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Toamna minunată
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10 smartphone-uri Samsung Galaxy S8!

2

Ofertă valabilă în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie 2017, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul
disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.
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EDITORIAL

Hepatita C

- cine are risc și cum poate fi depistată la timp?
România ocupă locul 1 în Europa

România ocupă locul 1 în Europa ca număr total
de cazuri de hepatită C, conform datelor de
prevalență raportate de OMS, și locul 4 ca rată
a mortalității cauzate de afecțiunile hepatice,
respectiv 44,5 decese la suta de mii de locuitori,
comparativ cu media europeană, care este de
15 decese la suta de mii de locuitori.
Datele recente indică peste 1 000.000 de români
infectați cu virusul hepatitic C, dintre care peste
80% au hepatită C în fază cronică.
Deși România are una dintre cele mai ridicate
rate privind numărul persoanelor cu hepatită
virală C, rata de prevenție, diagnosticare şi
tratament este una dintre cele mai mici din
Europa, conform raportului Hep-CORE 2016,
realizat de Asociația Europeană a Pacienţilor
cu Afecţiuni Hepatice (ELPA). Terapia fără
interferon este disponibilă și în România, însă
accesul la tratament rămâne în continuare
dificil, fiind disponibil pentru un număr mic
de pacienți și în faze avansate ale afectării
hepatice.

Hepatita C este o boală contagioasă

Hepatita virală C este cea mai contagioasă și mai
severă formă de hepatită virală. Forma acută
are o evoluție scurtă, care durează aproximativ
6 luni după expunerea la virus. Peste 80% din
totalul cazurilor infectate se cronicizează.
Hepatita cronică este o boală cu evoluție
pe termen lung. Virusul poate să dispară
ca urmare a tratamentului
sau nu - situație în care
hepatita poate evolua
spre ciroză și cancer
hepatic.
Hepatita virală C
nu are simptome
specifice
foarte
mulți ani, timp în
care boala evoluează.
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De aceea, contează conștientizarea depistării
precoce a acestei boli. Din păcate, nu există încă
un vaccin pentru hepatita C, spre deosebire
de hepatita B, pentru care vaccinarea este
accesibilă populației generale.

Atenție, o persoană vindecată de hepatita
C se poate reinfecta

Hepatita C se transmite mult mai rar și în condiții
excepționale prin contact sexual sau de la mamă
la făt, comparativ cu hepatita B care se transmite
predominant sexual. Hepatita B este considerată
în statisticile mondiale cea mai răspândită a
doua boală cu transmitere sexuală.
În plus, chiar dacă dispare din sânge (este
nedectabil), virusul hepatic B se poate cantona
în ficat și boala poate să reapară oricând, după
o aparentă ‘’vindecare’’ sub tratament antiviral,
ceea ce nu se întâmplă la hepatita C. Atenție:
o persoană vindecată de hepatită (B sau C) se
poate reinfecta. Doar hepatita A dă imunitate pe
viață și nici nu se cronicizează.

Cum se
transmite
hepatita C?

Hepatita C se transmite prin
contact cu instrumentar infectat
sau cu sângele unei persoane infectate, căile
posibile de transmitere fiind:
• infectarea nosocomială și în cabinete
medicale (intervenții chirurgicale, transplant de
organe, transfuzii, recoltare de sânge, testarea
glicemiei, utilizarea de ace, seringi și alte
instrumente de uz medical, stomatologic sau
cosmetic care vin în contact cu sângele infectat
și care nu sunt sterilizate corect);
• reutilizarea acelor și seringilor infectate în
rândul consumatorilor de droguri;
• înțeparea sau tăierea accidentală cu obiecte
contaminate cu sânge infectat;
• folosirea în comun a obiectelor de igienă
personală care pot veni în contact cu sângele
(periuțe de dinți, aparate de ras, truse de
manichiură);
• centrele de manichiură-pedichiură,
tatuaje, piercing, acupunctură;
• contact sexual neprotejat cu o
persoană infectată;
• fluide corporale de la mamă la făt
(în timpul sarcinii sau al nașterii).

lipsa
unui
vaccin, cât și
prin lipsa măsurilor
preventive și lipsa de informare a populației.
Identificarea timpurie a acestei afecțiuni grave
ar putea reduce suferința multor persoane și
costurile tratamentelor.
Hepatita C poate fi depistată cu un simplu test
serologic care evidențiază prezența anticorpilor
anti virus hepatitic VHC. Dacă testul este
pozitiv, sunt necesare investigații suplimentare,
realizate de medicul specialist.

Cine are risc crescut de contactare a
infecției?

Categoriile de persoane cu risc crescut de
contactare a infecției sunt: personalul medical,
consumatorii de droguri, persoanele care
au suferit proceduri medico-chirurgicale
(transfuzii,
dializă
renală,
intervenții
chirurgicale, intervenții stomatologice, etc.),
leziuni sau contaminări accidentale, proceduri
cosmetice (tatuajele, piercing), persoanele cu
talasemie sau hemofilie, persoanele private de
libertate şi cele fără adăpost.

Cum poate fi depistată boala?

Numărul de cazuri de hepatită C în
România este ridicat, iar creșterea
numărului de infectări cu virusul
hepatitei C se poate explica atât prin

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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FARMACIA VERDE

Postul alimentar

- remediu pentru sănătate și viață lungă
Din motive religioase, spirituale sau de sănătate, postul este la fel de vechi
precum omenirea. Acesta poate fi la fel de variat ca motivațiile din spatele
lui. Pe lângă posturile care pot fi urmate în clinici, mănăstiri, hoteluri
speciale, postul acasă poate fi o variantă la îndemână.
Ai obiceiuri nesătoase la care ar trebui să
renunți?

Consumi alimente procesate și rafinate,
mezeluri, cartofi prăjiți sau chipsuri? Îți plac
dulciurile și băuturile răcoritoare? Bei cafea în
exces? Fumezi? Consumi alcool cu regularitate?
Toate acestea duc la dereglări metabolice și la
afectarea sănătății tale pe termen lung.
Dacă te simți obosit, nu ai energie, ești irascibil,
ai probleme cu greutatea corporală, simți că țiau scăzut memoria și voința, toate acestea pot
fi cauzate de acumulările de toxine și deșeuri
metabolice în organismul tău.
Postul alimentar este cea mai sigură cale
pentru a reuşi să vă îmbunătăţiţi sănătatea
prin: detoxifiere, curățarea organismului,
reechilibrare
metabolică,
energetică
și
recăpătarea vitalității.

Postul este cel mai bun remediu

Persoanele care sunt convinse de beneficiile
postului se bazează pe efectele benefice pe care
acesta le are asupra organismului și a stării
sufletești. Postul ar trebui să rezulte într-o stare
de bine și de vitalitate, să întărească sistemul
imunitar, deoarece intestinele sunt detoxifiate.
Postul este cel mai bun remediu pentru
regenerarea fizică, mentală și spirituală pe care
l-a oferit natura omului.
Postul alimentar purifică organismul și
restabilește starea de sănătate.
Persoanele care postesc periodic se simt mai
bine, au o vitalitate mai bună, arată mai tinere,
trăiesc mai mult și au un risc mai scăzut pentru
boli cronice degenerative (cancer, diabet etc.).
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Pentru
majoritatea
persoanelor,
postul
desfășurat acasă este cel mai la îndemână, în
mediul familial, unde nu există presiune din
exterior și unde putem respecta postul așa cum
dorim. De reținut: persoanele sănătoase pot
respecta postul și acasă, însă persoanele cu
afecțiuni cronice ar trebui să consulte medicul
înainte de a începe postul. Este nevoie de
disciplină pentru respectarea postului, fie că
suntem acasă sau în alt loc.

Scopul postului este curățarea
organismului

Chiar dacă majoritatea persoanelor asociază
automat postul cu pierderea kilogramelor în
plus, slăbirea este doar un efect secundar al
postului, de care mulți se bucură. Postul nu
ar trebui să însemne doar o dietă drastică.
Scopul său principal trebuie să fie curățarea
organismului. Prin post urmărim să eliminăm
toxinele pe care le consumăm prin stilul de
viață din prezent.
În primele zile de post vom elimina în principal
apa, și nu celule grase. Rețineți: cei care își
reiau obiceiurile alimentare după încheierea
postului vor recâștiga kilogramele pierdute.
Pe lângă alte efecte pozitive pe care le are,
postul poate fi soluția ideală pentru schimbarea
pe termen lung a alimentației, prin renunțarea
la vechile obiceiuri alimentare. În plus, postul
poate reprezenta pregătirea pentru urmarea
unei diete.

Cum să duceți la bun sfârșit postul?

Respectarea postului într-un spațiu familiar
poate avea nenumărate avantaje, însă este
însoțit și de tentații care ne pot determina să
încheiem postul înainte de termenul propus.
Este important să faceți câteva pregătiri pentru
a reuși să duceți la bun sfârșit postul.
1. Evitați drumurile inutile la magazin.
Cumpărați toate alimentele de care aveți nevoie
pentru câteva zile. Veți evita astfel un drum la
magazin, care v-ar putea distrage atenția.
2. Comunicați apropriaților intenția dumneavoastră de a posti. Colegii, familia sau prietenii
vă vor putea motiva suplimentar când veți simţi
nevoia.
3. Goliți frigiderul de alimentele nepermise,
care v-ar putea distrage în timpul postului
(dulciuri, mezeluri etc.). Dacă locuiți cu alți
membri ai familiei, puteți stabili intenții comune
cum ar fi „Renunțăm la dulciuri timp de o
săptămână“. Postul dvs. va avea astfel un efect
pozitiv și asupra celorlalți.
4. Rețineți că postul este mai dificil în special
în primele zile. Vă veți simți obosiți. De preferat
ar fi să începeți postul la sfârșitul săptămânii
sau într-o zi liberă.

5. Respectați orele de odihnă de care aveți
nevoie.
6. Planificați activitățile fizice. Plimbările
lungi în aer liber sau alte sporturi ușoare pot
completa în mod pozitiv perioada de post. Pe
lângă activitatea fizică, pentru persoanele
religioase, meditația și rugăciunea din timpul
postului oferă starea de liniște și claritate de
care au nevoie.
7. Evitați fumatul. Dacă sunteți fumător,
încercați să evitați fumatul în timpul postului.
Fumul inhalat supune organismul unui stres
inutil, reducând senzația de curățare internă.
8. Consultați medicul. Chiar dacă respectați
postul acasă, nu ezitați să cereți sfatul medicului
sau farmacistului înainte de a începe postul,
în special atunci când suferiți de o anumită
afecțiune.
9. Răsplătiți-vă pentru fiecare zi de post cu
o mică bucurie: un film, o piesă de teatru, un
buchet de flori.
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NOUTĂȚI MEDICALE

Schimbări în
recomandarea
antibioticelor
Cercetătorii pun sub semnul întrebării recomandarea obişnuită a medicilor
de administrare a antibioticelor până la epuizarea unităţilor ambalate.
Potrivit unui studiu publicat recent în revista de specialitate ”British
Medical Journal” (BMJ), nu ar exista dovezi din care să rezulte că un
tratament mai scurt cu antibiotice ar creşte riscul rezistenţei bacteriilor,
chiar dimpotrivă: «administrarea de antibiotice pe termen lung creşte
riscul rezistenţelor».
Printre altele, Organizaţia Mondială a Sănătăţii
recomandă administrarea de antibiotice până la
epuizarea unităţii ambalate, chiar şi atunci când
pacientul se simte deja mai bine. Argumentul: în
cazul unei întreruperi timpurii a tratamentului,
nu ar putea fi distruse toate bacteriile, iar
cele rămase ar facilita formarea de germeni
rezistenţi.
Expertul în infecţii Martin Llewelyn din cadrul
Brighton and Sussex Medical School, Marea
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Britanie, şi numeroşi colegi ai acestuia şi-au
exprimat dezacordul faţă de recomandările
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
Potrivit acestora, nu ar exista dovezi care să
ateste că un tratament mai scurt cu antibiotice
nu ar fi la fel de eficient sau că ar conduce la
formarea de bacterii rezistente care ulterior nu
ar mai putea fi tratate cu antibiotice.

În timpul tratamentului cu antibiotice ar putea fi
distruse mult mai multe bacterii inofensive din
organismul uman sau s-ar putea crea rezistenţe
care să declanşeze ulterior infecţii. Potrivit
acestora, cu cât tratamentul cu antibiotice este
prelungit mai mult, cu atât creşte acest efect al
rezistenţei.
Astfel, Llewelyn şi colegii acestuia susţin
necesitatea modificării recomandărilor privind
modul de administrare al antibioticelor. Potrivit
acestora, tratamentul cu antibiotice ar trebui
sistat odată ce pacientul se simte mai bine
– indiferent de numărul tabletelor rămase
nefolosite în unitatea ambalată.

