alphega farmacie

REVISTA

Septembrie - Octombrie

2016

Revista Alphega se distribuie
gratuit în toate farmaciile
partenere.

Excesul de greutate

Câteva kilograme în plus
- câțiva ani în minus

1

Alphega Farmacie,
aproape de tine!

Sănătatea orală

Pentru ca tu să fii aproape
de cei dragi!

Cancerul bucal poate fi prevenit
• Importanța controlului stomatologic
la 6 luni
•

Detoxifierea organismului
cu ajutorul algelor
Chlorella vulgaris și
Spirulina platensis

www.alphega-farmacie.ro
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Suntem aceiași farmaciști independenți pe care îi cunoașteți, aceiași farmaciști bine
pregătiți care vă zâmbesc de cum le treceți pragul și care sunt dornici să vă ofere cele
mai bune recomandări pentru un regim de viață echilibrat și armonios.
Din grijă pentru sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră dorim să vă fim mai aproape.
În fiecare zi învățăm să interacţionăm mai bine cu pacienții noștri, să răspundem întrebărilor și
nevoilor cu soluții practice și sfaturi individualizate. De acum înainte, ne veți găsi mereu aproape
de casă, de locul de muncă, în farmaciile semnalizate Alphega, unde vă vom întâmpina cu servicii
personalizate pentru toți membrii familiei dumneavoastră.
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Alphega, aproape de tine, pentru ca
tu să fii aproape de cei dragi

Alphega a luat naştere în anul 2001 în Franţa,
din dorinţa de a contribui la îmbunătăţirea
calităţii vieţii pacienților prin crearea unui
model de farmacie independentă apropiată
de pacienții săi, o farmacie care îi ajută să își
înțeleagă afecțiunile și nevoile, contribuind
astfel la sănătatea comunității din care face
parte. După Republica Cehă, Franța, Italia,
Spania, Rusia, Olanda, Germania, Marea
Britanie și Turcia, România este a 10 a țară în
care pacienții beneficiază de o experiență nouă
în farmacie.

Farmacistul Alphega, farmacistul
familiei tale

Farmaciștii Alphega au înțeles că fiecare
membru al familiei dumneavoastră este unic și
au ales să facă lucrurile diferit. Vă întâmpină cu
multă răbdare, vă ascultă cu atenție, vă cunosc
istoricul și vă oferă sfaturi în concordanță cu stilul

dumneavoastră de viață. Pentru a răspunde cât
mai bine cerințelor dumneavoastră, farmaciștii
Alphega vă stau la dispoziție cu cele mai bune
recomandări în materie de nutriție, afecțiuni,
îngrijire personală, îngrijire copii, sănătatea
familiei, dispozitive medicale, informații pe
care vi le vor explica, într-o manieră simplă și
personalizată.
Alături de recomandările de sănătate
personalizate, farmaciile Alphega vă aşteaptă
cu oferte comerciale avantajoase astfel încât să
vă fie uşor să achiziţionaţi ce aveţi nevoie pentru
sănătatea celor dragi.
Echipa Alphega este formată din farmacişti
prietenoşi și mereu disponibili, care vă vor
oferi servicii de cea mai înaltă calitate, precum
și consiliere de specialitate.
Alphega este prima farmacie din România în
care veți beneficia de servicii în premieră,
referitoare la controlul greutății, tensiune
arterială, vârsta arterială, diabet, astfel încât
să puteți preveni apariția sau agravarea
eventualelor afecțiuni.
Sănătatea dumneavoastră este prioritară
pentru farmaciștii Alphega, farmaciști
independenți, de tradiție, a căror
experiență a fost construită în ani de
bună practică, responsabilitate
și grijă față de pacient.
Vă așteptăm în farmaciile
Alphega și vă invităm să
vă îngrijiți sănătatea cu
sprijinul farmaciștilor
noștri!

Echipa Alphega!

CUPRINS
EDITORIAL
6

Detoxifierea - o cură sau un mod de viață?

FARMACIA VERDE
10

Detoxifierea organismului
cu ajutorul algelor

FARMACISTUL ALPHEGA
14

Fii prezent la propria-ți vindecare

NOUTĂȚI MEDICALE
16
18
20
22

Câteva kilograme în plus, câțiva ani în minus
Descoperitorul morfinei
Persoanele fericite se îmbolnăvesc mai rar
Implantul dentar - și puteți zâmbi din nou

FAMILIE
24
26

Remedii naturiste universale
Medicamente pentru copii

AFECȚIUNI
28
30
32

Sănătatea orală pentru prevenirea cancerului
Tratamente asistate de animale
Arginina - protector vascular și hepatic

EXAMINĂRI MEDICALE
34

Cistoscopia

INTERVIU
36

Farmacistul Alphega - mereu ”Alături de tine”

ALIMENTAȚIE
40
42

Fructele de Aronia - elixirul anti-aging
al viitorului
Mangold - bogat în calciu și potasiu

ÎNGRIJIRE
44

Administrarea corectă a antibioticelor

CĂLĂTORIE
46

Călătoriți confortabil cu avionul

LA DRUM CU ALPHEGA
48

Cula Duca și Casa memorială I.G. Duca
din Măldărești

Texte

Comitetul științific:
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
Elena Funar
Farmacist - farmacia ELMAFARM
Cluj-Napoca
Daniela Ticusan
Farmacist, General Manager
- farmaciile Alphamed

Art Director
Diana Dima

Grafică & DTP
Adrian Săvescu

Credite foto

Dreamstime, Shutterstock
www.alphega-farmacie.ro
Reproducerea integrală sau parțială a
textelor sau a ilustrațiilor din această
revistă este interzisă.
Această revistă este distribuită, în mod
gratuit, numai prin intermediul
farmaciilor partenere Alphega.
www.alphega-farmacie.ro
contact@alphega-farmacie.ro
+40 21 407 77 11

5

EDITORIAL

Detoxifierea:
o cură sau
un mod de
viață?
6

Există o preocupare deosebită pentru detoxifiere. Sunt nenumărate
preparatele și programele specializate care promit detoxifierea
organismului în doar câteva zile. Unele sunt eficiente pe termen scurt,
unele nu au rezultate vizibile, iar altele pot fi chiar periculoase dacă sunt
incomplete sau nu sunt adaptate la starea de sănătate a organismului.
Organismul are capacitate naturală de
detoxifiere

Organismul uman are capacitatea naturală
de a se autoregla atunci când este hrănit
în mod corespunzător și sănătos. În mod
normal organismul este capabil să filtreze, să
neutralizeze și să elimine în mare parte toxinele
introduse în corp odată cu hrană, apă, băuturi,
medicamente, prin piele și prin aerul inspirat.
Aceste toxine ce provin din surse externe sunt
numite exotoxine.
Există și endotoxine, respectiv produse
reziduale ce rezultă în urma activității normale
a celulelor și a stresului oxidativ, care trebuie de
asemenea eliminate de organism.
Detoxifierea este un proces foarte complex
la care participă sistemul digestiv (ficatul și
intestinul), rinichii, pielea, plămânii și sistemul
limfatic.

Sunt necesare curele de detoxifiere?

Dacă omul ar avea un stil de viață sănătos nu
ar trebui să intervină din afară pentru a ajuta
organismul să își îndeplinească funcțiile de
bază. Însă, în condițiile în care se hrănește cu
organisme modificate genetic, legume crescute
în sere hidroponice (fără sol) sau ferme verticale
(fără sol și fără lumină naturală), fructe ce conțin
pesticide mult peste nivelul admis, carne
provenind de la animale tratate cu hormoni de
creștere și antibiotice, zahăr adăugat în toate
produsele, aditivi și conservanți, capacitatea
naturala a organsimului de a elimina
substanțele nocive nu mai este suficientă.
Toxinele neeliminate se acumulează în țesuturi,
produc acidoză și inflamație, deteriorare a
celulelor și țesuturilor, cu apariția în timp a
diverselor boli cronice.

Corpul ne arată când are nevoie de
detoxifiere

Când a acumulat prea multe toxine organismul
ne dă semnale care ar trebui să ne atragă
atenția și să luăm măsuri pentru a ajuta corpul
să le elimine:
• oboseala și lipsa de energie aparent
nejustificate

• pofta crescută de dulciuri
• digestie dificilă, disconfort

abdominal,
balonare, tulburări de tranzit
• creșterea în greutate
• dificultăți de concentrare și atenție, tulburări
de memorie
• somnolența în parte a doua a parte a zilei
• dureri articulare, dureri de cap
• infecții repetate
• respirație urât mirositoare și transpirație
excesivă și odorizantă
• stări de depresie, nervozitate sau schimbări
bruște de comportament
• alergii diverse, intoleranțe alimentare,
dermatite, prurit
• semne de îmbătrânire premature

Schimbarea obiceiurilor toxice

Detoxifierea profundă și eficientă presupune
eliminarea surselor de toxine și adoptarea unui
stil de viață cu adevărat sănătos.
Prima etapă presupune eliminarea surselor de
toxine exogene: proteinele animale (lactatele
și carnea roșie procesată), zahărul rafinat,
grăsimile hidrogenate (margarină, ulei rafinat
etc.), organismele modificate genetic (vegetale
sau animale), sarea iodată, alcoolul, tutunul,
băuturile carbogazoase, toate alimentele
procesate, aditivi alimentari, conservanți,
cosmeticele cu parabeni și alte toxice, dușul cu
apă nefiltrată etc.
De asemenea, esențial pentru detoxiferea și
regenerarea organismului este somnul.
Piederea nopților, privarea de somn tulbură
ciclul metabolic normal și de detoxifiere, nu dă
posibilitatea organismului să se detoxifieze și
să se regenereze.
Sedentarismul de asemenea trebuie evitat,
o viață activă înseamnă o viață cu mai puține
toxine. După ce am eliminat sursele de toxine
este necesar să ne hrănim sănătos.
Hrana sănătoasă înseamnă: alimente naturale,
integrale, neprocesate și nerafinate. Se
recomandă să se consume cât mai multe
alimente de sezon și în stare proaspătă, cât mai
curând de la recoltare.
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Curele de detoxifiere - principii de bază

Repausul digestiv
Detoxifierea este un proces declanșat pe cale
naturală din momentul în care se instalează
repausul digestiv. Grija permanentă a omului
de a avea mereu ceva în stomac blochează
procesul de detoxifiere, organsimul fiind atât de
solicitat cu digestia. Postul cu apă de o zi ajută
organismul să se detoxifieze natural.
Sucuri și crudități
Alcalinizarea organismului prin adoptarea unei
diete compuse din alimente crude, neprelucrate
contribuie de asemenea la accelerarea
procesului de detoxifiere naturală.
De aceea, o variantă foarte simplă și ușor
de pus în practică este să introduceți în dietă
cât mai multe alimente proaspete, care nu
sunt preparate și mai ales fructe sau legume
care au proprietăți detoxifiante, antioxidante,
și diuretice. Cantitatea zilnică de alimente
consumate va fi redusă față de consumul
normal, dar nu sub 500 calorii pe zi.

