
Dietele ținute de-a lungul vieții de femei sunt 
nocive, în mare măsură, pentru copiii lor. Cele 
mai periculoase sunt dietele bazate pe diverse 
medicamente și suplimente alimentare. S-a 
descoperit recent că mulți copii suferă de 
obezitate din cauza schimbărilor genetice 
cauzate de dietele mamelor. Cercetătorii 
de la Universitatea din Southampton au 
descoperit și faptul că fetusul se confruntă cu 
modificări ale ADN-ului după ce mamele iau 
mai mult în greutate decât este recomandat 
în timpul sarcinii. Schimbările provocate 
organismului de substanțele folosite pentru 
diete dezvoltă tipuri de celule care urmează 
să afecteze modul în care corpul va depozita 
grăsimea pentru tot restul vieții și afectează în 
egală măsură sănătatea copiilor, atunci când 
femeile devin mame. Modificările genetice 
detectate la naștere sunt în strânsă legătură 
cu sănătatea copilului în perioada de creștere. 
Este foarte important ca starea de sănătate 
a mamei să fie atent monitorizată pe toată 
durata sarcinii, pentru că de aceasta depinde 
sănătatea copilului ei, uneori pentru toată 
viața acestuia. Fiecare copil se naște cu un set 
de gene, iar factorii din mediul înconjurător 
pot afecta modul în care acestea reacționează, 
provocând schimbări dramatice în modul de 
funcționare al organismului.

Pericolul dietelor pentru 
sănătatea copiilor

Noutatea care a revoluționat tratamen-
tele împotriva cancerului vine din Cuba. 
Se numește Cimavax și este un vaccin care 
deja dă rezultate foarte bune. Până acum, 
peste 5.000 de pacienţi din toată lumea 
au fost trataţi cu Cimavax, incluzând peste 
1.000 de cubanezi. Cetăţenii străini care au 
primit vaccinul au călătorit în Cuba pentru a 
beneficia de Cimavax.  Pag. S6

Despre boala Parkinson încă se știu puține lucruri, însă 
cercetarea aduce din ce în ce mai multe noutăți și beneficii 
pentru cei afectați de această maladie. Parkinson nu este 
o boală a creierului sau a sistemului nervos, ci un cumul 
de afecţiuni, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că se poate 
preveni, prin anumite măsuri, dar se poate și trata, cu 
rezultate notabile. Unul dintre adjuvantele tratamentului 
medicamentos este alimentaţia, din care fasolea și alte câteva 
legume nu trebuie să lipsească. Pag. S2
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Tratamente cu lectură, conversație  
și limbi străine, pentru creier

Jurnalul de Sănătate

Eliminarea stresului previne 
și tratează diabetul

Ce trebuie să facem pentru a avea ochi sănătoși 
Câteva gesturi frecvente, care par banale, ne pot afecta grav vederea, 
dacă nu încercăm să le eliminăm. Câteva remedii naturiste, dar 
și exerciții fizice pot menține pe termen lung sănătatea ochilor, 
chiar dacă lucrăm la birou și citim sau scriem foarte mult. Și la 
medicamentele pe care le folosim ar trebui să fim foarte atenți, 
pentru a nu ne înrăutăți sănătatea ochilor, în loc s-o ameliorăm. Multe 
dintre produsele pentru calmarea afecțiunilor banale ale ochilor sunt 
nerecomandate de medici, fie pentru că nu au fost testate suficient, 
fie din cauza substanțelor periculoase sau a E-urilor pe care le conțin. 
Se recomandă controlul periodic la cabinetul medical, pentru a se 
preveni slăbirea vederii și o serie de afecțiuni. Pag. S4

Joi 28 februarie 2019

Nu rata joi, 28 februarie, 

Jurnalul de
sănătate

 

8 pagini! 
Distribuit  
gratuit, pe  
tot tirajul  
Jurnalul

LOGO AND ITS  USE

Ultimele informații din domeniul medical 
și o mulțime de subiecte interesante:
· Ce trebuie să știm despre diabet
· Noutăți în tratarea cancerului
· Sfaturi pentru protejarea vederii
· Recuperare, dupa AVC

Parteneri 



S2 joi / 28  februarie 2019Special ●  jurnalul de sănătate

Diana Scarlat

Stilul de viață este princi-
palul remediu natural, atât 
pentru a evita, cât și pentru a 
ține în frâu diabetul. Un 
diabetic trebuie să știe că poate 
evita complicaţiile, în special 
pe cele neurologice, dacă își 
alocă mult timp pentru activi-
tăţi în aer liber, relaxante, care 
să elimine stresul. Trebuie să 
stea mult la aer și să facă lucru-
rile care-i plac, iar acest 
remediu natural este reco-
mandat atât de către diabeto-
logi, cât și de neurologi. În 
urma monitorizării a sute de 
pacienți, diabetologii și neuro-

logii care au studiat evoluția 
persoanelor ce suferă de diabet 
au ajuns la concluzia că aceștia 
au așa-numitul „sindrom 
metabolic”, în care sunt incluse 
și hipertensiunea, obezitatea și 
alţi factori care, printre altele, 
afectează și inima. Pericolul de 
accident vascular cerebral este 

mult mai mare pentru un 
diabetic, iar medicii recomandă 
mult sport și relaxare, atât 
pentru prevenirea afecțiunii, 

cât și pentru tratare, după 
declanșare. În România sunt 
înregistraţi peste 800.000 de 
diabetici, numărul cazurilor 

fiind în creștere cu peste 20.000 
de la un an la altul. „Diabetul 
produce o ateroscleroză prema-
tură. Vasele unui diabetic se 
deteriorează mult mai repede, 
din multiple motive, legate de 
tulburările metabolice pe care 
le produce boala. Fumatul este 

cel mai puternic factor de risc 
pentru ateroscleroză. Ar trebui 
să evite stresul la locul de 
muncă, dar ar putea face acti-
vitate sportivă susţinută, de 
lungă durată – jogging, înot, 
badminton, tenis, nu exerciţii 
de forţă, pe termen scurt”, 
explică neurologul german de 
origine română, Dana Boering. 

Studiile din ultimii ani arată că diabetul este 
declanșat în primul rând de stres, iar stilul de viață 
ne poate salva de această afecțiune foarte gravă, care 
stă la baza multor altor boli. Diabeticii au o situaţie 
specială din punct de vedere neurologic și sunt 
predispuși la accidente vasculare cerebrale, pentru 
că vasele de sânge sunt deteriorate de această afecți-
une. Stresul nu doar declanșează, ci și agravează 
apoi diabetul și toate celelalte complicaţii cauzate de 
această boală. Cei care deja au fost diagnosticați cu 
diabet trebuie să știe că cel mai important remediu 
este eliminarea stresului și o viață sănătoasă.