Numeroşi oameni de ştiinţă şi-au exprimat
acordul cu privire la recomandările publicate
recent în “British Medical Journal”.
“Cel mai probabil, antibioticele ar trebui folosite
numai pentru coborârea atacului bacteriilor la un
nivel pe care sistemul imunitar al organismului
l-ar putea combate”, a declarat preşedintele
Societăţii Britanice pentru Imunologie, Peter
Openshaw. Aceste recomandări nu se aplică
în toate cazurile. Există şi excepţii, cum ar fi
tuberculoza.
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TU ȘTII CE
VÂRSTĂ AU
ARTERELE TALE?
Informează-te și prelungește-ți viața!

Vino în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul campaniei
și află mai multe informații despre sănătatea inimii și arterelor tale.
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Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate a populației atât în
țările în curs de dezvoltare cât și în țările dezvoltate economic.
Deși la apariția bolilor cardiovasculare contribuie mai mulți factori de risc, la
baza acestor afecțiuni se află fenomenul de îmbătrânire a vaselor de sânge, respectiv
îmbătrânirea arterelor.
Rigiditatea arterială și ateroscleroza debutează cu 10-20 de ani înainte de apariția
hipertensiunii arteriale, bolilor de inimă, infarctului sau accidentului vascular cerebral.

Află ce vârstă au arterele tale
Simplu, rapid, nedureros!
Îmbătrânirea este un proces natural și inevitabil care implică toate
structurile corpului uman.
Îmbătrânirea arterelor se poate accelera în funcție de stilul de
viață și alte condiții patologice asociate, astfel încât o persoană
poate să aibă arterele mai bătrâne decât vârsta cronologică.

Elastic

Windkessel model

Reguli de bază pentru determinarea
corectă a vârstei arteriale
Pentru a obține rezultate bune de măsurare comparabile, trebuie respectate câteva reguli.
• Înainte de măsurare cu 3 ore nu consumați mese copioase, cafeină și nu fumați, iar cu 10 ore
înainte de măsurare nu consumați alcool.
• În timpul măsurării mediul trebuie să fie liniștit și confortabil. Nu vorbiți și nu vă mișcați.
• În general, rezultatele de încredere sunt obținute cu pacienții relaxați. Evitați activitățile
stresante înainte de măsurare, precum ciclism, jogging până la farmacie etc.
Întreabă farmacistul Alphega și programează
o consultație pentru determinarea
vârstei arteriale.

PROGRAMEAZĂ-TE
ACUM PENTRU MĂSURAREA
VÂRSTEI ARTERIALE!
Află ce trebuie să schimbi
în stilul tău de viață și
când trebuie să te
adresezi medicului.

• Ai un stil de viață dezordonat?
• Ești sedentar sau supraponderal?
• Consumi zahăr, sare, grăsimi sau alcool în exces?
• Ești din ce în ce mai stresat?
• În familia ta sunt persoane cu afecțiuni cardiace, HTA sau infarct?
• Suferi deja de o boală de inimă, hipertensiune sau diabet?
Măsurarea vârstei arteriale reprezintă o campanie de evaluare preventivă a riscului cardiovascular și nu înlocuiește consultul medical.
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SPECIAL

Ziua Mondială a Sănătăţii
Mintale - 10 octombrie
Federația Mondială pentru Sănătate Mintală
(World Federation for Mental Health – WFMH) a
stabilit, în anul 1992, celebrarea Zilei Mondiale a
Sănătății Mintale la data de 10 octombrie. Orice
activitate desfășurată cu acest prilej urmărește
conștientizarea, sensibilizarea și informarea
populației pentru a putea ajuta persoanele
aflate în suferință.

psihosociale provocate de abuzul de alcool și de
droguri.
Organizația Mondială a Sănătății estimează
că, până în anul 2020, tulburările mintale, în
special depresiile, vor fi principalele cauze ale
morbidității în rândul europenilor.

Tulburările mintale apar în orice etapă a
vieții și în orice cultură. Pentru că sistemele
sanitare din întreaga lume se confruntă cu mari
probleme în acordarea de îngrijiri în domeniul
sănătății mintale, iar resursele disponibile sunt
insuficiente, foarte multe persoane cu tulburări
mintale din multe țări ale lumii nu primesc
niciun fel de ajutor.
La nivel mondial, milioane de oameni suferă
astăzi de asemenea afecțiuni sau de probleme

Ziua Mondială a Osteoporozei
- 20 octombrie
Această zi a fost inițiată de Societatea Națională
pentru Osteoporoză din Marea Britanie, la 20
octombrie 1996, și este susținută de Comisia
Uniunii Europene. Fundația Internațională
pentru Osteoporoză a celebrat această zi în
1997. Organizația Mondială a Sănătății a devenit
co-partener al marcării acestei zile în 1998 și
1999.
Este estimat că aproximativ 22 de milioane
de femei și 5,5 milioane de bărbați cu
vârste cuprinse între 50-84 de ani suferă de
osteoporoză (cifre din 2010), potrivit OMS în
Uniunea Europeană. Osteoporoza este o boală
care slăbește treptat oasele - acestea devenind
fragile şi îşi pierd rezistența, putându-se rupe
foarte ușor.
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FAMILIE

Știi să îți asculți
organismul?
Organismul uman ne trimite constant semnale privind sănătatea, starea
de bine și mulțumire, fapt pentru care este foarte important să știm să le
ascultăm și să le tratăm cu seriozitate.
Primele indicii ale unui dezechilibru

Cunoaștem cu toții semnalele mici şi
nespectaculoase ale organismului, care
încearcă să ne transmită ceva: dureri de stomac
care au apărut odată cu promovarea în noua
funcție, durerile de cap tot mai frecvente care
ne afectează concentrarea. Chiar și iritațiile de
piele, tusea permanentă și durerile de spate pot
indica existența unei probleme.

Echilibru afectat

Deseori însă, odată cu controlul la medic, se
constată că în spatele unor simptome precum
dureri de cap, tulburări de somn sau dureri de
stomac nu se ascund afecțiuni grave. Mai mult,
în spatele acestora se ascunde un dezechilibru
între organismul fizic și psihicul nostru. Cu alte
cuvinte, stresul constant, problemele sufletești,
suprasolicitările profesionale, lipsa pauzelor de
relaxare ne umbresc complet starea de bine.
Legătura dintre stres și starea de sănătate
reprezintă deja o problemă arhicunoscută.
În timp ce o bună parte a populației face față
cu brio unei rutine hectice și haosului zilnic,
problemele sufletești permanente ne pot
îmbolnăvi la propriu. Cearta permanentă
cu vecinul ne afectează sănătatea la fel ca
despărțirea de partener și ne dau impresia că
nu mai putem face față cerințelor cotidiene.

Stresat și bolnav permanent

Studiile
științifice
au
demonstrat
că
suprasolicitările fizice și emoționale scad
forța sistemului imunitar și duc la o creștere
a frecvenței bolilor infecțioase. În timp ce
un adult se confruntă, în medie, cu două
răceli pe perioada unui an, mulți dintre
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noi simțim că trecem iarna printr-o răceală
permanentă din care nu reușim să ne revenim.
Atunci când răcelile se țin scai de noi, este
timpul să ne adresăm medicului și să ascultăm,
în sfârșit, de semnalele pe care ni le transmite
organismul.

Pielea – oglinda sufletului

Este foarte probabil ca pielea să ne atragă
atenția asupra stării sufletești. Deseori,
eczemele și iritațiile de piele sunt provocate
sau accentuate de suprasolicitări de natură
psihică. Spre exemplu, neurodermatita poate
fi accentuată de probleme emoționale. Este
valabil și invers: afecțiunile dermatologice
vizibile și dureroase afectează semnificativ
psihicul. Acesta este motivul pentru care,
în prezent, tot mai multe boli de piele sunt
tratate unitar. Anumite concepte de tratament
pornesc de la ipoteza că nu doar pielea afectată
are nevoie de medicamente, ci și psihicul
pacientului. Din fericire, pielea reacționează nu
doar la problemele emoționale, ci și la stările de
bucurie și mulțumire sufletească.
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FAMILIE

Ritualuri pentru
somnul bebelușilor
Experții recomandă să dezvoltăm anumite ritualuri înainte de culcare,
cum ar fi un cântec, discutarea celor petrecute peste zi și stabilirea unor
ore clare de somn.
Ritualuri pentru somnul bebelușilor

Bebelușii dorm, în medie, două treimi din zi.
Se trezesc însă la intervale de 3-4 ore, de cele
mai multe ori de foame. În al doilea an de viață,
bebelușii dorm, în medie, 13 ore/zi. Copiii de
șase ani necesită aproximativ 10,5 ore de somn/
zi. Modelele de somn diferă de la un copil la
altul, iar potrivit psihologului York Scheller:
“Nu fiecare bebeluș va putea respecta un ritm
de somn regulat. Trebuie să deprindă somnul
în același fel în care învață să stea așezați, să
se ridice, etc.”.

Ritualuri pentru somnul copiilor

Problemele dinaintea somnului se manifestă
mai pregnant în anii 3-4 de viață, când cei mici
devin tot mai conștienți de propria personalitate,
iar despărțirea nocturnă de părinți le produce
anxietăți. În astfel de cazuri, ar putea fi de folos
păstrarea unei lumini aprinse în apropierea
camerei celui mic, păstrarea în pat a unui
animal de pluș, a așternuturilor preferate,
vorbitul în șoaptă cu părinții din cealaltă
cameră.

Ritualurile ajută la
găsirea unei stări de
liniște

Poveștile de noapte bună
ca ritual înainte de somn
și orele stabilite de
culcare le conferă celor
mici siguranță și îi ajută
să se liniștească. Iată
câteva exemple de astfel
de ritualuri:
• servirea cinei în familie –
pe cât posibil la aceeași oră;
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• păstrarea unei rutine: schimbarea hainelor,
spălare, periajul dinților, toate trebuie făcute în
aceeași ordine;
• pentru ca cei mici să meargă la culcare mai
liniștiţi, vorbiți despre cele petrecute peste zi;
• cel mai plăcut moment al zilei – când adorm în
brațele mamei sau tatălui, ascultând o poveste
de noapte bună. Un astfel de ritual le conferă
celor mici siguranță.
Este normal ca cei mici să se trezească din când
în când în timpul nopții, să se întoarcă de pe-o
parte pe alta și să adoarmă imediat la loc, fără
să-și amintească aceste întreruperi de somn a
doua zi.

Coșmaruri

Între 3 și 5 ani cei mai mulți copii se trezesc în
timpul nopții în urma unui coșmar. Chiar dacă
cei mici nu se simt surmenați sau nu suferă nici
un fel de conflict, coșmarurile pot să apară. În
somn, prin vise, aceștia procesează tot ce au
trăit în timpul zilei. Situații precum lătratul
unui câine sau o ceartă cu fratele
mai mare le pot induce celor mici
stări de nesiguranță.
Copiii învață că visele nu
sunt reale abia la vârsta
la care termină grădinița.
Cea mai bună soluție
împotriva coșmarurilor
vine tot de la părinți.
”Dimineața următoare
puteți discuta cu cei
mici despre cele visate,”
recomandă York Scheller.
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FAMILIE

Soarele hibernal
- pericol pentru piele

Protecția solară suficientă este importantă chiar și în timpul toamnei și
iernii. Intensitatea razelor UV nu scade atunci când norii acoperă orizontul,
cu atât mai mult în zonele montane unde soarele este foarte intens. Este
important să nu uitați de protecția solară suficientă atunci când practicați
sporturi de iarnă. Persoanele cu fotosensibilitate sporită, cu un ten şi ochi
foarte deschişi la culoare, cu părul blond sau roșcat, vor avea nevoie de un
factor de protecție mare.
Pielea are nevoie de grăsime și umiditate

Aerul uscat elimină umiditatea din piele. Apa
și substanțele grase sunt transportate din
țesuturile subcutanate către suprafață pentru
a evita o uscare a părții exterioare a pielii.
În condiții de temperaturi scăzute, circulația
sângelui este și ea în scădere. Acești doi factori
contribuie la descuamarea și iritarea pielii,
astfel că îngrijirea sa împotriva temperaturilor
joase devine foarte importantă.
Pentru activitățile sportive practicate în aer liber,
puteți opta pentru un balsam special împotriva
frigului. Acesta conține substanțe grase, care
nu se întăresc, în ciuda temperaturilor foarte
joase. Dacă luați pauze în încăperi încălzite, se
recomandă ștergerea preparatelor aplicate pe
piele. După expunerea la aerul rece, pielea are
nevoie de umiditate. Optați pentru produse cu
substanțe higroscopice.

