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Știu, este o contradicție în alăturarea termenilor 
„boli” și „bunăstare” și, totuși, realitatea justi� că 
pe deplin sintagma. (Sigur, cârcotașii ar putea 
spune în continuare că nu bunăstarea – materială, 
căci la ea mă refer, în primul rând – este problema, 
ci felul greșit de a trăi în bunăstare și că aceste boli 
apar doar pentru că ne lăsăm trăiți de bunăstare, 
în loc să trăim noi bunăstarea. Dar asta este o 
discuție care nu-și are locul aici, deși poate că ar �  
bine să medităm la ea, din când în când.)

Revenind la așa-numitele boli ale bunăstării 
însă, studii de amploare au evidențiat că în țările 
dezvoltate, cu un nivel ridicat de trai al populației, 
se înregistrează cele mai ridicate incidențe ale 
unor boli, precum obezitatea, diabetul zaharat, 
hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, 
alergiile, astmul bronșic și altele. În evoluția 
� ecăreia dintre aceste boli, stilul de viață are 
un impact major. Dramatic este faptul că, prin 
cultivarea unor tipare de stil de viață speci� ce unei 
vieți îndestulate, generațiile următoare moștenesc 
nu doar obiceiurile, ci și vulnerabilități genetice 
pentru acele boli. Așa se face că, de pildă, tot 
mai mulți copii se nasc cu predispoziție spre boli 
din tabloul alergic, iar prin obiceiuri greșite, pot 
ajunge să � e condamnați la boli cronice, așa cum 
este astmul bronșic, necesitând un tratament atent 
toată viața. (Statisticile de la noi arată că, într-o 
clasă de 30 de copii, doi-trei au astm bronșic.)

Să avem mereu în minte, deci, că sănătatea este un 
dar și, totodată, o responsabilitate. Să � m, așadar, 
responsabili când facem alegeri de zi cu zi pentru 
noi și pentru copiii noștri și, dacă este nevoie, 
să ne creăm obiceiuri noi, bazate pe informare 
corectă și pe bunul nostru simț. Fiind moderați, 
n-avem cum să dăm greș.

Hristos a înviat! Sărbători pascale fericite! 

Ana-Maria Niță
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MEDLIFE CLUJ-NAPOCA
Tratamente vasculare laser

Pacienții clujeni pot benefi cia de tratamente vasculare cu 
ajutorul laserului BISON LUCID LY, un laser Nd-Yag 1064 
nm. Impulsurile eliberate de acesta determină coagula-
rea sângelui în interiorul vasului, cu resorbția sa de către 
organism. Laserul poate fi  folosit pentru tratarea efi cientă 
a persoanelor cu: dilatări venoase localizate la nivelul feței 
sau al picioarelor, hemangioame, angioame de tip pată 
vasculară. Inciziile cu laser sunt realizate de dr. Sandor 
Cosmina Teodora, medic specialist dermatovenerologie. 

TEL: 0268 960

noută�i

MEDLIFE FAVORIT 
Diagnosticare prin elec-
tromiografi e (EMG)

În cadrul unității MedLife din 
Drumul Taberei, București, este 
disponibilă, de curând, un nou 
tip de investigație: electromiogra-
fi a (EMG). Această procedură 
evaluează funcția mușchilor și 
a nervilor periferici, ajutând la 
diagnosticarea bolilor sistemului 
nervos periferic, a disfuncțiilor 
musculare sau a bolilor trans-
miterii neuromusculare. 

TEL: 021 9646

SPITALUL DE ORTOPEDIE
ȘI CHIRURGIE PLASTICĂ
Reduceri la kineto- și fi zioterapie,
masaj și acupunctură

Pacienții Spitalului de Ortopedie MedLife benefi ciază de 
reduceri de 20% la serviciile de recuperare medicală și de 
tratament prin kinetoterapie, fi zioterapie, masaj, precum și 
prin acupunctură.

Printre tehnicile cu efi ciență ridicată disponibile în cadrul 
spitalului se numără și: shockwave (ESWT sau „terapia dure-
rii”) și Kinesio Taping (banda kineziologică).

TEL: 021 9646

PENTRU VIITOARELE 
MĂMICI 
Parteneriat 
MedLife – Tefal
Bucură-te de fi e-
care minut alături de 
copiii tăi!

În perioada 1 martie – 31 
august 2018, Tefal oferă câte 
o stație de călcat Tefal Pro 
Express Care fi ecărei femei ce 
naște gemeni sau tripleți în 
maternitatea MedLife Grivița 
din București. De asemenea, 
câte o stație de călcat Tefal 
Pro Express Care va primi și 
fi ecare femeie care va naște 
anul acesta în maternitatea 
MedLife din București, în 
zilele de: 1 sau 8 aprilie, 1 
mai, 1 iunie, 29 iunie, 21 iulie 
și, respectiv, 15 august.

MEDLIFE BERCENI
Investigație sindrom de apnee în somn

De curând, unitatea MedLife din Berceni dispune de un 
aparat de poligrafi e nocturnă pentru depistarea sin-
dromului de apnee în somn. Poligrafi a nocturnă presu-
pune monitorizarea pe durata somnului a respirației, a 
frecvenței contracțiilor cardiace și a nivelului de oxigen 
din sânge. Aceste informații, coroborate cu istoricul 
medical al persoanei, îi vor permite medicului să diag-
nosticheze un eventual sindrom de apnee în somn și să 
recomande tratamentul potrivit.