Evoluţia diabetului poate 
produce o combinaţie de insu-
ficienţă cardiacă, tulburare de 
circulaţie periferică, tulburare a 
micilor vase care hrănesc pielea 
şi, ca urmare, o tulburare în 
structura pielii. Diabetul crește 
și riscul de accident vascular 
cerebral (aVc), unul dintre 
cele mai mari pericole pentru 
omul contemporan, mereu 
obosit, stresat și care alege un 
stil de viaţă nesănătos. Preo-
cupările neurologilor români 
sunt tot mai concentrate pe 
cercetarea știinţifică de top, 
pentru reducerea riscurilor 
de aVc. 

riscul de a se scleroza 
vasele de sânge este de 
cel puţin trei ori mai 

mare la diabetici decât la celelalte 
persoane. Depinde şi de structura 
genetică a fiecăruia, însă nu a aflat 
încă nimeni în ce constă aceasta.

Dana Boering, neurolog

Stilul de viaţă este 
foarte important. În 
primul rând cantitatea 

de somn pe care ne-o adminis-
trăm, câte ore dormim şi când 
dormim. rolul somnului este 
acela de a reseta sistemele 
creierului şi ale întregului sistem 
nervos, de a regenera.

Prof. dr. Dafin Mureşanu, preşedintele  
Societăţii de Neurologie din România (SNR)

n Medicaţia trebuie completată cu somn, alimentaţie specială
 și exerciţii fizice n Boala poate stagna, cu o viaţă controlată

Remedii pentru boala Parkinson: 
fasolea și gândirea pozitivă

n Stresul, principalul factor care declanșează diabetul n remedii: sport şi relaxare

Ce trebuie să știm despre diabet

În urma studiilor de zeci de ani și a moni-
torizării sutelor de pacienți care au dorit să 
contribuie la identificarea remediilor împo-
triva bolii Parkinson, specialiștii din echipe 
multidisciplinare au ajuns la o concluzie ce 
poate părea stranie: mai mult decât medica-
mentele, pentru încetinirea evoluției bolii și 
chiar pentru stoparea ei sunt mai importan-
te gândirea pozitivă și... fasolea. 

Diana Scarlat

Parkinson nu este o boală a sistemului nervos, 
așa cum s-a crezut foarte mult timp, ci este un 
cumul de boli, o dereglare a întregului organism, 
ce se poate declanșa de la oricare dintre organe, 
nu doar de la creier. Cercetătorii au descoperit că 

factorii de risc în declanșarea bolii Parkinson sunt 
somnul, alimentația, mișcarea și, în general, stilul 
de viață. Cei care dorm puțin și prost, care 
mănâncă nesănătos, nu fac mișcare și au un stil 
de viață marcat de stres au tot atâtea motive de 
îngrijorare în privința declanșării acestei boli. 
Pornind de la factorii declanșatori, s-a constatat 
că cele mai bune rezultate în tratarea bolii le-au 
dat tratamentele în care pacienții au adoptat un 
stil de viață sănătos, cu multă mișcare, mai ales 
în aer liber, au reușit să aibă un somn bun și au 
avut o alimentație controlată, bazată pe câteva 
alimente recomandate în caz de Parkinson. 

Recomandări de nutriție de la neurologi
Nutriţia joacă un rol important în sănătatea 

bolnavilor de Parkinson. Specialiștii propun o paletă 

specifică de principii pentru dieta 
alimentară: să se mănânce mai 
mult cereale integrale, legume și 
fructe, iar la cină, un pahar de 
lapte sau iaurt. De asemenea, se 
recomandă foarte multă fasole, 
care are un conţinut bogat de 
levodopa naturală și contribuie la 
prelungirea eficacităţii medica-
mentelor de levodopa. Cantitatea 
de carne recomandată este de 
până la 50 de grame pe zi, nutri-
ţioniștii susţinând că este mai bine 
să se mănânce, în timpul mesei de 
seară, carne slabă, pește și legume, 
evitând alimentele cu multă 
grăsime, pentru că aceasta va 
afecta absorbirea medicamentelor 
levodopa. Totodată, consumul 
zilnic de ceai verde și cafea poate 
reduce simptomele Parkinson, 
contribuind la întârzierea progre-
sării bolii. În cazul bolnavilor de 
Parkinson, grăsimile sunt consi-
derate cele mai nocive și ar trebui excluse. Specialiștii arată că 
exerciţiile fizice favorizează tratamentul bolii, dar avertizează că 
trebuie evitate sporturile intense. După apariţia primelor semne de 
Parkinson, neurologii stabilesc doar anumite tipuri de mișcare și de 
kinetoterapie. Se recomandă mai ales dansul și artele marţiale.

Stresul este factorul declanşator 
al bolii şi al agravării ei rapide
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Terapia Durerii scade numărul de intervenții chirurgicale

Diana ScaRlat

Terapia durerii e o specia-
lizare relativ nouă, ce la nivel 
mondial a luat avânt în ultimii 
15 ani. În România este însă 
puțin cunoscută. Cei care 
suferă de o patologie însoțită 
de durere cronică, pentru care 
le-a fost indicată chirurgia, 
sunt sfătuiți să încerce înainte 
Terapia Durerii. „Această 
specializare medicală se ocupă 
de tratarea și ameliorarea 
durerii prin metode conserva-
torii. La cabinet, pacienții se 
prezintă pentru diferite tipuri 

de dureri: de la dureri acute sau 
cronice de coloană, la durere 
neuropată ,  a r t i cu la ră , 
sindroame migrenoase, și până 
la durerea asociată cancerului. 
De departe, cele mai frecvente 
prezentări sunt pentru durerile 
lombare și cele cervicale, 
pentru care există o serie de 
tratamente conservatorii ce 
permit unui număr mare de 
pacienți să evite intervenția 
chirurgicală”, explică dr. 
Monica Sandu, unul dintre 
specialiștii clinicii pentru 
Terapia Durerii din cadrul 
centrului Provita.

Medicii care au această 
specializare sfătuiesc pacienții 
să apeleze cu încredere la trata-
mentul conservator și minim 
invaziv. „Luăm ca exemplu 
pacientul cu durere de coloană 
lombară acută sau cronică. 
Singurele două indicații de 
chirurgie, în cazul acestuia, sunt 
deficitul motor și tratamentul 
conservator eșuat. Prin trata-
ment conservator înțelegand 
infiltrații tansoforaminale și 
kinetoterapie. Chiar și pentru 
pacienții cu deficit motor există 
alternativă la chirurgia clasică, 
anume discectomia endosco-

pică, ce permite decompresia 
nervoasă fără anestezie gene-
rală, incizie clasică, zile de 
spitalizare și perioada ulterioară 
de recuperare”, mai explică 
medicul. Pentru fiecare pacient, 
tratamentul este ajustat în 
funcție de nevoile personale. „În 
sindroamele migrenoase, este 
foarte important să înțelegem 
etiologia, deoarece aceasta poate 
să modifice complet trata-
mentul. Pacientul trebuie inves-
tigat corespunzător și de multe 
ori apelăm la consultul interdis-
ciplinar cu neurologul”, preci-
zează specialistul.