Buzele au nevoie de protecție deosebită

Buzele nu conțin nici glande sebacee, nici
glande sudoripare care să le asigure necesarul
de grăsime și umiditate. În plus, buzele nu
sunt protejate nici de un strat cornos, de aceea
devin foarte repede aspre și uscate, în special
în sezonul rece, când sunt afectate de
temperaturile joase și de aerul uscat.
Buzele sunt foarte sensibile la soare,
astfel că o cremă cu factor mare de
protecție este binevenită. Pentru zilele
pe care le petreceți la munte, alegeți
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o cremă cu factor de protecție 10, iar pentru
restul zilelor este suficient factorul 3. Pentru cei
care practică sporturi de iarnă, sunt disponibile
și paste de protecție solară, inclusiv colorate și
care asigură o protecție totală. Acestea rămân
vizibile pe buze atunci când sunt aplicate.
Îngrijirea pielii nu reprezintă o măsură
exagerată. Cu o suprafață de 1,8 metri pătrați
și o greutate cuprinsă între 5-10 kilograme,
pielea este cel mai mare organ al corpului
uman. Pielea ne protejează împotriva căldurii,
a temperaturilor joase, a razelor solare, a
presiunii, a substanțelor chimice și a agenților
patogeni.
În plus, pielea preîntâmpină pătrunderea sau
scurgerea de lichide. Apa este eliminată prin
piele numai pentru reglarea temperaturii.
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Sindromul ovarelor
polichistice
Sindromul ovarelor polichistice (SOP) afectează în special femeile cu
vârsta peste 30 de ani și se caracterizează prin producerea excesivă de
hormoni masculini (androgeni). Sindromul ovarelor polichistice afectează
aproximativ 15% din toate femeile aflate încă în perioada fertilității, fiind
deseori urmat de imposibilitatea de a avea copii. În trecut, sindromul PCO
era cunoscut sub numele de sindromul Stein-Leventhal.
Simptome care trebuie să vă alarmeze

Sindromul polichistic ovarian se manifestă
prin menstruații neregulate, prin accentuarea
pilozității, a apariției acneei sau a căderii
părului. Urmările târzii constau în afecțiuni ale
inimii și sistemului circulator sau chiar cancer
uterin. Riscul femeilor afectate de a suferi și de
diabet este de șapte ori mai mare.
Simptomele care ar trebui să vă îndrume către
medicul specialist sunt:
• hirsutism (pilozitate excesivă de tip masculin);
• acnee;
• tulburări de ciclu menstrual;
• durere pelvină;
• exces ponderal;
• infertilitate.

Ce metode de tratament
există?

Dat fiind faptul că afecțiunea
se manifestă prin numeroase
simptome, pentru tratament
este
necesară
implicarea
ginecologilor, a specialiștilor de
medicină internă, endocrinologi,
dermatologi și nutriționiști. Numai
așa pot fi îmbunătățite urmările afecțiunii,
disconfortul și calitatea vieţii femeilor afectate.
Tratamentul variază în funcție de simptomele
SPO. Astfel, menstruațiile neregulate pot fi
tratate cu tablete anticoncepționale.
Acestea au un efect benefic și împotriva
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problemelor de la nivelul pielii, a căderii
părului sau a pilozității accentuate. În plus, se
recomandă tratarea ovarelor cu raze laser.

Mai pot avea copii femeile cu ovare
polichistice?

Dacă pacienta afectată de SOP dorește să
conceapă, pentru tratamentul pe termen lung
nu poate apela la tabletele anticoncepționale. În
cazul femeilor supraponderale se recomandă o
schimbare a alimentației și intensificarea activității
fizice. În cazul anumitor femei, aceste măsuri
simple pot regulariza menstruația.
În cazul în care pacienta dorește
să conceapă, poate apela la
o stimulare hormonală a
ovarelor.
Alternativa
la
„injecțiile hormonale” poate
fi tratamentul medicamentos
cu metformină, deoarece
SOP este deseori însoțit
de rezistență la insulină.
Metformina
îmbunătățește
procesarea glucozei în celule,
iar nivelul insulinei scade. În
numeroase cazuri, simplul tratament
cu metformină conduce la regularizarea
mensturației.
Dacă tratamentul de stimulare ovariană nu este
eficient, se pot indica intervenții laparoscopice
speciale (drilling). Conform specialiștilor, 70%
dintre femeile cu SOPC pot rămâne însărcinate
și duce sarcina până la capăt.
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Sinuzita
- tipuri și tratament

Sinuzita (inflamația sinusurilor nazale) reprezintă un proces inflamator
localizat în sinusurile paranazale (Sinus paranasales). Sinusurile nazale
sunt cavități pline cu aer în oasele adiacente ale nasului. Se face distincție
între sinusurile frontale (Sinus frontalis), sinusurile maxilare (Sinus
maxillares), sinusurile sfenoidale (Sinus sphenoidalis) și sinusurile
etmoidale (Sinus ethmoidales), care constituie o parte a cavităților nazale
posterioare.
Sinuzita acută

Simptomele specifice sinuzitei acute sunt:
• febra (poate crește până la 40° Celsius);
• coriza, care poate deveni purulentă;
• durerile puternice de cap localizate diferit
(ex: tâmple, ochi, obraji) în funcție de zona
afectată, mai accentuată în prima jumătate a
zilei și la aplecarea capului;
• membrana mucoasă pe peretele faringian;
• înroșirea şi umflarea pleoapelor (indică
răspândirea inflamației);
• durere la percuție în sinusurile maxilare și
frontale.

Sinuzita cronică

Simptomele specifice sinuzitei cronice sunt:
• respirație nazală îngreunată, cu secreții
mucoase;
• presiune ușoară asupra sinusului afectat;
• durere la percuție în sinusurile maxilare și
frontale;
• tulburări ale simțului olfactiv și gustativ.
De regulă, simptomele clinice ale sinuzitei
cronice sunt mai puțin pronunțate, comparativ
cu forma acută, însă persistă pe o perioadă
mai lungă de timp. Sinuzita apare deseori pe
fondul unei bronșite cronice. În astfel de cazuri,
ambele necesită tratament.

Diagnosticare

Printre procedurile obișnuite de diagnosticare
se numără percuția sinusurilor și controlarea
interiorului cavităților nazale pentru a stabili
inflamația mucoasei sau prezența secrețiilor
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purulente. Pentru o vedere mai detaliată,
medicul poate apela la un instrument cu
lupă. Uneori este necesară și examinarea cu
ultrasunete a sinusurilor sau măsurarea valorii
infecției din organism în sânge.
În cazul complicațiilor, cum ar fi de exemplu
înaintea unei intervenții chirurgicale, se poate
apela și la o tomografie computerizată a
sinusurilor.

Tratamentul sinuzitei acute

Cele mai recomandate sunt combinațiile
de substanțe active vegetale (obținute din
gențiană, ciuboțica-cucului, măcriș, soc) cu
efect antiinflamator și de inactivare a virușilor.
În cazul durerilor puternice, se recomandă
administrarea unui analgezic adecvat. Terapia
cu antibiotice poate fi necesară.

Tratarea sinuzitei cronice

În ambele cazuri, respectiv în tratarea sinuzitei
acute recurente și a celei cronice, tratamentul se
va concentra asupra combaterii cauzei originale,
spre exemplu de o alergie neidentificată.
Condițiile anatomice dezavantajoase pot fi
îndepărtate chirurgical.

Complicații

Sinuzita poate fi însoțită de complicații. Peretele
osos al sinusurilor se poate inflama și se poate
fractura, ajungându-se la inflamarea organelor
adiacente, cum ar fi meningita purulentă.
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Niacina
- vitamina B3

Niacina este cunoscută, printre altele,
și sub denumirea de acid nicotinic,
vitamina B3 sau vitamina PP (Pellagra
Preventing). Aceasta nu este o vitamină în sensul clasic al cuvântului
deoarece poate fi asimilată din alimente, dar poate fi produsă de organism.
Acțiune

Cele mai mari concentrații de niacină se
regăsesc în rinichi, ficat și țesutul adipos.
Niacina joacă un rol important în special în
alimentarea cu energie a organismului, este
importantă și pentru refacerea organismului
uman, în special pentru regenerarea mușchilor,
a nervilor, a ADN-ului și a pielii.

Deficit: cauze

Deficitul de niacină este relativ rar deoarece
este asimilată din diverse alimente și formată
din aminoacidul triptofan. O cauză posibilă
pentru deficit este alimentația săracă în această
vitamină. Această situație este mai frecventă în
cazul grupurilor de persoane care se hrănesc în
principal cu porumb. Deficitul este posibil și în
cazul în care organismul este alimentat cu prea
puține proteine sau are carență de vitamina B6.

Simptomele carenței de niacină

Primele simptome ale carenței de niacină sunt:
somnolența, oboseala, scăderea apetitului
și pierderea în greutate, stări depresive și
iritabilitate, diaree și vărsături. Aceasta poate
conduce și la instalarea bolii Pellagra, marcată
prin modificări la nivelul pielii (iritații, prurit,
inflamații și zone întărite ale pielii, diaree și
demență).

Efecte secundare

Vitamina niacină are efecte secundare doar
atunci când este consumată în cantități prea
mari. Doza zilnică recomandată este de 15
miligrame. Dacă sunt consumate doze de
peste 500 miligrame, niacina are un efect
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de vasodilatație, de senzație de caldură în
organism și de roșeață la nivelul pielii.

Consecințele supradozei

Vorbim despre o supradoză de niacină atunci
când doza zilnică este între 1,5 și 3 grame.
Supradoza este însoțită de simptome precum
dureri de cap, stare de greață, mâncărimi ale
pielii. Dacă este consumată o doză de peste
2500 miligrame de niacină, sunt posibile scăderi
ale tensiunii arteriale și amețeli. Supradoza
de niacină este periculoasă mai ales pentru
persoanele care suferă de gută.

Doza zilnică

Doza zilnică recomandată de niacină este de
aproximativ 15 miligrame. Femeile gravide și
cele care alăptează au nevoie de doze mai mari,
la fel și persoanele dependente de alcool. În
cazul copiilor, doza zilnică recomandată este
între 7-12 miligrame.

Alimente care conțin niacină

Doza recomandată de 15 miligrame de niacină
se regăsește în: 100 grame ficat; 200 grame
carne de vită; 250 grame faină integrală de
cereale; 750 grame mazăre; 1250 grame cartofi;
3000 grame fructe.
Sfat: la fel ca și biotina, niacina se numără
printre vitaminele solubile în apă. Prin
prepararea alimentelor în apă fiartă, o
cantitate mare de vitamine rămâne în apa
respectivă, fapt pentru care se recomandă și
consumul acesteia, pe cât posibil.
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Vitamina C
- pentru un ţesut
conjunctiv ferm

Chiar dacă sezonul estival s-a încheiat,
mulţi dintre noi mai poartă urmele
exceselor alimentare din vacanţă.
La fel de importantă ca o siluetă de invidiat
este şi un ţesut conjunctiv rezistent. Vitamina
C joacă un rol important în a ne ajuta să arătăm
în formă maximă pe plajă. Depozitele adipoase trebuie
subnutrite pentru ca pielea să nu atârne inestetic peste muşchi.
Este important ca orice dietă să fie însoţită şi de mişcare fizică. Pe de-o
parte cresc arderile calorice ale organismului, iar pe de altă parte muşchii
devin mai pronunţaţi şi formează un suport mai bun pentru piele.
Vitamina C – pentru o „fundaţie” fermă a
organismului

La fel de important precum sportul este
şi ţesutul conjunctiv şi de susţinere, care
formează “fundaţia” corpului. Vitamina C
asigură o contribuţie esenţială la rezistenţa
acesteia. Motivul: vitamina C participă la
formarea colagenului, care se regăseşte peste
tot în organism, spre exemplu, în muşchi, piele,
oase, articulaţii şi ţesut conjunctiv.
Dat fiind faptul că organismul uman nu
poate produce singur vitamina C, aceasta
trebuie asigurată în cantităţi suficiente, din
surse externe, pentru a sprijini în mod optim
ţesuturile conjunctive şi de susţinere. Ştim cu
toţii că fructele şi legumele conţin vitamina C.
Ar trebui să conştientizăm, însă, că fructele şi
legumele din culturile obişnuite sunt tratate
masiv cu substanţe nocive pentru organism. Din
acest punct de vedere, produsele bio prezintă
mai multe avantaje pentru sănătate, dar la un
preţ semnificativ mai mare.
Pentru o sursă de vitamina C lipsită de
substanţe nocive, preparatele din farmacii
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reprezintă o alternativă viabilă. Foarte eficiente
sunt preparatele cu eliberare treptată de-a
lungul întregii zile.

Ce face vitamina C?

• întăreşte sistemul imunitar şi transportă
energia în celule.
• sporeşte elasticitatea celulelor.
• îmbunătăţeşte asimilarea de fier.
• ajută procesul de detoxifiere.
• reglează hormonii de stres.
• protejează celulele.
• sporeşte fermitatea ţesutului conjunctiv.
Pentru un ţesut conjunctiv cât mai ferm, se
recomandă:
• practicarea regulată de sport;
• alimentaţia săracă în grăsimi;
• consumul de preparate cu vitamina C cu
eliberare treptată;
• hidratarea suficientă (1-2 litri/zi);
• evitarea expunerii exagerate la soare în
mijlocul zilei.
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!

