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Nimic nu-i întâmplător sau degeaba în felul în 
care este alcătuit organismul nostru. Nu-i nimic 
întâmplător nici atunci când, zi după zi, ne simțim 
obosiți, orice am face ca să scăpăm de starea 
aia cleioasă, în care parcă ne mișcăm în reluare. 
Oboseala nu apare nejusti� cat, niciodată: nici 
după o zi de urcat pe munte (așa, da!) și nici după 
perioade în care am muncit ca niște roboți apu-
cați, uitând că și pauzele de relaxare fac parte din 
program (așa, clar nu!). 

Și știi care ar �  culmea?! Culmea ar �  ca, așa prinși 
cum suntem de competițiile vieții, să ne obișnuim 
cu oboseala de luni, de marți ș.a.m.d., ca să nu 
mai spunem de cea din zilele de weekend, și nici 
măcar să nu ne alarmeze cât de obosiți ne simțim 
decât atunci când starea noastră se agravează și lu-
crurile ne scapă de sub control. Pentru că epuiza-
rea la care se ajunge atunci când te confrunți cu 
un sindrom de oboseală cronică anunță un lung 
și complicat șir de probleme. E cam ca la con-
strucțiile acelea cu piese de domino: perioadele 
lungi în care înghițim stres în exces ne obosesc, 
oboseala acumulată din munca peste program și 
din multiplele activități pe care trebuie să le bifăm 
zilnic („că altfel se sfârșește lumea!”) ne tulbură 
somnul noaptea și ne face vulnerabili la stres și, 
de aici încolo, se conturează încet-încet neputința 
de a mai face lucrurile ca altă dată, nemulțumirea 
de sine („cine este acest incapabil și îndărătnic?”), 
durerile de cap și de spate tot mai dese - din nou 
insomnie și picoteală peste zi -, apoi inima parcă 
bate neregulat sau prea repede ori poate ne doare 
stomacul și, tot așa, până ce bucuria de a trăi de-
abia mai răzbate până la noi, ca un ecou sau doar 
ca o iluzie de ecou.

Nu permite ca acest scenariu sumbru să se 
adeverească și în cazul tău! Iar dacă te-ai regăsit 
în cele scrise în acest text, să știi că nimic nu-i 
întâmplător.

Lectură plăcută!

Ana-Maria Niță
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MEDLIFE GALAŢI
Părinți, intrați în „Cercul Siguranței”!

Programul de parenting „Cercul Siguranței”, desfășurat 
în cadrul MedLife Galați, se adresează părinților cu copii 
între 0 și 6 ani, precum și viitorilor părinți, bunicilor, 
bonelor, educatorilor, asistenților maternali. 

De ce să participi? 
Pe parcursul întâlnirilor, cu ajutorul exemplelor video și al 
discuțiilor de grup vei putea:
• să înțelegi cum să construiești o relație de atașament 

sănătos cu copilul tău;
• să înveți să recunoști emoțiile, comportamentele și 

nevoile copilului și să le gestionezi efi cient;
• să refl ectezi la propriile experiențe, dialogând cu cei-

lalți părinți participanți.

Programul se desfășoară în fi ecare sâmbătă, timp de opt 
săptămâni, de la ora 11:00, fi ecare întâlnire având o du-
rată de o oră și 30 de minute.

Grupurile formate din maximum 10 persoane vor fi  con-
duse de psihologul Evy Dehelean, psihoterapeut specialist, 
educator parental atestat de Circle of Security, SUA.
Înscrieri: pe adresa de e-mail lchiricuta@medlife.ro sau la 
numerele de telefon 0236.960 (call center), 0236.495.292, 
0753.535.322

TEL: 0236 960

MEDLIFE SIBIU
Preluarea diviziei 
de servicii medicale 
Polisano

MedLife a cumpărat integral 
pachetul de acțiuni al diviziei 
de servicii medicale Polisano, 
unul dintre cei zece cei mai mari 
operatori de servicii medicale 
din România. 

Cu ocazia evenimentului de 
anunțare a fi nalizării tranzacției, 
Mihai Marcu, CEO MedLife, a 
declarat: „Dincolo de o compa-
nie care a performat foarte bine, 
preluăm prin această tranzacție 
o echipă extraordinară de me- 
dici, care se alătură sistemului 
MedLife pentru a contribui la 
consolidarea celei mai puternice 
platforme medicale private de 
diagnostic și tratament chirur- 
gical din România. Suntem 
încrezători că românii vor 
continua să ne considere prima 
opțiune în ceea ce privește rezol-
varea problemelor medicale, iar 
promisiunea noastră este aceea 
că vom continua să punem pe 
primul loc pacientul și, alături 
de întreaga noastră echipă, să 
oferim servicii medicale la stan-
darde similare cu cele oferite de 
orice altă unitate de prestigiu 
din lume”.

noută�i

SERVICIU PREMIUM
A doua opinie pentru RMN sau CT,
în 24 de ore

MedLife lansează Second Opinion, serviciul premium de 
expertiză în imagistică medicală ce oferă șansa unei evaluări 
suplimentare, de către specialiști de top, în 24 de ore și fără a 
mai face un drum la spital. Astfel, rezultatele tale de la com-
puter tomograf și/sau rezonanță magnetică vor fi  verifi cate 
de experți, pentru a te îndrepta către un diagnostic corect 
identifi cat. 

Pentru a accesa serviciul Second Opinion, este necesar să: 
• trimiți documentele medicale pentru care vrei a doua 

opinie;
• achiți evaluarea documentelor trimise spre analiză, cu 

tariful unic în valoare de 350 lei.

Vei primi a doua opinie medicală pe e-mail, în termen de 24 
de ore lucrătoare.

Mai multe informații, la numărul 0749.070.713

TEL: 021 9646

RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ
MedLife, premiată la 
Gala CSR Romanian 
Awards

Campania „Facem România 
verde”, inițiată de MedLife 
în noiembrie 2017, a fost 
premiată cu premiul al doilea 
în cadrul Galei CSR Romanian 
Awards. 

„Facem România verde” este 
promisiunea pe care MedLife o 
face românilor de a reîmpăduri 
zece hectare, tăiate la ras în 
munții Făgăraș, cu câte un 
copac pentru fi ecare copil năs-
cut în maternitățile MedLife. 
Proiectul se desfășoară în par- 
teneriat cu Fundația Conserva-
tion Carpathia.

