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Modifi cările patologice 
ale unghiilor
PATHOLOGICAL CHANGES OF THE NAILS

GENERALITĂŢI
Traumati smele unghiale, dar şi alte probleme diverse (de natură 
infecţioasă sau dermatologică) ce afectează aceste anexe ale pielii 
(cum sunt considerate unghiile) sunt foarte frecvent întâlnite în 
practi ca medicală. Aceasta se datorează localizării unghiilor: cu 
toţii ne-am prins cel puţin o dată degetele, ne-am tăiat sau am 
constatat că ni se exfoliază unghiile. Majoritatea problemelor ce 
apar la acest nivel, deşi sunt dureroase, nu sunt şi foarte grave. 
Doar în situaţii rare se impune un tratament agresiv. Se pot 
rezolva cu uşurinţă şi la domiciliu, dacă se respectă sfaturile şi 
recomandările specialişti lor.

Unghiile sunt privite, alături de păr, ca fi ind anexele 
pielii (numite în termeni medicali, fanere). Ele sunt 
localizate pe faţa dorsală a ulti mei falange şi sunt 
ataşate de derm prin patul unghial. Sunt alcătuite din 
straturi de kerati nă (proteină dură ce conferă aspectul 
cornos) ce se afl ă însă şi în piele, şi în structura fi rului 
de păr. 
Unghiile cresc din rădăcină (sau matrix), aceasta fi ind 
zona de sub cuti culele de la bază. Unghiile normale au 
o rată de creştere destul de mică, de 0,1 mm în fi ecare 
zi (dar viteza de creştere depinde de vârstă, anoti mp, 
nivel de acti vitate şi factori ereditari). Unghiile 
degetelor de la picioare cresc de aproximati v 2 ori mai 
încet decât cele de la mână. Unghiile de la mâna 
dominantă cresc mai repede; unghiile bărbaţilor cresc 
mai încet decât ale femeilor. Creşterea normală a 
unghiilor este afectată pe măsură ce organismul 
îmbătrâneşte sau în sarcină, diverse boli, dezechilibre 
hormonale, tulburări vasculare ale extremităţilor. 
Unghiile, chiar dacă sunt anexe, sunt foarte importante, 
deoarece modifi cările de la nivelul lor pot anunţa boli 
cu răsunet sistemic. Unghiile sănătoase sunt de obicei 
netede, de culoare roz, uniforme, cu lunula albă 
(aceasta este zona palidă de la baza unghiei). 

Decolorări şi modifi cări de formă specifi ce pot semnala 
diverse boli pulmonare, boli cardiovasculare, renale şi 
hepati ce sau diabet zaharat şi anemie. Punctele albe şi 
şanţurile verti cale nu au de obicei semnifi caţie 
patologică gravă.

Patologia unghială care ridică probleme de abordare 
terapeuti că este reprezentată de: 

infecţii bacteriene; • 
infecţii fungice; • 
unghii încarnate; • 
tumori. • 

Dacă însă unghiile sunt tăiate la ti mp şi îngrijite 
corespunzător, se pot evita o serie de probleme.

Cele mai frecvente modifi cări ale unghiilor includ: 
modifi cări de consistenţă; • 
modifcări de pigmentare şi colorare;• 
modifi cări de formă şi textură;• 
alte modifi cări.• 
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MODIFICĂRI DE CONSISTENŢĂ
Exfolierea (onicoschizia) sau distrofi a lamelară 
reprezintă o afecţiune caracterizată prin desprinderea 
de fragmente orizontale de pe suprafaţa unghiei. 
Exfolierea este însoţită de onicorrexis (apariţia unor 
denivelări longitudinale la suprafaţa unghiei). 
Cele mai frecvente cauze de apariţie a acestui ti p de 
probleme sunt expunerea mâinilor la agresiunea 
chimicalelor, a unor săpunuri foarte puternice sau la 
apa dură. De aceea onicoschizis apare în rândul 
asistentelor, coafezelor, menajerelor. Exfolierea poate fi  
cauzată şi de anumite lacuri de unghii, produse speciale 
de îngrijire, solvenţi, proceduri de manichiură/
pedichiură, expuneri profesionale la diverse chimicale 
(acizi, alcaline, ciment, săruri, soluţii zaharoase). 
Traumati smele pot fi  responsabile de acelaşi efect. 
Patologiile sistemice adesea incriminate în apariţia 
acestor manifestări sunt:

tulburări endocrine; • 
tuberculoz• ă; 
malnutriţi• e; 
sindromul Sjogre• n. 

