult.
Cum îmi dau seama dacă copilul meu are o
suferinţă de natură psihologică?
Această suferinţă se exprimă prin:
tristeţe, timiditate, insomnie, stări anxioase, hiperactivitate, spaimă, nelinişte, coşmaruri, dezinteres,
plictiseală, izolare, tulburări comportamentale,
întârzieri cognitive, tulburări ale comportamentului alimentar, sfincterian, sexual, social, probleme

la şcoală (prin pierderea intrersului şi scăderea rezultatelor, în relaţiile cu ceilalţi, indiferenţa pentru
siguranţă), etc.
Tu ştii să recunoşti aceste situaţii? Şi dacă da, îţi
orientezi atentia către un psihoterapeut?
Ce
poate declanşa o tulburare de natură
psihologică?
Voi aminti câteva situaţii:
- problemele dintre părinţi şi stările conflictuale dintre aceştia
- separarea şi divorţul părinţilor
- lipsa afectivităţii părinţilor
- pierderea unei persoane dragi
- accidente
- boli
- maltratare
- abuz sexual
De ce nu duc părinţii copilul la psiholog?
Primul pas este informarea. Părinţii sunt adesea susceptibili şi uşor reticenţi la ideea că micuţul lor ar

putea suferi de o boală sau tulburare mentală. Există
mai multe obstacole nejustificate care stau în calea
părinţilor de a apela la un psiholog: ruşinea, disconfortul, prejudecăţile, presiunea socială, mândria.
Mulţi părinţi cred că dacă copilul are nevoie de psiholog înseamnă că nu sunt ei suficient de buni părinţi
sau că mersul la psiholog este echivalentul nebuniei.
Unii se poticnesc însă de presiunea socială gândindu-se ce o să zică vecinul, ruda, copiii la şcoală etc.
Dar dincolo de toate, sănătatea copilului este foarte
importantă şi aceasta ar trebui să fie principala ta
grijă.
Dă copilului tău şansa să descopere sau să recapete armonia lumii sale interioare şi să se bucure
astfel de copilărie, însoţindu-l la psiholog!




Psiholog Camelia Mirica
Tel: 0740.211.282
www.cabinetpsihologiemiricacamelia.ro

Reconstrucţia mamară - o rezolvare a
traumelor date de extirparea sânului
hiar dacă există un tratament eficient
pentru cancerul de sân, afecţiunea
reprezintă încă o problemă extrem de
serioasă pentru femeile din România.

C

Acest lucru pentru că, de foarte multe ori, boala
nu este descoperită într-un stadiu incipient, care
să permită un tratament eficient şi, implicit, vindecarea. Tocmai de aceea, specialiştii atrag atenţia
asupra importanţei existenţei unui progrtam
naţional de screening, prin care să se descopere
cancerul mamar într-un stadiu incipient - acest aspect fiind important atât pentru vindecarea bolii,
cât şi pentru refacerea completă a femeii, atât din
punct de vedere fizic, cât şi psihic. Având în vedere că înlăturarea unui sân reprezintă o adevărată
traumă pentru femeie, trebuie spus că o astfel de
problemă poate fi eliminată printr-o procedură de
reconstrucţie a sânului - o tehnică a specialităţii de
chirurgie plastică şi reconstructivă.
Reconstrucţie totală
În ţările din vest, operaţiunea de reconstrucţie a
sânului cunoaşte o mare popularitate, acolo existând
clinici şi medici specializaţi pe astfel de proceduri.
În România, această strategie de reconstrucţie este
într-un stadiu destul de timid, nu pentru că nu ar
exista cazuistica, ci pentru că populaţia nu cunoaşte
foarte multe lucruri despre o astfel de intervenţie.
În România se fac reconstrucţii mamare, dar mult
prea puţine. Femeile, însă, trebuie să ştie că în
urma unei mastectomii totale sau parţiale, chirurgia
reconstructivă le poate ajuta să-şi recapete aspectul fizic iniţial. Când se poate face o reconstrucţie
de sân? O astfel de procedură poate fi demarată în
momentul în care, din punct de vedere oncologic,