Gala CSR Romanian Awards 
este un eveniment anual 
ce aduce în atenția opiniei 
publice proiectele de responsa- 
bilitate socială desfășurate de 
companii din România. 
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Copiii au nevoie, în primul 
rând, să se simtă în siguranță, 
având lângă ei părinți puterni-
ci, care stabilesc reguli și care-i 
pot proteja de pericole. Părinții 
puternici acționează, în același 
timp, cu blândețe și cu înțelep-
ciune. Căci, dacă ar �  doar 
mari și puternici, ar deveni prea 
autoritari, riscând să-i răneas-
că pe micuții lor, iar dacă ar �  
doar blânzi, ar avea probleme 
în a-i învăța să respecte regulile 
și în a le crește copiilor abil-
itățile de autocontrol.
 

Pasul 1: 
atașamentul sigur

Copiii trebuie să � e mai întâi 
dependenți de părinți în mod 
sănătos. Iar pentru asta, părinții 
trebuie să � e mereu alături de 
copii și să vină în întâmpinarea 
nevoilor lor – de foame, somn, 
stimulare, de protecție în primii 
ani de viață –, ca să poată deveni 
autonomi. Iată de ce copiii mici 
care știu că există o bază de 
siguranță în prezența părintelui, 

și cu nevoile lui. Însă dacă-l 
pedepsim pe copil folosind un 
comportament pe care, de fapt, 
vrem să-l vedem mai des (de 
exemplu: „Nu ai venit la masă 
la timp, ești pedepsit să citești 
toată cartea!”), atunci va �  greu 
ca acesta să învețe să facă acel 
lucru din plăcere. 

Pasul 3: timpul 
petrecut împreună

Timpul de calitate înseamnă un 
timp centrat pe nevoile copilu-
lui. Un timp în care principalul 
obiectiv nu este de a ne învăța 
copiii ceva sau de a le corecta 
comportamentul, ci de a ne 
simți bine împreună. Acest lu-
cru înseamnă că este important 
ca părinții să se lase conduși de 
copii. Putem începe prin a-i lăsa 
pe copii să aleagă ce vom face. 
Părintele se poate rezuma la 
comentarii pozitive 
sau la observații 
legate de ceea 
ce se întâmplă. 

unde pot să se întoarcă, au cura-
jul să exploreze. 

Astfel se începe dezvoltarea 
unui atașament sigur, care va 
�  baza și modelul pentru toate 
relațiile viitoare ale copilului 
și pentru încrederea pe care o 
dezvoltă în sine și lume. Apoi, 
oferirea unui mediu sigur și 
predictibil poate face un copil 
să se simtă în siguranță și să 
încerce să facă lucruri singur. 
Însă este importantă și reacția 
părinților. Dacă aceștia nu se 
simt confortabil atunci când 
copilul lor se îndepărtează sau 
încearcă ceva nou, pot transmite 
acest lucru copilului, care va 
deveni temător și va evita o serie 
de activități. 

Părinții foarte critici pot reduce, 
și ei, autonomia copiilor. Prin 
mesajele de critică, pot crește 
anxietatea de performanță, iar 
din cauza fricii de greșeală, 
copiii vor evita să acționeze 
independent.

Pasul 2: autoritatea 
fl exibilă și logică

Este bene� c tipul de autoritate 
care presupune limite ferme și 
rezonabile în raport cu vârsta 
copilului, � exibilitate și abili-
tatea de a stabili consecințe logi- 
ce, care urmăresc obiectivele de 
învățare. Un bun management 
emoțional al părintelui este util 
pentru a nu reacționa în acord 
cu emoțiile pe care le simte, ci în 
acord cu obiectivele pentru copil 

O activitate de creație împre-
ună, jocuri de rol, plimbare în 
natură, urmărirea unei emisiuni 
și discutarea ei pot �  idei pentru 
timpul de calitate. Frecvența cu 
care petrecem acest timp împre-
ună cu copiii noștri și calitatea 
acestui timp sunt importante. 
De aceea, pe durata lui, este im-
portant să închidem telefoanele 
sau să oprim orice altă activitate, 
astfel încât să acordăm atenție 
doar copilului nostru. 

3 pași pentru o relație sănătoasă cu 

copilul tău
Cine a spus că este ușor să fi i părinte sau că e mereu lesne de știut 
cum să te comporți cu copilul tău, astfel încât să-l ajuți să devină 
un adult echilibrat și împlinit?! Totuși, „meseria de părinte”, ca 
mai orice lucru pe lumea asta, se poate învăța din aproape în 
aproape, savurând fi ecare pas cu care îți clădești o relație solidă 
cu propriul copil.

Articol realizat cu ajutorul 
psihologului clinician 
Ștefana Dobre, psihoterapeut 
de orientare cognitiv-
comportamentală în cadrul 
Centrului MindCare

minte şi inimă

8 9mai 2018



„Acum, că-mi iau fetele 
acasă, simt că sunt mamă”

povestea ta

Mirela I. și soțul ei și-au început experiența 
de părinți cu vizite zilnice la secția de 

neonatologie a Life Memorial Hospital, 
pentru a-și vedea fetițele gemene, născute 

prematur, la numai 30 de săptămâni și 5 zile. 
Însă după două luni, familia I. și-a trăit plenar 

fericirea, pentru că ambii copii sunt bine și 
sunt acasă. 

În august 2017, Mirela I., 
în vârstă de 29 de ani, din 
București, a primit o veste 
care a bucurat-o nespus: era, în 
sfârșit, însărcinată. Nu mai de-
parte de începutul anului trecut, 
fusese diagnosticată cu inferti- 
litate primară și cu uter dublu. 
„După controlul și ecogra� a de 
constatare a sarcinii, domnul dr. 
Răzvan Rădulescu-Botică mi-a 
spus că am o sarcină gemelară, 
care este localizată într-una 
dintre cele două jumătăți de 
uter și că, odată cu înaintarea 
în vârstă a sarcinii, este posibil 

să apară probleme precum 
restricția de creștere fetală, 

nașterea prematură și 
chiar avortul spontan. 
Însă tot dumnealui m-a 
liniștit spunându-mi că 
natura poate face mai 
multe decât credem noi”, 

spune Mirela I. 