Lichenul plan, psoriazis şi administrarea orală de 
vitamina A pot fi  şi ele cauze de oncoschizis. 
Problema poate fi  prevenită dacă pacienţii uti lizează 
crema de mâini şi evită în mod repetat să bage mâna în 
apa dură.

MODIFCĂRI DE PIGMENTARE 
ŞI COLORARE
Leuconichia reprezintă mici pete albicioase care sunt 
vizibile la suprafaţa leziunilor minore. Persistă de obicei 
câteva săptămâni sau luni și apoi dispar de la sine.

Cianozarea unghiilor – apare în boli cu vasospasm 
periferic accentuat (boala Raynaud caracterizată prin 
vasoconstricţie arteriolară), în expunerea la frig, apa 
rece sau în traumati sme. În urma traumati smelor se 
acumulează subunghial sânge extravazat, care va 
conferi unghiei aspectul caracteristi c. Pe măsură ce 
leziunile se vindecă se va modifi ca și coloraţia.
Melanomul poate să modifi ce coloraţia unghiei (violet 
până la negru), însă o astf el de localizare este mai rară.

MODIFICĂRI DE FORMĂ ŞI TEXTURĂ
Pot să apară într-o mare varietate de boli. Unele 
modifi cări sunt normale şi apar în cadrul procesului de 
îmbătrânire a organismului (apariţia unor proeminenţe 
la nivel unghial), altele sunt însă patologice: îngroşarea 
unghiei, fărâmiţarea ei şi modifi carea culorii sunt 
caracteristi ce adulţilor cu circulaţie defi citară la nivelul 
extremităţilor.

Unghiile încarnate sunt adesea determinate de tăierea 
incorectă, de încălţăminte strâmtă sau pot să apară ca 
o caracteristi că ereditară. Unghia poate să crească în 
grosimea tegumentelor periunghiale determinând 
apariţia durerii, tumefacţiei, edemului şi infecţiei. În 
cazuri rare se poate forma şi un abces sub unghie.

Onicolizis reprezintă detaşarea spontană a unghiei de 
pe suprafaţa patului unghial fi e de pe lateral, fi e de la 
capătul distal. Prin ridicarea unor zone se creează un 
spaţiu în care se acumulează ţesuturi debridate 
alcătuite în principal din kerati nă ce se descuamează în 
mod normal de pe suprafaţa unghiilor. Dacă pătrunde şi 
apa sub unghii, bacteriile pot popula zona, 
determinând apariţia infecţiei.

Hipocra  sm digital Cianoza patului unghial
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Onicoliza poate să apară în mai multe afecţuni, cum ar 
fi  lichen plan, psoriazis sau diverse ti puri de dermati te 
(eczeme), dar şi boli endocrine (în special ti roidiene), 
infecţii, unele forme de cancer şi sarcină. Dintre 
medicamente, cel mai frecvent determină această 
manifestare ca reacţie adversă, chimioterapicele şi 
derivaţiile de vitamina A. Unele substanţe, cum ar fi  
tetraciclinele, pot interacţiona cu radiaţiile ultraviolete 
şi pot determina apariţia acestui efect. Trebuie precizat 
că după ce unghia se desprinde de patul unghial 
(indiferent de moti v) nu se va reataşa. Unghiile cresc 
încet (unei unghii de la mână îi trebuie 6 luni, iar uneia 
de la picioare 18 luni) ca să se refacă.

Onicomicozele sau infecţiile micoti ce ale unghiilor sunt 
cauzate de fungi.
Ele reprezintă aproximati v 50% din totalitatea 
afecţiunilor unghiale. În forma lor clasică, micozele se 
dezvoltă iniţial sub unghie, între ea şi patul unghial, 
apoi se exti nd spre regiunea proximală (spre deget), 
de-a lungul patului unghial spre laturi. De cele mai 
multe ori aspectul variază în funcţie de ti pul parti cular 
al infecţiei sau de localizare.

Infecţiile şi reacţiile alergice sunt complicaţii ale 
unghiilor arti fi ciale.

