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În acest sens, APAH-
RO a organizat, săptă-
mâna trecută, o confe-
rinţă regională. La eve-
niment au participat re-
prezentanţi ai autorităţi-
lor naţionale şi locale din 
România şi ai asociaţiilor 
regionale de pacienţi din 
România, Bulgaria, Ser-
bia şi Macedonia. Printre 
temele abordate s-au nu-
mărat: provocările majo-
re de sănătate publică cu 
care se confruntă autori-
tăţile locale, viziunea Ro-
mâniei cu privire la trata-
ment, Planurile Naţiona-
le de Eliminare a Hepati-
telor şi progresul înregis-
trat în regiunea Balcani, 
perspectiva medicilor cu 
privire la abordarea euro-
peană a eliminării hepati-
tei C, screeningul şi dia-
gnosticarea hepatitei C în 
zonele rurale. „Am avut 
ocazia să discutăm apli-
cat despre eliminarea he-
patitelor, într-o abordare 
diferită. Conceptul de eli-
minare a hepatitelor por-

nind de la situaţiile spe-
cifice identificate la nive-
lul comunităţilor locale 
poate contribui la acce-
lerarea procesului de dia-
gnosticare şi includere în 
programul de tratament, 
astfel încât să atingem 
ţinta OMS de eliminare 
până în 2030. Autorităţi-
le locale, medicii din teri-
toriu şi membrii unei co-
munităţi ştiu cel mai bine 
cu ce probleme se con-
fruntă, fapt pentru care 
au posibilitatea de a veni 
mai rapid cu soluţii pe ca-
re le pot implementa di-
rect sau pe care le pot în-
ainta autorităţilor centra-
le“, a spus Marinela De-
bu, preşedintele APAH-
RO, într-un comunicat de 
presă. 325 de milioane 
de oameni din lumea în-
treagă suferă de hepatită 
B sau C. Boala generează 
cancer hepatic, astfel că, 
anual, mor 1,34 de mili-
oane de oameni din ca-
uza  complicaţiilor apă-
rute. 

APAH vrea 
să implice 
autoritățile 
locale în lupta 
cu hepatita C 

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice 
din România (APAH-RO) a demarat 
proiectul „Implicarea comunităţilor 
locale în eliminarea hepatitei C“. 
Proiectul prevede realizarea unor studii 
comparative la nivel regional (România, 
Bulgaria, Serbia şi Macedonia), precum şi 
organizarea unor campanii de informare 
şi testare pentru depistarea virusului 
hepatitic C în diferite comunităţi locale.

Fără medicamente 
și fără operație!

”În prezent, trata-
mentul manifestărilor hi-
potoniei planşeului pelvin 
este de cele mai multe 
ori medicamentos, hor-
monal, paleativ şi chirur-
gical. De aceea, reedu-
carea controlului micţiu-
nii şi tonifierea muscula-
turii trebuie să devină o 
preocupare importantă în 
educaţia şi pregătirea fe-
meii pentru aceste etape. 
Prevenţia acestor mani-
festări ar reduce atât su-
ferinţa, izolarea, depre-
sia ori momentele dificile 
din cuplu, cât şi cheltuie-
lile suplimentare ocazio-
nate de intervenţiile chi-
rurgicale, de scutece sau 
de absorbante”, spune dr. 
Iulia Belc. 

Implicaţiile psiho-
socio-familiale nu sunt 
deloc de neglijat şi se 
manifestӑ prin scӑderea 
ȋncrederii la 54% din-
tre femei, iar 45% dintre 
persoanele afectate, prin 
probleme ȋn intimitatea 
cuplului.

Cauzele sunt trans-

formările importante prin 
care trece organismul fe-
meii de-a lungul vieţii: 
sarcina, menopauza, ȋm-
bӑtrânirea. 

Spre exemplu, în tim-
pul sarcinii, sub influenţă 
hormonală are loc o întin-
dere a structurilor mus-
culo-ligamentare şi o pre-
siune mecanică crescân-
dă asupra planşeului pel-
vin. 

Indiferent de felul 
naşterii, normală sau ce-
zariană, manifestările ul-
terioare posibile pot îm-
brăca aspecte diferite, 
după cum urmează:
 pierderi accidenta-
le de urină provocate de 
strănut, tuse, râs, efort, 
exerciţiu fizic intens;
 micţiuni imperioase, 
cu amânare dificilă;
 nevoia permanentă de 
a merge la toaletă;
 micţiune dificilă, micţi-
uni nocturne;
 dificultate la defeca-
ţie;
 pierderea accidenta-
lă a controlului vezical şi 
anal;
 eliminarea necontrola-
tă de gaze;
 dureri perineale;
 activitate sexuală difi-
cilă, disconfort;
 prolaps (coborârea 
organelor: vezică, rect, 
uter).