„Copiii mi-au transmis 
foarte multă putere”
La începutul anului, în prima 
jumătate a lui ianuarie, Mirela I. 
s-a prezentat la control, fără să-i 
treacă prin gând că ar �  trebuit 
să vină deja cu bagajul pentru 
maternitate. „Știam că trebuie 
să ajung cu sarcina până la 35 de 

săptămâni. Fusesem la control în 
urmă cu două săptămâni și totul 
era bine. Însă, în urma acelui 
control, domnul dr. Rădules-
cu-Botică a constatat că începuse 
să mi se dilate colul și, ca urmare, 
a decis să-mi facă, de urgență, 
cezariană”, spune Mirela I. 
Peste câteva ore, se a� a deja la 

recuperare, după operație. „Totul 
a decurs fără probleme. 
Soțul mi-a stat alături, asistând 
la operație. A fost un moment 
extrem de emoționant, am fost 
copleșită de fericire când mi-am 
văzut fetițele. Amândouă au re-
ușit să respire singurele și au luat 
nota 9 la naștere. Prima născută, 
Flavia, a avut 1.080 g, iar a doua, 
Ingrid, a avut la naștere 1.300 g. 
Când le-am văzut atât de micuțe 
și de � rave, dar cu atâta dorință 
de a trăi, mi-au transmis foarte 
multă putere. După patru zile 
de la cezariană, m-am externat, 
iar după o săptămână, eram 
ca nouă”, povestește curajoasa 
mamă.

„Întreaga echipă s-a pur-
tat cu noi extraordinar”
„Flavia era ușoară ca un ful-
gușor.A avut anemie, din cauză 
că nu se putea alimenta, la 
început - obosea după ce mânca 
2 ml de lapte și dormea câte o 
oră. Și-acum Flavia mănâncă 
mai greu decât Ingrid, care e 
mai viguroasă, mai voioasă și 
cere mai multă atenție. Când a 
trebuit să-mi las copiii în spital, 
am avut un sentiment tare 
ciudat De-abia acum, că-mi 
iau fetele acasă, simt că sunt 
mamă cu adevărat. Dar a fost o 
perioadă de adaptare care ne-a 
pregătit pentru ce urmează, 
pentru că ritmul și nevoile lor 
nu sunt la fel cu cele ale unor 
nou-născuți la termen. Întreaga 
echipă, de la medici până la 
in� rmiere, s-a purtat cu noi 
extraordinar. Le mulțumim!”, 
mai spune Mirela I.

Ana-Maria Niță

Gravida a născut, prin operație cezariană segmento-transversală, 
două fetițe în stare bună. Operația cezariană și evoluția postpartum a 
lăuzei au fost normale. Particularitatea cazului a constat în asocierea 
sarcinii gemelare, care presupune, în sine, un risc crescut de declanșare 
prematură a travaliului, cu un uter dublu, în care sarcina s-a putut 
dezvolta în jumătate din volumul unui uter normal. Un astfel de caz este 
o raritate (0,025%), deoarece uterul didelf este prezent la 0,1-0,5% din 
femei și doar 3-5% din sarcini sunt gemelare.

A fost nevoie de o monitorizare riguroasă, frecventă și proactivă pentru 
a atinge, concomitent, următoarele obiective suplimentare față de o 
sarcină obișnuită:
• îmbunătățirea placentației, pentru reducerea riscului de restricție 

de creștere fetală;
• întârzierea nașterii premature prin profi laxie progesteronică și 

monitorizare directă a lungimii colului;
• profi laxia sindromului de detresă respiratorie neonatală, asociat 

cu prematuritate severă (înainte de 34 de săptămâni), prin 
corticoterapie;

• decelarea momentului optim al nașterii, prin evaluări clinice și 
ecografi ce frecvente.

Pentru că s-au născut prematur, fetițele au fost susținute respirator în 
secția de terapie intensivă neonatală. 

Echipa medicală:
Dr. Răzvan-Florin Rădulescu-Botică, 
medic primar obstetrică-ginecologie
Dr. Cristina Elena Diaconu, medic specialist obstetrică-ginecologie
Dr. Adrian Ioan Toma, medic primar neonatologie
Dr. Aura Irina Cuzino, medic primar neonatologie

Opinia Specialistului
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În societățile în care o zi obișnu-
ită a ajuns să semene tot mai 
mult cu un concurs de viteză 
și de pricepere atât la serviciu, 
cât și acasă, s-a insinuat un 
fenomen medical incomplet 
elucidat, pe care specialiștii l-au 
denumit sindrom de oboseală 
cronică. „Principalul simptom 
al acestui sindrom este oboseala 
sau extenuarea severă, care du-
rează de cel puțin șase luni și nu 
se atenuează semni� cativ prin 
odihnă. Sindromul de oboseală 
cronică se întâlnește mai ales la 
cei cu o viață stresantă și cu un 
regim de muncă foarte solici-
tant, ne� ind consecința directă 
a unei boli propriu-zise. Afec-
tează în mod special populația 
tânără, cu vârste cuprinse între 
20 și 40 de ani, femeile � ind de 
două ori mai expuse decât băr-
bații la a face boala”, spune dr. 
Ionica Grigore, medic specialist 
medicină internă de la Hypercli-
nicile MedLife din Brăila și din 
Galați. 

O stare ca un handicap 
generalizat

Oboseala asociată unei 
incapacități de relaxare și 
de odihnă poate deveni 
mai curând decât am pu-
tea crede unul dintre cei 
mai mari dușmani ai noștri, 
afectându-ne sănătatea și 
transformându-ne în cea mai 
proastă variantă a noastră. 
„Odihna permite, în mod nor-
mal, recuperarea completă atât 
din punct de vedere � zic, cât 
și din punct de vedere psihic. 
Pe fondul lipsei unui somn 

satisfăcător apare însă, în timp, 
de� citul în efectuarea cu succes 
a sarcinilor zilnice. Astfel, pe 
lângă insatisfacția somnului 
și multiplele acuze somatice 
– dureri musculare, cefalee, 
simptome gastrointestinale și 
scăderea capacității de con-
centrare –, apar nemulțumirea 
de sine, îngrijorarea excesivă, 
starea de neliniște psihomo-
torie, iritabilitatea, irascibili-
tatea, tristețea <<eșecului>>, 
lipsa po� ei de viață. Or, toate 
acestea se pot concretiza în 
diferite afecțiuni psihiatrice 
precum anxietatea (frică, atac 
de panică), depresia (inclusiv 
burnout) și chiar tulburări de 
somatizare (endocrină, cardi-
acă etc.). Un diagnostic psihia- 
tric va �  pus, însă, întotdeauna, 
după excluderea altor afecțiuni 
medicale, precum sindromul 
anemic, unele carențe vi-
taminice sau consumul de 
substanțe psihostimulante”, 
spune dr. Lavinia Moroianu, 
medic specialist psihiatru de la 
Hyperclinica MedLife Galați.