Fiecare pacient are un set de nevoi specifice. De aceea, 
un tratament adecvat se gândește în ansamblu, doar după 
ce medicul cunoaște în detaliu situația stării de sănătate a 
fiecarei persoane. Managerul de caz este cel care studiază 
această situație și elaborează un set de recomandări pentru 
fiecare pacient în parte. Așa gândește fiecare membru al 
echipei Provita, în fiecare clinică specializată în tratarea 
unui spectru larg de afecțiuni. Centrul Medical Provita 
include și o clinică specializată în Managementul durerii, o 
noutate în lumea medicală, acum prezentă și în România. 

ceea ce trebuie să înțeleagă pacienții care doresc să efectueze un 
consult de terapia Durerii este faptul că acești specialiști sunt medici cu 
multă experiență. „la nivel mondial, cei mai mulți specialiști practicanți 
de terapia Durerii sunt anesteziști. noi suntem la bază anesteziști cu 
supraspecializare în terapia Durerii. De asemenea, poate fi practi-
cată de neurochirurgi, ortopezi, neurologi etc. Fiecare dintre aceste 
specializări contribuie cu cunoștințele sale în această ramură. ideal este 
ca munca noastră să fie în echipă, astfel încât pacientul să aibă parte 
de tratamentul care i se potrivește”, explică medicul Monica Sandu.

Supraspecializare a anesteziștilorne dorim să educăm 
cumva pacienții, astfel 
încât până la intervenția 

chirurgicală să încerce tratamentul 
conservator. Există întotdeauna 
opțiuni care în multe dintre cazuri 
sunt cel puțin la fel de eficiente. 
Odată operat, totul devine mai 
complicat.

dr. Monica Sandu

P

Neuropatia diabetică, dacă nu este 
ţinută sub control, poate cauza 
consecinţe grave asupra sănătăţii, cum 
sunt durerea, tulburările trofice şi cir-
culatorii, precum şi afectarea sistemu-
lui nervos vegetativ.
Durerea în neuropatia dia be tică aduce 
tulburări trofice şi circulatorii, care se 
manifestă în special la nivelul mem-
brelor inferioare, vorbind astfel despre 
piciorul diabetic, care, dacă este negli-
jat, poate duce la amputaţie.
Persoanele care suferă de neuropatie 

diabetică prezintă un risc mai mare 
de a dezvolta boli cardiovasculare, 
tulburări de reglare a tensiunii arteria-
le şi de ritm cardiac, tulburări ale tubu-
lui digestiv, ale tractului genito-urinar, 
cu consecinţe grave asupra calităţii 
vieţii bolnavuluI.
De ce este bun  
Inozitol BIO LifeNRG?
INOZITOL BioLifeNRG este CHEIA pen-
tru sănătatea noastră, INOZITOL este 

un element deosebit de important 
pentru sănătatea noastră, de ajutor în 
tra ta mentul unui număr impre sio nant 
de boli cu efecte spectaculoase și de 
durată mai ales cand suferim de Dia-
bet sau Neuropatie Diabetică pentru 
că ne ajută la gestionarea glicemiei îi 
acționează asupra nervilor periferici 
în cazul neuropatiei diabetice care pot 
cauza dureri și disconfort.
Inozitol BIO LifeNRG ne ajută și în 
alte probleme? DA!
Inozitol Bio LifeNRG este bun în:
• Osteoporoză: direct implicat în echi-
librarea calciului intracelular
• Hepatită și Intoxicații: detoxi-
fierea hepatică în hepatitele cronice, 
intoxicații hepatice cu alcool
• Trigliceride și Colesterol: ajută la 
scăderea colesterolului și a trigli-
ceridelor
• Alzheimer: ajută în patogeneza bolii 
• Potența la diabetic: ajută bărbații 
bolnavi de diabet tip 2 care au pro-
bleme cu erecția.

Comandați ACUM INOZITOL Bio LifeNRG la tel. 0735.390.878 sau pe www.farmacie.bio 
Prețul este de 99 de lei o lună de tratament sau  

OFERTA de 3 luni doar 179 de lei și transport gratuit până acasă! Stoc limitat!

«Sunt diabetic de 10 ani, nici nu mi-am dat seama că am ajuns la neuropatie 
doar când am constatat că am zilnic dureri, arsură și furnicături la mâini și la 

picioare. Amorțeală și arsuri la degete. Eram disperat, asta până am dat de Inozitol 
BioLifeNRG care mi-a redat pofta de viață și încrederea că mai există și produse 
bune. Vă recomand tuturor care aveti diabet sau neuropatie. I.V., Buzău«Inozitol BioLifeNRG este nemaipomenit. După ce ani de zile m-am chinuit să 

scad colesterolul și trigliceridele cu tot felul de lucruri, în final am reușit cu 
Inozitol BioLifeNRG. Nu pot să vă spun cât sunt de fericită. Mulțumesc!

M.P., Craiova«După ce am început să iau Inozitol Bio 
LifeNRG cel mai mult am simțit la picioare. 

Nu conta că e vară sau iarnă le aveam reci și mă 
dureau. Acum nu mă mai dor. Nu mai sunt obosită și 
am altă stare. Glicemia a scăzut nu mai am amețeli 
și dureri de cap ca și înainte.

A.P., Piatra Neamț«Am cumpărat Inozitol BioLifeNRG pen-
tru soțul meu care are 64 de ani. După 3 

săptămâni de glicemia i-a scăzut de la 160 la 140. 
Acum și apetitul i s-a reglat și a început să se simtă 
mult mai bine.

D.O., Cluj

Ce spun persoanele care au luat  
Inozitol BIO LifeNRG?
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Eficiență Maximă

65% dintre DIABETICI ajung la NEUROPATIE DIABETICĂ,
o complicaţie care poate duce la amputaţie!

Inozitol Bio LifeNRG este SOLUȚIA pentru tine! Încearcă ACUM!

