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Rezumat
Infecţiile ORL sunt printre cele mai prevalente infecţii în copilărie; aşadar, este important să găsim cele mai 
bune metode nu doar de tratament, dar şi de prevenire. Fitoterapia reprezintă întotdeauna o opţiune pentru 
această categorie de pacienţi. Unele plante medicinale sunt cunoscute de ani de zile pentru beneficiile pe care 
le au în creşterea răspunsului imun al organismului, pentru acţiunile antiinflamatoare, antiinfecţioase şi 
antitusive. Lipsa toxicităţii este un motiv în plus pentru a alege plante testate, cu eficienţă dovedită, pentru 
a trata şi a preveni infecţiile ORL la copii.
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Abstract
ORL infections are among the most prevalent infections in childhood, so it is important to find the best 
methods not only for treatment, but also for prevention. The phytotherapy always represents an option for 
this category of patients. Some medicinal plants are known for years for their benefits in increasing immune 
response of the body, for their antinflammatory, antiinfectious and antitussive actions. The lack of toxicity is 
one more reason to choose tested plants, with proved efficacy, to treat and prevent ORL infections in 
children.  
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Fitoterapia (phyton = plantă + therapea = tratament) 
este o știinţă străveche, care folosește plantele 
medicinale, numite și oficinale, în scopul vindecării.

Odată cu descoperirile știinţifice ale secolului al XX-lea, 
fitoterapia a ieșit din empirism, punându-se bazele 
terapeuticii cu plante, pornind de la numeroase 
argumente știinţifice. 

Fitoterapia nu a bătut pasul pe loc, ci a trecut chiar ea 
din faza empirică (tradiţională) în cea modernă 
(știinţifică). În foarte multe cazuri, specialiștii și 
cercetătorii care s-au aplecat asupra studierii plantelor 
medicinale au constatat, cu surprindere, că ceea ce 
intuia de veacuri medicina tradiţională își găsește pe 
deplin valabilitatea în faţa argumentaţiei știinţifice, 
riguroase, de azi.
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PRACTICA FARMACEUTICĂ

Fitoterapia, în forma sa modernă, cunoaște un nou 
avânt pe plan mondial în ultimii 30 de ani.

Până la urmă a început să se înţeleagă ceea ce spunea 
odinioară John Lubbock, și anume că „a sta surd și orb 
în marele templu al naturii nu poate decât dăuna 
organismului uman“. Astfel, fitoterapia, împreună cu 
celelalte domenii naturopate, își recâștigă treptat locul 
pierdut.

În acest context, putem vorbi de fitoterapie în tratarea 
afecţiunilor inflamatorii din sfera ORL a copiilor sau 
fitoterapia trebuie chiar să devină parte a îngrijirii 
continue a copiilor? Acesta reprezintă un subiect foarte 
vast. 

Copiii, mai ales cei prezenţi în colectivitate, cel mai des 
suferă de intercurenţe virale, care ar putea fi foarte 
bine prevenite cu ajutorul diferitelor produse din 
plante ce cresc imunitatea, iar simptomele acestor 
viroze (tusea, febra, disfagia, astenia) pot fi eliminate, 
de asemenea, cu ajutorul acestor produse. În plus, ca 
regulă generală, copiii au nevoi crescute de vitamine și 
minerale. 

Foarte mulţi părinţi ne întreabă zilnic la consultaţii, mai 
ales în sezonul rece, când pot trata copilul cu produse 
naturiste și când este cazul să apeleze la medicina 
alopată. În opinia mea, putem trata cu succes cu 
ajutorul produselor naturiste formele incipiente de 
boală, cu alte cuvinte, formele ușoare până la formele 
medii. De cele mai multe ori, tratamentul răcelilor 
simple poate continua tot cu remedii fitoterapice, dar 
pot fi întâlnite și situaţii de îmbolnăvire mai gravă a 
copilului, în care să fie necesară asocierea și a unor 
medicamente alopate.

Dacă ne referim la o răceală banală (guturai banal) sau 
la rinita acută banală sau la rinoafaringita acută, deși 
par boli banale, cu durata normală de evoluţie de 
numai 6-7 zile, ele trebuie tratate cu foarte mare 
seriozitate pentru a evita complicaţiile ulterioare 
(otitele, rinoetmoiditele etc.), dar cel mai bine ar fi să 
ne gândim din timp la prevenţie. Frecventele infecţii 
respiratorii complicate cu leziuni ORL pun probleme 
deosebite în patologia sugarului și a copilului mic.