pacienta este stabilă. După ce se intervine chirurgical asupra sânului şi dupa finalizarea tratamentului
oncologic complet (chimioterapie, iradiere), este
nevoie de o perioadă de minimum un an pentru
ca zona tratată să se vindece complet. Este foarte
important ca afecţiunea să fie depistată într-un stadiu incipient, pentru a nu fi nevoie de un tratament
foarte agresiv, care să prelungească perioada de
refacere a organismului. După un an, se reiau toate
investigatiile, se face un nou screening şi, dacă totul
este OK, se poate planifica reconstrucţia mamară.
Reconstrucţia se face ţinând cont de cât de mult
s-a extirpat din sân. Dacă s-a efectuat mastectomie
totală, atunci există două variante de reconstrucţie.
Se iau lambouri de muşchi şi piele din zona toracelui
posterior şi se asociază un implant mamar (proteză),
care să dea volumul sânului. Cea de a doua metodă
constă în preluarea unui lambou de muşchi şi piele
de pe abdomen, ne mai fiind nevoie şi de adăugarea
unei proteze. În acest caz, se îndepărtează în acelaşi
timp şi surplusul de grăsime din zona abdomenului,
rezolvându-se astfel şi acest aspect, atunci când este
cazul, într-o singură intervenţie chirurgicală.
Reconstrucţie parţială
Există şi situaţii în care sânul se extirpă parţial.
În acest caz, se foloseşte un lambou mai mic sau
se injectează porţiunea extirpată cu grăsime proprie, care se poate recolta din diferite zone ale
corpului - fese, abdomen, faţa internă a coapselor
etc. De asemenea, există şi tehnici care permit
reconstrucţia mamelonului şi a areolei mamare, tot
cu ţesut propriu, recoltat din zonele mai pigmentate
ale corpului. În timpul acestei etape ulterioare de
reconstrucţie, se poate face şi o corectare a celuilalt
sân, pentru a fi cât mai apropiat ca formă şi volum

de cel reconstruit, pentru a realiza o simetrie. Trebuie spus faptul că nu numai în cazul cancerului de
sân se poate face reconstrucţia, ci şi în situaţia în
care femeia suferă de mastoză chistică - un alt gen
de leziune, benignă, dar cu potenţial cancerigen.
În astfel de cazuri, se poate scoate glanda mamară,
dar se păstrează învelişul de piele, reconstrucţia
constând în introducerea unei proteze mamare de
silicon. În cazul bolii Paget, în unele situaţii clinice,
după mastectomie (extirparea glandei mamare) nu
mai este nevoie să se aştepte atât de mult până la
reconstrucţia mamară, aceasta putându-se realiza
mult mai repede.

C
M
Y
K

Pagina 7

Rolul computer - tomografiei în stadializarea
cancerului de prostată
umorile maligne de prostată reprezintă cel
mai frecvent cancer la bărbaţi. Reprezintă a
doua cauză de deces prin cancer, la bărbaţii
din America de Nord şi ţările Europei de Vest. Rata
supravieţuirii la 5 ani este de aproape 100 % dacă
afecţiunea este diagnosticată în fazele incipiente şi scade la 34 % în boala metastatică. Boala,
caracterizată ca un cancer extrem de agresiv 1 este
una latentă. Din punct de vedere histopatologic, 95%
sunt adenocarcinoame şi sunt clasificate cu ajutorul
scorului Gleason. Scorul Gleason se atribuie unui
cancer prostatic pe baza aspectului microscopic al
celulelor, în funcţie de gradul lor de diferenţiere. Un
cancer de prostată cu un scor Gleason ridicat este
mai agresiv şi are un prognostic mai prost.
Astăzi la nivel mondial se utilizează resurse şi eforturi uriaşe în cercetarea şi diagnosticarea acestei
maladii. Printre multiplele metode de diagnostic se
numără şi cea prin Computer-Tomografie. Ca şi în
stadializarea oricărui neoplasm, stadializarea cancerului de prostată este importantă pentru estimarea
prognosticului şi alegerea terapiei potrivite.

diagnosticaţi cu PSA sub 20 ng/ml şansa de a avea
metastaze este sub 1%, la 200,000 de cazuri noi/an
(SUA).
Cine beneficiază de rezultatele acestei stadializări?