Infecţiile bacteriene – se datorează apariţiei unor 
leziuni traumati ce cu soluţie de conti nuitate care 
reprezintă porţi de intrare pentru germeni. Paronichia 
este, de fapt, infl amarea regiunii din care pleacă unghia 
(regiunea proximală a falangei, numită pliu unghial 
proximal).
Infl amaţia poate fi  acută sau cronică (recurentă sau 
permanentă). Paronichia acută apare prin soluţie de 
conti nuitate şi se localizează mai frecvent pe zonele 
laterale. Cel mai frecvent sunt infecţii bacteriene, dar 

pot fi  şi virale (herpes). Paronichia cronică apare cel 
mai adesea la pacienţii care stau mult ti mp cu mâinile 
umede sau îşi dau cu multă cremă. Paronichia cronică 
apare şi în cadrul dermati tei de contact. Infecţia 
bacteriană se pot complica cu infecţii fungice, adesea 
cu Candida.

Hemoragiile în aşchie sunt leziuni ale vaselor sangvine 
din patul unghial ce pot determina apariţia unor linii 
fi ne roşii-violacee sub unghii.
Aceste hemoragii se datorează unor leziuni 
determinate de anumite medicamente sau apar în 
cadrul unor boli, în mod caracteristi c în endocardita 
bacteriană. Aceste hemoragii nu necesită un tratament 
specializat, dispărând în ti mp, o dată cu procesul care a 
stat la baza apariţiei lor (tratamentul endocarditei 
bacteriene).

Hipocrati smul unghial se caracterizează prin incurbarea 
unghiei şi tumefacţia rădăcinii sale.
Unghia hipocrati că se întâlneşte în boli 
bronhopulmonare cronice, supuraţii pulmonare, în boli 
cardiace congenitale, dar şi în rectocolita 
ulcerohemoragică, sau în cadrul manifestărilor 
paraneoplazice din cancerul pulmonar.
Anumite persoane au unghii deformate congenital, fără 
să asocieze o semnifi caţie patologică.

Liniile Beau sunt şanţuri orizontale (transverse) pe 
suprafaţa unghiei, ce sunt paralele cu lunula. Apar ca 
urmare a unor procese ce perturbă producţia de 
kerati nă. Pe măsură ce unghia creşte, liniile dispar.
Cauzele lor sunt multi ple: traumati sme sau afecţiuni 
locale ce implică pliul unghial. În funcţie de durată şi 
severitatea afecţiunii iniţiale se formează şi liniile (mai 
adânci, mai numeroase). Dacă însă liniile Beau apar la 
toate unghiile, având caracteristi ci asemănătoare, cel 

Îmbătrânirea unghiilor
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mai probabil refl ectă o suferinţă de creştere ca urmare 
a unor patologii sistemice (infecţii grave, stări febrile, 
tulburări metabolice, boli infl amatorii).

ALTE MODIFICĂRI
Paronichia - infl amaţia tegumentelor periunghiale 
(tegumentele devin edemati ate, dureroase şi se 
înroşesc).

Tulburări de creştere datorate unor medicamente: 
chemoterapice, anti malarice.

Anonichia (absenţa completă a unghiei) - apare 
postt raumati c, în urma unor intervenţii chirurgicale sau 
chiar congenital.

Onicogrifoza (unghii incurbate) sunt modifi cări în urma 
cărora unghiile seamănă cu nişte gheare. Apar în arsuri, 
degerături (sau alte traumati sme fi zice) sau în 
deprivare cronică de oxigen.

Unghiile modifi cate din afecţiunile dermatologice: 
eczemă, psoriazis, lichen plan, infecţii cu virusuri, 
dezvoltarea unor excrescenţe unghiale de ti pul 
verucilor, chisturilor. Infecţia cu HPV (anumite tulpini 
virale) poate determina modifi cări de formă şi grosime 
a unghiei, dar şi apariţia verucilor periunghiale.
Modifi cări caracteristi ce din infecţia HIV, boala Addison 
sau ischemia arterială periferică, alopecia areată şi 
altele.

Tumorile pot să apară în orice zonă a unghiei, iar 
aspectele sunt diferite, de la modifi cări de culoare la 
distrucţia totală a unghiei. Tumorile unghiale pot fi  
canceroase sau necanceroase (adesea sunt veruci).

O problemă importantă de igienă şi patologie 
medicală o reprezintă ti cul de roadere a unghiilor. Este 
foarte frecvent, mai ales în rândul copiilor mici, iar la 
adulţi poate fi  semn de anxietate. 
Acest obicei are consecinţe inesteti ce (unghiile par 
muşcate, zgâriate), tegumentele din jur sunt înroşite (şi 

pot să doară), însă şi consecinţe medicale: pacienţii îşi 
pot infecta unghiile cu germeni din cavitatea orală şi 
viceversa. Prin leziunile din jurul unghiilor bacteriile pot 
trece în profunzime, acestea reprezentând adevărate 
porţi de intrare. Afecţiunile stomatologice ce apar astf el 
includ gingivite sau modifi cări de creştere normală a 
dinţilor.