În tratarea pacienţilor mei, recomand Septilin, un 
produs din plante al companiei Himalaya, cu 
eficienţă și siguranţă dovedite știinţific, atât în 
prevenţia infecţiilor viro-bacteriene, cât și în timpul 
unor forme acute de boală. (1-4)

Astfel, pentru prevenţie, am folosit la copii Septilin 
în două cure de câte 3-4 luni pe an, îndeosebi 

primăvara și toamna înainte de a intra în 
colectivitate, și am observat o reducere a 
episoadelor de IACRS. În profilaxie, am avut 
satisfacţia unui efect pozitiv la majoritatea copiilor 
trataţi. 

Pe parcursul tratamentului diferitelor infecţii acute 
de tract respirator superior (rinoadenoidite acute, 
rinofaringite acute, laringite acute, otite acute 
congestive etc.), administrarea acestui produs din 
plante a ameliorat starea bolnavilor mei, a grăbit 
vindecarea și a redus numărul de complicaţii. 

În cazurile de rinosinuzite acute, am observat la 
copiii care au luat Septilin o rărire a apariţiei 
complicaţiilor de vecinătate (complicaţiile otice 
fiind cele mai des întâlnite), o diminuare a 
simptomatologiei în faza acută de boală, o 
ameliorare vizibilă a semnelor clinice.

Conţinând fructe bogate în vitamina C, fiind un 
antioxidant puternic, acest produs are rol antiviral 
și antibacterian direct și stimulează producţia de 
gamma-interferon. Folosit ca adjuvant, poate fi util 
și pacienţilor cu rinită alergică (scade frecvenţa și 
intensitatea crizelor). Siropul are gust plăcut și este 
bine tolerat de copii. Nu am avut cazuri de efecte 
secundare sau de refuz al acceptării siropului. 

Cum putem scăpa cu ajutorul fitoterapiei de tusea 
agasantă, supărătoare și chinuitoare care însoţeste 
infecţiile acute din sfera ORL (faringită, laringită, 
traheo-bronșită, sinuzită)?

Tusea reprezintă un mecanism de apărare al 
organismului, prin care se elimină particulele străine 
sau mucusul din tractul respirator; de aceea, nu 
întotdeauna este indicată oprirea bruscă a acesteia. 

Pacienţilor mei ce prezentau tuse ca simptom 
asociat diferitelor tipuri de infecţii acute în sfera 
ORL le-am recomandat un alt produs pe bază de 
plante, care are și un conţinut bogat de miere, 
numit Koflet. (5) Am remarcat o îmbunătăţire 
imediată a simptomatologiei, în special la copii 
diagnosticaţi cu rinoadenoidită acută și rinosinuzită 
acută maxilo-etmoidală. Koflet s-a dovedit, de 
asemenea, foarte util și în alte tratamente de 
patologie astmatică ca adjuvant în ameliorarea 
simptomatologiei tusive. La pacienţii cu traheo-
bronșite acute, am recomandat acest sirop pentru 
efectul rapid de fluidificare a secreţiilor, cu 
rezultate clinice foarte bune.
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Pot menţiona cazul unui copil de 5 ani ce prezenta 
teren atopic și probleme respiratorii recurente 
(rinoree mucoasă persistentă, disfagie, tuse 
recurentă mixtă, disfonie), care a urmat multiple 
tratamente cu antibiotice și Montelukast pe 
perioade de 3-6 luni. În urma consultaţiei pentru 
tusea productivă pe care am constatat-o, i-am 
recomandat produsul Koflet, acesta fiind util atât în 
tusea productivă, cât și în cea neproductivă. Ca 
adjuvant la tratamentul administrat, i-am 
recomandat stimulare imunitară pentru o perioadă 
de 3 luni cu Septilin. Simptomatologia tusei s-a 
remis în 7-10 zile și, în urma ameliorării stării 
generale, copilul a putut fi operat 

(adenoidectomie), având ulterior o evoluţie foarte 
bună pe termen lung. 

În epoca medicamentelor de sinteză, atracţia 
irezistibilă a medicinei naturiste și, în cazul de faţă, a 
fitoterapiei la copil ţine de numeroși factori. Cel mai 
important pare a fi acela că medicina naturistă în 
general și fitoterapia în particular se adresează mai 
direct inimii și simţurilor umane, fiind lipsită de efecte 
adverse pentru micuţii pacienţi. Este de prevăzut ca, 
într-un viitor nu foarte îndepărtat, fitoterapia să se 
îmbine armonios cu realele cuceriri farmaceutico-
medicale moderne, într-o abordare schimbată, spiritul 
naturii venind în ajutorul omului.
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