Se creează un cerc 
vicios

În cazul manifestării sin-
dromului de oboseală cronică, 
nu numai că starea persoanei 
afectate nu se îmbunătățește 
odată cu somnul, ci se poate 
agrava prin desfășurarea de 
activități � zice sau intelectuale. 
„Cauza acestui sindrom nu a 
fost identi� cată, dar stresul este 
principalul factor incriminat. 
În contextul stilului de viață ac-
tual, al rapidității cu care se   

dosar medical

Orice boală este expresia unui dezechilibru pe care îl resimte 
organismul. În sindromul de oboseală cronică, întregul 

organism reclamă abuzul la care a fost supus, iar cei afectați pot 
ajunge în incapacitate de funcționare normală, 

simțindu-se inconfortabil în propriile corpuri și în propriile minți. 

Dr. Ionica Grigore, medic 
specialist medicină 

internă, Hyperclinicile 
MedLife Brăila 

„Principalul 
simptom al 
acestui sindrom 
este oboseala sau 
extenuarea severă, 
care durează de 
cel puțin șase luni 
și nu se atenuează 
semnifi cativ prin 
odihnă.”

Cu sindromul 
de oboseală 
cronică nu e

de glumit!
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  desfășoară evenimentele 
din jurul nostru și prin inca-
pacitatea de a ne detașa și de a 
ne destinde de anumite situații, 
putem a� rma că stresul și 
sindromul de oboseală cronică 
sunt într-o strânsă legătură. 
Mai mult, putem considera 
chiar că se creează un cerc vi-
cios, pentru că oboseala cronică 
(atât � zică, cât și mentală) este 
un factor stresor important”, 
explică dr. Lavinia Moroianu.

În cadrul aceluiași cerc vicios, 
se poate ajunge la situația în 
care, prin expunere prelungită 
și excesivă la stres, să apară o 
altă stare periculoasă, așa-nu-
mitul sindrom de burnout 
(epuizare mentală, � zică și 
emoțională). „Sindromul 
burnout poate �  recunoscut 

după următoarele simptome: 
oboseală cronică, insomnie, 
de� cit de concentrare, pier-
derea apetitului, anxietate, de-
presia burnout (în formele cele 
mai grave). În cazul copiilor și 
al adolescenților, simptomele 
pot �  de tip expansiv, precum 
irascibilitatea, iritabilitatea”, 
spune medicul psihiatru.

Tratament suportiv 
și de igienă a vieții

Tendința generală este de a 
considera odihna ca tratament 
al oricărei stări de oboseală. 
„Tratamentul indicat în 
oboseala cronică este în cea 
mai mare măsură suportiv, 
un tratament țintit ne� ind 
deocamdată cunoscut. Cea mai 

frecventă abordare a acestei 
boli este tratamentul simpto- 
matic. În acest sens, sunt folos-
ite analgezice, antiin� amatoare 
nesteroidiene și miorelaxante, 
pentru diminuarea cefaleei, du-
rerilor articulare și musculare. 
Se pot prescrie, de asemenea, 
unele suplimente nutritive. Și 
tratamentul la domiciliu este 
foarte important: ajustarea 
programului zilnic pentru îm-
bunătățirea ritmului de somn 
și exercițiul � zic ușor, efectuat 
în mod regulat, pot ameliora 
starea pacientului”, spune dr. 
Ionica Grigore, medic specialist 
medicină internă de la Hyper-
clinicile MedLife din Brăila și 
din Galați. 

În ceea ce privește simptomele 
ce țin de sfera psihiatrică, se re-

comandă tratament de specia- 
litate. „Psihiatrul este cel mai în 
măsură să recomande trata-
ment de specialitate, precum și 
să îndrume către psihoterapie. 
După un consult amănunțit, 
vor �  recomandate terapii me-
dicamentoase individualizate. 
Acestea vizează tratarea sau 
măcar atenuarea simptomelor 
ce aduc nemulțumiri în viața 
respectivului pacient. Însă 
cel mai important obiectiv îl 
reprezintă identi� carea și ate- 
nuarea factorului stresor, dacă 
nu îl putem chiar elimina din 
viața de zi cu zi. Sunt impor-
tante, de asemenea, igiena som-
nului (ore � xe de culcat și de 
trezit) și asigurarea unor mese 
regulate și echilibrate din punct 
de vedere nutrițional și caloric. 
Pentru reglarea somnului, se 

recomandă hipnoinductoare, 
în caz de anxietate, anxiolitice, 
dacă există simptome de depre-
sie, antidepresive. Psihoterapia 
cognitiv-comportamentală și 
hipnoza pot �  utile în unele ca-
zuri, la fel și diferitele tehnici de 
relaxare, masajul sau acupunc-
tura”, mai spune dr. Lavinia 
Moroianu, medic specialist 
psihiatru de la Hyperclinica 
MedLife Galați.

Totuși, mai ușor putem preveni 
acest sindrom decât să-l tratăm, 
pentru că, după cum arată sta- 
tisticile, mai puțin de 10% din 
pacienți se recuperează complet 
(mai ales copii și adolescenți) 
și până la 25% suferă agravări 
cel puțin episodice (în special, 
persoanele în vârstă).  

A.N.

dosar medical

Dr. Lavinia Moroianu, 
medic specialist 

psihiatru, Hyperclinica 
MedLife Galați

„Cel mai important 
obiectiv îl reprezintă 
identifi carea și 
atenuarea factorului 
stresor, dacă nu îl 
putem chiar elimina 
din viața de zi cu zi.”

Suferi de sindrom 
de oboseală 

cronică dacă te 
confrunți cu o 

stare de oboseală 
accentuată, care 
durează de peste 

șase luni și nu 
dispare în urma 

somnului, asociată 
cu cel puțin patru 

dintre următoarele 
simptome:

• tulburări de concentrare, tulburări ale memoriei de 
scurtă durată; 

•  tulburări de somn;
• dureri musculare, articulare, dureri de cap;
• creșterea frecvenței cardiace, palpitații, dureri 

nespecifi ce în zona inimii, hiper/hipotensiune arterială;
• tulburări gastrointestinale (difi cultăți de înghițire, greață, 

tulburări ale tranzitului intestinal, sindrom de colon 
iritabil, gastrită, ulcer);

• amețeală, senzație de leșin, sensibilitate crescută sau 
intoleranță la zgomote și la lumini puternice;

• oboseală accentuată pe timpul zilei;
• disfuncții sexuale, tulburări ale ciclului menstrual.
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Otitele externe pot apărea din 
cauza suprainfectării bacteriene 
sau virale a tegumentului conduc- 
tului auditiv extern, pe fondul unor 
leziuni traumatice produse la acest 
nivel. De aceea, este recomandat 
ca părinții să folosească bețișoarele 
de ureche doar pentru curățarea 
părții exterioare a urechilor copiilor 
(pavilioanele urechilor), fără a le in-
troduce în canalul auditiv extern. De 
asemenea, să aibă grijă ca aceștia să 
nu-și bage jucării sau alte obiecte 
în ureche. 