Simona Matiaș
Administrator și farmacist diriginte în Farmacia RAREȘ, Biharea, jud. Bihor
Ce reprezintă profesia de farmacist
pentru dumneavoastră şi ce v-a inspirat
să optaţi pentru ea?

Profesia de farmacist reprezintă pentru mine
vocația de a-ți ajuta aproapele, întreținându-i
vie speranța vindecării prin abilitățile de
specialitate dobândite în urma pregătirii
profesionale și prin cele de comunicare, cu
ajutorul cărora stabilești legături interumane și
parteneriate de încredere cu pacientul, ceea ce
facilitează îndeplinirea misiunii mele ca om și
ca farmacist.

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

Povestea mea începe prin căutarea locului meu
în raport cu cariera, în raport cu așteptările
mele din dorința de a face mai mult. Am încercat
să îmi creez un loc de muncă al meu care să
îmi aducă satisfacții profesionale. Din punctul
meu de vedere mi-am creat idealul locului de
muncă.

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

Provocările actuale sunt mai numeroase
decât atunci când mi-am început
cariera. Pacienții sunt mult mai
informați datorită accesului
neîngrădit la internet,
iar când acest lucru
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este eronat când informația este greșită sau
aplicată greșit, educarea lor devine una dintre
cele mai mari provocări ale farmacistului
contemporan. Schimbările continue, fluctuațiile
și dinamica pieței farma reprezintă alte mari
provocări.

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

Tinerii farmaciști ar trebui să nu sară peste
etape, să aibă grijă ca pregătirea lor să fie
permanent adaptată la noutățile și cerințele
pieței farma. Cei care doresc să conducă o
farmacie trebuie să știe că nu este de ajuns
să fii un farmacist bun, ci trebuie să fii și un
manager bun, ceea ce presupune dezvoltare
continuă de competențe operaționale,
financiare și administrative. Acest rol
necesită multă perseverență, dedicație și
răbdare.

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

Rolul farmacistului în societate este de a
completa actul medical prin consiliere și
educație în domeniul sanitar.
Echipa mea știe că sănătatea pacientului
este prioritară, consilierea pacientului este
o obligativitate în fișa postului; practic, ne
asigurăm că fiecare pacient pleacă informat
și satisfăcut de întreaga experiență medicală
traită la fiecare vizită în farmacia noastră.

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

Rețeta de succes a unei farmacii este respectul
reciproc
farmacist-pacient,
organizare,
disciplină. Pe de altă parte, în condițiile
concurențiale
actuale,
marketingul
și
managementul tind să contribuie substanțial la
succes, dar și bunele colaborări cu partenerii
de afaceri aduc beneficii.

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

niciodată să îndrum pacientul către medicul de
familie când competențele mele sunt depășite,
nu mă sfiesc să îl atenționez când nu respectă
tratamentele.

Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul de familie. Puteţi să ne descrieţi
conceptul de „farmacist de familie”?

„Farmacistul de familie” și „pacientul casei”
sunt noțiuni complementare și nu pot să
vorbesc despre una fără cealaltă. Pentru că
un farmacist de familie își cunoaște pacientul,
istoricul medical, de cele mai multe ori medicul
de familie și chiar familia. Deja relația dintre
farmacist-pacient este una strânsă, se bazează
pe respect și încredere.

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?

Tratamentul într-o farmacie independentă ține
cont de nevoile și de bugetul pacientului.

Ce s-a schimbat pentru echipă odată cu
aderarea la programul Alphega?

Echipa farmaciei a devenit mai profesionistă în
comunicarea cu pacientul, mult mai atentă la
activitățile operaționale desfășurate în farmacie
și am evoluat și în ceea ce privește implicarea
noțiunilor financiare în activitățile zilnice.

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

Păstrând linia de conduită și management
actual, suntem și vom fi aproape întodeauna
de pacienții noștri prin asigurarea celui mai
bun serviciu medical, realizat prin produse de
calitate, consiliere la un nivel profesional ridicat
și servicii de „health awareness” și prevenție.

Aveți un mesaj pentru pacienţii
dumneavoastră?
Sunt în permanență alături de ei.

Farmacia noastră nu este doar o farmacie ,,comunitară, ”ea este și o farmacie a comunității”.
Pacienții revin pentru profesionalismul nostru.
Nu am făcut niciodată o recomandare în
interesul comercial al farmaciei, nu ezit
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Ascita
Atunci când circumferința abdomenului crește, avem de-a face de cele
mai multe ori cu depuneri adipoase. Dar în spatele acestor creșteri se pot
ascunde probleme medicale grave, cum ar fi afecțiunile hepatice, care
determină reținerea de lichide în abdomen. Ascita presupune acumulare
de lichide (edem) în cavitatea abdominală și nu reprezintă o afecțiune în
sine, ci un simptom al altor boli, de regulă hepatice. Ascita indică un stadiu
avansat al bolii, fiind precedată, de regulă, de alte simptome.
Cauzele ascitei

Cea mai frecventă cauză a ascitei este ciroza
hepatică. Pe fondul cirozei, țesutul ficatului
devine mai rigid, iar vasele de sânge sunt expuse
unei rezistențe mai mari, fapt ce impiedică
circulația normală a sângelui. Acesta stagnează
în vena portă dinaintea ficatului și este presat
din vase în cavitatea abdominală.
Ciroza afectează funcția ficatului, iar numărul
proteinelor formate este mai mic. Tumorile
maligne sau metastazele, spre exemplu în
peritoneu, pot influența structura sângelui
și o pot modifica, conducând la formarea de
edeme. O altă cauză posibilă este insuficiența
cardiacă dreaptă. În astfel de cazuri, ventriculul
drept al inimii este afectat, iar sângele începe
să stagneze în venele sistemului circulator.
Desfășurarea este similară și în cazul trombozei
venei splenice, a venei portă și a venei hepatice.

Simptomele ascitei

Ascita propriu-zisă se caracterizează prin
creșterea semnificativă a circumferinței cavității
abdominale. Abdomenul se umflă în exterior,
iar uneori se formează și o hernie ombilicală.
Cantitatea de apă din cavitatea abdominală
(precum și creșterea în greutate) poate depăși
chiar și 10 litri.

Tratamentul ascitei

Terapia se va axa pe tratamentul afecțiunii
principale care presupune, printre altele:
evitarea progresului cirozei hepatice, rezecția
unei eventuale tumori, tratarea insuficienței
cardiace etc. Cu toate acestea, ascita reprezintă
deja indiciul unei prognoze negative, deoarece
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vindecarea nu este posibilă în cele mai multe
cazuri, ci încetinirea evoluției bolii.
Tratamentul ascitei constă în administrarea de
diuretice și limitarea consumului de lichide.
Deseori, se realizează și puncții pentru
eliminarea lichidului din cavitatea abdominală
cu ajutorul unei canule. O altă metodă de
tratament, mai periculoasă, este realizarea
unui scurtcircuit între vena portă (înaintea
ficatului) și vena cavă (înaintea ventriculului
drept al inimii - sunt porto-sistemic), pentru
a determina sângele să ocolească ficatul și să
evite astfel presiunea puternică.
De reținut este că prin această metodă ficatul
nu mai reușește să își îndeplinească cealaltă
funcție, respectiv de detoxifiere a sângelui.
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Aparatele
auditive

- high-tech pentru urechi
Problemele de auz pot afecta comunicarea interpersonală. Televizorul cu volumul
setat la maximum îi poate deranja pe vecini sau pe cei din aceeași locuință. În spațiile
zgomotoase, persoanele cu probleme de auz nu pot distinge ce se vorbește. Odată
cu înaintarea în vârstă, tonurile înalte sunt percepute mai greu, la fel și consoanele
ca L, T și M. În plus, problema poate deveni cu adevărat periculoasă în trafic.
Modificări odată cu înaintarea în vârstă

Problemele de auz care apar odată cu înaintarea în
vârstă sunt cauzate de deteriorarea așa-numitelor
celule senzoriale auditive și a nervilor auditivi
ai urechii interne, fie ca urmare a unei expuneri
prelungite la zgomot puternic, fie a reducerii
circulației sângelui în urechea internă, care astfel
se deteriorează treptat și iremediabil. Surzenia
conductoare apare atunci când urechea externă
sau cea mediană este afectată. Această condiție
este întâlnită mai des în rândul persoanelor tinere
și poate fi tratată medicamentos sau prin intervenții
chirurgicale. Cauzele problemelor de auz pot fi
numeroase și variate: de la cele banale, cum este
astuparea canalului auditiv de depunerile ceroase,
până la cele mai grave cum este inflamația urechii
interne. Există desigur și afecțiuni congenitale,
precum malformația articulației osiculare.

Purtarea unui aparat auditiv?

În timp ce purtarea ochelarilor este privită ca
un fapt normal și acceptată, pentru purtarea
aparatelor auditive, cei în cauză au încă nevoie să
fie convinși. Decizia nu ar trebui amânată însă:
dacă nu este stimulat regulat, nervul auditiv își
pierde din capacitate, astfel că un aparat auditiv
montat prea târziu ar putea să nu mai compenseze
capacitatea nervului auditiv deteriorat.
Vă prezentăm în continuare câteva variante de
aparate auditive posibile.

Aparatele în ureche

Aparatele în ureche sunt relativ mici, astfel
că aproape ”dispar” în canalul auditiv. Sunt
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potrivite pentru persoanele cu pierderi de auz
ușoare spre medii. Nu sunt recomandate pentru
persoanele cu urechi foarte umede.

Aparatele din spatele urechii

Aceste aparate se așează în spatele urechii și
sunt potrivite pentru persoanele cu pierderi de
auz mai severe.

Ochelarii cu aparat auditiv

Sunt potriviți pentru purtătorii de ochelari care
au și probleme de auz. Aparatul auditiv este
montat în rama ochelarilor.

Diferențele tehnice

Există diferențe tehnice între toate aceste aparate:
• Aparatele cu un singur canal: acestea permit
doar amplificarea unitară a tuturor frecvențelor.
• Aparatele cu mai multe canale: în funcție
de problemele de auz ale persoanei în
cauză, aparatele cu mai multe canale permit
amplificarea individuală a diferitelor frecvențe.
Inteligibilitatea este optimizată chiar și în
condiții de zgomot ambiental.
• Aparatele analoage: în principiu, acestea
amplifică tonuri și zgomote, fără a filtra
interferențele.
• Aparatele digitale cu posibilitate de
programare: sunt prevăzute cu un microcip
care este programat în așa fel încât să amplifice
exact frecvențele greu perceptibile.
• Aparate auditive complet digitale: sunt
controlate printr-un cip care le permite să
se adapteze individual și flexibil la situația
ambientală, să filtreze interferențele și să
amplifice vorbirea.
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Răceală
au
s		gripă?
An de an, ne confruntăm cu aceleași probleme în sezonul rece: coriză,
tuse, febră. Vorbim despre răceală, gripă sau infecție gripală, însă ce
se ascunde în spatele acestor denumiri? Ne-am propus să clarificăm
lucrurile, pentru ca dvs. să nu mai aveți probleme între a diferenția o
răceală de gripă.
Răceala comună

Răceala comună, numită și rinosinuzită sau
guturai, este o afecțiune virală ce poate fi cauzată
de peste 200 de tulpini de virusuri. Are un debut
lent şi se manifestă clasic prin obstrucţie
nazală, durere în gât, tuse și disconfort general.
De cele mai multe ori, răcelile apar în sezonul
rece, însă există și răceli de vară. Gripa reală
este complet diferită și apare în sezonul rece.

Gripa

Gripa este provocată de virusurile gripale
(virusurile influenza). Există patru tipuri de
virusuri gripale: A, B, C şi D. Virusurile gripale A
şi B provoacă epidemii sezoniere în fiecare an,
în timp ce virusul gripal C nu provoacă epidemii,
ci o formă uşoară de boală. Virusul gripal D nu
afectează omul, ci bovinele.
În ultimii ani, s-au dezvoltat tot mai multe boli
infecțioase cu simptome gripale, care au pus în
alertă populația la nivel mondial. SARS și gripa
aviară, gripa porcină A (H1N1) sunt doar câteva
exemple ale infecțiilor virale care pot reprezenta
un pericol, inclusiv pentru oameni.

Cum se manifestă?

Gripa și răceala se manifestă la început prin
simptome asemănătoare: dureri în gât, tuse,
febră. Deseori apar și episoadele de frisoane,
transpirații reci și febră. În cazul gripei propriuzise, simptomele și starea de disconfort sunt
spontane și foarte puternice, încât persoana
suferindă poate numi exact momentul în care
s-a declanșat gripa.
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Nas înfundat, simptom tipic

Nasul înfundat are o frecvență de 80% în cazurile
de răceală. De îndată ce răceala se extinde la
zona superioară a nasului, vorbim deja despre
sinuzită. O infecție ușoară a țesutului conjunctiv
sau o extindere a agenților patogeni în timpan
(prin trompa lui Eustachio) conduce la o infecție
a timpanului în primele zile de boală.