Detoxifierea simultană a colonului, rinichilor
și a ficatului
Ficatul, intestinul și rinichii sunt organe
implicate în procesul corect detoxifiere, care de
asemenea implică și pielea și plămânii.
Toxinele eliberate din țesuturi se mobilizează
prin circulația limfatică și sangvină spre ficat,
unde sunt neutralizate și apoi trebuie eliminate
prin bilă în intestin(scaun), prin rinichi (urină),
prin piele (transpirație) și prin plămâni
(respirație).
Detoxifierea
intestinului
presupune
și
deparazitarea iar la nevoie și tratarea disbiozei
(dezvoltarea florei intestinale patogene în exces)
De aceea, pentru o detoxifiere corectă este
esențial să se consume multă apă, să se asigure
un tranzit intestinal optim. Pe lângă alimentele
recomandate în cura de detoxifiere, medicii
recomandă și plante sau fitonutrienți care au
efect diuretic, drenor, laxative, antioxidant,
antimicrobian - în funcție de particularitățile
fiecărei persoane (ce boli cronice are, ce
tratamente urmează, care este starea de sănătate
a organelor, ce simptome prezintă etc.).
Mișcarea este necesară pentru detoxifiere
Mișcarea este cel mai bun stimulant al drenajului
limfatic. Contribuie astfel la eliberarea
toxinelor din țesuturi și mobilizarea lor prin
limfă spre căile de eliminare din corp.

Detoxiferea nu
corpul fizic

privește

doar

Așa cum stilul de viață nu înseamnă
doar hrană și îmbrăcăminte, ci se
referă și la viața psihică a omului,
nici detoxifierea nu privește doar
corpul fizic. Între minte și corp
există o legătură incontestabilă,
demonstrată inclusiv științific.
Atunci când organismul este
curățat, mintea devine mai limpede.
Beneficiile sunt mai mari atunci
când odată cu schimbarea regimului
alimentar, omul își schimbă și
gândurile.
Curățarea minții de gândurile negative, de
ură, de invidie, de furie, de frici, de violență
dar și de nepăsare - face parte obligatoriu din
procesul normal de însănătoșire a omului.
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Cât de des trebuie ținute curele de
detoxifiere?

Curele de detoxifiere periodice pot avea o
periodicitate sezonieră, săptămânală, lunară
sau alte perioade recomandate de specialist.
Detoxifierea la schimbarea anotimpurilor este
frecvent practicată, odată cu anotimpurile se
schimbă și metabolismul organismului uman
și alimentația. Foarte utile sunt curele de o zi,
respectiv cura de crudități sau postul cu apă de
o zi, care se pot practica săptămânal sau lunar.

Detoxifierea ca stil de viață

Pentru a fi cu adevărat sănătoși contează și
ceea ce facem între două cure de curățare
a organismului. Pentru o sănătate perfectă,
pentru ca toate funcțiile corpului să fie

echilibrate și armonioase, omul ar trebui să
se hrănească cu alimentele potrivite, să bea
apă pură de izvor, să respire aer curat, să facă
mișcare suficientă, să respecte regula celor trei
opt (opt ore de muncă, opt ore de relaxare activă și
opt ore de somn) și ai aibă mintea curată.
În aceste condiții toxinele care ajung în corp
ar fi mai reduse cantitativ, ar fi neutralizate și
eliminate cu ușurință și nu ar mai fi un pericol
atât de mare pentru sănătatea omului.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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FARMACIA VERDE

Detoxifierea
organismului cu
ajutorul algelor
Alga chlorella detoxifică organismul

Chlorella vulgaris numită și Chlorella
pyrenoidosa este o algă de apă dulce, folosită
în general ca supliment alimentar datorită
conținutului deosebit de mare de nutrienți.
În plus, chlorella este apreciată și datorită
proprietăților de detoxifiere pe care le are
asupra organismului uman. Alga chlorella este
disponibilă sub formă de tablete sau pulbere.

Chlorella vulgaris și Spirulina platensis

Chlorella vulgaris este o algă sferică, de
mici dimensiuni, cu diametrul de doar câțiva
micrometri. Datorită cantității mari de clorofilă
pe care o conține, alga se remarcă printr-o
culoare verde foarte intensă. Chlorella se
numără printre cele mai vechi forme de viață
ale planetei. Se estimează că prezența acesteia
datează de peste două miliarde de ani. Datorită
capacității excelente de adaptare, a reușit
să facă față celor mai diverse medii de viață,
regăsindu-se aproape peste tot pe glob.
Ca urmare a gradului de poluare al apelor,
aflat în continuă creștere, chlorella nu mai este
recoltată din mediul natural, ci cultivată în medii
artificiale, pentru a evita posibilele contaminări
cu factori de poluare. Pe lângă chlorella,
spirulina platensis este o altă algă de apă dulce,
foarte apreciată, cu efecte asemănătoare.

Chlorella: efect pozitiv în cazul
carențelor de nutrienți

Chlorella este folosită cu precădere în situațiile
în care se constată carențe de nutrienți.
Datorită conținutului semnificativ de nutrienți
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importanți, această algă de apă dulce poate
fi folosită cu succes pentru tratarea acestor
carențe. Chlorella este și o sursă importantă
de aminoacizi esențiali și acizi grași esențiali,
substanțe pe care organismul nostru nu le
poate produce, fiind necesară administrarea lor
prin alimente.
Acizii grași esențiali au capacitatea de a curăța
vasele sangvine și de a le proteja împotriva
depunerilor de calcar. Datorită conținutului
mare de acizi grași nesaturați, alga chlorella
poate fi folosită ca măsură de prevenire a bolilor
sistemului circulator precum arterioscleroza,
hipertonia și valori ridicate ale colesterolului.
În plus, chlorella conține și o cantitate însemnată
de vitamine, minerale și fibre vegetale, din care
care amintim calciu, magneziu, fier și zinc.
În plus, această algă de apă dulce este foarte
bogată în vitaminele grupei B, beta-caroten și
vitamina C.
Pe lângă toți acești nutrienți, chlorella este
apreciată și pentru conținutul important de
clorofilă, care are un efect pozitiv asupra
activității gastro-intestinale, protejând pereții
celulelor împotriva daunelor oxidării. În plus,
se pare că chlorella are efecte pozitive prin
reducerea mirosului neplăcut al gurii și al
organismului.
Acest fapt se datorează clorofilei care combate
acidoza (fiind un alcalinizant puternic),
neutralizează toxinele din organism, pe care le
elimină apoi prin piele.

Detoxifierea organismului cu alga
chorella

Un alt motiv pentru care alga chlorella este
un aliment atât de apreciat, este acela că nu
conține toxine. Peretele celular este format din
mai multe straturi de celuloză, care permite
algei să absoarbă toxine. Astfel, chlorella
are capacitatea de a elimina xenobioticele și
metalele grele din organism.
Pe lângă leurdă și coriandru, alga chlorella
reprezintă cea de-a treia posibilitate naturală
de detoxifiere a organismului. Această algă este
folosită, spre exemplu atunci când organismul
este suprasolicitat în urma vizitelor la medicul
dentist și fixare de plombe de amalgam cu
mercur, necesitând detoxifiere. Până în prezent
nu au fost constatate nici un fel de efecte
secundare în urma consumului de chlorella.
Ca și în cazul tuturor celorlalte medicamente,
situațiile de intoleranță nu pot fi excluse 100%.
Pe lângă funcția de detoxifiere, alga chlorella
este folosită tot mai frecvent în scopuri
terapeutice. Studiile provenind din țările asiatice

au demonstrat că persoanele care consumă
chlorella în mod regulat, se bucură de un sistem
imunitar mai puternic, fiind mai puțin predispuși
bolilor infecțioase. În cazul administrării algei
în scopuri medicale, se recomandă consultarea
medicului curant în prealabil.

Produse cu Chlorella: intacte sau cu
pereții celulari sparți?

În funcție de scopul în care urmează să fie
folosită, ar putea fi recomandată alegerea unui
produs chlorella cu pereții celulari sparți. Pe
de-o parte, pereții celulari ajută la colectarea
toxinelor din organism, situații pentru care se
recomandă alegerea algelor intacte. Pe de altă
parte, pe lângă toxine, în pereții celulari sunt
stocați și nutrienți importanți.
Persoanele care nu doresc să folosească alga
pentru detoxifiere ar trebui să aleagă algele cu
pereții celulari sparți. Astfel, nu doar că va crește
și capacitatea de valorificare a nutrienților, dar
alga va fi și mai ușor de digerat.
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10x

Xbox

Xbox sau
Smart TV
să câștigi, ce ți-ai dori?
Alegerea e în mâinile tale!

10x

Smart Tv

În perioada 1 septembrie – 15 octombrie, achiziționează din farmaciile
Alphega produse în valoare de minimum 15 lei, înscrie bonul fiscal pe
www.alphega-farmacie.ro și alege-ți premiul pe care-l poți câștiga în
marea extragere: 10 x Xbox sau10 x Smart Tv.

FARMACISTUL
ALPHEGA

Fii prezent
la propria-ți
vindecare

Doamna farmacist
Daniela Ticusan a
absolvit facultatea de
Științe Economice din
cadrul Universității
“Lucian Blaga” Sibiu
și Facultatea
de Medicină și
Farmacie Oradea,
promoția 2008.