TEL: 021 9646
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Furia este un răspuns emoțio-
nal la o amenințare sau la o ne-
dreptate care produce un sen-
timent al neputinței ori durere, 
transmițându-ne semnalul că 
nu sunt îndeplinite nevoile  no-
astre. Ea apare odată cu expri-
marea unor gânduri precum: 
„El/ea nu a făcut ce trebuia, 
nu m-a respectat/ Ei își 
bat joc de mine), creând 
sentimente (frustrare, 
nemulțumire) asociate 
cu reacții � ziologice 
(mușchii maxilaru-
lui, umerii, pumnii 
se tensionează, 
pupilele se dilată, 
senzația de „nod 
în stomac”, tran-
spirație abun-

dentă, respirație accelerată, 
di� cultate în a gândi limpede) 
și comportamente (aruncare 
de obiecte, înjurat, țipete, 
lovirea „vinovatulu”). 
Realitatea este, 

pentru propria persoană și ne-
plăceri celor din jur: di� cultăți 
în relații, probleme de sănătate 
(tensiune arterială mare, boli de 
inimă), probleme cu autoritățile 
(în cazurile de violență).
Numai că, dacă furia este un 
sentiment ca oricare altul care 
ia naștere în interiorul nostru, 
modul de reacție în momentele 
de furie reprezintă un compor-
tament dobândit, care a fost 
învățat la începuturile vieții și 
repetat de-a lungul ei. Ceea ce 
înseamnă că există și „dezvăț” 
pentru acest comportament.

Să reînvățăm 
reacția la furie

„Dacă poți �  răbdător într-un 
moment de furie, vei scăpa de 
o sută de zile de tristețe”, spune 
un proverb chinezesc. O miză 
destul de bună ca să punem 
temelie în demersul nostru de 
„îmblânzire a bestiei”, înfrâ- 
narea primelor imbolduri care 
apar atunci când ne înfuriem. 
Cum să facem asta? În primul 
rând, să ne retragem imediat 
din locul în care ne a� ăm în 
momentul declanșării furiei, 

însă, că, de cele mai multe 
ori, percepem respectiva 
amenințare/nedreptate ca � ind 
mai mare decât în realitate, 
reacția devenind dispro-
porționată. 
 

Dacă o reprimăm, 
o hrănim

Furia, ca sentiment, nu trebuie 
reprimată. Trebuie conștientiza-
tă, înțeleasă și acceptată. Când 
o reprimăm, de fapt o hrănim. 
Analiza aspră și faptul că ne ju-
decăm, ne condamnăm pentru 
ceea ce simțim în acel moment 
cresc intensitatea furiei. În 
schimb, în acceptare, devenim 
bene� ciarii unei șanse reale de 
a încerca să înțelegem mecanis-

mele ei, cu scopul de a 
schimba � nalitatea. 

Reprimarea poate 
�  folositoare doar 
în momentele 
în care ne apără 
de interacțiuni 
violente care ne 

pot răni pe noi sau 
pe ceilalți, însă, pe 

termen lung, nu este 
recomandată. Așadar, 

este normal să simțim furie 
uneori, însă lipsa noastră de 
control în astfel de momente 
creează situații dezavantajoase 

atât cât avem nevoie pentru a 
ne deconecta de factorii care 
mențin starea de iritabilitate. 
Astfel, dobândim oportuni-
tatea de a ieși din stare și de a 
reevalua evenimentul. Liniștiți 
și relaxați, vom găsi soluții la 
problemele ce păreau chinuitor 
de complicate.
Ca tactică generală, ar trebui să 
ne setăm să nu acordăm atenție 
gândurilor pe care le avem 
atunci când suntem nervoși. În 
plus, cu ajutorul monologului 
interior, să înlocuim gândurile 
care se nasc din emoții negative, 
sabotându-ne, cu gânduri bazate 
pe rațiune și pe logică. 
Să ne pregătim pentru vii-
toarele atacuri din partea furiei 
exersând un nou mod de reacție: 
să respirăm profund, în așa fel 
încât să ne conferim o stare de 
calm, să numărăm în gând până 
la zece, în loc să dăm imediat 
replica, și să ne detașăm, � ind 
atenți la semnalele pe care ni le 
transmite corpul nostru. 
Dacă simțim că tot nu putem 
scăpa din cercul vicios al com-
portamentului impulsiv din 
momentele de furie, să cerem 
ajutorul unui psihoterapeut, 
care să ne ghideze în procesul de 
management al furiei.

Cum să negociezi cu 

propria furie
Ne e teamă de furia altora, dar parcă și mai mult ne temem 
de accesele noastre de furie, de ceea ce vor lăsa acestea 
în urma lor. Și, deși pare imposibil să contracarăm așa 
ceva, există speranță: chiar și taurul care vede cel mai 
roșu în fața ochilor poate fi  îmblânzit, dacă i se schimbă 
perspectiva.

Articol realizat cu ajutorul 
psihologului clinician Georgiana 
Mircia, psihoterapeut în cadrul 
Centrului MindCare

minte şi inimă
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Mai mult de 300 de milioane 
de persoane sunt diagnosti-
cate cu astm bronșic la nivel 
global, arată statisticile. În 
România, prevalența estimată 
a astmului bronșic este de 
4-6%, mai mică în comparație 
cu cea din alte țări europene, 
printre care țările nordice, 
Marea Britanie și Franța.

„Astmul bronșic este o 
boală inf lamatorie cronică 
și afectează căile aeriene. Pe 
fondul inf lamării acestora, 
apar episodic tusea, așa-nu-
mitul wheezing (respirația 
șuierătoare), dispneea (di-
ficultatea în respirație) și 
constricția toracică”, spune dr. 
Daniela Ivașcu, medic primar 
pneumologie de la MedLife 
Almina Trading, Târgoviște.

Infl amarea, 
de cauză alergică 
sau non-alergică

Privită ca un fel de boală a 
copilăriei, pentru că apare 
preponderent în copilărie sau 
în adolescență, pe fondul unei 
vulnerabilități genetice, astmul 
se poate declanșa și mai târziu, 
la vârste mature, din cauza 
condițiilor de mediu de viață.