Publicitate
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Frecarea ochilor este unul 
dintre cele mai frecvente 
gesturi pe care le putem ob- 
serva la foarte mulți dintre noi, 
dar și cea mai nerecomandată 
soluție pentru protejarea 
vederii. Specialiștii recomandă 
pauze lungi și dese, în timpul 
activităților, mai ales dacă 
lucrăm cu un laptop sau PC. 
De asemenea, sunt anumite 
exerciții care se pot face, pe cât 
de simple, pe atât de benefice 
pentru sănătatea ochilor. Închi-
derea și deschiderea repetată 
a pleoapelor, privirea degetului 
în mișcare lină de la stânga la 
dreapta și invers sau concen-
trarea privirii pe un obiect care 
se apropie și se îndepărtează 
ușor sunt câteva dintre reco-
mandări, pentru a relaxa ochii. 
Unul dintre semnele care ne 
indică un pericol este repre-

zentat de ochii uscați. Ochii 
noștri trebuie să fie în perma-
neță hidratați. Totuși, nu se 
recomandă folosirea lacrimilor 
artificiale sau a altor substanțe 
fără a se cere mai întâi sfatul 
medicului, în urma unui con- 
trol la cabinet. Și în alegerea 
acestor produse este recoman-
dată maxima prudență. 

Remedii la îndemână, 
pentru ochi sănătoși

Cearcănele sau roșeața 
ochilor nu sunt deranjante 
doar din punctul de vedere al 
aspectului fizic. Aceste semne 
care arată o problemă ce poate 
deteriora vederea se evită prin 
îngrijirea atentă a ochilor, 
pentru a evita afecțiunile ulte-
rioare care sunt anunțate prin 
apariția acestora. Remediile 
naturiste sunt binevenite 
pentru relaxarea ochilor, mai 
ales după vârsta de 30 de ani, 
nu doar pentru femei, ci și 
pentru bărbați. Televizorul, 
calculatorul și gadgeturile sunt 
tot atâtea pericole pentru sănă-
tatea ochilor, mai ales dacă 
sunt folosite timp îndelungat. 

La fel și expunerea excesivă a 
ochilor la soare. Expunerea 
îndelungată la raze UV poate 
avea efecte dezastruoase 
pentru ochi și reprezintă un 
factor de risc în apariția cata-
ractei. Alimentația sănătoasă 

este foarte importantă pentru 
longevitatea vederii. Spanacul, 
varza, prazul, avocado, piersi-
cile, morcovii și afinele sunt 
recomandate. 

De asemenea, peștele, mai 
ales tonul, macroul și sardinele, 
reprezintă surse excelente de 
grăsimi Omega-3. Somnul 
sănătos asigură o viață mai 
lungă a vederii. Lipsa de somn 
și oboseala pot duce la sensibi-
lități ale ochilor, care ulterior 
se pot transforma în afecțiuni. 

Dacă ținem cont de pericolele care ne amenință ochii, putem să-i protejăm. 
Trebuie să respectăm câteva reguli de bază, pentru a avea ochi sănătoși cât mai 
mult timp, iar vizitele periodice la medic, pentru control, sunt indicate, la orice 
vârstă. Pentru a preveni afecțiunile oftalmologice, se recomandă pauze la fiecare 
30 de minute, pentru orice activitate care solicită vederea, precum și câteva 
măsuri simple de protecție.

Feliile de castravete, aplicate pe pleoape, reprezintă cea mai efici-
entă soluție pentru relaxarea ochilor, foarte importantă pentru 
menținerea sănătății vederii, pe termen lung. În special, seara, după 
o zi obositoare și după expunerea ochilor la toate provocările, de la 
cititul în monitor, până la praf și noxe, o bună igienă, masajul pentru 
stimularea microcirculației din zona ochilor și o simplă aplicare a 
feliilor de castravete pe pleoape au efect miraculos. 

Sunt  recomandate 
produsele fără conser-
vanți, pentru că și picătu-

rile pentru ochi pot avea E-uri. la 
fel ca în cazul produselor alimenta-
re sau a cremelor pentru îngrijirea 
tenului, cele mai recomandate 
produse sunt cele cât mai naturale.

Elena Neacșu, oftalmolog

Este suficient să petrecem între 20 și 30 de 
minute în lumina dimineții, pentru a scădea 
în greutate. razele soarelui asigură un 

indice al masei corporale mai aproape de pragul 
ideal, care ne asigură un nivel de sănătate optim.

dr. Phyllis Zee, cercetător și profesor la Universitatea Northwestern

n longevitatea vederii n Semne ale viitoarelor afecțiuni

Sfaturi pentru îngrijirea ochilor

Unii cercetători susțin că expunerea la 
soare rezolvă cea mai mare parte a probleme-
lor medicale, dar contribuie și la menținerea 
unei greutăți reduse și ajută corpul să produ-
că vitamina D3, esențială pentru buna funcți-
onare a întregului organism. Practic, s-a 
demonstrat că avem capacitatea de a face ceea 
ce în regnul vegetal se numește fotosinteză, 
doar că organismul uman produce vitamina 
care îl menține sănătos și tânăr. Helioterapia 
este din ce în ce mai recomandată.

Diana Scarlat 

Cercetătorii de la Universitatea Alberta, din 
Canada, au observat un efect negativ al redu-
cerii timpului de expunere la lumina și căldura 
soarelui: celulele organismului înmagazinează 
mai multe grăsimi pe perioada iernii, ceea ce 
explică și creșterea în greutate, în anotimpul 
rece. De asemenea, un efect nociv al absenței 
expunerii la soare este accentuarea carenței de 
vitamina D, în special D3, efectele fiind grave 
atât pe termen scurt – depresie și creșterea în 
greutate – cât și pe termen mediu și lung, până 
la afecțiuni grave, precum instalarea osteopo-
rozei. Un studiu recent făcut de cercetătorul 

american Phyllis Zee, profesor la Universitatea Northwestern, 
și dr. Kathryn Reid, de la Școala de Medicină Northwestern 
Feinberg, arată că expunerea corpului la soarele dimineții, timp 
de cel puțin 15 minute pe zi, influențează scăderea indicelui de 
masă corporală. La concluzii similare au ajuns și alți cercetători 
care au studiat efectele luminii și căldurii solare asupra orga-
nismului uman. Studiile științifice arată că există o legătură 
strânsă între sănătate, greutate și lumina soarelui, iar unul 
dintre elementele esențiale este vitamina D3. Cu alte cuvinte, 
expunerea la soare asigură menținerea în formă, stimulează 
metabolismul, garantează o greutate redusă, oase puternice și 
mușchi tonifiați, dar și o stare psihică foarte bună. Și în acest 
caz se recomandă, însă, evitarea excesului. 