Trăim în secolul stresului fizic și emoțional, care ne agresează corpul și mintea sub toate formele și
din toate direcțiile.
Suntem conectați cu totul la exterior, vânăm Pokemoni pe stradă, într-o manipulare a minții și a
simțurilor, alergăm într-un ritm alert și ținem cont de tot ceea ce e în afara noastră, dar am uitat să
ne întoarcem spre interior, să căutam acel instinct intern primordial, acea stare interioară profundă
și pură care ne arată întotdeauna calea cea mai bună de urmat.
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Noi, ființele umane, am uitat că adevărul este
înăuntrul nostru, că, ascultând vocea interioară
și mai apoi procesând mental informația, găsim
direcția de urmat și uneori chiar și instrumentele
necesare stării de bine al propriului organism.
Corpul nostru este o mașinărie complexă,
un emițător-receptor de mare finețe, o rețea
vastă și complexă de fire prin care care circulă
informația dinspre creier și spre el. Mintea este
instrumentul cu care procesăm informația,
cel care călăuzește cât de mult îi permitem, în
măsura în care îl lăsăm să se manifeste.
Din fericire, toți suntem diferiți - fiecare
organism este unul unic, individual, care
răspunde în mod diferit la stimuli externi și
interni, dând în acest fel posibilitatea unei
abordări diferite, complexe și personalizate în
ceea ce privește diagnosticarea și tratamentul
bolilor.
Însă, ceea ce nu trebuie să omitem este că
vindecarea nu reprezintă doar o abordare
adoptată din punct de vedere fizic - pentru a
atinge un nivel profund și complet al stării de
sănătate, trebuie să privim boala ca pe un
cumul de factori atât fizici, dar și emoționali,
care, dacă sunt luați în seamă în egală masură,
pot duce la rezultate uimitoare.
Ceea ce dorim să punctăm în acest articol
este că fiecare dintre noi este deținătorul
propriei sale vindecări - suntem păstrătorii unei
inteligențe intuitive care este atât de puternică
încât ne poate spune care sunt cele mai bune
alegeri spre a ne trata boala.

adevărul, scopul său fiind starea noastră de
bine. Trebuie doar să o ascultăm și ea ne va
îndruma spre tipul de medicină care ni se
potrivește, spre medicul cel mai potrivit pentru
corpul și sufletul nostru, iar de acolo vom
parcurge un drum corect în ceea ce privește
medicamentele și terapiile de vindecare.
Pentru aceasta, sunt necesari 5 pași:
1. Ține cont de convingerile tale
2. Fii prezent în propriul tău corp
3. Simte energia subtilă a corpului tău
4. Caută îndrumare interioară
5. Ascultă-ți visele
Viitorul medicinii depinde de integrarea intuiției
și a progresului tehnologic, de conjugarea minții
și a inimii.
Toate
relațiile
terapeutice
sunt
niște
parteneriate, iar vindecarea este întotdeauna
un proces desfășurat bidirecțional.
Cui îi permitem să ne examineze corpul, să
ne prescrie medicamentele, să ne consilieze
în administrarea lor și în adoptarea unor
protocoale terapeutice de importanță majoră
pentru sănătate reprezintă una dintre cele mai
importante hotărâri pe care le luam în viață.
Așa că, te rog,
FII PREZENT LA PROPRIA-ȚI VINDECARE!

Datorită unicității noastre, fiecăruia dintre noi
i se potrivesc tipuri de abordare și tratamente
diferite. În medicină și farmacie, este era
diversității - există medicina alopată, medicina
naturistă, medicina alternativă, medicina
tibetană, homeopatia, medicina cuantică etc.,
fiecare având o abordare unică și propriul
protocol terapeutic.
Dintre acestea, ce și cum să alegem? Cine ne
poate îndruma spre un anumit tip de medicină
și tratament?
Care dintre ele ni se potrivește cel mai bine?
Care tip de abordare are cel mai mare succes?
Cine ne poate spune aceste lucruri? Intuiția,
acea formă puternică de înțelepciune interioară,
nemediată de către mintea rațională. Accesibilă
pentru fiecare dintre noi, acea voce liniștită,
aflată în interiorul nostru, ne spune constant

Surse de inspirație:
Dr. JUDITH ORLOFF - Vindecarea intuitivă
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Câteva
kilograme
în plus,
câțiva ani
în minus

REZULTATELE
STUDIULUI
În cazul persoanelor cu supraponderalitate
redusă, s-a constatat reducerea speranței de
viață cu un an. În cazul persoanelor cu obezitate
moderată, speranța de viață a scăzut în medie
cu 3 ani, iar pentru cei cu obezitate severă, cu
până la 10 ani.
Dacă persoanele supraponderale ar scădea
în greutate, numărul cazurilor de mortalitate
ar putea fi redus semnificativ - declară autorii
studiului. Spre exemplu, în America de Nord,
o persoană din cinci ar putea evita decesul
timpuriu, iar în Europa, o persoană din șapte.
Potrivit cifrelor Organizației Mondiale a Sănătății,
la nivel mondial, se înregistrează în prezent 1,9
miliarde de persoane supraponderale. Dintre
acestea, 600 de milioane de persoane sunt
obeze.

Un studiu desfășurat de-a lungul unei perioade de câteva decenii a
demonstrat legătura dintre supraponderalitate și decesele premature.
Greutatea în exces scurtează speranța de viață
– aceasta este concluzia celui mai complex
studiu desfășurat pe o perioadă mai lungă de
timp, prin care s-a dorit stabilirea legăturilor
dintre greutatea corporală și riscul de deces.
Pentru persoanele cu o supraponderalitate
medie, speranța de viață scade cu un an,
iar pentru cei cu supraponderalitate severă,
speranța de viață poate să scadă și cu până
la 10 ani. Studiul a fost format dintr-o echipă
internațională de cercetători, datele fiind
colectate de la milioane de pacienți. Rezultatele
au fost publicate recent în revista de specialitate
“The Lancet”.
“Acest studiu demonstrează definitiv că greutatea
în exces sau obezitatea se află în legătură directă
cu decesele premature”, a declarat Emanuele
Di Angelantonio, autorul principal, din cadrul
Universității Cambridge.
În cazul persoanelor care înregistrează o
greutate mult peste cea normală (obezitate),
riscul decesului înaintea împlinirii vârstei
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de 70 de ani este de 1:1. Riscul dezvoltării
afecțiunilor cardiace, a atacurilor cerebrale,
cancerului și a problemelor respiratorii crește
odată cu greutatea în exces. Potrivit studiului,
bărbații sunt mult mai expuși riscului unui
deces prematur în cazul supraponderalității,
comparativ cu femeile.
Conform autorilor, relevanța studiului constă
în baza semnificativă a sondajului, acesta fiind
realizat pe cel mai mare lot de pacienți folosit
vreodată într-un studiu pentru stabilirea unei
legături între kilogramele în exces și mortalitate.
La început, cercetătorii au avut la dispoziție
datele de la 10,6 milioane de pacienți, care au
fost colectate între 1970 și 2015, pentru studii
individuale.
Au fost excluși pacienții a căror cauză a morții
s-ar fi putut datora unei alte probleme decât
kilogramele în exces, iar în studiu au rămas
incluse datele a 3,9 milioane de persoane de pe
patru continente.

5%
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Descoperitorul
morfinei
Opiul obținut din semințele de mac era cunoscut ca antinevralgic încă din
antichitate. Însă, pentru a stabili numărul substanțelor active din opiul crud
și pentru a explica diferențele între efectele pe care le au aceleași cantități
de opiu, a fost nevoie de analize mai detaliate.
Principiul pe baza căruia funcționează opiul a
fost stabilit în condiții de pionierat, în anul 1805.
Substanța cu efecte de inducere a somnului
a fost inițial numită Morfium, amintind de
zeul grec al viselor, Morfeus. Abia mai târziu,
denumirea Morfium s-a transformat în morfină,
termenul folosit astăzi.
Johann Friedrich Gmelin descria opiul în anul
1777, în cartea sa intitulată “Istoria otrăvurilor
din plante”: “Extractul de mac are efect asupra
sufletului prin nervi. O cantitate mică este
suficientă pentru a induce o stare de liniște și
serenitate, care se menține în ciuda oricăror dureri
și griji, atât timp cât substanța este eficientă.”

Acizi și baze

La momentul descoperirii morfinei, numai
acizii erau cunoscuți ca substanțe vegetale
active. Ajutorul de farmacist Friedrich Wilhelm
Adam Sertürner (1783 - 1841) și-a publicat
descoperirea în Jurnalul Farmaceutic din
Trommsdorffs, susținând că morfina este o bază
alcalină, dar nu i s-a acordat atenție. Mai târziu,
odată cu recunoșterea morfinei ca reprezentant
al clasei, s-a descoperit o întreagă clasă de
substanțe: alcaloizii. Astfel, din opiu s-a obținut
o întreagă serie de alcaloizi, cu raporturi de
amestec diferite, în funcție de sursă. Astfel, se
explică și acțiunea diferită, în condițiile dozelor
identice de opiu.

Acțiunea morfinei

Cel mai puternic element al opiului este morfina,
folosită ca anestezic foarte eficient, a cărei
izolare a revoluționat chirurgia. S-a constatat
riscul apariției dependenței atât în cazul
opiului, cât și al morfinei, pericol care însă nu
se aplică dozelor necesare folosite în prezent în
combaterea durerilor. Și în ziua de azi, morfina
reprezintă cel mai folosit calmant împotriva
durerilor acute și cronice.
Friedrich Wilhelm Adam Sertürner a
lucrat în ultimii ani din viață ca farmacist
în Einbeck și Hameln, unde s-a dedicat
cercetării. S-a stins din viață la vârsta
de 58 de ani, fiind înmormântat
în capela Sfântului Bartolomeu
din Einbeck. Pe piatra funerară a
acestuia stă scris: “Prin descoperirea
meritorie a morfinei, a alinat durerile
multor oameni aflați în suferință.”