SIMPTOMATOLOGIE
Pacienţii sunt sfătuiţi să îşi inspecteze unghiile periodic, 
să acorde atenţie modifi cărilor ce pot să apară la acest 
nivel şi să se prezinte la medic în cazul în care observă 
ceva neobişnuit. Uneori este vorba de patologie locală, 
în alte cazuri este vorba de boli sistemice. 

În cazul în care problema este de natură traumati că, 
pacientul poate observa acumulare de sânge (cu 
modifi care de culoare în patul unghial). 
Poate să apară durere localizată (intensă sau 
moderată), tumefacţie locală şi uneori chiar difi cultăţi 
la mobilizarea degetului implicat. 
În această situaţie, pacienţii trebuie să informeze 
medicul dacă au diabet zaharat, ischemie periferică sau 
se afl ă în tratament cu anti infl amatoare, chemostati ce, 
deoarece interferează cu evoluţia, tratamentul sau 
chiar cu diagnosti cul de certi tudine.

Dacă există un obiect străin, manifestările clinice sunt 
dominate de durere. 
Aceasta este în funcţie de localizarea şi profunzimea 
obiectului, dar şi de natura lui. De cele mai multe ori 
îndepărtarea corpului străin determină agravarea 
durerii.
Unghia încarnată şi infecţiile unghiale determină 
apariţia durerii şi a semnelor de infl amaţie locală: 
tumefacţie, înroşire tegumentară periunghială, 
creşterea temperaturii locale. Pot să apară limfangite 
sau adenopati i (în staţiile locoregionale) – adesea la 
cot, axilă, regiune inghinală, mai ales dacă se formează 
o colecţie purulentă în zonă. În situaţiile complicate 

Koilonichie Leuconichie

Onicoliză
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pacienţii pot avea şi manifestări sistemice, de cele mai 
multe ori febră (însă doar în cazurile suprainfectate). 
Modifi cările de culoare sunt adesea asimptomati ce, 
pacienţii fi ind însă sfătuiţi să nu le ignore. O coloraţie 
violacee, roşie, galben-verzui nu este normală, putând 
fi  uneori un semn important de boală sistemică.

De reţinut! 
Modifi cările apărute la nivelul unghiilor, prin semnele şi 
simptomele însoţitoare, pot afecta capacitatea 
pacientului de a prinde obiecte mici, de a realiza 
mişcări fi ne, de a merge şi chiar de a palpa. Mai rare în 
cazul copiilor, modifi cările apar mai frecvent la adulţi şi 
în special la vârstnici. Starea unghiilor refl ectă şi starea 
de sănătate a organismului – o gamă largă de boli 
având şi modifi cări unghiale. De aceea, medicii 
inspectează atât de atent unghiile la un examen fi zic 
general (în special interniş  i).

TRATAMENT LA DOMICILIU
În general, măsurile recomandate de specialişti  sunt 
menite să amelioreze durerea, să prevină infecţiile şi să 
sti muleze vindecarea. 

Cele mai efi ciente măsuri cu efect analgezic includ:

Aplicarea locală de comprese cu gheaţă. • 
Se recomandă evitarea contactului direct între 
tegument şi gheaţă, de preferat uti lizându-se un 
material texti l, un prosop. Dacă temperatura este prea 
scăzută, există riscul de producere a unor leziuni 
tegumentare ca rezultat al agresiunii termice. O astf el 
de măsură este indicată în special după un traumati sm.

Îndepărtarea părţii de unghie care se detaşează de • 
patul unghial. 

Chiar dacă pe moment această măsură poate 
intensifi ca durerea, pe termen mai lung este uti lă 

deoarece acea parte de unghie agresează nocicepti v 
zona.

Drenarea hematoamelor sub- sau periunghiale.•  
Pacienţii nu sunt sfătuiţi să realizeze o astf el de 
procedură la domiciliu, fără supraveghere medicală 
dacă au boli cronice cum ar fi  diabetul zaharat, 
ischemia vasculară periferică sau sunt sub tratament 
anti infl amator (corti costeroizi) sau chimioterapic, sau 
dacă suspectează un traumati sm osos (ale ulti melor 
falange).