Soarele ne vindecă de mai multe boli
n Helioterapia, ca soluție pentru sănătate n lumina dimineții, mai bună decât în restul zilei

Phyllis Zee recomandă expunerea corpului la razele dimineții, 
în special în intervalul orar 8.00-12.00. coautorul studiului, dr. 
Kathryn reid, arată că persoanele care s-au expus la lumina soarelui 
la primele ore ale dimineții au avut un indice de masă corporală 
mai mic, iar cei care s-au expus mai târziu, în timpul zilei, la lumina 
soarelui, aveau un indice al masei corporale mai mare. influența 
luminii de dimineață asupra greutății corpului a fost înregistrată 
independent de nivelul de activitate la care participă individul, de 
aportul de calorii, timpul de somn, vârstă și anotimp. 
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Istoria clinicii Oftalmestet 
din Bucureşti începe la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, cu primii 
medici renumiţi din familia 
Schmitzer. Actualul sediu al 
clinicii are la bază consolidarea 
şi supraetajarea unei clădiri care 
a aparţinut familiei Schmitzer, 
încă din 1894, situată pe una 
dintre cele mai vechi străzi ale 

Bucureştiului, fostul „Pod al 
Beilicului”, actuala „Calea 
Şerban Vodă”. Reconstruirea 
clădirii a început în anul 2009, 
iar astăzi oferă pacienţilor o 
deschidere către istoria medi-
cinei din capitala României, pe 
lângă servicii de cea mai bună 
calitate. „În această casă s-a 
născut în 1904 şi a trăit prof. dr. 
Gheorghe Schmitzer, cel care a 
înfiinţat în 1948 Clinica de 
Roentgenterapie din cadrul 
spitalului Colţea. Prof. dr. 
Gheorghe Schmitzer este 
cunoscut pentru formarea 
profesională a numeroase gene-
raţii de radiologi, deşi, iniţial, a 
vrut să devină oftalmolog. În 
memoria sa au fost înfiinţate 
acum nouă ani atât Clinica 
Oftalmestet, cât şi Fundaţia Dr. 
Schmitzer, păstrându-se la 

parter arhitectura vechii case 
construite în 1878. Etajele supe-
rioare sunt realizate într-o 
arhitectură modernă, colorate 
în gri închis, tocmai pentru a 
scoate în evidenţă albul vechilor 
faţade”, explică dr. Speranţa 
Schmitzer. Astăzi, clinica Oftal-
mestet deţine spaţii pentru 
consultaţii, sală de aşteptare, 

explorări funcţionale, optică 
medicală şi bloc operator. Toate 
spaţiile au fost proiectate şi 
realizate respectând normativele 
CE în ceea ce priveşte mărimea 
suprafeţelor, dotarea grupurilor 
sanitare pentru persoanele cu 

dizabilităţi şi realizarea fluxu-
rilor medicale. În plus, toate 
intervenţiile chirurgicale sunt 
înregistrate video, cu aparatură 
de ultimă generaţie. 

Feng Shui şi expoziţii  
de artă, ca la muzeu

Oftalmestet este o clinică 
specială şi pentru că în acest 
spaţiu foarte bine dotat cu 
aparatură medicală de ultimă 
generaţie, pacienţii se bucură şi 
de o atmosferă relaxantă, func-
ţionând şi ca un adevărat muzeu. 
„Legătura între construcţia 
veche, o parte a spaţiului mobilat 
în stil Ludovic al XV-lea, cu 
tablouri ale Şcolii Flamande din 
sec. XVII, şi partea cea nouă, 
mobilată modern, se face prin-
tr-un planşeu de sticlă luminat. 
Acest aspect echilibrează şi 

armonizează cele cinci elemente 
de bază Feng Shui – foc, apă, 
pământ, lemn şi metal, într-un 
spaţiu benefic pentru pacienţi. 
Combinând marmura şi granitul, 
plantele ornamentale, oţelul 
inoxidabil, sticla, lemnul, peştii 
exotici, muzica de relaxare şi 

aromele orientale, s-a reuşit 
crearea unei atmosfere deosebite, 
mai puţin obişnuite într-o clinică 
medicală”, mai explică Dr. 
Schmitzer. Pe lângă toate 
acestea, în interiorul clinicii se 
organizează periodic vernisaje 
de pictură, artă decorativă, 
ceramică sau bijuterii. Legătura 
dintre artă şi oferta medicală nu 
este dată doar de istoria familiei 
de medici Schmitzer şi de cea a 
casei devenite astăzi clinica 
Oftalmestet, ci şi de operaţiile 
estetice şi de reconstrucţie a 
zonei perioculare realizate aici, 
precum şi de calitatea de 
partener al celebrului brand 
internaţional exclusivist de rame 
de ochelari Lindberg, pe care 
clinica o are. Ca partener auto-
rizat Lindberg Precious şi amba-
sador  L indberg ,  c l in i ca 
Oftalmestet oferă modele de 
rame de ochelari unice, care 
întruchipează un mod diferit de 
gândire, design excepţional, 
materiale de înaltă calitate şi 
execuţie manuală. Colecţia 
Lindberg Precious este una 
dintre cele mai exclusiviste şi de 
prestigiu colecţii de ochelari din 
lume şi este alcătuită din aur, 
platină, diamante şi corn de 
bivol, corn de bou moscat sau 
colţ de mamut. Modelele de 

ochelari sunt realizate manual 
şi adaptate individual la forma 
feţei fiecărui purtător. Ramele 
Lindberg Precious sunt realizate 
din aur galben de 18 carate (750), 
aur alb, aur roşu şi Precious 
Black, precum şi din platină 
(950), încrustate cu diamante. 

LINDBERG are drepturi exclu-
sive asupra aurului din mina de 
aur NULUNAQ din Groen-
landa, una dintre cele mai mici 
mine din lume. Lindberg folo-
seşte numai diamante de calitate 
superioară Wesselton WS, 
cunoscute pentru claritatea şi 
culoarea lor.  

Speranța Schmitzer, un medic 
de excepție, continuă tradiția

Reprezentantă marcantă a 
tradiţiei familiei, dr. Speranţa 
Schmitzer are un CV impresi-
onant. Este Doctor în Medicină, 
medic primar oftalmolog, 
Conferenţiar la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” din Bucureşti, şefa 
departamentului de chirurgie 
estetică şi reconstrucţie orbi-
to-palpebrală a Spitalului Clinic 
de Urgenţe Oftalmologice 
Bucureşti şi Preşedinta „Socie-
tăţii Române de Chirurgie 
Oculoplastică”. Este primul 
medic din România care a 
obţinut în anul 2002, din partea 
Ministerului Sănătăţii, supras-
pecializarea pentru chirurgia 
oftalmologică plastică şi recon-
structivă (oculoplastică). De 
asemenea, este membră a 
Societăţii Române de Oftalmo-
logie, a Societăţii Europene de 
Chirurgie Refractivă şi Cata-
ractă, precum şi membră a 
Societăţii Franceze de Oftalmo-
logie. A efectuat peste 26.000 
de intervenţii chirurgicale, 
dintre care peste 8.000 oculo-
plastice, şi a publicat peste 60 
de lucrări ştiinţifice, în diverse 
publicaţii de specialitate, la 
congrese şi consfătuiri din ţară 
şi străinătate. 