Însă, mai exact, ce anume duce 
la in� amarea căilor respirato-
rii? „Apariția astmului bronșic 
este condiționată de factori 
predispozanți (teren atopic – 
întâlnit la membrii aceleiași 
familii, cu diverse forme de 
alergie – astm, rinită 

  

dosar medical

Ca orice altă boală cronică, astmul bronșic trebuie 
ținut sub control toată viața, de către cei afectați. Iar 
cu cât mai bine vor face acest lucru, cu atât se vor 

putea bucura mai mult de o existență normală, fără 
diminuarea progresivă a capacității respiratorii și 

fără temutele crize de sufocare. Să afl ăm, deci, cum 
recomandă medicii să fi e gestionate problemele de 

respirație provocate de astm. 

Dr. Daniela Ivașcu, 
medic primar 

pneumologie de la 
MedLife Almina Trading, 

Târgoviște

„În unele cazuri, 
controlul astmului 
se menține cu 
doze mari de 
medicamente, iar 
în altele, starea 
astmaticului 
se ameliorează 
spontan, fără 
intervenție 
terapeutică.”

Soluţii de zi cu zi în

Ca orice altă boală cronică, astmul bronșic trebuie Ca orice altă boală cronică, astmul bronșic trebuie 

Soluţii de zi cu zi în

astmul 
bronșic
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alergică, eczemă, alergie la as-
pirină) și de factori declanșato-
ri: alergeni de interior (acarienii 
din praful de casă, alergenii de 
origine animală, proveniți de la 
pisici, câini, rozătoare, muce-
gaiuri), alergenii de exterior 
(polenul), alergeni profesionali, 
medicamente precum aspirina 
și alte antiin� amatoare neste- 
roidiene, precum și de unele 
alimente (lapte, ouă, pește, 
crustacee, fructe, arahide) ori 
aditivi alimentari (salicilați, 
conservanți, coloranți), dar și 
de infecțiile respiratorii virale, 
sau de aerul poluat”, explică 
medicul primar pneumologie 
Daniela Ivașcu.
Odată declanșată boala, in-
� amația de la nivelul bronhiilor 

devine permanentă, chiar dacă 
acest lucru nu este exprimat tot 
timpul prin simptome semni� -
cative. „La persoanele suscepti-
bile genetic, la un moment dat, 
� e în urma unei viroze, � e prin 
expunerea la alergeni (praf, po-
len), căile aeriene reacționează 
prin in� amarea bronhiilor, care 
duce la îngustarea acestora. Iar 
cu cât obstrucția bronhiilor este 
mai accentuată, cu atât crizele 
de sufocare sunt mai frecven-
te și mai severe, ducând la 
manifestări cronice. În formele 
ușoare de astm, crizele apar rar, 
iar pacientul se simte bine între 
crize, pe când în formele severe, 
crizele sunt frecvente, uneori 
zilnice, pacientul simțindu-se 
obosit, respirând cu șuierat 
permanent și simțind nevoia să 

tușească – o tuse chinuitoare, 
ce poate �  însoțită de eliminar-
ea unei spute albe, gelatinoase. 
Stresul emoțional poate duce, 
și el, la exacerbări ale astmului, 
prin stări emoționale extreme 
– râs, plâns, furie, frică –, ce 
conduc la hiperventilație și la  
bronhospasm”, precizează dr. 
Daniela Ivașcu.

Tratamentul: 
permanent și de 
prevenire 

Obstrucția bronhiilor este 
reversibilă în astm, iar între 
crizele de sufocare, � uxul 
de aer prin căile respiratorii 
este, de obicei, normal. Totuși, 
„� ind o boală cronică, astmul 

trebuie tratat permanent, nu 
numai în timpul crizelor. Iar 
un tratament corect previne 
apariția altor crize”, spune dr. 
Daniela Ivașcu.

Un tratament corect înseamnă, 
înainte de toate,  o abordare 
personalizată: „În astm, 
simptomele pot � , în general, 
atenuate. În acest sens, trebuie 
conceput un plan speci� c, per-
sonalizat, pentru monitorizarea 
și gestionarea simptomelor”, 

spune dr. Ramona Nicoleta 
Paraschiv, medic specialist 
medicină generală, Hyperclini-
ca MedLife Constanța.
Printr-o bună gestionare a 
factorilor declanșatori și a 
simptomelor astmului, se poate 
obține un bun control al bolii. 
„Întâi de toate, astmul începe 
să aibă, între atacuri, � ux de aer 
anormal. Acest proces este de-
numit remodelare pulmonară”.

A.N.

dosar medical

Dr. Ramona Nicoleta 
Paraschiv, medic 

specialist medicină 
generală, Hyperclinica 

MedLife Constanța

„Sporturile cele 
mai indicate pen-
tru persoanele cu 
astm, practicate în 
condițiile adecvate, 
sunt: înotul, dansul, 
schiul, tenisul de 
câmp și de masă.”

Sportul și mișcarea în aer liber îi ajută pe cei cu astm să-și amelioreze capacitatea respiratorie. „Sporturile 
cele mai indicate pentru persoanele cu astm, practicate în condiții adecvate, sunt: înotul, dansul, schiul, 
tenisul de câmp și de masă. Însă aproape toate sporturile le sunt permise, cu condiția să respecte câteva 
reguli simple și să-și ia tratamentul adecvat înainte de efortul  fi zic”, spune dr. Ramona Nicoleta Paraschiv, 
medic specialist medicină generală, Hyperclinica MedLife Constanța.

Ia pauze după 
fi ecare 6-10 minute 
de efort susținut.

Evită interioarele cu 
mult praf.

Evită zonele poluate, 
inclusiv poluarea din 

trafi c.

8 condiții pentru a face sport, dacă ai astm:

1.

5.

7.

3.2.

6.

Evită zonele poluate, 
inclusiv poluarea din 

Evită alpinismul la 
altitudini mari.

4.4.

Evită efortul susținut 
într-un mediu cu aer 
rece, prea uscat sau 
prea umed (inclusiv 
în zilele cu ceață și 
cu vânt).

Ține 
bronhodilatatorul 
mereu la îndemână.