Otitele medii apar, în multe 
cazuri, din cauza unei igiene 
inadecvate a zonei nazale, în 
contextul unor infecții respiratorii 

care determină producerea de 
secreții nazale abundente. În 

cazul copiilor, se întâm-
plă adesea ca secrețiile 
nazale asociate virozelor 
să nu fi e eliminate prin 
sufl area nasului, ci să 

fi e trase în interior, spre 
gât și spre ureche, ducând 

astfel la infl amarea trompei lui 
Eustachio și a cavității timpanice și 

la suprainfecția urechii medii (otită 
medie). 

Recidivele pot implica 
unele complicații
O otită care nu a fost tratată corect 
sau complet, pacientul neprezentân-
du-se la control pentru a constata 
vindecarea urechii în cauză, va 
recidiva cu prima ocazie. Cel mai 
întâlnit context în care poate apărea 
recidiva unei otite medii este dez-
voltarea unor vegetații adenoidiene 
(polipi), care blochează circulația 
aerului către trompa lui Eustachio 
și, consecutiv, în urechea medie, 
creând senzația de ureche înfundată. 
În situația în care polipii sunt de mari 
dimensiuni, secrețiile staționează 
permanent în spatele nasului, la 
intrarea în trompa lui Eustachio, fa-
vorizând suprainfectarea. Ca urmare, 
o otită medie seroasă, ceva mai „sim-
plă”, se poate complica într-o otită 
medie purulentă, având ca efect, în 
unele cazuri, perforarea timpanului 
și eliminarea secrețiilor la exterior, 
ducând la otită externă. În alte cazuri, 
secrețiile purulente pot avansa și 
către „interior”, în urechea internă – 
cauzând amețeală, vertij sau pareză 
facială – și în osul mastoidian (din 
spatele urechii), favorizând apariția 
unei otomastoidite, cu risc de abces 
cerebral, dacă nu este tratată corect. 

Antibiotic, doar la indicația 
specialistului
Măsurile de tratament în cazul unei 
otite se stabilesc de către medicul 
ORL, după un consult amănunțit. 
Dacă se constată prezența unei 
suprainfecții bacteriene a nasului 
și a urechii, în urma unui examen 
clinic (dacă se observă secreții 
purulente), completat de o serie de 
analize (exsudat nazal, faringian și 
probă de secreție auriculară, dacă 
apar complicații ale otitei), medicul 
ORL va prescrie un tratament cu 
antibiotic pentru minimum șapte 
zile.

Universal valabil, o măsură pre-
ventivă contra recidivelor otitelor 
medii este să avem grijă ca nasul 
copilului să fi e tot timpul desfun-
dat și curățat. În acest sens, se 
recomandă curățarea nasului cu 
ajutorul spray-ului cu apă de mare 
și sufl area lui zilnic, ori de câte ori 
este nevoie. 

Articol realizat cu ajutorul Dr. 
Ana-Maria Apostol, medic primar 
ORL și ORL pediatrie, Hyperclinica 
MedLife Grivița și Spitalul de Pedia-
trie MedLife

Otitele apar în copilărie mai ales pe fondul 
unor infecții ale căilor respiratorii 

superioare sau ca urmare a unor 
traumatisme locale. Netratate cât mai 

curând după debutul lor și corect, până 
ce infecția este complet anihilată, 

otitele se pot complica, lăsând sechele 
pentru tot restul vieții. 

totul despre copii

De ce revin 
     și cum se pot complica

otitele

Copilul trebuie dus de urgență la medic DACĂ:

Acuză durere de 
ureche, care se 

menține mai multe 
zile; 

Are febră, care nu 
cedează;

Acuză țiuit în ureche 
și scăderea auzului; 

Îi curg secreții 
purulente din 

conductul auditiv 
extern; 

Prezintă pareză 
facială.
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„Medicamentele noi sunt o șansă 
la vindecare pentru pacienți”

Interviu cu dr. Brândușa Bittel, 
Departamentul de cercetare clinică MedLife 

Dr. Brândușa Bittel, coordonatoarea 
Departamentului de cercetare clinică al MedLife, 

ne-a povestit despre câteva proiecte inovative, 
prin care pacienți afl ați în stare critică ori pentru 

care nu mai existau soluții terapeutice în farmacii 
au benefi ciat de tratamente de succes cu 

medicamente de generație nouă. În urma acestora, 
persoane cu colită ulcerativă ori cu boală Crohn 

și-au recăpătat dreptul la o viață normală.  

Ce sunt studiile clinice?
Studiile clinice implică întot-
deauna oameni. Sunt proiecte 
pe care le derulăm împreună cu 
diverse persoane, în calitate de 
pacienți.

Orice medicament, înainte de a 
ajunge în farmacii, trebuie să � e 
veri� cat în etapele inițiale sau � -
nale cu ajutorul oamenilor. Ceea 
ce este � resc, pentru că sunt 
destinate tratamentului uman. 

Aproape niciunul dintre me-
dicamentele găsite în farmacii 
nu a ajuns acolo fără să � e veri- 
� cat înainte, � ind administrat  
persoanelor care se confruntă cu 
boala vizată de acel tratament.
Pe măsură ce trece timpul, 
datorită tehnologiei și cerce-
tării din ce în ce mai avansate, 
medicamentele noi, așa-nu-
mitele tratamente de generație 
nouă, sunt mult mai țintite și cu 
efecte adverse mai puține față de 
vechile medicamente. Ceea ce 
implică riscuri mai puține și o 
e� ciență mai bună a tratamen-
telor.