9%
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Persoanele fericite
se îmbolnăvesc
mai rar
Oamenii de știință din cadrul Universității Wisconsin au descoperit existența
unei legături directe între sentimente și sistemul imunitar: optimismul
întărește puterea sistemului imunitar. O anumită regiune a creierului,
cortexul pre-frontal, influențează puterea sistemului imunitar.
Persoanele care râd frecvent stimulează
producția de hormoni care combat stresul și
alină durerile. “- Ce repede v-ați însănătoșit”,
își laudă medicul pacientul. “- Da, am respectat
cu strictețe instrucțiunile de pe ambalajul
medicamentelor.” “- Ce instrucțiuni, mai exact?”
“- Păstrați ambalajul bine închis.”
Dacă ați zâmbit, activitatea cerebrală ar putea
fi înregistrată. În timpul emoțiilor pozitive,
precum bucuria, râsul sau satisfacția, cortexul
prefrontal participă direct. Este pentru prima
oară când oamenii de știință demonstrează că
sistemul imunitar este influențat de emoții.

Producem mai mulți anticorpi când
suntem binedispuși

Richard Davidson, un cercetător din cadrul
Universității Wisconsin, a studiat 52 de persoane.
Studiul său a fost publicat în revista de specialitate
americană “Proceedings of the National Academy
of Science” și susține legătura directă între sistemul
imunitar și sentimentele pozitive. Persoanele
testate, femei cu vârsta cuprinsă între 57 și 60
ani, au fost rugate să relateze în scris, timp de 5
minute, detalii despre cele mai fericite evenimente,
respectiv despre cele mai tragice din experiența lor.
Cercetătorii au măsurat modelul de activitate
cerebrală a femeilor și au stabilit următoarele:
evenimentele pozitive activează partea stângă
a cortexului prefrontal, în timp ce evenimentele
negative activează partea dreaptă.
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În final, toate participantele au fost vaccinate
împotriva gripei. Timp de șase luni, medicii au
măsurat anticorpii persoanelor participante la
test. Persoanele care au relatat evenimente
pozitive, având partea stângă a cortexului mai
activă, au demonstrat că au un număr mai
mare de anticorpi în sânge, comparativ cu
participantele care au fost rugate să relateze
evenimente negative.

Endorfina – drogul produs de organism
pentru a resimți bucuria și pentru alinarea
durerii

Oamenii de știință au demonstrat că organismul
este capabil să producă hormoni, care, prin
anumite impulsuri nervoase, pot reduce
durerile. Aceste endorfine au efecte similare
morfinei. Alergătorii cunosc senzația: după
o perioadă lungă de alergare, în organism se
instalează o senzație de bucurie care îi face
să uite de durere și efort. Dansul, meditația
sau imaginarea unei situații fericite reușesc
să aducă organismul într-o stare în care este
produsă endorfina. În anumite clinici, în special
în cele de pediatrie, medicii apelează la terapia
prin râs, pentru a reduce frica celor mici de
intervențiile medicale.
De asemenea, studiile de specialitate au
demonstrat că pacienții care râd frecvent au nevoie
de mai puține calmante. Sport și mișcare în natură,
gândire pozitivă, râs și cântat - iată că toți putem
face ceva pentru starea noastră de sănătate.

NOUTĂȚI MEDICALE

Implantul dentar

- și puteți zâmbi din nou
Teoretic, dinții ar trebui să reziste o viață întreagă, însă practica ne arată că
situația stă cu totul altfel. De-a lungul vieții, din diferite motive, dinții încep
să cadă. Fie că este vorba de un accident la tinerețe, în timpul sportului,
pierderea dinților se manifestă odată cu înaintarea în vârstă. Implanturile
dentare sunt o alternativă la punțile dentare. Ele sunt fixate adanc în osul
maxilarului, oferind și avantajul salvării dinților învecinați de la șlefuire.
Cu toate acestea, procedeul implică deseori și costuri pe măsură. Clinicile
private din străinătate oferă servicii de calitate la prețuri accesibile.
Implanturile dentare reprezintă prima alegere pentru tinerii de peste 16
ani care trebuie să-și înlocuiască anumiti dinți. Spre deosebire de coroana
clasică și de punte, dinții învecinați nu trebuie șlefuiți, iar substanța dintelui
sănătos se menține sănătoasă, fapt care îi prelungește viața.
Alternativa la puntea dentară

În calitate de alternativă la puntea dentară,
implantul dentar oferă numeroase avantaje,
deoarece proteza dentară este fixată în implant.
Astfel, se menține sensibilitatea la gust.
Datorită transferului forței de masticație, este
stimulat metabolismul osului maxilarului,
evitându-se astfel atrofia osoasă.

Ce sunt implanturile?

Implanturile sunt rădăcini dentare artificiale
realizate din titan, care sunt plasate în osul
maxilarului sub forma unui șurub sau a unui
cilindru. Metalul este foarte bine tolerat
de țesut, nu provoacă reacții alergice
și formează rapid o legătură biologică
împreună cu osul maxilarului. Intervenția
este necomplicată și poate fi realizată
ambulatoriu.
Pentru fixare, medicul stomatolog
realizează una sau mai multe orificii în
osul maxilarului, în care este înșurubat
mai apoi implantul. În final, gingia este
cusută pentru a evita orice infecții și
pentru a grăbi procesul de vindecare.
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După prima fază de vindecare, poate fi aplicat
înlocuitorul propriu-zis al dintelui. Pentru
expunerea ulterioară a inserției de titan, este
necesară doar o mică intervenție cu laserul.
Pe această bază stabilă pot fi fixate ulterior
coroane, punți sau proteze.

FAMILIE

Remedii
naturiste
universale
Remediile naturiste sunt deseori folosite ca prim–ajutor împotriva rănilor
ușoare, a răcelilor, a guturaiurilor sau arsurilor de stomac. Rețetele
tradiționale transmise de la o generație la alta se bucură în prezent de
multă popularitate la nivel internațional.
Ceapa folosită ca remediu naturist

Ceapa este cunoscută pentru eficiența în
tratarea răcelilor. Ceapa conține uleiuri
sulfurice care au un efect antibacterian și
antiinflamator, iar uleiul său eteric este folosit
în diferite moduri. Pentru tratarea durerilor de
urechi, a răcelilor și a tusei, ceapa este tocată
mărunt, așezată pe un prosop de bumbac, care
este apoi ținut pe urechi și gât. Sucul de ceapă
poate trata și iritațiile provocate de insecte.

Ginseng pentru mai multă sănătate

Ginsengul își are originile în Asia, unde este folosit
ca remediu naturist din cele mai vechi timpuri.
Recent, a început să fie apreciat și în Europa,
pentru efectele benefice asupra nervilor, fiind
disponibil sub formă de tablete și capsule pentru
întărirea vitalității și a performanței cerebrale. În
Coreea de Nord, prepararea de ceai și pulbere
din această plantă este populară. Tot acolo,
ginsengul este folosit împotriva toxiinfecțiilor și
pentru accelerarea vindecării rănilor.

Ghimbir împotriva inflamațiilor

În China, durerile stomacale, de cap și răcelile sunt
tratate cu ghimbir. Acesta conține nenumărate
minerale, vitamine și uleiuri eterice. Uleiurile
conținute de ghimbir sunt folosite în medicina
tradițională chineză, în special în tratarea durerilor
de cap, migrenelor și inflamațiilor, deoarece
structura naturală a uleiurilor din ghimbir este
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similară structurii acidului acetilsalicilic. Datorită
efectului sau analgezic, ghimbirul este folosit ca
prim-ajutor împotriva stărilor de greață, durerilor
articulare și de stomac etc.

Bulbi de crini împotriva insolațiilor

Chinezii obișnuiesc să folosească bulbii de crini
împotriva insolațiilor și infecțiilor. Bulbii de crini
sunt bogați în lipide, carotine și vitamine B și C.
Deseori, aceștia sunt preparați sunt formă de
supă, pentru întărirea sistemului imunitar. Bulbii
de crini pot diminua căldura pielii, fapt care îi
face atât de apreciați în tratarea insolațiilor.

Plantele de cistus

În întreg spațiul mediteraneean, plantele de cistus
sunt apreciate ca remediu naturist împotriva a
nenumărate probleme de sănătate. Floarea de
cistus are un aspect plăcut, cu flori care pot varia
de la nuanțe de portocaliu la roșu închis. Frunzele
conțin o rășină cu efect antibacterian, folosită cu
succes și împotriva ciupercilor și a virușilor. Din
ramurile și frunzele de cistus se pot prepara
ceaiuri, care, spre exemplu, pot fi folosite în
tratarea durerilor menstruale. Ca soluție pentru
uz extern, rășina de cistus poate fi folosită pentru
tratarea problemelor de piele și eczemelor.
Dat fiind și faptul că remediile naturiste pot
avea efecte secundare, nu se recomandă
administrarea acestora copiilor sau femeilor
gravide, fără un consult medical prealabil.

5%
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Medicamente
pentru copii
Cei care îngrijesc un copil bolnav trebuie să se înarmeze cu multă răbdare,
deoarece administrarea de medicamente poate fi un proces anevoios. Cu
cât copiii sunt mai mici, cu atât pot fi mai neliniștiți în timpul unei afecțiuni.
Soluții salvatoare

Dacă bebelușul este foarte agitat, puteți încerca
învelirea acestuia într-o pătură și legănarea
ușoară înainte de administrarea medicamentului.
Încercați să mențineți bebelușul într-o poziție
similară celei pentru hrănire – în niciun caz pe
spate. În cazul bebelușilor și sugarilor, siropurile
și picăturile pot fi administrate cu o pipetă de unică
folosință (fără ac!). Există o alternativă la
acestea: suzetele cu medicamente,
disponibile în farmacii. Înainte
de a amesteca medicamentele
în mâncare, solicitați părerea
farmacistului
pentru
a
vă asigura că nu există
contraindicații.
După
administrarea
medicamentului, dați-i celui
mic o lingură de piure de fructe,
de iaurt sau băutura sa preferată,
pentru a trece mai ușor peste gustul
medicamentului.