8.

Respiră întotdeauna pe 
nas și evită începerea 
(este obligatorie 
încălzirea prealabilă) 
sau oprirea bruscă din 
efort.

Evită să faci sport în 
zilele în care ai avut 
crize de sufocare 
sau în următoarele 
câteva zile.
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Elementele eruptive cutanate pot fi 
localizate sau generalizate, însoțite 
sau nu de febră. Asocierea dintre 
o erupție cutanată și febră indică 
o cauză infecțioasă virală sau 
bacteriană. Iar dacă erupția nu este 
precedată de febră, pot fi alte cauze, 
cum ar fi: sudamina provocată de 
căldură, urticaria produsă de aler-
geni alimentari sau de medica-
mente, erupțiile provocate de 
înțepăturile de insecte etc. 

Blândele oglindesc starea 
organismului
Cauzele apariției erupțiilor cutanate 
la copilul mic sunt multiple, în cele 
mai multe cazuri, benigne. Cele mai 
frecvente sunt erupțiile din cadrul 
unor boli infecto-contagioase virale 

(varicelă, rujeolă, rubeolă, roseola 
infantum, eritemul infecțios, boala 
gură-mână-picior) sau bacteriene 
(scarlatină, boală Lyme), care sunt 
precedate întotdeauna de pusee fe-
brile. În unele situații, copilul poate 
prezenta o ușoară stare febrilă sau 
subfebrilă, care poate să scape 
observației părinților. 
Mai rar, erupțiile pot fi determinate 
și de infecții fungice (dermatofitoză, 
dermatită de scutec) sau parazitare 
(scabie). 

Indiferent de starea 
copilului, duceți-l la medic!
Părinții trebuie să urmărească starea 
generală a copilului și asocierea cu 
alte posibile simptome: febră mare, 
vărsături, respirație dificilă, convulsii 

etc. și să-l ducă de urgență la spital, 
dacă acestea apar, pentru că toate 
bolile infecto-contagioase virale 
sau bacteriene pot da complicații 
(pneumonii, encefalite, meningo-
encefalite etc.). De altfel, în unele 
cazuri, complicațiile pot apărea 
după o perioadă mai lungă de 
la debutul bolii, chiar și la câțiva 
ani, așa cum se întâmplă în cazul 
rujeolei (panencefalita sclerozantă 
subacută, complicația cea mai 
periculoasă, care duce frecvent la 
deces).
Totuși, chiar dacă starea generală 
a copilului este bună (mănâncă 
bine și consumă suficiente lichide, 
se joacă, doarme bine etc.) și nu 
există motive de îngrijorare, părinții 
tot trebuie să meargă cu copilul 

la medic, pentru a se putea stabili 
un diagnostic corect și, implicit, o 
conduită terapeutică. 

Tratamentul, în funcție de 
cauza erupției
Administrarea antitermicelor și 
hidratarea corectă sunt esențiale 
pentru a oferi o stare de confort 
copiilor în cazul erupțiilor asoci-
ate cu febră. Mare atenție, însă, 
ibuprofenul este interzis la varicelă, 
deoarece poate produce forme 
grave de boală, cu afectarea țesutu-
lui celular subcutanat, boală numită 
fasceită necrozantă. 
Alimentația contribuie, și ea, la 
reechilibrare, așa că trebuie să fie 
cât mai ușoară, bogată în fructe 
și legume (cu excepția celor cu 

potențial alergizant), fără produse 
de origine animală. 
În ceea ce privește igiena corporală, 
cu excepția câtorva situații (varicelă, 
herpes etc.), copilului trebuie să i se 
facă dușuri cu apă călduță, fără a 
agresa în niciun fel pielea. În acest 
sens, trebuie evitați bureții de baie, 
uleiurile și cremele de corp. 
În cazul leziunilor suprainfectate 
bacterian sau fungic, se pot folosi 
tratamente topice specifice. Cum 
multe dintre erupții pot avea un 
caracter pruriginos, se recomandă 
administrarea unui antihistaminic.  

Articol realizat cu ajutorul dr. Geor-
giana Raluca Jalbă, medic specialist 
pediatrie, de la Hyperclinica MedLife 
Berceni

Erupțiile care apar pe pielea copiilor nu sunt, în sine, periculoase, ci pot 
semnala, împreună cu alte simptome, alterarea stării de sănătate. Iar dacă 

un copil care prezintă erupții manifestă și febră mare, vărsături, somnolență, 
iritabilitate sau tuse frecventă, părinții trebuie să-l ducă de urgență la spital.

totul despre copii

Ce probleme pot semnala 

erupțiile cutanate
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„La noi, automedicația
este încă o mare problemă”

Interviu cu dr. Cristina Păunescu, 
medic primar oftalmologie, 

Hyperclinica MedLife Grivița

Am stat de vorbă cu medicul primar 
oftalmolog Cristina Păunescu despre 

conjunctivite și despre diferitele probleme 
care pot surveni din cauza nerespectării 
regulilor de igienă sau printr-o abordare 

terapeutică greșită. Dr. Păunescu ne-a explicat 
și de ce este bine să nu ne administrăm nici 

măcar inofensivele lacrimi artifi ciale fără a 
face, în prealabil, un control de specialitate.

Prezentați-vă potențialilor 
pacienți, vă rog. 
Am terminat Facultatea de 
Medicină Generală în 1999, 
în cadrul Universității „Carol 
Davila” din București. Mi-am 
făcut stagiul de specializare în 
oftalmologie la Spitalul Clinic de 
Urgențe Oftalmologice Lahovari, 
iar din anul 2011, sunt medic 
primar oftalmolog.

O pasiune profesională de-ale 
mele este chirurgia plastică 
perioculară, în zona căreia am 
acumulat o cazuistică mai mare 
pe durata rezidențiatului.

În cadrul MedLife, ofer consul-
tații de specialitate și realizez in-
vestigații și explorări funcționale 
privind întreaga structură oculară.