Cum sunt organizate și 
cum se desfășoară studiile 
clinice? Ce deosebiri exis- 
tă față de un tratament 
obișnuit?
Un tratament din cadrul unui 
studiu clinic este exact ca orice 
alt tratament medicamentos. 
De exemplu, o persoană care are 

colită ulcerativă merge la medic, 
are parte de un consult, i se iau 
analize de sânge și de scaun, i se 
face programare pentru colonos-
copie, în urma cărora i se dă un 
verdict clar al gravității bolii și i 
se prescrie un tratament. După 
o perioadă indicată de medic, 
persoana respectivă revine la 
control pentru a constata efec-
tele tratamentului prescris. Ei, 
exact așa se desfășoară lucrurile 
și în cazul unui medicament 
nou, care încă nu există pe piață. 
Odată început un tratament cu 
medicament nou, se fac evalu- 
ări sistematice, pacientul � ind 
rechemat periodic la control. 

Diferența este că dacă mergem 
la un medic din sistemul de stat 
sau din sistemul privat, con-
sultațiile � e sunt decontate de 
Casa de Asigurări de Sănătate, 
� e sunt plătite din buzunar, 
iar în cazul participării la un 
studiu pentru un medicament 
nou, consultațiile sunt plătite de 
compania farmaceutică pro-
ducătoare.
Apoi, costurile medicamentelor 
noi, spre deosebire de medica-
mentele din farmacii – care � e 
sunt plătite din propriul buzu-
nar, � e sunt plătite în regim de 
coplată –, sunt suportate în to-
talitate de compania farmaceu-
tică. În studiile clinice, pacientul 
nu își plătește tratamentul nici 
în sistemul medical privat și nici 
dacă nu are asigurare medicală 
obișnuită. 

Toate aceste proiecte de veri� -
care a medicamentelor noi sunt 
aprobate să se deruleze, de către 
Ministerul Sănătății, prin        

interviu

exact așa se desfășoară lucrurile 

nou, care încă nu există pe piață. 
Odată început un tratament cu 

la un medic din sistemul de stat 

nou, consultațiile sunt plătite de 

Apoi, costurile medicamentelor 

talitate de compania farmaceu-
tică. În studiile clinice, pacientul 

în sistemul medical privat și nici 

care a medicamentelor noi sunt 
aprobate să se deruleze, de către 

 

„În MedLife Grivița, împreună cu 
dr. Eugen Crăciun, am reușit să 
derulăm cele mai multe proiecte 
cu medicamente noi pentru boli 
digestive din țară.”
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 două entități mari: Agenția 
Națională a Medicamentului 
și a Dispozitivelor Medicale și 
Comisia Națională de Bioetică 
a Medicamentului și a Dispozi-
tivelor Medicale. Aceste entități 
veri� că � ecare proiect timp de 
mai multe luni, până la un an, 
înainte să-i dea dea aprobare să 
se desfasoare. 

De ce s-ar înscrie cineva 
într-un astfel de studiu 
clinic?
Noi ne adresăm persoanelor care 
� e nu mai găsesc, în farmacii, 
medicamente pentru bolile lor, 
� e sunt rezistente sau au efecte 
adverse la medicamentele din 
farmacii sau celor care se pot 
găsi în situația că boala lor nu 
are tratament - iar aici, ne refe-
rim strict la zona de proiecte cu 
medicamente noi. 

Persoanele care se a� ă în astfel 
de situații sunt mai multe decât 
am crede, pentru că, pe de o 
parte, nu găsesc tratamente de 
care au nevoie în farmacii, iar pe 
de altă parte, aceste tratamente 
încă nu există. Statisticile arată 
că doar 25% din bolile actuale 
dispun de tratament e� cient, iar 
restul, de 75%, nu (sursa 
www.arpim.ro).
Medicamentele noi sunt o șansă 
la ameliorare sau la vindecare 
pentru pacienți. Boala pe care o 
au poate �  stopată sau poate �  
anihilată datorită unui tratament 
cu un medicament nou. 

Apoi, trebuie știut că majori-
tatea tratamentelor noi, origi-
nale, sunt foarte scumpe, poate 
�  vorba de câteva mii de euro 

pentru o � olă cu care să faci tra- 
tament o dată pe lună. În mod 
obișnuit, o persoană nu și-ar 
permite un astfel de tratament, 
care nu este decontat de Casa de 
Asigurări de Sănătate.

Există și unele riscuri pe 
care și le-ar asuma cineva 
care face un tratament cu 
un medicament nou?
Întotdeauna există riscuri, când 
ne administrăm un medicament. 
Fiecare medicament are părți 
bune și părți mai puțin bune. 
Chiar și un tratament cu plante 
poate implica unele riscuri.

Totuși, în cazul medicamentelor 
noi, se încearcă să � e cunoscute 
cât de curând posibil posibilele 
riscuri - medicamentul vine cu 
un prospect mare în care sunt 
trecute toate lucrurile care au 
fost observate de-a lungul tim-
pului la pacienții care le-au luat. 
Unele dintre aceste riscuri sunt 
legate de medicament, altele nu. 
Informarea pacientului se face 
de la bun inceput, prin medic și 
prin echipa acestuia. Efectele pe 
care le produc medicamentele 
noi se încearcă să � e foarte bine 
controlate și datorită tehnologiei 
avansate cu care au fost create și 
testate.

Puteți să ne povestiți 
despre câteva cazuri care 
s-au soluționat fericit în 
urma tratamentelor cu 
medicamente noi?
Din momentul în care eu am 
adus, în MedLife, proiecte pe 
zona de colită ulcerativă și boală 
Crohn, am mers, împreună 
cu echipa mea, în majoritatea 

spitalelor publice și private 
să vorbim cu medicii. Astfel 
au ajuns la noi cazuri care au 
răspuns spectaculos la tratamen-
tele cu medicamente noi, după 
ce de mult timp nu mai răspun-
deau la medicamentele care se 
găsesc în farmacii și pentru care 
singura soluție ar �  fost tăierea 
de colon, care este o operație 
invalidantă. De exemplu, avem 
un pacient cu colită ulcerativă, 
provenit din Spitalul Floreasca, 
care, când l-am preluat, avea 
60 de kilograme la 1,80 cm. În 
prezent, cântărește în jur de 85 
kg, a reînceput să muncească, 
merge cu fetița lui în parc și 
are o viață normală. Un alt caz 
fericit este cel al lui Răzvan, un 
tânăr de 29 de ani, care nu mai 
putea să lucreze și ajunsese să 
nu mai iasă din casă din cauza 
colitei ulcerative. (Vorbim de 
o boală invalidantă, din cauza 
căreia nu mai asimilezi nimic 
din ce mănânci, slăbind exagerat 
și, în linii mari, nu mai poți avea 
o viață normală.) După ce și-a 
revenit, Răzvan a spus că vrea să 
vorbească și altor oameni despre 
șansa pe care a avut-o cu noile 
medicamente. El a a� at întâm-
plător despre posibilitatea de a 
intra într-un studiu clinic și este 
o persoană cu studii superioare, 
cu acces la informare.