Utilizați doar formule pediatrice pentru
copii

Uleiurile eterice sunt remedii valoroase pentru
diverse afecțiuni, dar pentru cei mici nu se
recomandă folosirea unor anumite uleiuri
(exemple: uleiul esențial de mentă, uleiul
esențial de cimbru), iar altele se recomandă
în funcție de vârstă. De aceea, discutați cu
specialiștii în sănătate (medici sau farmaciști)
înainte de utilizarea uleiurilor aromatice
(eterice) la bebeluși și respectiv la copii.
Dacă optați pentru tratamentul naturist la
copii, dintre fitopreparate (produse din plante
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medicinale), alegeți doar formulele pediatrice
concepute special pentru copii. Nu utilizați
un produs pe care l-ați folosit dumneavoastră
(sirop, tinctură etc), într-o doză mai mică. Doza
nu este singura diferență în administrarea
plantelor la adulți și la copii. Unele plante
sunt contraindicate la copii, iar altele li se
administrează doar după o anumită vârstă.

Dozarea medicamentelor
pentru cei mici

Copiii mici au nevoie de
medicamente în doze exacte.
În cazul în care dozarea
sau timpul de administrare
nu sunt respectate, este
posibil ca medicamentul să
nu își facă efectul sau chiar
să dăuneze copilului. De
regulă, sugarii sunt mult mai
sensibili decât copiii ceva mai
mari. Atenție! Dozarea nu crește
întotdeauna odată cu greutatea și
vârsta.
Părinții nu ar trebui să schimbe niciodată
dozajul fără acordul medicului. Dacă cei mici
suferă de un episod de vărsături imediat după
administrarea medicamentului sau de diaree
imediat după introducerea supozitorului,
medicamentul poate fi administrat încă odată.
Dacă au trecut peste 30 de minute de la
administrarea medicamentului, acesta a fost
absorbit deja de organism. Dacă vărsăturile
și diareea apar doar mai târziu, este necesară
informarea medicului pediatru. Acesta va
decide în ce măsură este necesară repetarea
administrării medicației.

AFECȚIUNI

Sănătatea orală
pentru prevenirea
cancerului
Sănătatea începe în cavitatea bucală, iar menținerea ei poate preveni
formele de cancer care ar putea apărea la nivelul acestei zone. Cancerul
bucal este o boală severă, care afectează calitatea vieții. El produce
modificări în zona gurii, iar vorbirea, mestecarea și înghițirea sunt afectate.
În cazul persoanelor care nu se prezintă la consultul stomatologic periodic,
tumorile sunt descoperite, de cele mai multe ori, în stadii avansate.
Cauze și riscuri

Tumorile bucale sunt deseori provocate de
fumat și de consumul de alcool. Cele mai
periculoase țigarete sunt cele puternice sau
fără filtru, băuturile alcoolice foarte puternice
și, în special, combinarea tutunului cu alcoolul.
Alți factori importanți de risc sunt obiceiurile
alimentare nesănătoase, consumul scăzut de
legume și fructe (prea puțini antioxidanți) și
igiena orală precară, plăgile cronice (cauzate de
dinți prea ascuțiți sau de canturile protezelor),
infecțiile (candidoza orală sau infecția cu
virusul papilloma). Persoanele diabetice sunt
mai predispuse afecțiunilor mucoasei cavității
bucale, comparativ cu persoanele sănătoase.

Cancerul bucal poate fi prevenit

Riscul acestei boli grave poate fi redus
semnificativ prin eliminarea factorilor de risc
cunoscuți, respectiv: renunțarea la tutun,
consumul redus de alcool și o bună igienă orală
(cu două periaje pe zi și controale regulate la
medicul stomatolog). La acestea se adaugă
o alimentație sănătoasă, bogată în fructe,
legume, lactate și produse din făină integrală.

Controale regulate la medicul stomatolog

Ca și în cazul celorlalte forme de cancer, și în cel
al cancerului bucal, șansele de vindecare sunt
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mai mari cu cât tumoarea este descoperită mai
devreme. Medicii stomatologi cu experiență în
sănătatea orală joacă un rol foarte important
în depistarea precoce a bolii. Pentru aceasta,
se recomandă controlul stomatologic regulat, o
dată la 6 luni.

Autoexaminarea periodică a cavității bucale

Fiecare dintre noi poate realiza un astfel
de consult, în condiții bune de iluminare, la
intervale regulate. Dacă observați pete albe,
ferme, care nu pot fi îndepărtate prin ștergere,
modificări plane, de culoare roșie, răni care
persistă sau alte modificări ale cavității bucale
consultați urgent un medic.

Detectarea la timp a cancerului bucal

Iată câteva dintre simptomele care ar trebui să
vă determine să consultați urgent medicul:
• Puncte albe, roșii sau albicioase, care au o
structură mai tare decât restul mucoasei bucale
• Plăgi cronice în cavitatea bucală (care persistă
mai bine de două săptămâni)
• Răni care sângerează
• Dificultăți la înghițire, dificultăți de vorbire sau
de respirație, dureri la vorbire
• Respirație urât mirositoare pentru o perioadă
mai lungă

AFECȚIUNI

Tratamente
asistate de
animale
Câini și iepurași în vizită la căminele pentru seniori și chiar și în spitale,
cai și delfini pentru terapia asistată a copiilor cu deficiențe grave - aceste
măsuri de terapie asistată devin tot mai populare. Beneficiile terapiei
asistate de animale sunt cunoscute din vechime, dar au fost studiate
științific de la începutul anilor 60.
Istoria terapiei asistate de animale

Un exemplu renumit pentru practica terapiei
asistate de animale din vechime este “York Retreat”,
fondat în Anglia, în 1792, de către William Tuke.
Această organizație era destinată persoanelor
cu probleme psihice, cărora li se permitea să
îngrijească grădina și animalele mici de companie.

Posibilități de includere a animalelor în
terapie

Exemplele actuale de includere a animalelor în
terapie sunt nenumărate:
• în “Manualul vieții cu demență” publicat în
Germania, se arată cum un câine reușește ”să
deschidă uși” pentru persoane care nu mai
reacționează în prezența altor persoane.
• Câinii special pregătiți pot oferi asistență
persoanelor cu dizabilități
• Copiii cu probleme comportamentale dezvoltă
sentimente de încredere în sine în prezența
animalelor și depășesc anxietățile legate de
stabilirea contactelor cu alte persoane.

Animalele în crizele existențiale

Profesorul Reinhold Bergler din cadrul
Universității Bonn a demonstrat,
printr-un studiu științific, modul în
care pisicile ne pot ajută să depășim
anumite crize existențiale. Potrivit
explicațiilor lui Bergler, pisicile
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constituie o sursă de bucurie, dar și de
consolare și acționează ca un catalizator în
soluționarea de probleme.

Stăpânii de animale duc o viață mai sănătoasă

Un studiu australian publicat în anul 1992 a
demonstrat că stăpânii de animale sunt expuși
unui număr mai mic de factori de risc pentru
sănătate, precum hipertensiune, afecțiuni ale
sistemului circulator și nivel ridicat de colesterol.

Animalele influențează emoțiile

Studiile și cercetările au demonstrat că prezența
pisicilor și a câinilor în secțiile de psihiatrie și
de îngrijire a persoanelor în vârstă reușește
mereu să aducă un zâmbet pe fața pacienților.
Efectele benefice au fost observate și în cazul
persoanelor care suferă de depresie.

Responsabilitatea pentru un
animal are efect stabilizator

Prin simpla lor prezență, animalele
combat singurătatea și pot umple
anumite goluri emoționale, resimțite, de
exemplu, în urma pierderii cuiva drag.
Studiile de specialitate au demonstrat că
prezența unui animal de companie scade
rata de suicid. Responsabilitatea pentru un
animal are un efect stabilizator, în special
în rândul persoanelor în vârstă.

AFECȚIUNI

Arginina
- protector vascular și hepatic
Suplimentele cu arginină sunt folosite de culturiști pentru creșterea masei
musculare, dar și de bărbați, pentru creșterea potenței, fiind apreciate
datorită lipsei de efecte secundare. Însă, rolurile cele mai importante ale
argininei sunt mai puțin cunoscute: protejează vasele de sânge și ficatul,
îmbunătățește microcirculația, reechilibrează sistemul hormonal și imunitar.
Arginina necesară pentru copii și pentru
adulți

În condiții normale, aminoacizii semiesențiali
precum arginina sunt produși de organism
în cantități suficiente. Arginina este foarte
importantă pentru copii în perioada de creștere.
La adulți, necesarul de arginină crește în
situațiile de stres, de boală, de accidente perioade în care se recomandă suplimentarea
acesteia. Alimentele bogate în arginină sunt
carnea, diferițe semințe (în special cele de pin),
alunele și cerealele.

Arginina dilată vasele sangvine

Arginina conține mult azot, iar în combinație
cu oxigenul, poate forma monoxid de azot. Sub
acțiunea monoxidului de azot, mușchiul inimii și
musculatura vaselor de sânge se dilată, ceea ce
conduce la o o mai bună circulație și oxigenare
și la un efect antioxidant și antiinflamator
vascular. Arginina poate fi folosită cu succes
în tratarea unor boli precum: arterioscleroza,
HTA, diabetul zaharat, favorizarea vindecării în
rănile cronice (piciorul diabetic, ulcer varicos,
escare).

Arginina stimulează producția de
hormoni insulină

În combinație cu ornitina, arginina influențează
producția de hormoni de creștere. Administrarea
de arginină este frecvent recomandată în
tulburările de creștere la copii.
Hormonii de creștere stimulează și dezvoltarea
mușchilor și arderea grăsimilor, efecte pentru
care arginina este folosită de culturiști.
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Pe lângă hormonii de creștere, acest aminoacid
este benefic în cazul diabetului datorită creșterii
producției de insulină în organism.

Arginina întărește sistemul imunitar

Arginina este cunoscută și pentru beneficiile
aduse sistemului imunitar, deoarece stimulează
producția de globule albe. Astfel, arginina este
recomandată în profilaxia și tratamentul răcelii
sau al altor infecții acute, cu excepția herpesului,
care este agravat de arginină. Suplimentarea cu
arginină este necesară în cazul antrenamentelor
sportive intense și după intervenții chirurgicale,
ea accelerând vindecarea. Studiile au demonstrat
că, prin administrarea de arginină, tumorile
cancerului mamar răspund mai bine când sunt
expuse chimioterapiei.
Se recomandă consultarea unui medic înainte
de a începe administrarea de arginină. Acesta vă
va putea indica și dozajul corect. De asemenea,
rețineți și că există diferențe de acțiune a
argininei, în funcție de modul de administrare,
respectiv local, oral sau intravenos.