Ce simptome ar trebui să 
ne facă să mergem cât mai 
repede la oftalmolog?
În principal, ochiul roșu, care 
prezintă disconfort (înțepături, 
durere, prurit) și secreții abun-
dente reprezintă semne care ar 
trebui să-l aducă pe cel în cauză 
direct la medicul specialist. Dar 
în realitate nu se întâmplă așa, 
din păcate. Mulți pacienți, după 
ce s-au trezit cu unul sau cu 
ambii ochi roșii, merg mai întâi la 
farmacie, unde li se vând picături 
– de regulă, cu antibiotic. Or, dacă 

omul se prezintă la cabinet după 
două zile în care și-a pus aceste 
picături, medicul nici nu mai are 
cum să-și dea seama dacă infecția 
a fost virală sau bacteriană și nici 
nu mai are sens să ia probe pentru 
laborator. În plus, la întreruperea 
acelui tratament, există un risc 
mare să apară rezistență la acel 
antibiotic.

Antibioticul dat cel mai des 
la farmacie, pentru probleme 
oftalmologice, fără prescripție 
de la medic este kanamicina, 
ce are un potențial alergenic 
ridicat, determinând apariția unor 
edeme palpebrale imense. La noi, 
automedicația este încă o mare 
problemă.

Ce este conjunctivita 
și din ce cauze apare?
Conjunctivita este o afectare a 
structurii oculare, conjunctiva, 
în speță, care poate să aibă mai 
multe cauze: poate �  de tip 
infecțios – viral, bacterian, fungic 
– sau poate �  de tip alergic. Deși 
cele de tip infecțios sunt cele 
mai frecvente, se înregistrează o 
creștere a numărului de cazuri de 
conjunctivită alergică – în ultimii 
ani, a crescut mult numărul de 
cazuri de conjunctivite alergice 
cauzate de ambrozie, un tip de 
conjunctivită care produce un 
disconfort puternic.

Dintre conjunctivitele infecți- 
oase, cele mai întâlnite sunt 
cele virale (cam 70%), 
urmate de conjunctivitele 
bacteriene (30%).

Conjunctivitele virale 
nu sunt atât de alarmante 

„Un risc mai mare pentru 
a dezvolta conjunctivite 
bacteriene au purtătorii 
de lentile de contact 
și, mai ales, cei care nu 
respectă regulile de 
folosire și de igienă.”

interviu
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ca prognostic – deși produc o 
simptomatologie importantă 
și un disconfort major –, dar se 
transmit foarte ușor. Perioada de 
manifestare și de contagiozitate 
poate ajunge la două săptămâni. 
Cât ochiul este roșu și lăcrimos, 
trebuie să evităm colectivitatea, 
pentru a nu răspândi infecția. 

În ce constă tratamentul 
unei conjunctivite virale?
Pacienții pot �  destul de con-
trariați că, deși fac un trata-
ment, li se înrăutățește starea 
în primele zile.  Însă medicația 
indicată în conjunctivitele virale 
este mai mult suportivă, doar 
atenuează simptomele și previne 
complicațiile, nu oprește acți-
unea virusului. Susținem ochiul 
folosind lacrimi arti� ciale, luăm 
suplimente cu vitamina C, ne 
odihnim su� cient și, obligatoriu, 
trebuie evitată colectivitatea. 

Dacă ochii lăcrimează intens, 
iritând și uscând zona perio-
culară, este recomandat să-i 
spălăm frecvent cu apă simplă. 
În schimb, nu recomand spăla- 
rea ochilor cu ceaiuri de plante, 
care pot complica situația. În 
acest sens, ceaiul de mușețel este 
contraindicat, pentru că este un 
mediu propice dezvoltării unor 
suprainfecții bacteriene. 

În cazul conjunctivitelor virale 
cauzate de adenovirusuri – 
keratoconjunctivita epidemică 
și febra faringo-conjunctivală, 
care sunt extrem de contagioase 
–, evoluția este mai complicată, 
cei afectați putând să rămână 
cu sechele un timp. Pot apărea 
niște in� ltrate pe cornee, care se 

Pe de altă parte, purtarea len-
tilelor à la longue poate deter-
mina apariția unei conjunctivite 
alergice, din cauza acelor soluții 
de întreținere care pot irita ochii. 

Ce să reținem despre con-
junctivitele alergice?
Conjunctivitele alergice pot 
�  sezoniere sau perene. Atât 
formele sezoniere, cât și cele 
perene răspund destul de bine la 
tratamentul local.

Există, însă, și trei forme severe, 
întâlnite mai rar: keratoconjunc-

vindecă greu 
– pot persista 
și luni întregi și, 
dacă sunt pe axul 
central, afectează ve-
derea. De aceea, acest tip de 
conjunctivite trebuie urmărite 
cu multă atenție.

Ce este bine să știm despre 
conjunctivitele bacteriene?
Un risc mai mare pentru a dez-
volta conjunctivite bacteriene au 
purtătorii de lentile de contact 
și, mai ales, cei care nu respectă 
regulile de folosire și de igienă. 
Probleme pot crea în special 
acele lentile la care scrie în 
prospect că pot �  purtate și pe 
durata nopții, pentru că noaptea 
crește și mai mult riscul de a 
dezvolta un mediu bacterian. 

Apoi, lentilele de contact sunt 
purtate în timpul unor activități 

tivita atopică, 
conjunctivita 

giganto-papilară și 
keratoconjunctivita 

vernală. De regulă, acestea au o 
importantă componentă ereditară 
și se asociază cu alte afecțiuni de 
tip alergen (astm, rinită alergică, 
dermatită atopică). Aborda- 
rea terapeutică în cazul acestor 
conjunctivite este mai complexă, 
din perspectivă multidisciplinară 
(oftalmolog și alergolog).