Practic, la noi ajung cazuri din 
ce în ce mai di� cile, disperate 
chiar, pacienți care nu mai 
răspund la niciun tratament de 
pe piață.
De altfel, în prezent, în MedLife 
Grivița, împreună cu medicul 
Eugen Crăciun, reușim să 
derulăm cele mai multe proiecte 

cu medicamente noi pentru 
colita ulcerativă și boala Crohn 
din țară. Pentru că s-a a� at de 
noi, ne vin acum pacienți și de la 
300 km depărtare de București. 
Am devenit, practic, un centru 
de referință în tratamentul nou 
al acestor două afecțiuni. 

Pe zona de oncologie, 
aveți astfel de proiecte în 
derulare?
Proiectele de oncologie pe care 
le avem se desfășoară în secția 
de oncologie din MedLife 
Titan. Cel mai recent proiect în 
derulare este dedicat pacienților 
cu cancer pulmonar stadiu patru, 
inoperabili. MedLife Titan 
este unul dintre cele opt centre 
din țară în care are loc acest 
proiect și, după cele mai recente 
informații primite, am observat 
că jumătate din pacienții cu o 
rată mare de supraviețuire sunt 
pacienții de la noi. Am dedus că 
a ajutat nu numai medicamen-
tul, care este foarte e� cient, ci și 
condițiile mai bune din mediul 
privat, în special atmosfera 
liniștită, de calm, în care pa-
cienții au primit tratamentul.

Ce alte feluri de proiecte 
mai derulați?
În cei șase ani de când am 
în� ințat acest departament și în 
prezent, am derulat și derulăm 
proiecte pentru toate bolile 
pentru care se face cercetare 
în România, din sfera: reu-
matologiei, neurologiei (boală 
Alzheimer, anevrism cerebral), 
cardiologiei, bolilor infecțioase, 
chirurgiei etc.

A.N.

25%

75%

dintre bolile 
actuale dispun de 

tratament

tratament pentru

25%

75%

dintre bolile 
actuale dispun de 

tratament

dintre bolile 
actuale

nu există 
tratament pentru
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sănătatea ei

Sângerăr i le menstr uale abundente sau cele d intre men-
str uaţ i i or i depistarea unor nodul i la n ivelu l sân i lor, în 
ur ma autopalpăr i i, sunt semnale de a lar mă ce t rebuie să 
ne t r im ită la med ic. Însă ch iar ş i în l ipsa unor simptome, 
este foar te impor tant să respectăm r ut ina controalelor 
pr in screen ing, căci se pot doved i sa lvatoare dator ită 
precocităţ i i d iag nost icăr i i.

cancerele
Investigaţii care depistează precoce

Cancerul de sân
Investigațiile imagistice recoman-
date pentru depistarea precoce a 
cancerului de sân sunt: ecogra-
� a, mamogra� a, elastogra� a și 
RMN-ul. 

Ecografi a mamară 
Se recomandă, ca metodă de 
primă intenție, femeilor cu vârste 
sub 40 de ani și fără manifestări 
clinice. Dar se poate recomanda 
și femeilor de peste 40 de 
ani, cu probleme locomotorii, 
nedeplasabile sau cu di� cultăți 
de poziționare la mamogra� e. În 
rest, completează mamogra� a 
pentru obținerea de informații 
suplimentare în cazul unor leziuni 
depistate sau în cazul sânilor așa-
numiți „denși”. 

Mamografi a
Este o metodă imagistică de bază 
și de primă intenție, adresată 
femeilor de peste 40 de ani. În 
cazul femeilor sub 40 de ani, se 

Atât diagnosticarea precoce, 
într-un stadiu incipient al bolii, 
prin prezentarea la controale 
periodice și prin campanii de 
screening, cât și prevenția – 
prin luarea unor măsuri de stil 
de viață (evitarea unor factori 
nocivi) – sunt pași esențiali 
pentru o mai bună combatere 
a cancerelor, crescând șansele 
de vindecare și rata de supra-
viețuire.  

Cancerul de col uterin
În majoritatea cazurilor, lezi-
unile care duc la cancer de col 
uterin sunt cauzate de infecția 

cronică cu HPV (Human 
Papiloma Virus), transmisă, în 
principal, prin contact sexual. 

Ca metode de screening, cel mai 
la îndemână este testul Babeș-
Papanicolau (PAP), care, fără 
a pune diagnosticul de cancer 
de col uterin, poate ridica 
suspiciunea de boală și, implicit, 
necesitatea unor investigații 
suplimentare (genotipare HPV, 
colposcopie). 
După vârsta de 25 de ani, 
testarea PAP se face anual sau 
în funcție de recomandarea 
medicului curant.

astfel, oportunitatea efectuării 
unei biopsii imediat sau amânarea 
ei, o perioadă scurtă. 

RMN-ul
Ca și ecogra� a mamară, este o in-
vestigație care se poate recoman-
da suplimentar mamogra� ei.
Nu în ultimul rând, autopalparea 
sânilor, pe care � ecare femeie ar �  
bine să o facă lunar, oferă indicii 
privind modi� cările de consis-
tență sau unele asimetrii de la 
nivel mamar și, astfel, ajută la de-
pistarea precoce a unor eventuale 
formațiuni tumorale.

Cancerul de ovar
În cadrul consultului de speciali-
tate pentru depistarea acestui tip 
de cancer, se identi� că anamnes-
tic factorii de risc – în funcție de 
care se indică efectuarea inves-
tigației CA125 (marker pentru 
cancer de ovar) –, și se evaluează 
ecogra� c ovarele (transabdominal 
sau transvaginal).  Dacă există 
istoric familial de cancer ovarian, 
asociat în multe cazuri cancerului 
mamar, se recomandă realiza-
rea unor teste genetice pentru 
stabilirea existenței unei eventuale 
mutații a genelor BRCA 1 și 2, 
ce predispun la cancer mamar și/
sau la cancer ovarian. În cazul 
existenței unei mutații BRCA 1 
sau 2, investigațiile speci� ce sunt 
necesare anual, începând cu vârsta 
de 25 de ani. Dacă nu există mu-
tații genetice, screeningul se face 
începând cu vârsta de 35 de ani.