Cele mai recomandate medicamente în aceste 
situaţii sunt: 

Acetaminofen (• paracetamol) – efi cient în reducerea 
febrei şi calmarea durerii. 
Nu are efect anti infl amator (sper deosebire de 
anti infl amatoare) însă nu este la fel de periculos 
pentru tulburări digesti ve.
Anti infl amatoare nesteroidien• e au o triplă acţiune: 
anti pireti că, analgezică şi anti infl amatoare. 

Se recomandă administrarea lor în cazul unui tratament 
mai lung doar alături de un protector gastric. Cele mai 
indicate sunt ibuprofenul, naproxenul şi aspirina.
Principalul avantaj al acestor medicamente este faptul 
că se pot elibera fără prescripţie medicală.

Precauţii la administrarea automedicaţiei
În cazul în care pacienţii îşi autoadministrează 
medicaţie analgezică şi anti infl amatoare, există o serie 
de sfaturi de care ar trebui să ţină cont, cum ar fi :

să nu depăşească doza maxima recomandată de • 
către producător;
să citească cu atenţie informaţile conţinute în • 
prospect;
să evite medicamentele la care au avut • reacţii 
alergice în trecut;

Unghie friabilă Unghie încarnată
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să consulte medicul cu privire la administrarea • 
acestor medicamente în cazul în care există 
contraindicaţii;
femeile • însărcinate trebuie să evite 
administrarea de anti infl amatoare şi să le 
înlocuiască cu acetaminofen;
să evite administrarea de aspirină persoanelor • 
sub 20 de ani.

Efi cienţa tratamentului la domiciliu se apreciază în 
funcţie de evoluţia simptomelor. Dacă însă apar 
modifi cări în intensitate, dacă semnele de infecţie sunt 
sugesti ve, pacienţii sunt sfătuiţi să se adreseze 
medicului în vederea insti tuirii unui tratament efi cient, 
care să stopeze procesul patogen.

În general, problemele unghiale ce pot benefi cia de 
tratament la domiciliu sunt:

unghii încarnate (pentru ameliorarea durerii);• 
probleme determinate de aplicarea unghiilor • 
false;
onicoschizis (exfoliere lamelară a unghiei);• 
paronichie (infl amaţia tegumentelor • 
periunghiale).

ALTE RECOMANDĂRI TERAPEUTICE
Masarea mâinilor cu cremă hidratantă de 2-3 ori pe zi.
Spălarea corectă a mâinilor și curăţarea unghiilor cu o 
periuţă specială pentru îndepărtarea bacteriilor de pe 
suprafaţă și evitarea acumulării lor subunghial.

Tăierea corectă a unghiilor: acestea se taie drept și 
apoi se rotunjesc puţin la vârf și colţuri.

Evitarea îndepărtării cuti culelor (tăierea lor favorizează 
proliferarea bacteriilor și, dacă se realizează 
microtraumati sme în momentul manevrelor, se poate 
infecta tegumentul)

În cazul în care unghiile sunt exagerat de groase se 
recomandă ţinerea lor în apă caldă (în care a fost 
dizolvată sare de masă) pentru 5-10 minute și apoi 
aplicarea de cremă pe bază de uree 10%.

PREVENŢIE
Datorită poziţiei și rolului lor, unghiile pot fi  relati v ușor 
lezate sau implicate în diverse procese patogene. 
În conti nuare sunt prezentate câteva sfaturi uti le în 
prevenirea acestor complicaţii și neplăceri:

Prevenirea problemelor comune

Se recomandă aplicarea frecventă a unei creme cu 
proprietăţi hidratante, cu acţiune de lungă durată. Dacă 
se îndepărtează prin spălare, se recomandă repetarea 
aplicării (cremele sunt disponibile și în fl acoane mai 
mici, pentru a putea fi  luate în geantă). Se masează 
atent pielea și cuti culele și nu se lasă crema pe mâini.
În ti mpul unor acti vităţi de ti pul grădinăritului, 
menajului, manipulării detergenţilor, solvenţilor și altor 
substanţe chimice se recomandă purtarea mănușilor 
speciale de menaj sau a celor de plasti c de unică 
folosinţă.
Când vine sezonul rece, pacienţii sunt sfătuiţi să poarte 
mănuși călduroase.
Este indicată tăierea scurtă a unghiilor (săptămânal 
dacă este cazul), de preferat după baie (când sunt mai 
moi). Unghiile nu trebuie tăiate foarte scurt, însă. 
Tăierea lor trebuie făcută cu o forfecuţă foarte bine 
ascuţită sau cu o unghieră. Unghiile scurte și îngrijite 
sunt mai rar implicate în diverse afecţiuni.
Tăierea lunară a unghiilor de la picioare (după baie). Se 
recomandă tăierea lor dreaptă, iar colţurile nu trebuie 
să fi e lăsate ascuţite, ca să nu penetreze tegumentul.
Dacă pacientul are o boală cronică, de ti pul diabetului 
zaharat, arteriopati ei ischemice periferice sau o 
afecţiune care prin sine sau prin tratamentul său 
afectează funcţia imună a organismului, tăiatul 
unghiilor poate fi  problemati c. Pacienţii afl aţi în această 
categorie sunt sfătuiţi să își întrebe medicul care sunt 
recomandările de tăiere a unghiilor în cazul lor.
Se recomandă atenţie deosebită la tăierea unghiilor 
bebelușilor și copiilor mici. Pacienţii nu sunt sfătuiţi să 
își taie cuti culele deoarece chiar și cea mai mică și 
aparent nesemnifi cati vă leziune poate fi  poarta de 

Unghii îngălbenite Modifi cări ale unghiilor în scorbut

Modifi cări de aspect ale unghiilor
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intrare pentru germeni.
Nu se recomandă mușcarea unghiilor – este un obicei 
inesteti c, nesănătos și profund neigienic.

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA UNEI 
INFECŢII FUNGICE
Menţinerea uscată şi curată a picioarelor. Picioarele 
uscate sunt medii improprii pentru dezvoltarea 
ciupercilor. Se recomandă aplicarea pudrelor speciale 
pentru aceasta.

Purtarea de şosete curate. Dacă picioarele se 
murdăresc, se udă sau transpiră, se pot schimba 
şosetele şi de 2 ori pe zi.

Purtarea de încălţăminte comodă care să nu strângă 
picioarele, să nu permită venti larea şi care să nu 
favorizeze supraîncălzirea tălpii.

Se recomandă purtarea de şlapi la duş (mai ales când 
este vorba de duş în spaţii publice), la piscină, la ştrand.

Îngrijirea unghiilor la nou-născut

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA 
PROBLEMELOR CAUZATE DE APLICAREA 
UNGHIILOR FALSE
Anterior aplicării unghiilor false se poate realiza un test 
pentru a observa dacă pacientul tolerează sau nu acest 
procedeu. Se aplică o singură unghie şi se aşteaptă 
câteva zile pentru a se observa dacă apare local 
roşeaţă, prurit, durere sau erupţie tegumentară, ca 
manifestări alergice, sau dacă unghia se desprinde de 
patul unghial. Dacă tegumentul periunghial pare înroşit 
sau tumefi at, nu se recomandă aplicarea unghiilor 
false.
Dacă o unghie falsă se desprinde de patul unghial, 
pacienţii sunt sfătuiţi să introducă degetul în alcool 
sanitar pentru minimum 15 secunde şi apoi să 
reataşeze unghia.
Astf el se va curăţa zona dintre cele 2 unghii.
Nu se recomandă purtarea unghiilor arti fi ciale mai mult 
de 3 luni după aplicare. Între aplicări trebuie aşteptat 
mimimum 1 lună, pentru ca unghia normală să aibă 
ti mp să se regenereze.

PREGĂTIREA CONSULTAŢIEI
Pacienţii îşi pot ajuta medicul să pună un diagnosti c cât 
mai corect dacă pregătesc în prealabil răspunsul la mai 
multe întrebări ce le pot fi  adresate în cursul 
anamnezei:

Când au debutat manifestările?• 
A existat o leziune sau un traumati sm la acest nivel?• 
Au mai fost astf el de probleme în trecut? Dacă da, • 
ce fel de problemă, care a fost diagnosti cul şi cum a 
fost tratată?
S-a încercat un tratament acasă? Cu ce rezultat şi în • 
ce a constant acesta?
Au existat factori de ameliorare sau agravare a • 
problemei?
Există boli cronice, factori de risc sau tratamente de • 
fond administrate? Ce anume şi pentru ce boli?

Sursa: www.sfatulmedicului.ro

Infecţie fungică a unghiilor

Onicomicoză