Să vorbim și despre kerato-
conjunctivita sicca, pentru 
că sindromul de ochi uscat 
este tot mai întâlnit. 
Keratoconjunctivita sicca se 
asociază mai frecvent, ca denu-
mire, cu sindromul Sjogren. Iar 
sindromul de ochi uscat se poate 
manifesta și în afara sindromului 
Sjogren, � ind asociat cu unele 

sportive, inclusiv la înot. Iar 
în condițiile în care în apa din 
bazin se pot găsi multe micro-
organisme sau mult clor, care 
pătrund pe sub lentile, crește 
riscul de conjunctivite bacte-
riene. Evoluția unei conjunc-
tivite bacteriene depinde mult 
de tipul de bacterie implicată. 
Bacteriile gram negative sunt 
ceva mai agresive, produc 
secreții abundente, iar riscul de 
complicații – afectarea corneei, 
ulcere – este mare. Din fericire, 
apar destul de rar. 

boli. Altfel spus, poate �  vorba de 
un sindrom de ochi uscat Sjogren 
sau de un sindrom de ochi uscat 
non-Sjogren.

Mai ales în ultimul timp, 
sindromul de ochi uscat non-
Sjogren este frecvent întâlnit la 
persoane care lucrează mult în 
fața monitorului și care clipesc 
mult mai rar decât ar �  nor-
mal. Se adaugă, adesea, și unele 
condiții de mediu: spații închise, 
cu aer condiționat sau su-
praîncălzite, care duc la intensi� -
carea evaporării � lmului lacrimal.
Însă sindromul de ochi uscat 
poate apărea și la persoanele cu 
o disfuncție a glandelor Mei-
bomius, așa-numita blefarită, o 
afecțiune care evoluează în pusee 
și care nu se vindecă. Glandele 
Meibomius produc o secreție 
uleioasă, iar dacă aceasta lipsește 
din compoziția lacrimilor, apare 
evaporarea. Într-o asemenea 
situație, afectarea � lmului lacri-
mal este de tip calitativ. Testul 
de Schirmer și testul de rupere a 
� lmului lacrimal vor oferi infor-
mații precise pentru diagnosti-
carea tipului de sindrom de ochi 
uscat. Plecând de la aceste date, se 
poate face diferența între tipurile 
de lacrimi arti� ciale necesare 
pentru tratament. De aceea, ar �  
de preferat ca medicul să prescrie 
și lacrimile arti� ciale. 

Dacă există suspiciune pentru 
un sindrom de ochi uscat de tip 
Sjogren, este nevoie de analize 
mai intense, pentru că poate �  
vorba de o boală autoimună care 
afectează toate glandele exocrine.

A.N.

70%
30%dintre 

conjunctivitele 
infecțioase sunt 
virale

aproximativ

aproximativ

dintre 
conjunctivitele 

infecțioase sunt 
bacteriene
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sănătatea lui

Deşi nu reprezintă întotdeauna o 
urgen�ă med ica lă, o her n ie ingh inală 

care a fost d iag nost icată t rebuie să 
f ie, cu pr ior itate, t ratată, pentr u a ev i-
ta compl ica� i i cât se poate de ser ioase. 

Este impor tant, deci, să ne adresăm 
cât ma i curând unui med ic ch ir urg, 

atunci când suspectăm o ast fel de pro-
blemă, ast fel încât peretele abdom inal 

să f ie „reparat” în t imp ut i l.

...herniile 
inghinale

Tot ce este bine
să ştim despre...

Hernia inghinală este o afecțiune 
frecventă – peste 20 de milioane 
de operații de hernie sunt efec-
tuate anual în lume – cu care se 
confruntă mai des bărbații decât 
femeile. Însă afecțiunea poate 
apărea și la băieți, în această 
situație � ind vorba de o hernie 
inghinală congenitală, rezultată 
din persistența canalului peri-
toneo-vaginal. La vârste adulte, 
cauzele și factorii favorizanți 
care duc la formarea unei hernii 

inghinale sunt multipli: efort 
� zic intens – atât sportiv, cât și 
ocupațional, afecțiunile prostati-
ce ce apar la vârsta a treia, prin 
faptul că îngreunează micțiunile 
(prostatism), constipația cronică, 
tusea cronică etc. Totuși, un rol 
determinant în apariția unei 
hernii inghinale îl deține pre-
dispoziția individului, moștenită 
genetic.

Poate să nu doară, 
la început
Hernia inghinală se man-

ifestă printr-o denivelare a 
peretelui abdominal, o tume-
facție ce crește la efort � zic și 
care, într-o primă fază, se poate 
deduce prin palpare, atunci când 
pacientul este în poziție culcat, 
cu abdomenul relaxat. De altfel, 
în fazele incipiente, pacienții 
observă că dimineața, înainte 
de a coborî din pat, hernia este 
„absentă”. Apariția tumefacției 
nu rezultă din „ruptura” peretelui 
abdominal, ci prin mărirea unor 
așa-numite puncte herniare, ce 
se lărgesc până ce ajung ori� cii 
herniare ale peretelui abdominal. 

Durerea provocată de hernie 
poate să lipsească la debut, dar 
este o constantă în evoluția 
afecțiunii, pe măsură ce ori� ciile 
create cresc. 

Tratată chirurgical, 
pentru a preveni 
complicațiile
Hernia, în sine, nu este o 
urgență, dar poate deveni o 
urgență, dacă se complică prin 
încarcerarea și prin strangularea 
conținutului herniei. Așadar, nu 
trebuie așteptat să se producă o 
astfel de complicație pentru a 
o trata, ci trebuie intervenit cât 

mai curând după diagnosticarea 
afecțiunii.

Tratamentul este exclusiv chirur-
gical. În linii mari, este vorba de 
reducerea herniei și de consoli-
darea peretelui abdominal cu 
o proteză (o plasă) de polipro-
pilenă. Intervenția se poate face 
prin metoda clasică, deschisă, ori 
minim invaziv, pe cale laparo-
scopică.