T

Diagnosticul cancerului de prostată are la bază:
- tuşeul rectal + determinare PSA; în caz de suspiciune, efectuarea biopsiei ecoghidată din cel puţin şase
cadrane.
- la pacienţii diagnosticaţi cu cancer de prostată, stadializarea corectă, are la bază, pe lângă determinarea
PSA, scorul Gleason şi efectuarea investigaţiilor
imagistice prin RMN-ului endorectal şi a ComputerTomografiei:
IRM (Rezonanţa magnetică)
Ecografie

MDCT (Computer Tomograf)

PET CT
Diagnosticul prin Computer Tomografie a căpătat o
dezvoltare masivă în ultimii ani fiind remarcabilă posibilitatea scanării cu rezoluţie spaţială foarte înaltă
în timp scurt. Computer Tomografia în cancerul de
prostată înregistrează un contrast slab între ţesuturi,
comparativ cu IRM (rezonanţa magnetică).
Computer Tomografia joacă un rol principal în stadializarea evoluţiei bolii prin urmărirea adenopatiilor şi a metastazelor osoase.
Detectarea afecţiunii urmăreşte mai multe etape,
enumerate mai jos:
T1 - Tumora inaparentă clinic, nepalpabilă şi
nevizualizabilă imagistic
T1a - Histologie incidentală pozitivă la mai puţin de
5% din ţesutul rezecat
T1b - Histologie incidentală pozitivă la mai mult de
5% din ţesutul rezecat
T1c - Tumora identificată prin biopsie cu ac fin
datorită PSA-ului mărit
T2 –Tumora nu depăşeste capsula
T2a - Tumora ocupă jumatate sau mai puţin dintr-un lob
T2b - Tumora ocupă mai mult de jumătatea unui lob,
dar nu ambii lobi
T2c - Tumora ocupa ambii lobi
T3 - Tumora depăşeşte capsula prostatică
T3a - Extensie extracapsulară uni sau bilaterală
T3b - Tumora invadează veziculele seminale
T4 – Tumora fixată sau invadează structurile adiacente altele decat VS: colul vezicii urinare, sfincterul
extern, rect, ridicatorii anali şi/sau peretele pelvin
N0, N1 - Nu există metastaze în limfonodulii regionali/ Metastaze în limfonodulii regionali
M0 - Fără metastaze
M1a - Metastaze în limfonodulii nonregionali
M1b - Metastaze osoase
M1c - Metastaze în alte organe cu sau fără afectare
osoasă

- pacienţi cu forme anaplastice sau cu celule mici.
Stadializarea cancerului de prostată urmăreşte:
* Implicarea ganglionară: 5 -10% din pacienţi cu
cancer de prostată.
* Rata de supravieţuire la pacienţii cu un singur ganglion afectat e de 75 – 85% la 5 ani şi scade la sub
30% la afectarea multiplă.
* Probabilitatea de afectare ganglionară este de peste
50% la cei cu risc înalt şi sub 4% la cei cu risc scăzut.
Căile de diseminare ale cancerului de prostată:
- Extindere prin drenajul limfatic pelvin.
- Cale principala de drenaj: calea laterala.
- Ganglion santinelă – g. obturatori - lanţurile ganglionare iliace externe.
- A doua cale de diseminare implică calea iliacă
internă (hipogastrică).
Ganglionii santinelă sunt reprezentaţi de ganglionii
joncţionali
Mai există diseminare prin calea anterioară (anterior
de V.U).
Calea presacrată, la 10% din pacienţi (8 din 80), numai la ganglionii de peste 1 cm.
Stadializarea M, pentru 3% din pacienţi, respectiv
13% (11 din 80):
M1a: lanţurile iliace comune.
M1b: metastaze osoase.
M1c: metastaze în alte organe.
Metastazele osoase cele mai frecvente: la nivelul coloanei lombare, pelvis şi coaste.
Ficat, SR şi plămân.
Concluzii:
Deşi Computer Tomografia are un rol limitat în
diagnosticul şi depistarea cancerului de prostată,
totuşi deţine un rol foarte important în stadializare
la pacienţii cu risc înalt. Tomografia este un mijloc
rapid, accesibil de diagnostic evidenţiind mai cu
seamă zonele ce afectează în cancerul de prostastă
ganglionii, sistemul osos, viscera.
La ora actuală, echipele din Centrele de imagistică
medicală Hiperdia pot efectua această investigaţie
datorită dotărilor cu tomografe de ultimă generaţie
(de 64 secţiuni) şi datorită celui mai vast colectiv de
medici radiologi din ţară cu o experienţă bogată în
domeniu.
Dr. Andrei Lebovici
Centrele de Diagnostic Imagistic – HIPERDIA