Dr. Speranța Schmitzer continuă tradiția de familie
Familiile de medici au transmis, din generaţie în generaţie, tradiţia acestei 

meserii, în ultimele secole, în ţările cele mai bine dezvoltate. Cu astfel de familii ne 
putem lăuda şi noi, în România. Una dintre acestea este familia Schmitzer. Datori-
tă istoriei acestei familii de medici, Bucureştiul are astăzi o clinică de oftalmologie 
de excepţie, care îmbină perfect tradiţia medicală cu inovaţia ştiinţifică, dar şi cu 
istoria Capitalei, prin readucerea la lumină a unei clădiri istorice care a aparţinut 
familiei Schmitzer încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, astăzi devenită clinica 
Oftalmestet. O clinică specială prin tot ceea ce reprezintă.

Clinica Oftalmesteteste este singura din România unde, în afara operaţiilor „obişnu-
ite”, precum cataracta sau glaucomul, se efectuează pe scară largă şi operaţii 
oculoplastice, precum ptoze palpebrale, blefaroplastii inferioare şi superioare, trau-
matisme, entropion, ectropion, căi lacrimale, tumori palpebrale şi conjunctivale etc. 

Cu experienţa de aproape 30 de ani 
a doamnei dr. Speranţa Schmitzer şi o 
echipă excepţională de medici, clinica 
Oftalmestet oferă un maximum de sigu-
ranţă şi profesionalism actului medical. 
Folosind tehnici şi echipamente de ultimă 
oră, intervenţiile chirurgicale nu necesită 
internare. Clinica pune accent în mod 
deosebit pe confortul pacientului, cu 
o recuperare postoperatorie foarte 
rapidă. Calitatea serviciilor şi ambianţa 
deosebită creată în interiorul clinicii au 
dus la decizia Majestăţii Sale Regele Mihai 
I de a-i acorda titlul de Furnizor al Casei 
Regale a României.

www.oftalmestet.ro
Telefon: 021 322 82 45

Telefon mobil: 0755 139 177
E-mail: office@oftalmestet.ro
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Diana Scarlat

În urma studiilor știin-
țifice din ultimii 20 de ani, 
cercetătorii au ajuns la 
concluzia că problemele 
creierului uman sunt 
cauzate de încetinirea exer-
sării cuvântului, în timp ce 
oamenii preferă din ce în ce 
mai mult imaginea. Totuși, 
imaginile sunt nocive, în 
timp ce exersarea intensă a 
vorbirii și învățarea limbilor 
străine, chiar și la vârste 
înaintate, ajută la „rejuve-
narea” creierului, care 
contribuie semnificativ la 
menținerea întregului orga-
nism într-o formă foarte 
bună, încetinind îmbătrâ-

nirea. Specialiștii au ajuns 
la concluzia că este complet 
nerecomandat să utilizăm 
mult mai mult imaginile 
decât cuvântul. Imaginile 
solicită alte tipuri de circuite 
decât cuvintele, iar folosirea 
lor cu precădere sărăcește 
componenta cognitiv-ima-
ginativă. Cel mai bun 
exerciţiu cerebral este cen- 
trat pe folosirea cuvântului, 
fie că vorbim despre citit, 
scris sau comunicarea cu 
ceilalţi, în special dezbate-
rile pe anumite teme. 

Viaţă emoţional- 
cognitivă echilibrată

Studiile mai arată că 
exercițiile care ajută menți-
nerea tinereții creierului 
sunt la fel de eficiente și în 
recuperarea după AVC. 
Astfel, se recomandă o 
viaţă emoţional-cognitivă 
echilibrată, odihnă sufici-
entă și folosirea cuvântului, 
în defavoarea imaginii, ca 
exerciţii zilnice, la care se 
adaugă un stil de viaţă 
sănătos din toate punctele 
de vedere, incluzând exer-

ciţii fizice în aer liber, cât 
mai multă socializare și 
alimentaţie sănătoasă, 
regulată. Mai mult, s-a 
constatat că cel mai repede 
s-au recuperat acei pacienți 
care au combinat mesele 
zilnice cu socializarea, iar 
studiile arată că stilul 
mediteranean este reco-
mandabil pentru îmbună-
tățirea activității cerebrale, 
acesta presupunând că 
masa nu se ia în solitudine, 

ci împreună cu membrii 
familiei sau cu prietenii. 
De asemenea, preparatele 
specifice bucătăriei medi-
teraneene sunt mai indi-
cate pentru recuperarea 
cerebrală.

Îmbătrânirea creierului poate fi încetinită prin folosirea cuvântului, iar 
îmbătrânirea organismului ţine de modul în care îmbătrâneşte creierul. 
Neurologii ne recomandă să citim şi să dezbatem subiectele, pentru o viaţă 
cerebrală mai lungă şi armonioasă. Aceleaşi exerciţii pot încetini sau chiar 
stopa evoluţia bolii Alzheimer şi ajută la recuperarea neurologică în urma 
accidentelor vasculare cerebrale (AVC). În urma cercetărilor s-a demon-
strat că antrenamentul cerebral continuu a dat rezultate pozitive notabile 
în tratamentul unor afecţiuni grave, survenite în urma unor accidente cu 
leziuni cerebrale, pentru care este nevoie de neuroreabilitare. 

Există metode de a antrena creierul 
atât pentru recuperarea după AVC, 
cât și pentru a încetini evoluţia 
bolii Alzheimer, aceleași care 
încetinesc îmbătrânirea cerebrală 
prematură. Statisticile la nivel 
mondial arată că sunt mulţi nano-
genari cu activitate intelectuală 
intensă care nu suferă de afecţiuni 
ale creierului.

n  ci t i tu l  ş i  comunicarea sunt  secrete le  t inereţ i i 
n  neurologii recomandă „jogging-ul” pentru creier

Lectura și învățarea limbilor 
străine ajută la recuperare

Vaccinul cubanez pentru 
tratarea cancerului, despre care 
întreaga lume medicală vorbeş-
te de doi ani, distruge acele 
molecule care hrănesc tumorile, 
numite „factori de creştere 
epidermici”. Celula tumorală 
nu se mai alimenteză şi astfel 
moare, iar tumorile deja exis-
tente pe ţesuturi dispar. 