Importanţa sistemului imunitar

Sistemul imunitar funcțional este condiția de
bază pentru a reuși să depășim sănătoși sezonul
rece. O alimentație bogată în vitamine, cu fructe
și legume din plin, mișcare multă în aer liber,
ședințe de saună sau aplicarea cu regularitate
a metodelor Kneipp sunt doar câteva modalități
de întărire a sistemului imunitar.

Ce mai puteți face?

Evitați strângerea mâinilor altor persoane,
evitați aglomerațiile și practicați inhalațiile.
Împotriva gripei există un singur remediu:
vaccinarea anuală.

Ce nu trebuie să faceţi?

Din cauza efectelor secundare, nu tratați niciodată
răceala copiilor cu acid acetilsalicilic (aspirină)!
Nici antibioticele nu vor ajuta. Acestea vor fi
incluse în tratament numai în cazul instalării
unei infecții secundare bacteriene. În cazul în
care simptomele se mențin pentru o perioadă
îndelungată, consultați un medic pentru a evita
orice complicații severe!
Sănătate tuturor!
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Sistemul
circulator

- cum să-l menținem sănătos
Probleme după sport

În mod normal, mișcarea stimulează sistemul
circulator, însă, în cazul anumitor persoane,
aceasta poate provoca probleme sistemului
circulator. Dacă vă numărați printre aceste
persoane, ar trebui să evaluați dacă exercițiile
pe care le practicați sunt prea extenuante.
O altă cauză a problemelor sistemului circulator
după sport constă în adoptarea unor obiceiuri
greșite imediat după încheierea exercițiilor de
rezistență. Dacă vă opriți brusc după o rundă de
alergare, este posibil ca în picioare să stagneze
o cantitate mai mare de sânge, impiedicând
oxigenarea suficientă a creierului. Pentru a
evita aceste probleme, în special după alergare,
este important să vă amintiți să încheiați treptat
activitatea fizică. Plimbați-vă câțiva pași după
alergare.

Vremea ca factor declanșator

Organismul nostru se adaptează constant la
modificările de temperatură sau la presiunea
atmosferică. În cazul persoanelor cu meteosensibilitate sporită, schimbările bruște ale
vremii pot provoca probleme ale sistemului
circulator. Cele mai afectate sunt persoanele cu
tensiunea arterială scăzută.
Pentru a evita asemenea probleme, se
recomandă plimbările în aer liber în condiții de
vânt și chiar ploaie. În cazul problemelor acute,
se recomandă dușurile alternative.

Probleme în timpul sarcinii

În timpul sarcinii, modificările prin care trece
sistemul circulator sunt deseori însoțite de
probleme, precum creșterea ritmului cardiac
și a volumului sanguin. În plus, se produce și o
dilatare a vaselor de sânge. Această problemă
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este resimțită în special dimineața, după trezire.
Un truc simplu care vă poate ajuta: un pahar de
apă băut imediat după trezire.

Tratament

Scopul principal al tratamentului este de a
stabiliza sistemul circulator și de a restabili
circulația suficientă în întregul organism.
Pentru a depista cauza problemelor, puteți să
vă măsurați pulsul și tensiunea arterială. Vă
oferim mai jos câteva metode simple care să vă
ajute:
• stimulați sistemul circulator prin dușurile
alternative;
• asigurați-vă că vă hidratați suficient (min. 2
litri de lichide/zi);
• practicați sport în mod regulat, renunțați la
fumat, evitați mesele copioase și consumul de
alcool;
• evitați ridicările bruște: în special dimineața,
așezați-vă la marginea patului înainte de a vă
ridica în picioare. Puteți încerca și gimnastica
de dimineață;
• consumați sare în cantități suficiente, însă nu
exagerate.

Metode naturiste

• Opăriți câteva frunze de mentă cu lapte
clocotit. Lăsați să infuzeze timp de 5 minute și
beți apoi laptele cu înghițituri mici.
• Beți o cană de ceai de salvie sau rozmarin.
• Mâncați zilnic câteva alune de pădure.
Dacă simptomele se acutizează sau se întețesc,
adresați-vă medicului.
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Influența
leptinei asupra
greutății corporale
Timp îndelungat, s-a crezut că leptina ne poate ajuta în lupta împotriva
kilogramelor în plus deoarece inhibă pofta de mâncare. Aflați din acest
articol care este legătura dintre leptină și greutatea corporală.
Ce este leptina?

Ea reprezintă un hormon produs, în special, în
celulele adipoase din organism. Joacă un rol
important pentru senzația de foame, fiind un
supresor natural al apetitului.

Metabolismul

Leptina se află în interacțiune directă cu
hormonul care reglează glucoza, insulina. A
fost demonstrat că, indiferent de insulină, în
cazul pacienților cu diabet, leptina stimulează
valorificarea glucozei. Astfel, leptina este
privită ca alternativă potențială la tratamentul
cu insulină în cazul persoanelor care suferă de
diabet de tip 1.

Rolul leptinei în scăderea în greutate

Chiar dacă nivelul de leptină din sânge este
mare, creierul nu înregistrează senzația de
sațietate, iar persoana în cauză continuă să
mănânce. Unii cercetători sunt de părere că au
găsit cauza obezității în rezistența leptinei.

Diete și leptina

Prin consumul anumitor alimente, în special
preparate bogate în zahăr și grăsimi, în creier se
formează inflamații și leptina devine ineficientă.
În prezent nu există dovezi certe, însă una
dintre cauzele rezistenței la leptină pare să fie
comportamentul nostru alimentar. Rezistenței
la leptină i se adaugă și bolile genetice. Efectul
este similar rezistenței la leptină: cei afectați au
o senzație de saţietate falsă.
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Leptina ca medicament

În cazul persoanelor cu lipodistrofie congenitală,
leptina este prescrisă deoarece organismul lor
nu poate produce acest hormon. Medicamentul
este permis în SUA din 2014 numai pentru acest
grup de persoane. În Europa, procedurile de
aprobare nu s-au încheiat încă.

Efectul împotriva kilogramelor în plus nu
a fost demonstrat

Ca urmare a efectelor descrise, leptina a fost
considerată vreme îndelungată arma secretă
împotriva supraponderabilității. Conceptul
constă în administrarea de medicamente
pentru
creșterea
nivelului
leptinei
și
stimularea arderilor de grăsimi. Producătorii
de medicamente cu leptină atrag atenția că
efectul acesteia de scădere în greutate nu a
fost încă demonstrat prin studii clinice. Nu se
recomandă folosirea preparatelor cu leptină
înainte de consultarea medicului endocrinolog.

Efectele secundare ale leptinei

Dacă leptina este administrată din exterior,
poate avea efecte secundare semnificative.
Organismul poate elibera anticorpi împotriva
hormonului, ceea ce ar însemna că leptina
produsă de celulele adipoase nu mai are efect,
iar nivelul leptinei continuă să scadă în loc
să crească. În plus, s-au înregistrat și reacții
autoimune la nivelul ficatului și rinichilor.
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Ce facem
cu durerile
de gât?
Durerea de gât nu reprezintă o afecțiune în sine, ci mai degrabă un
simptom. Cauzele pot fi foarte diverse. Însă, cea mai des întâlnită cauză
este inflamația produsă de un virus.
Cauze

Agenții patogeni tipici pentru durerile acute
de gât sunt: răcelile, inflamarea amigdalelor
sau alte inflamații din cavitatea bucală și a
gâtului, provocate de viruși sau uneori (mai
rar) de bacterii. Alte cauze: inflamații grave ale
esofagului sau ale ganglionilor limfatici.

Tratament

Răcelile ușoare însoțite de dureri de gât pot
fi tratate prin remedii naturale. Infecțiile
cronice sau frecvente ale gâtului și atacurile de
răgușeală trebuie clarificate medical.
• Hidratare din plin: se recomandă ceaiurile de
plante precum salvia, cimbru, mușețel, nalbă
sau renumita băutură caldă cu lămâie. Le puteți
bea reci sau calde, în funcție de preferințele
personale.
• Gargara cu apă sărată şi călduță (1/4 linguriță
sare în 0,2 litri de apă caldă) se numără printre
remediile naturale. Ceaiul de mușețel și
salvie sunt și ele potrivite pentru gargară (în
concentrație bogată și infuzie lungă).
• Împachetările în jurul gâtului: este folosit un
prosop de bucătărie, scufundat în apă rece sau
caldă (în funcție de durere), stors și așezat în
jurul gâtului. Deasupra, așezați un alt prosop
uscat sau un fular de lână. Lăsați să acționeze
timp de 20-30 de minute. În locul apei, puteți
folosi sucul de lămâie, iaurt sau Retterspitz®.
• O cură de transpirație este benefică după o
baie caldă. Stați la căldură, în special cu gâtul
și picioarele.
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• Remediile homeopate pot fi eficiente:
Belladonna împotriva durerilor intense de
gât, problemelor la înghițire și amigdalelor
inflamate, Phytolacca împotriva durerilor care
radiază până la urechi, Lycopodium pentru
durerea localizată pe partea dreaptă a gâtului
și Lachesis pentru durerile care se resimt în
partea stângă a gâtului.
• Remediul cel mai eficient: cei care simt dureri
de gât, care au febră și în general o stare proastă
ar trebui să își ia o zi liberă și să se odihnească.

Când este cazul să vă adresați medicului?

• Atunci când durerile de gât durează de mai
bine de trei zile și sunt frecvente.
• Durerile sunt însoțite de senzație de sufocare,
probleme de respirație și dureri la înghițire.
• Durerile se resimt accentuat pe o parte a
gâtului sau apar în urma suprasolicitării vocii.
• Când ganglionii limfatici sunt foarte inflamați.
• Când temperatura corpului se menține
ridicată (38 grade Celsius mai bine de 3 zile)
sau când depășiți temperatura de 39 de grade
Celsius (în rândul adulților) sau 40 de grade
Celsius (în rândul copiilor).
• Când durerile în gât sunt însoțite de apariția
unor pete roşii pe piele sau colorarea în roșu
intens a limbii.
• Când răgușiți spontan sau foarte accentuat.
În cazul durerilor de gât resimțite de copiii
foarte mici, adresați-vă din timp unui medic.
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Depresia de
toamnă-iarnă
- întrebări frecvente

Odată cu începutul de toamnă, multe persoane trec printr-o stare
melancolică. În puține cazuri este vorba despre depresie, deoarece
depresia sezonieră (SAD) este o formă inferioară a depresiei cu frecvență
mai redusă.
Multe persoane se confruntă cu depresia?

Nu, așa numita depresie sezonieră este o formă
inferioară a depresiei care se manifestă destul
de rar. Doar aproximativ zece procente din toate
cazurile de depresie care se constată în lunile
de toamnă-iarnă sunt de natură sezonieră.

Numeroase persoane se simt mai lipsite
de vitalitate la începutul toamnei?

Da, cu siguranță multe persoane se confruntă
cu stări trecătoare de melancolie, odată ce cad
primele frunze. Însă, aceste stări sunt naturale
și nu au nimic de-a face cu depresia în sens
medical.

Depresiile sezonale se deosebesc de alte
forme de depresie?

Spre deosebire de depresia care nu depinde
de sezon, persoanele afectate nu suferă de
tulburări de somn, ci de o necesitate sporită de
somn. O altă caracteristică diferită este apetitul.
Pacienții depresivi se confruntă cu o scădere a
apetitului, în timp ce la persoanele cu depresie
sezonieră se constată o creștere a apetitului,
în special o poftă sporită de alimente bogate în
carbohidrați și dulciuri.

Care este explicația apariției acestei
afecțiuni în lunile mai puțin luminoase?

Cauza responsabilă pentru depresia sezonieră ar
putea fi nivelul scăzut de raze solare, deoarece
lumina solară afectează anumiți transmițători
din creier, care la rândul lor influențează
serotonina, aflată în legatură directă cu depresia.
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Cum se tratează depresia de toamnă/iarnă?

În cazul acestei forme de depresie, terapia cu
lumină este cea mai eficientă. Nu sunt necesare
lămpi speciale, ci respectarea unui program
petrecut în lumina naturală, inclusiv în zilele
înnorate. În cazurile mai severe, terapia cu
lumină s-ar putea dovedi insuficientă. Astfel, ar
putea fi necesar un tratament medicamentos
combinat cu ședințe de psihoterapie.

Cum putem recunoaște dacă suferim de o
depresie?

Persoanele cu depresie care necesită tratament
manifestă anumite simptome pentru o perioadă
mai lungă de două săptămâni. Aceste simptome
nu sunt doar de ordin psihic, ci sunt și de ordin
fizic, cum ar fi durerile de spate, de stomac.

Câteva sfaturi?

Este important să faceți sport și în lunile de
iarnă, să întreținem relațiile sociale și să evităm
să ne izolăm. Să avem grijă de propria persoană,
să ne întreținem activitățile
care ne fac plăcere și
să evităm somnul
prelungit.
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Insomnie
sau noapte
liniștită?