Toate aceste situaţii 
neplăcute pot fi tratate cu 

ajutorul unei noi tehnolo-
gii revoluţionare numită 
Emsella, care utilizează 
un câmp electromagne-
tic de înaltă intensitate cu 
aplicaţie focusată şi poa-
te crea o stimulare inten-
să, profundă şi eficientă 
a musculaturii planşeului 
pelvin. 

Contracţiile obţinu-
te sunt supramaximale, 
cu durată de câteva se-
cunde, iar în cadrul unei 
şedinţe se obţin mii de 
contracţii de acest gen. 
Câmpul electromagne-
tic de înaltă intensita-
te restabileşte controlul 
neuromuscular al mus-
culaturii planşeului pel-
vin, iar acţiunea profun-
dă, ţintită, creşte numă-
rul de miofibrile, cu adap-
tarea şi remodelarea ţe-
sutului muscular. Aceste 
performanţe nu pot fi ob-
ţinute doar prin exerciţii-
le Kegel. 

Eficiență de până 
la 95%, atât la 
femei, cât și la 
bărbați

Eficienţa este maxi-
mă în cazul tuturor ce-
lor trei tipuri de inconti-
nenţă: de stres, micţiuni 
imperioase şi incontinen-
ţă mixtă, în toate etapele 
de viaţă. ”Rezultate du-
rabile, pentru minimum 
6 luni se obţin doar în 6 
şedinţe, într-o cadenţă de 
două tratamente pe săp-
tămână, cu câte o durată 
de 28 de minute fiecare. 
Mai mult decât atât, apli-
carea este cât se poate 
de simplă, respectând in-
timitatea pacientei, care 
se aşează comod, com-
plet îmbrăcată, pe un fo-
toliu aflat într-un câmp 
electromagnetic de înal-
tă intensitate. După un 
astfel de tratament, gra-
dul de satisfacţie în ce-
ea ce priveşte calitatea 
vieţii şi reducerea incon-
tinenţei de urină se ridi-
că la 93-95%, lucru rele-
vat de studii clinice. Rapi-

ditatea obţinerii rezulta-
telor şi modul comod de 
tratament fac din aceas-
tă tehnologie o meto-
dă extrem de eficientă în 
reeducarea musculaturii 
planşeului pelvin”, subli-
niază Dr. Iulia Belc, direc-
torul medical al Bio Orto-
clinic. 

Potrivit specialistului, 
aceeaşi eficienţă a fost 
dovedită şi în cazul băr-
baţilor cu incontinenţă 
urinară. 

”Această metodă ne-
invazivă, reduce mult 
tim pul de recuperare, iar 
rezultatele se pot observa 
chiar după prima şedinţă. 
Ne-am dorit să venim în 
sprijinul femeilor cu pro-
bleme de continenţă ve-
zicală, cu manifestări ge-
neratoare de disconfort, 
de cele mai multe ori ne-
glijate, tăinuite şi neinclu-
se în programele de pre-
venţie, pentru că ne do-
rim să rămânem pe cea 
mai înaltă treaptă la capi-
tolul recuperare medicală 
fără operaţie, aşa cum fa-
cem şi în tratamentul du-
rerilor de spate, al herni-
ei de disc şi al scoliozei”, 
exlică specialistul Bio Or-
toclinic în Medicinӑ Fizicӑ 
şi Reabilitare Medicalӑ.

Exercițiile de 
kinetoterapie 
cer timp și 
perseverență

Kinetoterapia, prin 
exerciţiile de tonifie-
re musculară, din cadrul 
programelor Kegel, pro-
movează seturi de alter-
nanţe de contracţie-rela-
xare voluntară a muscu-
laturii planşeului pelvin. 

Fiecare set de exer-
ciţii presupune contrac-
ţii maximale repetate de 
câte 15 ori, care generea-
ză cea mai mare tensiu-
ne musculară, care poate 
fi dezvoltată şi menţinută 
pentru fracţiuni de secun-
dă. Nu este un  exerciţiu 
facil, necesită antrenare, 
timp şi perseverenţă.

Tehnologie inovatoare 
în România

Fotoliul electromagnetic care 
tratează incontinenţa de urină
Peste 200 de milioane de femei din întreaga 
lume sunt afectate de incontinenţa de 
urină şi doar jumătate dintre acestea cer 
ajutorul unui specialist, conform Asociaţiei 
Naţionale pentru Continenţă din SUA. Grav 
este faptul că, în medie, acestea merg 
la medic abia după 6,5 ani de la debutul 
simptomelor, în condiţiile în care, potrivit 
dr. Iulia Belc, medic primar Medicinӑ Fizicӑ 
şi Reabilitare Medicalӑ, Director Medical Bio 
Ortoclinic, problema poate fi tratată în doar 
şase şedinţe, cu ajutorul unei tehnologii 
revoluţionare care utilizează câmp 
electromagnetic de înaltă intensitate. 