Diana Scarlat 

Deja celebrul vaccin cubanez se 
numește Cimavax. Oncologii ameri-
cani estimează că au fost evitate în 
ultimii 2 ani peste 1,7 milioane de 
decese cu noile tratamente, prin care 
corpul nostru e antrenat să lupte cu 
boala. Cimavax este atât tratament, 

cât și vaccin pentru cancerul de 
plămâni. Acesta a fost produs în 
Cuba, în urma unor cercetări de 25 
de ani și este gratuit pentru cubanezi, 
din 2011. Unul dintre românii care 
au apelat la acest vaccin, în lupta 
împotriva cancerului la plămâni, este 
solistul trupei Compact, Leo Iorga. 
În România, cancerul de plămâni 
reprezintă cel mai răspândit tip de 
cancer la bărbaţi, cu peste 9.000 din 
cele peste 11.000 de cazuri noi 
diagnosticate în fiecare an. 

 Statisticile anuale întocmite de Societatea 
Americană de Oncologie arată că rata morta-
lităţii cauzate de cancer a scăzut constant 
în ultimele două decenii, diminuându-se cu 
23%, faţă de perioada 2008-2012, când nu 
existau produse pentru imunoterapie.

Noutăți în tratarea cancerului

n Vaccinul-minune care a revoluţionat
oncologia n Speranţa vine din cuba

În România sunt înregistrate peste 60.000 de 
accidente vasculare cerebrale pe an, de trei 
ori mai multe decât media europeană
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n Produse naturiste care ne apără de stres și reechilibrează 
organismul n Pot f i folosite ca adjuvante în terapiile medicale

Tratamente împotriva îmbătrânirii:  
Matuzalem – Molecula Vieții

Oamenii și-au dorit întotdeauna să rămână tineri și au încercat 
multe metode de oprire a proceselor fizico-chimice care deteriorează 
organismul. Astăzi, după zeci de ani de studii moderne, această dorință 
este la un pas de a fi îndeplinită, cu ajutorul unor produse naturiste a 
căror eficiență a fost studiată în timp. Una dintre descoperirile a 2 biofi-
zicieni slovaci, rodul a 30 de ani cercetare, fost patentata sub denumirea 
de Molecule of Life: Molecula Vieții, pe baza căreia a fost creat supli-
mentul alimentar Matuzalem. Beneficiile pe care le aduce acest produs 
sunt incetinirea îmbătrânirii, reducerea efectelor negative ale stresului 
oxidativ și întărirea sistemului imunitar, protecție cardiovasculară. 

Matuzalem face parte din 
categoria produselor naturiste 
și este rezultatul a 30 de ani 
de muncă de cercetare, având 
brevet patentat internațional 
(EP 1999935267), referitor la 
denumire - Molecule of Life 
-  tehnologie de fabricare etc. 
„Conține flavonoide, molecule 
stem vegetale extrase nano-
tehnologic, ce acționează 
asupra refacerii celulare a 
organismului. Din punctul 
de vedere al conținutului de 
substanță activă, Matuzalem 
a fost conceput în așa fel, 
încât consumul lui să nu exer-
cite efecte toxice asupra 
organismului. Datorită 
proprietăților fundamentale, 
în principal datorită numă-
rului mare de electroni, 
moleculele de Matuzalem 
sunt incluse în categoria scavenger (de 
captare). Aceasta este cea mai remar-
cabilă categorie de antioxidanți. Propri-
etățile scavenger, din punctul de vedere 
al captării de radicali liberi, reprezintă 
cel mai înalt nivel de eficiență. Compa-
rativ cu alte substanțe cu efect antio-
xidant, unul dintre principalele ca- 
racteristici ale produsului Matuzalem 
este faptul că nu captează radicalii 
liberi de tip L”, explică consultantul 
Florin Robertino Florea, reprezentantul 
autorizat al produselor Matuzalem în 
România.

12 caracteristici ale produsului 
În urma studiilor efectuate timp de 

trei decenii s-a constatat că Matuzalem 
reduce nivelul colesterolului, reduce 
stresul și oboseala, detoxifică orga-
nismul, îmbunătățește calitatea vieții, 
întărește sistemul imunitar, diminuează 
efectele secundare ale medicamentelor. 
De asemenea, prelungește viața, îmbu-

nătățește starea generală de sănătate 
mentală, protejează ADN-ul, încetinește 
degenerarea celulară prematură, îmbu-
nătățește mobilitatea articulațiilor și, nu 
în ultimul rând, netezește ridurile. „S-a 
dovedit științific faptul că Matuzalem 
poate proteja ADN-ul situat în nucleul 
celulelor. De asemenea, poate preveni 
deteriorarea acestuia și poate restaura 

starea de echilibru energetic al molecu-
lelor celulelor. Cei care nu suportă gustul 
sau mirosul medicamentelor, în general, 
trebuie să știe că Matuzalem este un 

produs natural inodor și insipid. Capsu-
lele vegetale au fost create astfel încât 
să nu aibă nici miros, nici gust, folosin-
du-se tehnologiile avansate, utilizate în 
procesul de fabricare”, mai spune 
consultantul. Din studiile efectuate în 
laboratoarele care cercetează efectele pe 
termen lung ale produsului naturist 
reiese că, până în prezent, consumatorii 
de Matuzalem s-au bucurat de îmbună-
tățirea calității vieții, în mod semnifi-
cativ. „Matuzalem amplifică efectele de 
vindecare ale medicamentelor și este 
capabil să atenueze sau să neutralizeze 

unele dintre efectele 
secundare ale medica-
mentelor”, mai spune 
consultantul.

Compoziția pe bază 
de plante

Compoziția echi-
librată a flavonoizilor 
si polifenolilor din 
extractul de plantă de 
ceai  Camellia sinen- 
sis, baza conceptiei 
produsului Matu-
zalem, struguri roșii, 
combinata cu vitami-
nele B2, B6, B12 și 
Vitamina C,  este 
preparată astfel încât 
să aducă organis-
m u l u i  e f e c t e 

complexe pentru  diverse funcții de 
bază ale celulelor și țesuturilor. „Se 
are în vedere mai ales protecția 
împotriva radicalilor liberi de oxigen, 
care apar într-o situație în care celu-
lele intră în condiții de stres. Acest 
stres poate avea diverse cauze, de 
exemplu: radiații ionizante externe 
dăunătoare, inf luențe chimice, 
dezechilibre metabolice cauzate de 
bolile emergente. Matuzalem acțio-
nează prin susținerea funcționării 
unei întregi serii de enzime și menține 
un ciclu celular regulat, pe baza 
informațiilor genetice, totodată 
protejând împotriva atacurilor bacte-
riilor și virușilor. Este numit «Mole-
cula Vieții» deoarece ajută la 
menținerea funcționării homeosta-
tice de bază a celulelor”, explică 
Florin Robertino Florea. 