Rotariu Alina
Farmacist diriginte
Farmacia Lotus, Reghin

Se estimează că 35% dintre adulți au din când în când probleme de somn,
termenul folosit în astfel de circumstanțe fiind insomnie. Din punct de
vedere medical, insomnia apare atunci când ne ia mai mult de 45 de
minute să adormim. Nu există o regulă general-valabilă pentru orarul de
somn. Copiii au nevoie de 8-9 ore de somn, iar adulții de 7-8 ore de somn
pe noapte. Vârstnicii dorm, în medie, 5-7 ore pe noapte. Cu cât înaintăm în
vârstă, cu atât avem nevoie mai puțin să dormim.
Dacă ai dificultăți de adormire, somn întrerupt
ori te trezești prea devreme o perioadă de
aproximativ trei luni, trebuie consultat un medic
psihiatru, fiind vorba de o insomie acută. Există
chiar mai multe tipuri de insomnie de care
putem suferi:
• insomnia precoce (de adormire): când trec
mai mult de 30 de minute și nu putem adormi;
• insomnia de la mijlocul nopții: din cauza
căreia rămânem cu ochii pe pereți, cu toate că
ne simțim obosiți, context în care lipsa somnului
este greu de suportat;
• insomnia tardivă sau trezirea matinală, după
un somn relativ, mai scurt cu două ore decât ora
noastră normală de trezire.
Aceste tipuri de insomii nu sunt probleme
reale decât dacă simțiți permanent o stare de
oboseală.

Cum apar insomniile?

Cauza exactă nu se cunoaște. Se știe că se
manifestă mai mult la femei decât la bărbați, că
sunt mult influențate de stres. Poate să apară
atât ca simptom al unor boli psihice (depresie,
anxietate cronică), cât și ca simptom secundar
în unele boli somatice, cum ar fi astmul sau
boli ale arterelor coronariene. Insomnia cronică
poate fi produsă și de consumul unor anumite
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medicamente sau de o durere cronică. Insomnia
ocazională poate fi cauzată de zgomote, de
temperaturi extreme sau de schimbări ale
mediului în care dormiți. O noapte nedormită
duce la o stare excesivă de somnolență în timpul
zilei, cu repercusiuni grave în viața omului.
Tratarea insomniei fără a căuta cauza poate
ascunde adevăratul motiv al problemelor de
somn. Insomiile apărute pe un interval scurt de
timp (de la câteva nopți la câteva săptămâni) pot
fi cauzate de îngrijorare în legătură cu o situație
stresantă sau de o indispoziție.

Consecințele deprivării de somn

Există oameni care suferă de ani de zile de
insomnii cronice, iar în urma lipsei de odihnă
se simt vlăguiți, organismul lor nemaiavând
capacitatea să-și refacă rezervele energetice.
Poate fi afectat și sistemul imunitar: organismul
nu mai reușește să producă suficiente celule
albe necesare în lupta cu virușii și bacteriile
devenind mai expuși la infecții. Insomnia
slăbește inima, perturbă metabolismul și
poate duce la diabet. Pe termen lung insomnia
produce obezitate și scade durata vieții.
Lipsa odihnei afectează buna funcționare a
creierului: neuronii nu se mai regenerează,
persoanele cu insomnii devin astfel mai confuze,

agresive, cu o capacitate mai scazută de
concentrare și apar probleme de memorie. Tot
din cauza lipsei de somn sunt afectate funcțiile
motorii și vederea; sunt mult încetinite, astfel
că ne mișcăm mai lent; avem reacții încetinite
şi suntem predispuși la accidente.
Nici
expresia ,,somnul de frumuseţe” nu s-a născut
întâmplător. În studii, s-a putut observa că
persoanele cu insomnii prezintă semne vizibile
ale îmbătrânirii cutanate, leziuni pigmentare și
o elasticitate redusă a pielii; privarea de somn,
chiar și pentru câteva zile, dă feței un aspect
îmbătrânit.

Cum ne putem îmbunătăți somnul?

Prima măsură pentru un somn bun este ca
oamenii să nu apeleze imediat la somnifere,
ci să se adreseze unui medic specialist. Cele
mai importante măsuri sunt legate de igiena
somului. Aceasta implică niște reguli foarte
simple:
• dacă ne vom culca cu grijile și preocupările
de peste zi în minte, instalarea somnului va fi
mai dificilă; pe termen mediu poate apărea
insomnia, iar pe termen lung depresia. În
această situație, putem apela la tehnici simple
de relaxare: să citim ceva plăcut, să ascultăm
o muzică relaxantă, să facem 5-10 minute de
exerciții de respirație abdominală;
• păstrați-vă dormitorul întunecat, la o
temperatură potrivită, bine aerisit și ferit de
zgomote;
• mutați lucrurile care v-ar putea distrage, cum
ar fi telefonul și ceasul; nu vă uitaţi la TV;
• dacă luați medicamente ce pot fi stimulatoare
(decongestionante sau pentru astm), luați-le cu
cât mai mult timp posibil înainte de culcare;
• dacă nu ați adormit după 20 de
minute, ridicați-vă și citiți în lumina
difuză până simțiți că vine somnul;
• faceți exerciții fizice în timpul zilei,
dar nu cu 2 ore înainte de culcare;
• nu dormiți în timpul zilei (valabil
pentru adulți);
• nu beți băuturi care conțin
cofeină, mai ales după ora 15.
Condimentele și produsele
rafinate din zahăr produc
insomnii
prin
creșterea
secundară a concentrației
zahărului în sânge; evitați
alcoolul, supraalimentația,
mai ales seara, nu consumați
mâncăruri grase, faină albă,
sare în exces şi conservanți
chimici;

• unele persoane au nevoie de melatonină.
Acesta este un hormon produs de epifiză
care ajută corpul să adoarmă, un antioxidant
puternic, producția lui scăzând cu înaintarea
în vârstă. Substanța se găseste și sub formă
de suplimente, iar administrarea lor cu 30-60
de minute înainte de culcare poate îmbunătăți
calitatea somnului. Puteți găsi produse
care, alături de melatonină, conțin extracte
de pasiflora și de mușețel (recomandate
persoanelor care lucrează noaptea, celor care
schimbă fusul orar și persoanelor în vârstă).

Cum diagnosticăm și tratăm insomnia?

Tulburările de somn pot apărea și din cauza
unei probleme psihosomatice. Medicamentele
pentru inducerea somnului se eliberează
numai pe rețete speciale și se administrează
pe termen scurt, obligatoriu cu pauze, până
la atingerea efectului terapeutic. De multe
ori, aceste medicamente tind să dea toleranță
sau chiar dependență. Pe piața farmaceutică
există medicamente cu efecte terapeutice
bune, dar se vor utiliza numai la recomandarea
specialistului. Dacă insomnia este provocată
de probleme emoționale, psihoterapia poate
fi extrem de eficientă, dar dacă pacienții nu
au răbdare să parcurgă toate etapele, trebuie
să consulte și un medic psihiatru pentru un
tratament medicamentos ce trebuie respectat
cu strictețe, pentru a rămâne în „zona de
siguranță”.
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Migrenele la copii
De cele mai multe ori când cei mici se plâng de dureri de cap și de abdomen,
părinții nu se îngrijorează. Însă, uneori, în spatele acestor simptome se
pot ascunde migrenele. Specialiștii estimează că 2-3% dintre copii suferă
de migrene.
Copiii și migrenele: simptome

Printre cele mai importante simptome, se
află întreruperea spontană din joacă a celor
mici, pierderea interesului față de cei din jur
și încercarea de a evita lumina și zgomotele.
Starea de greață și vărsăturile sau pur și simplu
durerile abdominale puternice sunt tipice. De
multe ori, după un episod de vărsături, cei mici
resimt o stare puternică de oboseală și reușesc
să adoarmă. După un somn profund, atacul de
migrenă este ca și uitat, iar cei mici se comportă
normal. Aproape toți pacienții mai mici de 10
ani prezintă și vărsături atunci când suferă de o
migrenă, iar durerile pot persista până la 6 ore,
rareori peste 24 de ore.
Copiii mai mari pot să sufere de atacuri de
migrenă care durează și câteva zile. Incidența
vărsăturilor scade odată cu înaintarea în vârstă,
iar mulți pacienți ajunși adulți suferă de dureri
de cap tensionate.

Cauzele migrenelor

Acestea nu fost încă descifrate complet
de oamenii de știință. Se pare că există o
predispoziție familiară, deoarece în cazul a
numeroși pacienți migrenele sunt provocate
de așa-numiții factori declanșatori, precum
lumina puternică și intermitentă, soarele,
prea mult sau prea puțin somn, dar și
anumite alimente precum ciocolata,
brânza, vinul roșu, cafeaua și ceaiul.
Există suspiciuni că și jocurile pe
calculator ar putea declanșa migrene.
Stresul este un alt factor declanșator
important. Însă și stresul pozitiv, cum
ar fi bucuria înaintea plecării într-o
excursie sau a unei petreceri, poate
declanșa o migrenă.
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Ce pot face părinții?

La începutul diagnosticării este important
ca părinții să țină un jurnal în care să noteze
frecvența, durata și, eventual, factorii
declanșatori ai migrenelor (lucrări școlare,
sport, petreceri aniversare etc.), cantitățile și
alimentele consumate. Odată cu declanșarea
unui episod de migrenă, ar trebui să li se
permită celor mici retragerea într-o încăpere
întunecată, propice somnului.
Ca măsură preventivă este important un bun
management al somnului: program regulat
de somn, așezarea în pat doar pentru somn
și nu pentru televizor, jocuri video sau pentru
rezolvarea temelor. În unele cazuri pot fi
eficiente și medicamentele, dar acestea nu
trebuie administrate fără un consult în prealabil
al medicului specialist.
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Doza zilnică
de zinc
Zincul este implicat în numeroase procese metabolice în organismul
nostru, sub formă de enzime. Spre exemplu, zincul este important pentru
creșterea pielii, dar și pentru stocarea de insulină. În plus, zincul este
necesar pentru vindecarea plăgilor și pentru procesele imunologice.
Persoanele care consumă suficient zinc își întăresc sistemul imunitar.
Doza zilnică recomandată

Doza zilnică recomandată de
zinc depinde de vârstă, sex și
starea de sănătate. Astfel,
doza zilnică de zinc
variază de la 2 mg/zi
pentru sugari până
la 8-10 mg pe zi
pentru adolescenți
și adulți.
Necesarul de zinc
poate fi crescut în
anumite
situații
fiziologice,
cum
este sarcina (la
12-15 mg/zi) sau
patologice (în diferite
afecțiuni, medicii pot
recomanda până la 3040 mg zinc/zi).
Iată câteva exemple de alimente
care conțin zinc:
• 20 g stridie;
• 60 g germeni de ovăz;
• 100 g germeni de grâu;
• 150 g ficat de vițel;
• 200 g vită Corned Beef;
• 250 g alune;
• 250 g brânză maturată;
• 300 g fulgi de ovăz;
• 350 g grâu
• 350 g carne.
Supradozele de zinc prin alimentație sunt
teoretic imposibile și practic inofensive.
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Carența de zinc

Carența de zinc se manifestă
prin simptome precum
apetit scăzut, predispoziție mai mare la
infecții, timp prelungit de vindecare
a plăgilor, tulburări
senzoriale,
olfactive, căderea
părului și modificări specifice la
nivelul pielii.

În rândul copiilor
pot fi observate și
tulburări de creștere.
Carența de zinc poate
reprezenta o problemă, în
special, pentru persoanele
care se confruntă cu un necesar
sporit de zinc (ex: femeile gravide)
sau o pierdere crescută de zinc (ex: sportivii). O
altă grupă de risc este formată și de persoanele
în vârstă, care consumă o cantitate insuficientă
de zinc prin alimentație.
De asemenea, vegetarienii și veganii sunt expuși
unui risc sporit de deficit de zinc deoarece
organismul acestora nu valorifică suficient
zincul provenit numai din surse vegetale.
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Factorii
dăunători
pentru
dinți
Atunci când ne gândim la dinții noștri, două cuvinte-cheie ne trec imediat
prin minte: carii și zahăr. Însă factorii care dăunează dinților sunt mult
mai numeroși. Vă prezentăm mai jos câțiva dintre cei mai frecvenți factori
de stres pentru dinți.
Fumatul

Mulți pacienți nu sunt conștienți de următorul
aspect: persoanele care fumează zilnic până
la 10 țigări se expun unui risc de trei ori mai
mare de a dezvolta parodontoză, comparativ cu
nefumătorii. Sistemul imunitar afectat al cavității
bucale se manifestă prin ”buzunare” mai adânci
formate în gingie, o resorbție a osului maxilarului
și șanse semnificativ mai mici de vindecare. Spre
deosebire de nefumători, simptomele timpurii
ale parodontozei, precum sângerările gingivale
și durerile gingivale, nu se manifestă în rândul
fumătorilor.
În plus, crește semnificativ și riscul cancerului
bucal. În cazul fumătorilor, acest risc este de
patru ori mai mare, comparativ cu nefumătorii.
În cazul consumului de alcool și a fumatului
simultan, riscul respectiv este de cinci ori mai
mare.