Stadializare
La ora actuală în diagnostic sunt utilizate trei grade
de risc: Redus, Intermediar, Înalt care se bazează pe
PSA, Gleason şi clinic, dar nu pe imagistică.
Din statisticile privind această afecţiune a rezultat
şi următoarea dilemă: din 459 de pacienţi cu cancer prostatic descoperit prin screening PSA, numai
1,7% prezentau metastaze. La pacienţii proaspăt

Braşov.Bucureşti.Cluj-Napoca.Timişoara.Bistriţa.
Satu Mare.Galaţi. Ploieşti
www.hiperdia.ro
Pentru un diagnostic de încredere
Call-Center: 0268.405.300
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Locaţii partenere care oferă reduceri pe baza cardului
2011

Stomatologie

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% - NOU!
Dr. Corina Idriceanu, - 5% - NOU!
2011

Optică medicală

Opti Look, - Dr. Lucian Sârbu -10%
Dr. Diana Cormoş, -10%
Elegance Optic, -15%
Biju Optic, -20%
Optiplaza, -15%
Optic Place, -15%
Plusoptic, -15%
2011

Psihologie, Psihoterapie

Psiholog Mesaroş Mirela, -25%
Psiholog Gherasim Cătălin Marius, 10%
Psiholog Dănuţ Negru, -50%
Clinica Psycholife – Psiholog Camelia Mirică, Gheorghiu Anca, -5%
2011

Medicina muncii

Opti Look - Dr. Ingrid Sârbu, -10%
Transilvania Medical, -5%
Dr. Bodean Adana, -30%
Eteris Biona – Dr. Mirela Şerban, -15%
Kamiva Med, - 10%
2011

Centre de infrumuseţare

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

2011

Centre Medicale, Policlinici, Spitale

Centrul Medical de Vest, -10%
Hipocrat, -10%
Hiperdia, -15%
Bios Clinical Center, -10%
Spitalul Militar, -10%
Policlinicco, -10%
Ecogli, -20%
2011

Laboratoare de analize medicale

Biossan, -10%
Hiperdia -15%
2011

Homeopatie

Eteris Biona, -15%
Eludmed, -15%
2011

Dermatologie, Dermatocosmetică

Dr. Jian Mihaela Anca, -10%
2011

Ginecologie

Dr. Tudorache Ioana, -10%
Dr. Coman Dan, -15%
Dr. Marieta Muşetescu, -15%
2011

Îngrijiri la domiciliu

Asociaţia Medicală PRO – VITA – Dr. Virginia Moţoc, Dr. Mihai Marcel Moţoc -30%
2011

Kinetoterapie

Kinetoterapeut Andrei Gheorghiu, -20%
2011

Medicină de familie

Dr. Daniela Vasile, -10%
Dr. Bodean Adana, -30%
2011

Oftalmologie

Calmedo, -10%
2011

Fitoterapie

Dr. Daniela Vasile, -10%
2011

Magazine naturiste, Produse BIO

Dacia Plant, -10%
Ecologic Bio Shop, -5%
2011

Farmacii

Siderea Farm, - 5%
2011

Nutriţie şi dietetică

Natur House, -10%
ECOLOGIC BIO SHOP, - 5%
2011

Centre de relaxare

Hotel Piatra Mare, -15%
2011

QSCert, -20%

Partener
media

Certificare ISO