Marturii ale celor ce au folosit 
Matuzalem puteti vedea pe www.
molecula-vietii.ro.

Matuzalem încetinește procesul 
de îmbătrânire, menține starea de 
sănătate, regenerează și întinereș-

te organismul. Este un puternic antioxidant, 
datorită moleculelor stem vegetale, care 
ajută sistemul imunitar să facă față factorilor 
nocivi întâlniți zilnic..

Consultant Florin Robertino Florea

Metoda inovativă, premiată de Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale la 
Geneva, scapă organismul de radicalii liberi 
în exces. Matuzalem are efect puternic de 
detoxifiere și întinerire, poate fi capabil, 
în același timp, să detoxifice celulele și 
organele interne, să restabilească echilibrul 
energetic al celulelor și induce starea de 
bine, întinerind întregul organism. Efectele 
benefice se pot  observa la doar câteva 
zile de consum. Capsula de Matuzalem 
poate fi capabilă să crească performanța 
fizică și mentală a organismului, și să 
inducă o stare de optimism și de echilibru 
emoțional, deoarece aportul de vitamine 
continut combinat cu  extractul special de 
Camelia Sinensis este, de cele mai multe 
ori, un  lucru care-i lipsește organismului 
uman, atunci când se instalează starea 
de disconfort, stres, oboseală. Practic, 
Matuzalem reglează și readuce la starea de 
normalitate organismul uman dezechilibrat, 

prin vitaminele și toate celelalte elemente 
pe care le conține. Însă, spre deosebire 
de alte produse obținute pe bază de 
extract de plante, ce conțin vitaminele 
absolut necesare unei bune funcționări 
a organismului, Matuzalem este unic prin 
ceea ce aduce în plus și prin efectele 
demonstrate în timp. „Complexul de 
flavonoide si polifenoli Matuzalem poate 
fi recomandat în cazul tuturor afectiunilor, 
pentru compensarea efectelor negative ale 
tratamentelor alopate, refacerea celulara 
in urma intervențiilor chirurgicale, pentru 
neutralizarea efectelor secundare ale medi-
camentelor. Matuzalem exercită această 
acțiune de susținere, fără să aibă efecte 
secundare. Cu Matuzalem se pot efectua 
cure de întinerire celulară, care, în esență, 
regenerează celulele organismului, fortifică 
sistemul imunitar și curăță organismul de 
substanțe nocive. Este foarte eficient 
împotriva afectiunilor generate de polu-
area mediului înconjurător și a celor induse 
de radiații și stres”, explică consultantul 
produsului, Florin Robertino Florea.

În multe cazuri, Matuzalem a fost capabil să ajute 
chiar și acolo unde terapiile medicale tradiționale 
s-au dovedit ineficiente. Nu substituie medicamen-
tele prescrise de medic, ci accentuează efectul 
lor terapeutic. Este produsul natural care poate 
prelungi și îmbunătăți calitatea vieții.

www.molecula-vietii.ro
Telefon: 0722 692 244

Matuzalem protejează organismul împotriva 
bolilor civilizației moderne: bolile cardiovascu-
lare, diabet, bolile neurodegenerative, apariția 
celulelor tumorale, prevenție împotriva AVC
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Excelența în medicină: Spitalul  
Universitar Hadassah, din Ierusalim

Spitalul Universitar Hadassah, din Ierusalim, 
este unul dintre cele șapte spitale de top mondial 
în medicina modernă. Pentru mai mult de un 
secol, Hadassah și spitalele sale au fost și rămân 
lideri în medicină și asistenţă sanitară în Israel, 
punând bazele și stabilind standardele pentru 
sistemul modern de sănătate al ţării. Hadassah a 
creat, în spitalele sale, Centre de Excelență: minți 
luminate de oameni de știință și doctori care îmbi-
nă îngrijirea medicală cu ultimele rezultate ale 
cercetării din laboratoare.

Cu ani în urmă, American Medical Center a început 
colaborarea cu Spitalul Universitar Hadassah, din Ieru-
salim, Israel, devenind reprezentantul oficial, în exclu-
sivitate în România, al acestui spital de elită mondială. 
În cadrul activității de turism medical, foarte mulţi 
pacienţi români au beneficiat de tratamente medicale 
eficiente și rezultate spectaculoase. „Sănătatea, ca prio-
ritate, serviciile de cea mai bună calitate, oferite pacien-
ţilor, îmbunătăţirea speranţei de viaţă a oamenilor: acestea 
sunt idealurile pe care American Medical Center și 
Spitalul Universitar Hadassah din Ierusalim încearcă 
permanent să le atingă. Și reușesc cu succes. Aceleași 
aspiraţii de a construi o lume mai bună, prin intermediul 
probabil celei mai umanitare discipline – medicina -, ne 
unesc, în beneficiul tuturor oamenilor care se vor putea 
bucura de o viaţă mai ușoară și, de ce nu, mai fericită și 
îndelungată”, spune Roxana Cristea, director executiv 
al American Medical Center în România. 

Mărturiile pacienților tratați aici
Mărturie stau mesajele paci-

enților tratați la Hadassah, iar 
acesta este doar un exemplu: 
„Într-un moment foarte dificil al 
existenței mele (mă aflam după 
o operație de gastrectomie 
parțială, din cauza unui carcinom 
care a recidivat), am avut șansa 
de a fi recomandată clinicii 
American Medical Center. Prin 
amabilitatea directoarei pentru 
România a acestui Centru, 
domnișoara Roxana Cristea, care 
m-a și ajutat să întocmesc dosarul clinic, […] am ajuns la 
Spitalul Universitar Hadassah din Ierusalim […]. Le port 
o nemarginită recunoștință, au fost cu adevărat șansa vieții 
mele. De asemenea, datorez gratitudine minunatului chirurg 
Almogy Gidon, care a realizat dificila intervenție – gastrec-
tomie totală […]. Către acești oameni se îndreaptă gându-
rile și mulțumirile mele, datorită lor mi-am putut păstra 
optimismul și încă mă pot bucura de viață. Este reconfor-
tant să vezi ca există oameni cărora le pasă de semenii lor, 
oamenii care sunt mereu gata să ofere sprijin și afecțiune. 
Nu pot să trec cu vederea aspectele legate de Complexul 
Medical Hadassah din Ierusalim. Totul este impresionant: 
medici de înaltă calificare, asistente cu înalt grad de profe-
sionalism, personal deosebit de cald și îndatoritor, saloane 
cu dotări de ultima generație, asistență pentru însoțitori 
și... o arhitectură prietenoasă, reconfortantă, propice recu-
perării psihice. Vă mulțumesc! Ecaterina”.

Reprezentant oficial în exclusivitate  
în România - American Medical Center
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