EXAMINĂRI
MEDICALE

Cistoscopia
Ce este cistoscopia?

Cistoscopia reprezintă examinarea endoscopică
a vezicii urinare cu ajutorul cistoscopului
(endoscop adaptat pentru observarea vezicii).
Examinarea poate fi extinsă la uretere și pelvis
renal (ureterorenoscopie).
Cistoscopia permite observarea peretelui
vezicii, în vederea diagnosticării eventualelor
leziuni, sângerări, tumori, obstrucții, etc.
Este metoda de elecție pentru diagnosticul
sângerării în urină și permite stabilirea cauzei
pentru tulburările de golire a vezicii urinare.
Cistoscopia permite și prelevarea de fragmente
de țesut (biopsia), care vor fi analizate în
laborator pentru stabilirea cu exactitate a
diagnosticului. De asemenea, cistoscopia se
poate efectua și în scop terapeutic (ex: ablația
de polipi vezicali).

Când este necesară cistoscopia?

Există o serie de motive care argumentează
necesitatea unei cistoscopii:
• Hematurie (prezența sângelui în urină)
• Suspiciunea prezenței unei tumori, a unui
calcul sau a unui corp străin
• Suspiciunea îngustării ureterelor

• Ca măsură preventivă după o operație de

cancer vezical

• Infecții urinare repetitive
• Dureri neclarificate în timpul urinării
• Tulburări de golire a vezicii urinare

Cum se desfășoară intervenția?

Citoscopia este destinată în majoritatea cazurilor
diagnosticului și se desfășoară fără anestezie în
cazul femeilor și cu anestezie locală uretrală la
bărbați (se introduce un gel anestezic pe canalul
uretrei). Când se efectuează în scop terapeutic,
este necesară anestezia locală peridurală sau
chiar anestezia generală.
Pacientul nu trebuie să se pregătească în nici un
fel.El se va așeza pe masa specială de consult în
poziția de litotomie, folosită și pentru consultul
ginecologic.
După dezinfectarea regiunii genitale până la
șolduri și după anestezierea eventuală, se
introduce cistoscopul prin uretră și, odată
cu acesta, este aplicat continuu un jet de apă
sterilă pentru o vizualizare mai bună.

Examinarea este rapidă și nedureroasă

Întreaga procedură durează 5-10 minute.
Pacientul ar putea resimți nevoia de urinare în
timpul procedurii. Mulți dintre pacienți declară
că nu au simțit nimic în timpul intervenției,
reușind să-și reia activitatea imediat după. Alții,
însă, au nevoie de 1-2 zile pentru a-și reveni
complet. Complicațiile severe sunt rare.
În primele ore după procedură, pot să apară
durere și arsuri la urinare, sângerări minore,
incontinență urinară de scurtă durată – aceste
simptome se rezolvă spontan. Există situații
în care, în ciuda celor mai atente măsuri de
prevenire, pot ajunge agenți patogeni în vezică
și uretere, dând naștere unei infecții.
Pentru a reduce la minimum acest risc,
pacientilor li se administrează un antibiotic
după procedură, ca măsură preventivă.

Prima gamă complexă din România
în categoria produselor urologice

5%

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu ”Alături de tine”!
Farmacist Elena Funar, Farmacia ELMAFARM Cluj-Napoca
Ce reprezintă profesia de farmacist
pentru dumneavoastră şi ce v-a inspirat
să optaţi pentru ea?

Pentru mine, profesia de farmacist e mai mult
decât o meserie, e posibilitatea de a putea
ajuta zilnic pe aproapele nostru care se află în
suferinţă. Dintotdeauna am avut aplecarea spre
a-mi ajuta semenii, iar meseria de farmacist
mi s-a părut mijlocul prin care să mă pun la
dispoziţia oamenilor care au nevoie de consiliere.
Privită din exterior, această profesie pare, pentru
mulţi oameni, una atât de simplă. Însă, odată ce
o cunoşti mai bine, îi afli adevărata valoare şi îi
constaţi reala importanţă în viaţa și sănătatea
comunităţii din care faci parte. În alegerea
meseriei de farmacist m-a inspirat mama mea,
care este farmacistă şi de la care am moştenit
empatia şi înclinarea spre nevoile bolnavului.

Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul
farmaciei dumneavoastră.

Elmafarm e o farmacie de familie, pentru
familii.
Povestea noastră a început în 1992, în Târgu
Jiu, unde mama mea a deschis prima farmacie
Elmafarm. Ulterior, după ce mi-am definitivat
studiile farmaceutice la Cluj-Napoca, am
continuat povestea farmaciei familiei în ClujNapoca, prin deschiderea farmaciei Elmafarm
(prima din cele 3 existente în oraş). Ea se află
pe strada Victor Babeş nr. 35, la intersecţia
a 5 străzi, pe care se află unele dintre cele
mai renumite spitale din România: Institutul
Oncologic, Clinica de Neuropsihiatrie și Spitalul
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Clinic de Pneumoftiziologie. Elmafarm e
povestea unei familii dedicate de farmacişti
care a strâns în jurul ei o familie de pacienţi, de
clienţi, având toţi, împreună, un singur scop: o
viaţă sănătoasă.

Dacă ar fi să vorbiţi despre provocările pe
care le aveţi ca farmacist, care sunt ele?

Provocările sunt multiple şi cred că foarte
important este să găsesc un echilibru între
nevoile pacienţilor noştri şi problemele cu
care ne confruntăm în sistemul medical, cum
ar fi medicamentele deficitare, preţurile la
medicamente care se schimbă de câteva ori pe
an și schimbări ale listelor de compensate şi
gratuite.

Ce sfaturi aveţi pentru tinerii farmacişti
sau studenţi care au de gând să
coordoneze, la un moment dat,
activitatea unei farmacii?

Să se dedice în totalitate profesiei de farmacist,
fiecare pas învăţat temeinic la timpul lui le va
fi de folos dacă vor ajunge să coordoneze o
farmacie. Meseria de farmacist diriginte este o
mare responsabilitate, care necesită, în primul
rând, cunoștințe solide în domeniul farmaceutic.
De asemenea, este importantă şi acumularea
de cunoştinţe necesare pentru coordonarea
şi planificarea activităţilor din farmacie, atât
cele care ţin de personal, cât şi cele care ţin de
activitatea economică. Un farmacist diriginte
este şi un manager. Trebuie să cunoască şi
managementul stocurilor, să aibă câteva noţiuni

de marketing, de comunicare
şi noţiuni financiare de bază.

Care consideraţi că este rolul unui
farmacist într-o comunitate? Cum
contribuiţi dumneavoastră şi echipa
dumneavoastră la viaţa comunităţii?

După medici, farmacistul are primul rol în
menţinerea stării de sănătate a comunităţii din
care face parte. Uneori, un sfat sau îndemn
poate însemna totul pentru pacient.
La viaţa comunităţii, contribuim prin calitatea

serviciilor
pe
care
le
oferim şi prin existenţa medicamentaţiei
necesare. Căutăm să fim mereu aproape de
pacienţii noştri, să le oferim cele mai bune
soluţii şi sfaturi când vine vorba de sănătatea
lor.
Dacă vreţi, suntem un “info point” al sănătăţii,
unde fiecare pacient găseşte medicamentele/
produsele prin care să ajungă la ţelul care ne
leagă pe toţi: o viaţă echilibrată şi sănătoasă.
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INTERVIU

Care este, din punctul dumneavoastră
de vedere, „reţeta de succes” a unei
farmacii?

Bagajul de cunoştiinţe farmaceutice şi abilitatea
de a le comunica într-un limbaj accesibil oricui.
Este important să munceşti mult şi cu pasiune.
În fiecare zi, să-i dai pacientului o parte din
sufletul tău, atunci când îi recomanzi și îi
înmânezi medicamentele sau produsele de care
are nevoie.

Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră ? Puteţi
să ne daţi câteva exemple?

Prin ceea ce facem, punem în aplicare sloganul
nostru: „Alături de tine!”. „Alături de tine!”
reprezinta comportamentul nostru zilnic in
relaţia cu pacientul. Avem pacienţi alături de
care am construit relaţii de 4-5-10 ani, pacienţi
care vin doar la noi, pentru că la noi au găsit
acea căldură specifică unei familii, pe care ei o
apreciază.
“Alături de tine” e o emoţie pe care pacienţii
noştri o simt şi în care noi credem. Ei ştiu că
Elmafarm va fi mereu alături de ei.

Farmacistul Alphega reprezintă
farmacistul de familie.
Puteţi să ne descrieţi conceptul de
„farmacist de familie”?
Omenie şi disponibilitate de ajutorare.
Farmacistul Alphega te tratează
cu omenie, cu respect şi mult
profesionalism în momentele cele
mai dificile. Pentru noi, pacienţii
nu sunt numere sau statistici
care se regăsesc dincolo de
tejghea, ci fiinţe, oameni care
caută un ajutor şi un sprijin
de la alţi oameni la fel ca ei.
Iar farmacistul Alphega este
OMUL care ajută alt OM.

De ce ar trebui să se
orienteze pacientul către
o farmacie de familie, spre
deosebire de o farmacie de
lanţ? Cum aţi caracteriza
activitatea dumneavoastră
într-o astfel de farmacie?

Farmacia de lanţ are servicii
standard, implementate “de sus”,
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pe când o farmacie de familie e diferită. Într-o
farmacie de lanţ totul e rutină, totul e profit.
Din această cauză, o farmacie de lanţ are
întotdeauna preţuri mai mari decât o farmacie
de familie. Într-o farmacie de familie, fiecare
zi este diferită. În fiecare zi, noi ascultăm
pacientul ca şi cum este prima zi când am
deschis. Suntem la fel de dornici de a ajuta şi
de a consilia la fel ca în prima zi de funcţionare.
Noi ne adaptăm fiecărui pacient şi nu avem
proceduri şi moduri standard de adresare
şi tratare a pacientului. Ne aplecăm imediat
la nevoia pacientului şi ne adaptăm rapid la
orice schimbare sau modificare a situaţiei din
farmaciei. O farmacie de lanţ trebuie să
ceară aprobare de la conducere
pentru orice este în
afara tiparului și a
procedurii.