Articol realizat cu ajutorul dr. 
Dragoș Botezatu, medic specialist 
urologie, și al dr. Sorin Lucian 
Sava, medic primar radiologie și 
imagistică medicală, de la Hypercli-
nica MedLife-Genesys, Arad

Cancerul ovarian

Cancerul de sân

Cancerul de col uterin 

Î n Româ n ia, su nt d iag nost icate a nua l 
aprox i mat iv  1.850 de cazu r i noi.

Româ n ia este pe pr i mu l loc în ceea ce 
pr iveşte i ncidenţa ş i rata mor ta l ităţ i i. 
Aproape 9000 de cazu r i nou d iag nos-
t icate a nua l în Româ n ia, cu o creştere 
a nu mă r u lu i de cazu r i, de la a n la a n, 
de aprox i mat iv 5%

i ncidenţa la 100.000 de persoa ne:
 RO  39,5 cazu r i
 U E  19,9 cazu r i
 SUA  15,8 cazu r i

rata
mor ta l i tăţ i i55%

rata
mor ta l i tăţ i i36%

rata
mor ta l i tăţ i i44%

efectuează doar dacă se depis-
tează clinic un nodul sau dacă 
există antecedente de cancer 
mamar în familie, la vârste tinere, 
căci unele leziuni maligne nu 
sunt vizibile nici ecogra� c, nici la 
RMN (microcalci� cari, distorsi-
uni arhitecturale). 

Elastografi a
Este utilizată în cazul unor lezi-
uni deja depistate ecogra� c sau 
mamogra� c, pentru a aduce, pe 
baza măsurării elasticității acesto-
ra, argumente în plus în favoarea 
benignității sau malignității 
formațiunii găsite. Se stabilește, 
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Soluții pentru 
tratarea hemoroizilor

tos, minim invaziv sau chirur-
gical.

Printre metodele de tratament 
minim invaziv folosite în pre- 
zent, se numără: 
• ligatura cu benzi elastice 

– cu o rată bună de succes 
(87%) în gradele 1 și 2, un-
eori și în gradul 3. În caz 
de recidivă sau de sânger-
are, se trece la tratamentul 
chirurgical;

• scleroterapia;  
• cauterizarea cu infraroșu; 
• scleroterapia cu laser;
• criochirurgia;
• embolizarea.

Printre tratamentele chirur-
gicale practicate în prezent, se 
numără: 
• excizia chirurgicală a 

hemoroizilor, prin diferite 
procedee; 

• ligatura transanală a 
arterelor hemoroidale, 
ghidată ecogra� c;

• hemoridectomia cu stapler.

Articol realizat cu ajutorul 
Dr. Adrian Ghenea, medic 
primar chirurgie primară, de la 
Hyperclinica MedLife Băneasa

utile

Hemoroizii sunt dilatații 
venoase patologice (la fel ca 
varicele), de la nivelul canalului 
anal. Aceste structuri devin 
patologice când se in� amează, 
iar persistența in� amației duce 
către o dilatație vasculară pato-
logică (indiferent de localizare, 
internă sau externă). 
Boala hemoroidală debutează 
remarcabil, prin in� amații 
locale, mâncărimi locale și 
scurgeri, prin defecații proble- 
matice și dureroase, durerea din 
regiunea anală putând persista 
și după vizita la toaletă.
Prin apariția uneia sau mai 
multor in� amații externe 

(tromboze), pot apărea 
fenomene de sângerare locală, 
mai redusă sau semni� cativă 
– unele pot duce la anemie. 
În cazul în care se formează 
multe tromboze hemoroidale 
care se manifestă repetitiv, se 
va ajunge, inevitabil, la prolaps 
hemoroidal sau chiar la prolaps 
de canal anal (n. e. – depla-
sarea sau ieșirea respectivelor 
formațiuni).  

Patru grade 
de evoluție a bolii
Din punct de vedere anatomic, 
există două plexuri venoase din 
care se pot forma hemoroizii și 

din care se dezvoltă patologia 
și complexitatea acesteia. Boala 
hemoroidală se poate agrava, 
dacă lipsesc măsurile terapeu-
tice, astfel:
• hemoroizi interni (gradul 1);
• hemoroizi interni prolabați 

la scaun, dar care se retrag 
(gradul 2);

• hemoroizi interni prolabați 
la scaun și care nu se retrag 
decât prin introducerea lor 
manuală (gradul 3);

• hemoroizi interni prola-
bați, care nu se retrag și 
nici nu pot �  reintroduși, 
determinând prolaps per-
manent (gradul 4).

Dacă o persoană se confruntă 
cu simptome speci� ce, este 
bine să se prezinte la un medic 
specialist în proctologie pentru 
evaluarea stării sale și pentru 
diagnosticare precisă. În cadrul 
consultației, după o scurtă 
discuție legată de istoricul 
bolii și de eventuale patologii 
asociate, se vor examina canalul 
anal și rectul inferior, precum 
și a regiunii perianale. Exa-
menul proctologic include, 
de asemenea, un tușeu rectal 
și, poate include o investigare 
prin anuscopie (de cele mai 
multe ori videoasistată) sau 
prin rectoscopie. Doar după 
o examinare completă, care 
permite stabilirea diagnostic-
ului, medicul va putea prescrie 
un tratament adecvat, ce ține 
cont și de celelalte eventuale 
afecțiuni prezente.

Variante de tratament
Ca în multe alte patologii, 
abordarea terapeutică poate 
avea în vedere conservarea stării 
medicale a persoanei și, implicit, 
prevenirea crizelor hemoroidale 
atât prin măsuri de stil de viață 
(evitarea constipației printr-o 
hidratare su� cientă și printr-o 
alimentație echilibrată, dar și 
prin combaterea sedentarismu-
lui și prin evitarea ridicării de 
greutăți; realizarea unei igiene 
locale adecvate), cât și printr-un 
tratament propriu-zis local (cu 
unguente și creme), medicamen-

Din ce în ce mai multe persoane, tot mai tinere, 
se confruntă, ca urmare a stilului de viață adoptat 

(sedentarism, muncă de birou, alimentație fast-food, 
obezitate), cu delicata problemă a hemoroizilor. Și 

pe cât de jenantă este boala hemoroidală, pe atât de 
greu de suportat este, dacă persoana în cauză nu se 

adresează unui specialist pentru tratament.
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