Atunci când periuța de dinți devine o
“armă”

Așa cum am amintit deja, fumatul reprezintă
un factor puternic de stres pentru dantură.
O altă problemă este și manevrarea periuței
de dinți. Periajul dinților nu ar trebui să fie un
antrenament al musculaturii.
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La fel de dăunătoare poate fi și tehnica incorectă
de periaj. Un periaj prea energic poate afecta atât
dantura, cât și gingia.

Acizii

Smalțul dinților este înmuiat de alimentele
acide, cum ar fi merele, care creează în cavitatea
bucală un mediu acid. Pentru a evita îndepărtarea
smalțului astfel înmuiat de alimentele acide,
amânați periajul dinților timp de aproximativ o
oră. În plus, puteți opta pentru pastele de dinți cu
fluor sau puteți aplica un strat subțire de protecție
pe suprafața dinților, direct cu preparate cu fluor.
Pe lângă mere, mediul acid din cavitatea bucală
se formează și după consumul de fructe acre,
limonade, oțet sau iaurt.

Bulimia afectează și dantura

Alte cauze pentru mediul acid creat în cavitatea
bucală sunt vărsăturile repetate, cum se
întâmplă, spre exemplu, în cazul bulimiei. Prin
vărsături, dinții pacienților sunt expuși frecvent
acizilor foarte puternici din stomac, iar cavitatea
bucală devine mult mai acidă comparativ cu cea
a persoanelor sănătoase.
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Sprijin
în cazul
dependenței de
spray-urile nazale
Spray-urile nazale sunt o soluție rapidă în cazul nasurilor congestionate. Dar,
în cazul folosirii regulate, există pericolul dezvoltării unei dependențe de
spray nazal: mucoasa nazală se obișnuiește cu substanța activă, iar sprayul
trebuie folosit tot mai des pentru a obține efectele dorite.
În final, mucoasa nazală are de suferit de pe urma acestui cerc vicios. Se
intensifică sângerările nazale și, în unele cazuri extreme, persoanele pot
dezvolta rinită atrofică. Articolul nostru vă oferă câteva indicii care vă vor
ajuta să stabiliţi dacă suferiți de dependență de spray-uri nazale.
Cauza dependenței

Spray-urile nazale decongestionante conțin, de
regulă, substanțe active precum xilometazolină
sau oximetazolină. Acestea se prind de receptorii
din vasele sangvine ale mucoasei nazale și
provoacă îngustarea lor. Astfel, mucoasa nazală se
decongestionează și respirația devine mai ușoară.
În cazul folosirii pe termen lung a sprayurilor nazale, se dezvoltă o anumită toleranță:
se formează mai mulți receptori care nu
reacționează la substanța activă din spray-uri.
Astfel, efectul medicamentului scade. În unele
situații, mucoasa nazală se inflamează exagerat
după ce efectul medicației trece. Situația este
cunoscută sub numele de fenomen rebound.

Simptomele dependenței de spray nazal

Dependența de spray nazal se remarcă prin
necesitatea în creștere de folosire a spray-ului,
uneori fără ca substanța activă să mai aibă vreun
efect. Congestionarea nasului devine cronică.
În cazuri extreme, în cadrul fenomenului rebound,
este posibilă instalarea fricii de sufocare. Pentru
că acțiunea medicamentului scade cu timpul, cei
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vizați schimbă preparatele cu unele cu o doză
mai mare de substanță activă.

Nasul uscat

Urmarea folosirii în exces a spray-urilor nazale
este uscarea mucoasei nazale: devine fragilă,
expusă sângerărilor.
De asemenea, ca urmare a îngustării vaselor
sangvine, mucoasa nazală nu mai este suficient
de irigată cu sânge, astfel că funcția de apărare îi
este afectată, și, la rândul său, întreg organismul
este mai expus infecțiilor căilor respiratorii.

Atrofii provocate de bacterii

În cazurile extreme, dependența de spray nazal
poate provoca atrofierea mucoasei nazale, care
impiedică umidificarea suficientă a aerului
inspirat. Nările se lărgesc, iar aerul uscat
provoacă apariția crustelor, formând mediul ideal
pentru dezvoltarea bacteriilor precum klebsiella
ozaenae. Această bacterie este însoțită de un
miros puternic, neplăcut, care de cele mai multe
ori este resimțit mai întâi de aparținători și abia
apoi de pacient.
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Vitamina E
- protecţie pentru
inimă şi creier

Reumatism, arterioscleroză şi cancer –
toate aceste boli diferite au un numitor
comun: sunt cauzate de atacul agresiv al
moleculelor de oxigen, aşa-numiţii radicali
liberi, care dăunează proteinelor şi lipidelor
vitale şi accelerează procesul de îmbătrânire.
Corpul sănătos este pregătit să facă faţă radicalilor liberi, prin propriile
mecanisme de protecţie.
Antioxidanţi

Oamenii de ştiinţă au demonstrat deja puterea
câtorva vitamine de a capta radicalii liberi
din organism şi de a-i dezactiva. Din această
grupă a aşa-numiţilor antioxidanţi face parte
şi vitamina E (Tocoferol). Pentru că nu poate
fi produsă de organismul uman, ea trebuie
asimilată din hrană.

Alimente care conţin vitamina E

Următoarele alimente sunt foarte bogate în
vitamina E: uleiuri de plante, precum ulei de
germeni de grâu, de floarea soarelui sau ulei de
porumb; alune; cereale integrale; leguminoase.
Doza zilnică recomandată de vitamina E este de
12 miligrame pentru un adult sănătos.

Carenţa de vitamina E

O carenţă de vitamina E poate cauza
persoanelor care suferă de diabet zaharat şi
alte probleme de sănătate, precum tulburări
ale metabolismului lipidelor, boli hepatice,
ale vezicii biliare. Aceste persoane, precum şi
femeile gravide se confruntă cu un necesar mai
mare de vitamina E, comparativ cu persoanele
sănătoase. Pentru evitarea stărilor de boală,
unii cercetători recomandă consumul de doze
mai mari de vitamina E, pentru protejarea
celulelor.
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Deficitul de vitamina E în cazul
reumatismului

În cazul problemelor reumatice precum
poliartrita cronică, ca urmare a procesului
inflamator, se ajunge la o înmulţire a radicalilor
liberi şi la o carenţă de vitamina E. Administrarea
suplimentară de vitamina E ar putea fi eficientă
din punct de vedere terapeutic. Studiile
ştiinţifice au demonstrat că vitamina E în doze
mari poate reduce durerile asociate afecţiunilor
inflamatorii de la nivelul articulaţiilor.

Protecţie împotriva arteriosclerozei şi a
infarctului

O protecţie împotriva acestora este asigurată
de vitaminele antioxidante. Un studiu efectuat
asupra a peste 2000 de pacienţi cu probleme
cardiace a demonstrat că un consum regulat
de vitamina E în cantităţi mari poate încetini
progresul arteriosclerozei şi urmările sale,
cum ar fi infarctul. După un interval de timp de
opt ani, s-a demonstrat că un consum regulat
de vitamina E scade numărul cazurilor de boli
cardiace coronariene.

Piele frumoasă cu vitamina E

Numeroase produse de îngrijire, cum ar fi
cremele şi loţiunile, conţin vitamina E. Se
pare că aceasta sporeşte elasticitatea pielii şi
încetineşte procesul de îmbătrânire.
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Respiră cât
te țin plămânii!
Tu știi care este vârsta plămânilor tăi?
Testează-ți acum gratuit funcția pulmonară!
Află mai multe informații depre sănătatea plămânilor tăi,
în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul campaniei.
Întreabă farmacistul Alphega!

Află cât de importantă este
respiraţia pentru sănătatea ta
Plămânii ne ajută să aducem oxigenul necesar vieţii în fiecare celulă
şi să eliminăm dioxidul de carbon, ne ajută să ne mişcăm, să cântăm,
să dansăm şi să practicăm un sport. Respiraţia controlează
bătăile inimii, influenţează circulaţia sangvină şi sănătatea
tuturor organelor, determină rezistenţa la efort şi capacitatea
de desfăşurare a activităţilor zilnice obişnuite.
Fără respiraţie nu există viaţă
Pentru a ne menţine sănătoşi, este important să respirăm
corect şi să avem plămâni sănătoşi.
Funcţia pulmonară poate fi evaluată printr-un test
simplu şi rapid de efectuat.
Spirometria este un test de respiraţie care măsoară mai mulţi parametri, dintre care cei mai
importanţi sunt: cantitatea de aer care circulă prin plămâni şi volumul de aer expirat într-o
secundă. Atunci când căile tale respiratorii sunt blocate, inflamate sau obstruate, cantitatea
de aer pe care poţi să o scoţi din plămâni este redusă, comparativ cu parametrii unei persoane
care are plămânii sănătoşi. Deteriorarea funcţiei pulmonare afectează sănătatea generală şi
calitatea vieţii.
Spirometria este un test rapid, simplu şi nedureros
care îţi spune în 5 minute ce vârstă au plămânii
tăi şi dacă este necesar să te adresezi
medicului pentru investigaţii suplimentare.

Programează-te
ACUM pentru
TESTAREA GRATUITĂ
a funcției pulmonare și află care
este vârsta plămânilor tăi!
Află ce trebuie să schimbi
în stilul tău de viață și
când trebuie să te
adresezi medicului

• Ai de mai multă vreme o tuse supărătoare?
• Tuşeşti şi expectorezi deşi nu eşti răcit?
• Simţi că rămâi fără aer sau aerul nu îţi ajunge
când respiri?
• Gâfâi sau ţi se taie răsuflarea atunci când faci
un efort sau urci scările?
• Ai un şuierat în piept atunci când respiri?
• Fumezi sau ai fost fumător?
• Ai peste 40 de ani?
Măsurarea vârstei pulmonare reprezintă o campanie de evaluare preventivă a riscului apariției bolilor respiratorii și nu înlocuiește consultul medical.
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ALIMENTAȚIE

Alimentația în
cazul problemelor
articulare
Friptură, carne la grătar și cartofi prăjiți – din când în când toți le mâncăm
cu plăcere. Însă oricât de gustoase ar fi, aceste preparate trebuie
consumate cu măsură. Carnea grasă, mezelurile, untul, smântâna, slănina
și brânza, dar și celelalte alimente de origine animală constituie un factor
de risc pentru articulații și procese inflamatoare dureroase, atunci când
sunt consumate în cantități mari. Alimentele de origine animală conțin
acid arahidonic, pe care organismul îl transformă în transmițători care
facilitează inflamațiile. În plus, o alimentație prea bogată în grăsimi poate
rezulta și în supraponderabilitate, care la rândul ei afectează articulațiile.
Alimentație sănătoasă pentru articulații

Cea mai bună rețetă pentru articulații fără
probleme: multă mișcare, combinată cu o
alimentație sănătoasă, formată din multe
legume și fructe pentru combaterea proceselor
inflamatorii dureroase. Pe termen lung, un
astfel de stil de viață v-ar putea ajuta chiar să
reduceți doza de analgezic.
În cazul kilogramelor în plus, o dietă echilibrată
vă poate ajuta să normalizați greutatea corporală
și să eliminați surplusul de sarcină pe care îl au
de suportat articulațiile. Supraponderabilitatea
se numără printre cei mai importanți factori
de risc pentru dezvoltarea artrozei, deoarece
fiecare kilogram în plus reprezintă un efort
suplimentar pentru articulații. Nu este cazul să
renunțați la mâncarea gustoasă.

7 sfaturi importante pentru o alimentație
sănătoasă

1. Nu mancați în grabă: bucurați-vă de fiecare
masă – doar așa veți observa mai repede când
se instalează saturația.
2. Uleiul de măsline virgin reprezintă o sursă
importantă de grăsimi. Și celelalte uleiuri
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vegetale presate la rece conțin vitamina E,
foarte importantă pentru articulații.
3. Micul dejun este cea mai importantă masă
a zilei. Pâinea integrală sau müsli sunt o
alternativă mai sănătoasă la pâinea albă și fulgi
de porumb.
4. Puteți consuma de 2-3 ori/săptămână:
pește de captură (nu de crescătorie), fructe de
mare, carne bio de pasăre sau vânat. Peștele și
fructele de mare sunt nu doar gustoase, ci și
foarte sănătoase. Renunțați complet la carnea
grasă, carnea roşie (porc, vită, ied, miel), carnea
provenind de la animale tratate cu hormoni de
creștere și la carnea procesată (carne tocată
și/sau afumată, mici, salam, cârnați, costiță,
şuncă, bacon etc.).
5. Consumați doar lactate bio și preferabil
fermentate.
Evitați
laptele
procesat,
convențional și toate lacatele nedegresate.
6. Legumele și fructele sănătoase conțin
vitamine și nutrienți importanți pentru
articulații.
7. Apa minerală plată sau ceaiurile de fructe și
plante sunt ideale pentru a vă potoli setea.
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MIȘCARE

Alergare sănătoasă
la mai puțin de
0� Celsius
Sportul dozat corect întărește inima, organele
aparatului respirator, musculatura și articulațiile
și stimulează sistemul circulator. Mișcarea
regulată previne depunerile de grăsime sau ne ajută
să scăpam de ele.
Sport pentru inimă

O plimbare relaxantă alături de familie vă oferă
posibilitatea de a face mișcare în aer liber și de
a vă expune luminii naturale, atât de necesară
în sezonul rece. Chiar și atunci când zăpada
lipsește, mișcarea în aer liber este foarte
benefică, inclusiv iarna.
Cei care sunt obișnuiți să facă sport în aer liber
nu ar trebui să întâmpine probleme nici iarna.
Învățați să respirați pe nas. Astfel, aerul rece
este încălzit înainte de a ajunge în bronhii.
Săniușul, patinajul, o bătaie cu bulgări de zăpadă
sunt doar câteva dintre atracțiile sezonului rece.
Însă, înainte de a vă da pe pârtie, asigurați-vă că
aveți condiția fizică necesară.