Ce s-a schimbat în farmacia
dumneavoastră odată cu aderarea la
programul Alphega?

În primul rând, am învăţat să ajutăm şi mai
mult pacientul, prin poziţionarea mai bună a
produselor, astfel încât acesta să găsească
mai repede ceea ce are nevoie. Am învăţat să
respectăm mai mult pacientul. Am început să
aplicăm şi în România ceea ce în ţările mai
dezvoltate din occident se aplică de 10 – 15 ani.
Acum, avem şi rafturi de unde clientul poate
să-şi aleagă liber anumite produse, cum ar
fi unele produse de îngrijire personală sau
dermatocosmetice câştigând astfel timp
preţios. Avem un spaţiu de confidenţialitate
mai generos, pe care îl oferim
pacientului nostru ori
de câte ori se
consideră că

e nevoie, unde pacientul poate discuta intim
cu farmacistul subiectele sensibile. Prin
amenajarea şi design–ul mobilierului, farmacia
a devenit mai luminoasă şi mai prietenoasă
pentru pacient, dar și pentru personalul nostru.

Care a fost reacţia pacienţilor când
au intrat în noua farmacie ElmafarmAlphega?

Uimire şi bucurie. Pacienții au apreciat că
interacţiunea dintre ei şi farmacisti a devenit
mai apropiată, mai familiară. Spaţiul este mai
bine structurat şi mai aerisit, iar produsele se
găsesc mai repede şi sunt mai la îndemână.

O farmacie Alphega este o farmacie
aproape de pacienţi?
Cum veţi fi mai aproape de pacienţii
dumneavoastră de acum încolo?

Cu siguranţă, o farmacie Alphega este aproape
de pacienţii săi. Cum știam acest lucru, am
considerat oportună colaborarea dintre noi,
având aceeași filosofie vis-a-vis de relaţia
farmacist-pacient. De acum încolo, vom încerca
să învăţăm cât mai mult de la partenerii
noştri Alphega, care au o bogată experienţă
internaţională.
Ne dorim ca tot ce este mai bun în
occident să aducem şi în Cluj-Napoca şi
să oferim comunităţii clujene o gamă
mai variată de servicii. Totodată, prin
colaborarea cu Alphega, vom avea
acces la o gamă mai diversificată
de medicamente, în special cele
deficitare, care sunt atât de
necesare pacienților.

Aveți un mesaj pentru
pacienţii dumneavoastră?

Elmafarm va fi mereu aproape
de ei. Le suntem alături din
2003 şi vom continua pe acelaşi
drum, ne vom implica şi mai
mult în îndeplinirea nevoilor
lor și le vom oferi servicii de
calitate la nivel internaţional,
menținând aceleaşi preţuri
corecte şi mici, pe care le-am
practicat încă de la înființare.
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ALIMENTAȚIE

Fructele
de Aronia

- elixirul anti-aging
al viitorului
Aronia melanocurpa este puțin cunoscută, fiind răspândită în Europa de
Est mai mult ca plantă medicinală. Ca aspect, fructele de aronia ar putea fi
confundate cu afinele, însă efectele lor terapeutice se diferențiază, chiar
dacă ambele sunt fructe cu puternic efect antioxidant.
Aronia: unul din cele mai puternice
alimente antioxidante

Planta aronia își are originile în America de Nord.
Începând cu secolul al 19-lea, ea a fost adusă și
în Rusia. De la jumătatea secolului 20, aronia a
început să fie folosită și în Europa.
Capacitatea antioxidantă a alimentelor a fost
cuantificată științific prin Testul ORAC (Oxigen
Radical Absorbance Capacity). Acest test arată
o capacitate antioxidantă foarte bună pentru
aronia, de 16.062 unități pentru 100g fructe,
aronia ocupând locul 40 în scala ORAC a celor
mai sănătoase 100 de alimente antioxidante.
Fructele aronia diminuează hipertensiunea arterială,
sunt tonice capilare și sunt benefice în gastrite
și hemoragii. Aronia este folosită cu succes și
împotriva alergiilor, a afecțiunilor hepatice și biliare,
cât și a bolilor tipice copilăriei. Are efecte benefice
asupra sistemului imunitar, a formării de sânge și
a regenerării țesutului oaselor și muschilor. Aronia
este recomandată și pentru menținerea greutății
corporale normale, deoarece are un conținut scăzut
de zahăr și este foarte bogată în nutrienți esențiali.

Aronia protejează împotriva cancerului și
a îmbătrânirii

Aronia are proprietăți nutritive bogate și utilizări
dintre cele mai diverse, fiind o sursă ideală de acid
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folic, vitamine C, B, P, K, minerale, acizi organici,
quercetină, carotenoide, antocianine (această
substanță oferă și culoarea neagră-violacee a
fructelor), protoantocianidine (super-antioxidanții
din plante) etc. Multe dintre bolile cu care se
confruntă societatea modernă sunt provocate de
radicalii liberi care influențează metabolismul
celular, provocând stres oxidativ, degenerare
celulară, proliferare tumorală și îmbătrânire.
Aportul optim de alimente antioxidante, printre
care și aronia, protejează organismul de efectele
radicalilor liberi și de boli cardiovasculare, diabet,
demențe și cancer. Aronia este folosită cu succes
și pentru tratarea pielii afectate de soare, fiind cel
mai probabil elixirul anti-aging al viitorului.

Consumați zilnic aronia, dar nu exagerați!

Este suficient să consumați zilnic echivalentul
unui pumn de fructe proaspete, al unui pahar
de sirop de aronia sau 1-2 lingurițe de pulbere
dizolvată cu apă. Nu exagerați, însă! Un consum
exagerat de fructe aronia poate provoca dureri
gastrice și constipație.
Fructele de aronia pot fi consumate crude,
congelate, deshidratate, sub formă de sucuri,
sirop sau gem. Pot fi folosite de asemenea, la
prepararea dulciurilor bio.

4,5%

ALIMENTAȚIE

Mangold

- bogat în calciu și potasiu
Leguma plină de nutrienți importanți

Ca majoritatea legumelor, și mangold
(sfecla elvețiană) își are originile în spațiul
mediteraneean. Frunzele sale verzi și închise
la culoare amintesc de cele ale sfeclei de zahăr
și ale sfeclei roșii. În bucătaria europeană,
mangold este pregătit în același fel în care este
gătit și spanacul. În ultimii ani, mangold pare că
are o răspândire tot mai mare.
Frunzele de mangold trebuie spălate sub
jet puternic de apă pentru a îndepărta toate
depunerile de pământ. Efortul vă va fi răsplătit
printr-un gust aromat și prin posibilitatea de
pregătire a nenumărate feluri de mâncare și,
bineînțeles, de conținutul bogat în vitamine
și minerale. Cantitatea sa de potasiu și calciu
este foarte mare. În plus, mangold este și foarte
bogat în fier, vitamina A și vitamina C.

Cum îl consumăm?

Mangold este nouă stea pe “cerul legumelor”.
Datorită frunzelor ample, mangold este
ideal pentru a fi împăturit cu cele mai variate
umpluturi - de la carne, la cereale. Rețineți însă
că tija frunzelor va avea nevoie de un timp mai
lung de pregătire decât frunzele în sine.
Mangold poate fi pregătit fără probleme la aburi,
menținându-și astfel conținutul de vitamine și
minerale. Alături, vă oferim o rețetă delicioasă,
pe care sperăm să o încercați.
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MANGOLD CU
UMPLUTURĂ
ASIATICĂ
Ingrediente (pentru 4 porții - aperitiv):
• 8 frunze mangold
• 400 g carne tocată
• 2 linguri sos de soia
• 1 lingură ghimbir tocat
• Sare, piper
• 6 ciuperci Shiitake deshidratate
• 60 g tăiței de orez
Pregătirea rulourilor mangold:
• Spălați bine frunzele mangold și menținețile la aburi, la 100 grade, timp de 2 minute.
Introduceți-le apoi în apă rece și ștergeți-le,
pentru a îndepărta excesul de apă.
• Înmuiați ciupercile. Amestecați carnea tocată
cu sosul de soia și cu ghimbirul tocat, apoi
condimentați cu sare și piper. Tocați ciupercile
și adăugați-le în amestecul de carne. La final,
adăugați și tăițeii de orez.
• Distribuiți amestecul obținut pe frunzele
opărite, rulați-le strâns și introduceți-le în
vasul de gătit cu aburi timp de 10 minute, la 100
de grade. Rulourile mangold pot fi servite cu
sosuri dulci-acrișoare sau picante.

10%

ÎNGRIJIRE

Administrarea
corectă a
antibioticelor
Antibioticele sunt eficiente numai
împotriva bacteriilor!

Antibioticele atacă peretele celular sau
metabolismul bacteriilor, însă nu pot lupta
împotriva virusurilor care se instalează în
celulele umane. Această informație este foarte
importantă, în special în cazul răcelilor care
sunt cauzate de cele mai multe ori de virusuri.
Pentru a trata o răceală, nu utilizați antibiotice
decât dacă medicul vă recomandă, în caz că
suferiți de complicații ale răcelii.

Cum se administrează antibioticele?

Antibioticul trebuie administrat întotdeauna
până la încheierea perioadei pentru care a fost
prescris. În cazul unei îmbunătățiri a stării după
prima zi de tratament, înseamnă că antibioticul
este eficient. Cu toate acestea, administrarea
antibioticului trebuie continuată conform
perioadei prescrise de medic. Numai dacă
procedați în acest fel, bacteriile vor fi distruse
complet și se va evita apariția rezistenței
germenilor.
Respectați perioadele de pauză indicate
între administrări. Antibioticele trebuie
administrate cu apă (laptele sau
alte alimente le-ar putea reduce
efectul). Momentul exact al
administrării. În funcție de
substanțele active pe care
le conțin, unele antibiotice
trebuie
administrate
înainte de masă, iar
altele
după.
Medicul
sau farmacistul vă va
recomanda modul corect
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de administrare. Interacțiuni. Persoanele care
se află sub tratament și cu alte medicamente
trebuie să solicite informații medicului asupra
interacțiunilor acestora cu antibioticele.