Abordul laparoscopic oferă 
pacientului o serie de avantaje, în 
comparație cu metoda clasică:
• rezolvarea unei hernii bila- 

terale se poate realiza prin 
aceleași trei miniincizii;

• acoperirea ori� ciilor hern-
iare, dar și a celor potențial 
herniare cu o plasă de di-
mensiuni mari (15x15 cm); 

• disconfortul postoperator 
este minim; 

ERATĂ:
Dintr-o regretabilă 
eroare, la fi nalul 
textului de la rubrica 
„Sănătatea bărbatului”, 
din ediția de martie, 
a apărut o mențiune 
greșită. Reluăm, deci, 
articolul realizat cu aju-
torul dr. Victor Radu, 
medic primar chirurgie 
generală, de la Life 
Memorial Hospital. 

• perioada de spitalizare este 
redusă, iar recuperarea post-
operatorie este rapidă; 

• statisticile arată o rată re-
dusă de recidivă, sub 1%. 

Trebuie menționat că, încă din 
prima zi de după operație, pa-
cientul își poate relua activitățile 
care nu implică un efort � zic 
crescut: plimbări la pas, urcat de 
scări, condusul mașinii, activi-
tate sexuală etc.). Însă sportul 
și, în general, activitățile care 
presupun efort � zic intens sunt 
permise de-abia după două-
trei săptămâni de la intervenția 
chirurgicală, pentru a-i lăsa timp 
peretelui abdominal să se refacă 
într-o cât mai mare măsură. 

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Victor Radu, medic primar 
chirurgie generală, Life Memorial 
Hospital
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sănătatea ei

Deşi e un proces care face par te d in cursul f i resc a l v ieţ i i, înche-
ierea etapei fer t i le reprezintă, pentr u or ice femeie, întâ i de toate, 
un prag psihologic. Însă insta larea menopauzei produce şi o ser ie 
de efecte semn i f icat ive asupra organ ismului, ce t rebuie ur măr ite 
îndeaproape, ast fel încât ca l itatea v ieţ i i ş i rata de suprav ie� u ire să 
nu f ie in f luen�ate negat iv. 

menopauză
Investigaţii după intrarea la

DEXA, pentru 
măsurarea densității 
osoase
Pe toată perioada vieții, osul 
este într-un proces continuu de 
înnoire prin distrucție de țesut 
vechi și, respectiv, prin sinteză de 
țesut nou pentru înlocuire. Prin 
stoparea producerii de hormoni 
estrogeni, menopauza duce la 

un dezechilibru între cele două 
procese importante în economia 
sistemului osos: resorbția osoasă 
devansează cu mult osteogene-
za și, astfel, apare o rare� ere 
a trabeculelor osoase, ceea ce 
determină o porozitate cres-
cută a oaselor și fragilitatea lor.  
Pentru depista- rea osteoporo-
zei, se recomandă urmărirea 
nivelurilor de calciu, de fosfor, 
de 25-OH-vitamina D din 
sânge și efectuarea osteoden-
sitometriei (DEXA), pentru 
determinarea densității minerale 
osoase și a rezistenței osoase, cu 
ajutorul razelor X. Ulterior, se 
poate calcula și riscul de fractură 
și, în funcție de rezultat, se de-
cide necesitatea unui tratament 
medicamentos.

Verifi care 
cardiacă periodică
S-a demonstrat, de asemenea, 
că menopauza se asociază cu 
o creștere a factorilor de risc 
cardiovasculari: creșterea gră-
similor din sânge (trigliceridele), 
scăderea nivelului de colesterol 
bene� c (HDLc), creșterea glice-
miei și a tensiunii arteriale. De 
altfel, studiile au arătat că estro-
genii joacă un rol impor- tant în 
protejarea de infarct miocardic 
a femeilor tinere.  Investigarea 
aparatului cardiovascular se face 
prin dozarea trigliceridelor, a 
colesterolului, a glicemiei, prin 
monitorizarea tensiunii arteri-
ale, prin realizarea periodică de 
EKG, ecogra� e cardiacă, ecogra-
� e Doppler de artere carotide. 
În funcție de necesități, se pot 
aprofunda, la recomandarea me-
dicului cardiolog, investigațiile. 

Menopauza se instalează prin 
încetarea funcției ovariene și, 
implicit, prin oprirea sintezei 
de hormoni feminini (estrogeni 
și progesteron). Ca urmare, se 
ajunge la carențe ale hormonilor 
feminini, resimțite la nivelul 
tuturor sistemelor și aparatelor 
organismului. Astfel, apar efecte 
precum: 
• demineralizarea osoasă și 

artralgiile; 
• atro� a și uscăciunea mucoa-

sei vaginale și dispareunie;  
• creșterea riscului de infecții 

urinare; 
• tulburările de concentrare și 

de memorie; 
• insomniile, schimbările stării 

de spirit; 

• încetinirea metabolismului 
bazal, urmată de creștere în 
greutate; 

• uscarea tegumentelor, a 
unghiilor și a părului, care 
devin friabile.

După intrarea la menopauză, se 
recomandă monitorizarea peri-
odică a sistemului osos, pentru 
depistarea precoce a osteoporozei, 
investigarea periodică a aparatului 
urogenital – prin urocultură, pen-
tru depistarea infecțiilor urinare, 
prin consult ginecologic și test 
Babeș-Papanicolau, veri� carea 
stării aparatului cardiovascular 
prin ecogra� e tv și a stării glande-
lor mamare, prin mamogra� e cu 
tomosinteză.   

Mamografi i cu 
tomosinteză
Cancerul mamar este legat de 
nivelul de hormoni feminini – ex-
punerea îndelungată la hormoni 
feminini crește riscul de cancer 
mamar –, însă incidența lui crește 

și odată cu înaintarea în vârstă, 
cele mai multe cazuri apărând 
după vârsta de 50 de ani. Femeile 
obeze a� ate la menopauză 
prezintă risc și mai mare, întrucât 
țesutul adipos se comportă 
asemenea unei glande endocrine, 
producând estrogeni indiferent 
de vârstă și de sex.  Pentru a de-
pista prematur orice formațiune 
tumorală de la nivel mamar, se 
recomandă investigarea periodică 
prin efectuarea unor mamogra� i 
digitale cu tomosinteză.

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Steluța Bosoancă, medic specialist 
endocrinologie, de la Hyperclini-
cile MedLife Titan și Unirii
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poate calcula și riscul de fractură 

și odată cu înaintarea în vârstă, 
cele mai multe cazuri apărând 
după vârsta de 50 de ani. Femeile 
obeze a� ate la menopauză obeze a� ate la menopauză 
prezintă risc și mai mare, întrucât prezintă risc și mai mare, întrucât 
țesutul adipos se comportă țesutul adipos se comportă 
asemenea unei glande endocrine, 
producând estrogeni indiferent 
de vârstă și de sex.  Pentru a de-
pista prematur orice formațiune 
tumorală de la nivel mamar, se 
recomandă investigarea periodică recomandă investigarea periodică 
prin efectuarea unor mamogra� i prin efectuarea unor mamogra� i 
digitale cu tomosinteză.digitale cu tomosinteză.

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Steluța Bosoancă, medic specialist 
endocrinologie, de la Hyperclini-
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Măsuri pentru 
a ne proteja de 

alergii

pacienții vor �  sfătuiți să aspire 
temeinic cu anumite tipuri de 
aspiratoare, să spele așternutu-
rile la 60 de grade Celsius, să 
adauge agenți acaricizi, să se 
protejeze cu măști atunci când 
fac curățenie, să-și procure 
lenjerii speciale de pat, care nu 
permit dezvoltarea exagerată 
a acarienilor (pe care și le pot 
achiziționa de la o � rmă medi-
cală prezentă și în țara noastră). 

 Alergia la polenuri
Sezoanele polenice se întind pe 
aproape tot anul, începând, în 
unii ani, încă din februarie și 
durând până în noiembrie. 
Pacienții alergici la polenuri 
prezintă simptome pe perioade 
limitate din an, corelate cu se- 
zoanele polenice, acest lucru � -
ind un indiciu important pentru  
medicul alergolog în stabilirea 

  

utile

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrieoctombrie

alergii
a ne proteja de 

alergiialergii
Tot mai multe persoane, de toate 

vârstele, se confuntă cu simptomele 
unor rinite alergice de sezon, 

la polenuri, sau permanente, la 
acarieni ori la substanțe chimice. Și, 
odată declanșate, aceste alergii nu 
pot fi  ținute sub control decât sub 

îndrumarea atentă a unui medic 
specialist.

Calendarul alergiilor la polenuri

februarie- martie
Polenuri de salcie, 
fag, mesteacăn, 
alun, anin, ulm, 
arțar etc.

mai-iulie
Înfloresc iarba,
culturile de cereale
(polenul de secară 
creează cele mai 
mari probleme),
se cosește fânul.

august-octombrie
Încep să polenizeze 
buruienile: ambrozia 
(creează cele mai 
mari probleme), dar 
și urzica, pătlagina, 
pelinul.

martie-aprilie
Înfloresc pomii

mai-iunie
Înfloresc teii

aprilie-octombrie
Polenizează gramineele

Este imposibil să prevenim 
apariția alergiilor, dacă există 
predispoziție genetică de a le 
dezvolta – factorii de mediu 
având, și ei, un rol supli-
mentar. În schimb, odată 
apărută alergia, putem lua 
unele măsuri pentru a dimi-
nua severitatea simptomelor 
și, implicit, pentru a crește 
calitatea vieții pacientului. Iar 
pentru a lua măsuri adecvate 

–  terapeutice și de igienă –, 
este esențial să identi� căm 
corect alergenul implicat prin  
consult de specialitate și prin 
teste speci� ce.

Alergia la acarieni
În cazul alergiei la acarieni, 
aceste măsuri se referă, în 
principal, la scăderea can-
tității de praf din locuință și în 
special din dormitor. Astfel, 
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diagnosticului, respectiv în  
selectarea alergenelor pentru 
testarea prick. 

Câteva măsuri de scădere a ex-
punerii la concentrațiile mari de 
polen ar � : păstrarea ferestrelor 
închise pe timp de zi și evitarea 
expunerii la polenuri inclusiv pe 
timp de noapte, spălarea zilnică 
a hainelor la revenirea acasă și 
duș zilnic, inclusiv pe față și pe 
păr, în vederea eliminării 
particulelor de polen, uscarea 
rufelor în interior sau la uscător, 
folosirea de fețe de pernă 
speciale. Mai multe, poate a� a 
pacientul alergic de la medicul 
alergolog, care îl va învăța să 
îmbine măsurile terapeutice cu 
cele de scădere a expunerii la 
polenul în cauză. 
  
Imunoterapie specifi că, 
cu vaccin standardizat 
Cea mai bună metodă de trata-
ment și de prevenție a alergiilor 
respiratorii este imunoterapia 
speci� că cu vaccin standardi-
zat. În România, avem la dis-
poziție imunoterapia cu cale de 
administrare sublinguală. 

Însă, pentru succesul terapeu-
tic, este esențială selectarea 
corectă a pacienților. Medicul 
alergolog trebuie să inves-
tigheze pacientul (sunt nece-
sare teste alergologice și teste 
serologice) și să propună acest 
tip de tratament atunci când 
simptomatologia pacientului se 
corelează cu testările. Imuno-
terapia este un tratament țintit, 
care constă în administrarea pe 

termen lung a unei soluții cu 
extract alergenic standardizat, 
cu rezultate apreciabile uneori 
încă din primul an.

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Raluca Greblescu, medic specialist 
alergologie și imunologie clinică de 
la Hyperclinica MedLife Ploiești
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