Aflați care sunt efectele secundare

Folosirea antibioticelor atacă echilibrul florei
intestinale. Scaunele moi sau chiar diareea
reprezintă alte efecte secundare pe care acestea
le pot provoca. Antibioticele pot afecta echilibrul
florei normale orale sau vaginale (cu apariția
candidozei). În mod normal, după încheierea
curei de antibiotice, flora intestinală se reface.
În caz contrar, persoanele cu probleme pot
solicită medicului sau farmacistului preparate
speciale de refacere a florei.

Rezistența la antibiotice

În cazul multor bacterii, antibioticele nu mai
au niciun efect, microbii dezvoltând rezistență
la acțiunea lor. De cele mai multe ori, cauza
acestei situații este administrarea incorectă a
antibioticelor. Nu vă tratați singuri cu antibiotice
și respectați toate instrucțiunile de admistrare
atunci când vă este prescris un antibiotic.

Cele mai importante concluzii

Respectați dozele prescrise de
antibiotic, intervalul dintre
doze și durata tratamentului.
Nu întrerupeți tratamentul
cu antibiotic înainte de
termenul prescris.
Nu vă tratați singuri cu
antibiotice!

9%

CĂLĂTORIE

Călătoriți
confortabil
cu avionul
Multe persoane aleg avionul pentru deplasarea în destinații exotice de vacanță
sau în călătoriile de afaceri. Deși este rapid, drumul până la destinație presupune
un zbor de câteva ore. Pentru a ajunge odihniți și în formă la destinația de vacanță
sau de afaceri, vă oferim mai jos câteva sfaturi sănătoase.
Cu ce probleme vă puteți confrunta?

• Durerile de gât și vocea răgușită se numără

printre cele mai frecvente simptome după o
călătorie prelungită cu avionul. Umiditatea
scăzută a aerului usucă mucoasele cavității
bucale, fapt care permite pătrunderea mai
ușoară a virușilor și bacteriilor. Astfel, suntem
mult mai predispuși la contactare de boli. Este
foarte important să consumăm apă sau sucuri
de fructe în timpul zborului, preferabil între 0,5
-1 litru, pentru a menține umiditatea mucoasei.
• Nasul înfundat și problemele de respirație pot
să vă tulbure călătoria. Procurați din farmacii
un spray nazal cu soluție salină. Folosiți-l la
intervale de 30 de minute pentru a evita uscarea
excesivă a mucoaselor. Folosiți sprayul câteva
zile după ce ați ajuns la destinație.
• Călătoria cu avionul poate fi problematică dacă
suferiți de sinuzită acută sau cronică. Puteți simți
disconfort în sinusuri sau în urechea medie, în
timpul ridicării sau coborârii avionului.
Specialiștii recomandă folosirea picăturilor nazale
sau a sprayurilor decongestionante înainte de
zbor pentru prevenirea acestor probleme.
• Balonarea se produce frecvent și este accentuată
de modificările de presiune a aerului. Înainte de zbor,
evitați preparatele care fermentează și nu consumați
apă minerală și alte băuturi carbogazoase.
• Problemele cu somnul și stările de agitație
pot scădea în intensitate cu ajutorul preparatelor
cu valeriană sau melatonină.
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Sfaturi utile pentru a ajunge în formă la
destinație

• Evitați consumul de cafea și de băuturi
alcoolice în avion, deoarece acestea au efect
diuretic.
• După zborurile lungi, inclusiv persoanele
sănătoase se confruntă cu crampe în zona
gambelor și cu probleme venoase și circulatorii.
• Sistemul circulator vă va fi recunoscător dacă
faceți mișcare. Ridicați-vă și faceți câțiva pași
pentru a stimula circulația sângelui.
• Slăbiți cureaua și centura în timpul zborului.
Pe cât este posibil, descălțați-vă și puneți-vă
picioarele la înălțime, pe geanta de voiaj, spre
exemplu. Masați-vă picioarele.
• Nu uitați de îmbrăcămintea groasă, de regulă
temperatura este scăzută în avion.
• După un zbor lung, multe persoane au
probleme de adaptare și din cauza schimbării
fusului orar. Atunci când aterizați, ceasul
biologic este setat pentru odihnă nocturnă, însă
la destinație este abia mijlocul zilei. Sunteți
obosit, iritat, nu vă puteți concentra și nu aveți
chef de nimic. Încercați să vă reglați ceasul
biologic din timp pentru destinația în care
urmează să călătoriți.
• Dacă suferiți de boli cronice, consultați medicul
curant pentru a stabili în ce măsură zborurile
lungi sunt permise în cazul dumneavoastră.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Cula Duca
şi Casa
memorială
I.G. Duca
din Măldăreşti
Măldăreşti, o comună mică şi cochetă la aproximativ 3 kilometri sud
de Horezu, ascunde unele dintre cel mai bine păstrate cule din Oltenia,
frumoasele Cule Duca şi Greceanu. Cula Duca se află în același complex
cu Casa Memorială I.G Duca, ridicată de marele om politic în anul 1912.
Legenda întemeierii localităţii spune că Tudor
Maldăr, căpitan în armata lui Mihai Viteazul,
cade în mâna hanului tătarilor, fiind luat ostatic.
Fiica hanului se îndrăgosteşte de Tudor Maldăr.
El reuşeşte să scape din mâna tătarilor şi,
împreună cu fiica hanului, se stabilește la
Măldăreşti, unde, în secolul al XVII-lea, îşi
clădește căminul. Nu știm cât este de adevărată
această legendă, însă vă recomandăm să vă
abateţi din drum pentru 2-3 ore şi să vizitați
Măldăreştiul şi obiectivele turistice pe care le
veţi regăsi aici.

Cula Duca

Aproape de centrul comunei veţi găsi o curte
largă care împrejmuieşte Cula Măldărescu
(sau Duca) şi Casa Memorială I.G. Duca din
cadrul Complexului Muzeal Măldăreşti. În
funcţie de timpul pe care îl aveţi la dispoziţie
şi de curiozitate, puteţi zăbovi aici şi asculta
poveştile muzeografilor, pentru ca, apoi, să
descoperiţi frumoasele construcţii. Cula Duca a
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fost construită în anul 1818 de către Gheorghiţă
Măldărescu, având inscripţia 1827 - anul
executării stucaturilor, în tencuiala clădirii. În
anul 1910, aceasta este cumpărată de omul
politic I. Gh. Duca, cel care o va restaura şi o va
pune în valoare.
Clădirea este de formă dreptunghiulară, având
parter şi două etaje. Parterul este reprezentativ
pentru arhitectura culelor, fiind prevăzut cu o
uşă de acces din lemn de gorun masiv, deservind
beciul, partea locuită a culei şi cinci ferestruici
înguste asemănătoare unor metereze. Aici, se
văd stâlpii enormi din lemn, care susţin grinzile
masive. Remarcat pentru decorul deosebit de
autentic, de fortificaţie, această încăpere a fost
folosită şi în producţiile cinematografice.
Etajul I cuprinde o încăpere mare, un iatac şi o
sală, iar la etajul al II-lea se află două odăi, o
încăpere mai mică şi un cerdac spațios, al cărui
tavan este împărţit în trei registre, fiecare având

PROGRAM
DE VIZITARE
vara (aprilie – octombrie): zilnic:
10:00 – 18:00, luni-închis
şi
iarna (noiembrie – martie):
zilnic: 9:00 – 17:00, luni-închis.
Tel./Fax: 0250 861510

la mijloc câte un motiv decorativ. Se pot observa
varietatea şi frumuseţea sobelor, care au gura
de încărcare într-o cameră şi soba în alta și
modele diferite de la o încăpere la alta. Acestea
sunt mărturii vii ale artei unui meşteşug de
mult apus, cel al sobelor tradiţionale olteneşti,
cu olane.

Casa memorială I. Gh. Duca

Îndrăgostit de pitorescul locului încă de pe
vremea când fusese numit judecător la ocolul
Horezu, omul politic I. Gh. Duca construieşte,
în anul 1912, o modestă casă de vacanţă, cu
cerdac şi încăperi sobre dar luminoase.
Clădirea este în forma literei „L” şi a fost
proiectată de arhitectul Alexandru Ştefănescu.
Casa memorială se află şi acum într-o stare
foarte bună, fiind pusă în valoare şi îngrijită cu
drag de muzeografi.
Vizitatorii casei memoriale pot vedea atât
obiecte personale ale politicianului cât şi obiecte

vechi din vremea sa. Interioarele casei sunt
deosebite, păstrând o atmosferă interbelică,
rafinată şi intimă, iar întreaga construcţie
reflectă, prin dimensiuni şi amenajare, bunul
gust şi modestia unui om care, deşi ajuns prim
ministru, a reuşit să păstreze în tot ce a făcut
simţul măsurii. Se remarcă biroul lui I. G. Duca,
păstrat în condiţii foarte bune, având portretul
omului politic agățat pe un perete. În exterior, o
mică grădină completează colţul de linişte dorit
de omul de stat.
Dacă timpul vă permite şi doriţi să vă desprindeţi
din agitaţia vieţii cotidiene, într-o atmosferă
plină de istorie şi cultură, veţi găsi în Măldăreşti
pensiuni şi case tradiţionale unde vă puteţi caza.

Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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DIVERTISMENT
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ȘTIAȚI CĂ...
• ... mersul pe bicicletă este mai puţin obositor
decât mersul pe jos sau stresul din trafic?
• ... mierea de albine a fost prima substanță
dulce folosită de om și este singurul aliment
care nu se deteriorează?
• ... de-a lungul vieții, omul se hrănește circa
4 ani și doarme, în medie, 25 de ani?
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Vânează
bulina Alphega
și poți câștiga un

Iphone 6S

În perioada 1 septembrie - 30 noiembrie, găsește bulina din vitrina
celei mai apropiate farmacii Alphega, fotografiaz-o, apoi încarcă
imaginea pe site-ul www.alphega-farmacie.ro sau trimite-o la
adresa contact@alphega-farmacie.ro și poți câștiga, prin tragere la
sorți, cel mai râvnit trofeu: un iPhone 6S!
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PACHET VEDETA

5%