Începeți treptat

Pacienții care suferă de astm trebuie să consulte
un medic înainte de a se apuca de alergare.
Persoanele fără antrenament trebuie să
înceapă ușor și să crească treptat intensitatea.
Nici alergătorii experimentați nu ar trebui să
alerge prea repede.
Cei care încă au forța necesară de a purta o
conversație în timpul alergării se deplasează cu
viteza corectă. Încălziți-vă întotdeauna înainte
de alergare. Începeți încălzirea încă de acasă și
nu uitați nici de exercițiile de întindere de după
alergare.
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Îmbrăcați-vă cu mai multe straturi

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci
când decideți să practicați sporturi de anduranță
în natură este îmbrăcămintea corectă.
Metoda ideală de îmbrăcare este cea în mai
multe straturi. Îmbrăcămintea din bumbac
este mai puțin recomandată deoarece reține
transpirația, iar temperatura organismului
scade rapid. Nu uitați să vă hidratați şi în timpul
iernii. Apa minerală sau sucurile naturale
diluate cu multă apă sunt ideale pentru a vă
potoli setea.

Înotul sau sportul la sală

Dacă zăpada și gheața de afară nu vă îmbie
la mișcare, puteți opta pentru sălile de
sport: squash, handbal, badminton sau chiar
escaladări. La fel de bune pentru condiția dvs.
fizică sunt și vizitele regulate la sala de forță
sau la piscină. Înotul protejează articulațiile,
fapt care îl recomandă în special persoanelor
supraponderale.
Pentru cei care nu reușesc să găsească
motivația în a se antrena singuri, sporturile de
echipă ar putea fi o alternativă de succes: volei,
hochei sau baschet. Sporturile în echipă sunt
ideale nu doar pentru condiția fizică, ci și pentru
a cunoaște persoane noi.

61

MIȘCARE

Activități potrivite
pentru pacienții
cu demență
În cazul seniorilor diagnosticați cu demență, se observă un declin constant
al capacităților intelectuale. În funcție de forma și de stadiul demenței,
pot fi afectate memoria pe termen scurt, vorbirea, abilitățile motorii și
gândirea. Cu ajutorul anumitor jocuri de memorie, competențele încă
prezente pot fi antrenate.
Numeroasele simptome ale demenței

În funcție de tabloul clinic, demența se poate
manifesta prin simptome foarte variate.
Anumite competențe sunt încă prezente
complet sau parțial. Cu ajutorul jocurilor, pot fi
reactivate anumite competențe inactive. Toate
acestea se diferențiază individual și depind de
forma, stadiul și evoluția demenței, cât și de
necesitățile pacientului.

Antrenamente mentale

Jocurile pentru seniorii cu demență antrenează
nu doar capacitatea mentală, ci și interacțiunea
socială în cadrul unui grup, spre exemplu
într-un cămin pentru persoane vârstnice,
unde astfel de jocuri pot ajuta la diversificarea
rutinei zilnice, dar și la stabilirea unui structuri
în desfășurarea unei zile. Aceste structuri
repetitive sunt importante pentru pacienții cu
demență, care deseori nu-și pot aminti care
este luna în curs, ora etc.
Spre exemplu, activitățile de lucru manual, în
funcție de sezon (primavară, Crăciun etc.), îi pot
ajuta pe pacienți pentru o mai bună orientare în
timp. În plus, prin joc și activități, percepția de
sine a pacienților se îmbunătățește.

Jocuri

Un factor important în oferirea de jocuri sau
activități pacienților cu demență este de a nu-i
lua în derâdere, ci de a-i trata serios.
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Pentru numeroși seniori cu demență, jocurile
copilăriei sunt cele mai plăcute. Iată câteva
jocuri care stimulează concentrarea și
performanța:
• jocuri de masă (Nu te supăra, frate, Moara,
etc…);
• jocuri de cărți;
• jocuri de memorie cu motive adaptate vârstei;
• jocuri cu zaruri.
Sunt potrivite și jocurile de tipul „Îmi pregătesc
valiza pentru…“ sau „Ţări, orașe, munți,
ape…“ sau o variantă adaptată, în funcție
de stadiul demenței. Figurinele de joc mai
mari, înscrisurile lizibile, mai mari, și culorile
pregnante, luminoase, sunt mai plăcute pentru
pacienți decât cele în format obișnuit.

Activitățile familiare pot trezi amintiri

Muzica, dansul și lecturile reprezintă activități
corespunzătoare pentru seniorii cu demență.
Pentru pacienții care suferă și de alte probleme
fizice, dansul sau gimnastica pot stimula
capacitățile motorii și mobilitatea, chiar și când
sunt realizate pe scaun. Melodiile din tinerețe
pot trezi amintiri, la fel și poeziile și poveștile
ascultate în copilărie.
În funcție de activitatea pacienților din tinerețe,
se pot dezvolta diferite activități. Spre exemplu,
prin sortarea, capsarea de hârtii, dosare, etc.
Prioritatea activităților realizate cu seniorii cu
demență este ca aceștia să se simtă bine în
timpul desfășurării lor.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Bastionul
Theresia

- un spaţiu al modernităţii şi al culturii
Orasul Timişoara a fost desemnat, în toamna anului trecut, Capitală
Culturală a Europei pentru anul 2021, unul dintre criteriile de selecţie
fiind şi spaţiile culturale ale oraşului. Un astfel de spaţiu este Bastionul
Theresia, cel care a renăscut în urma unui amplu proces de restaurare,
realizat exemplar de către o echipă de arhitecţi, constructori, istorici
şi sociologi, alături de autorităţile locale. Bastionul Theresia este locul
acela pe care îl dăm mereu drept exemplu pentru ce se poate face cu un
monument istoric, atunci când există pasiune, voinţă şi bun simţ. În acest
număr al revistei Alphega, vă vom plimba prin istoria Cetăţii Timişoara şi
vă vom invita să ne urmaţi până în zilele noastre pentru a descoperi un loc
încărcat de poveşti.
Bastionul Theresia, situat pe strada Hector,
la numărul 2, reprezintă singura fortificaţie
care se mai păstrează aproape în întregime,
din vechea cetate a Timişoarei. Celelalte
bastioane şi fortificaţii au fost distruse de
către municipalitate în timpul secolului XX, în
timpul defortificării oraşului, întrucât nu mai
reprezentau un punct de interes în planurile de
dezvoltare urbană.
Cetatea Timişoara a avut mai multe etape
în construcţie, primele menţiuni datând din
secolele al XIII-lea şi al XIV-lea. În anul 1552
devine o cetate turcească, pentru ca apoi,
începând cu anul 1723, după cucerirea cetăţii
de către armata imperială austriacă, să înceapă
ridicarea cetăţii moderne a Timişoarei, în stil
Pagan, stelar, precursor al stilului Vauban
(utilizat la Alba Iulia). Cetatea era fortificată cu
bastioanele: Carol, Francisc, Theresia (singurul
rămas până în ziua de azi), Iosef, Hamilton,
Castelul, Mercy, Eugeniu şi Elisabeth, iar
accesul se făcea prin trei porţi: Poarta Viena
(sau Poarta Aradului, Poarta Mehalei), Poarta
Petrovaradin (sau Poarta Belgradului, Poarta
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Iosefină), Poarta Transilvania (sau Poarta
Ardeleană, Poarta Lugojului). Dintre cele trei
inele de fortificaţii ale cetăţii, bastioanele
formau inelul interior, urmând încă două
inele în exterior.
Bastionul Maria Theresia, construit
între anii 1730-1735, reprezintă
şi astăzi unul dintre cele mai
importante obiective istorice şi
turistice ale oraşului Timişoara.
O primă tentativă de restaurare
modernă a bastionului a
avut loc în anii ’60-’70, însă
multe dintre elementele
decorative originale au
fost
transformate
sau
ascunse.
Valorificarea
reală a patrimoniului şi,
în acelaşi timp, salvarea
monumentului,
s-au
realizat
în
perioada
2008-2011,
în
urma
unui amplu proiect de
restaurare condus de

arhitectul Marius Miclăuş, în timpul căruia
au fost eliminate şi materialele intruzive de
la restaurarea anterioară. Corpul cel mai
bine păstrat, cel de pe latura vestică, are
două niveluri şi mansardă, în timp ce restul
fortificaţiei a supravieţuit numai pe înălţimea
parterului cu arcade din cărămidă. Aceste
arcade au fost transformate în portiţe, iar,
în mod simbolic, vechile ziduri au primit
învelitori-grădină, terasele plantate cu iarbă
fiind totodată referinţe la ruinele năpădite de
vegetaţie.
Materialele nou folosite au fost alese astfel
încât să “îmbătrânească“ frumos alături de
suprafețele istorice, iar ca “suport” pentru
monument a fost selectată o piatră din calcar
ce ascunde spațiile din curtea de onoare, dar
potențează prin contrast și “reinventează” locuri
nefolosite. Scopul cel mai important al spațiului
nou obţinut este de a deschide oportunitatea
pentru socializare, pentru evenimente și pentru
descoperirea unui nou tip de spaţiu public.
Rezultatul, pe care vă
invităm să îl

vizitaţi şi dumneavoastră, chiar dacă locuiţi în
Timişoara sau la sute de kilometri distanţă şi
ajungeţi aici pentru numai câteva ore, este unul
autentic şi extrem de interesant. Mansarda
bastionului, părăsită de mai multe decenii,
cuprinde acum săli de expoziţii şi conferinţe,
iar curtea bastionului a fost transformată întrun spațiu care invită la plimbări și la petrecerea
timpului liber. De asemenea, curtea găzduiește
evenimente culturale precum concerte şi
festivaluri de reconstituire istorică a epocii
medievale. La interior, veţi găsi expoziții și
vernisaje de artă, istorie și fotografie, iar în
spațiile de la parter se află cafenele şi mici
magazine.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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Știați că...

... 20% dintre oameni nu au măsele de minte, în timp ce în cazul asiaticilor, incidența
lor crește până la 40%?
... doar 8% dintre toți oamenii au ochi albaștri? S-a sugerat că această culoare se datorează
unei mutații în gena OCA2 care conduce la reducerea producției de melanină în iris.
... 25% dintre toți oamenii au o reacție neobișnuită la lumina soarelui: strănută?
Acest fenomen are chiar propriul său nume: reflexul fotic de strănut.
... doar 11% dintre persoane au părul creț natural?
... 1 persoană din 12.019 are inima
pe partea dreaptă a pieptului?
Această anomalie congenitală
se numește dextrocardie și,
de obicei, nu implică
consecințe negative.

Sursa brightside.me
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Farmaciile Alphega recomandă

Farmaciile Alphega au susținut realizarea filmului ”Un pas în urma serafimilor”, pe care îl
recomandă oricărui cinefil interesat de povești captivante. Acesta a fost lansat pe marile
ecrane din România vineri, 22 septembrie 2017, și îi are în rolurile principale pe Ștefan
Iancu și Vlad Ivanov, distribuția fiind completată de Ali Amir, Alfred Wegeman, Ștefan Mihai,
Niko Becker, Ilie Dumitrescu Jr., Cristian Bota, Marian Popescu, Radu Botar. Daniel Sandu
semnează scenariul și regia, George Dăscălescu imaginea, montajul a fost realizat de Mircea
Olteanu, costumele de Cireșica Cuciuc, scenografia de Adrian Cristea, iar Marius Leftărache
s-a ocupat de sound-design. Producătorii filmului sunt Ada Solomon și Ioana Drăghici.
„Un pas în urma serafimilor”, debutul în lungmetraj al regizorului Daniel Sandu, a fost
selecționat în secțiunea Talent Project Market, din cadrul celei de-a 11-a ediții a Berlinale
Talent Campus. Filmul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină
preot și intră într-un seminar teologic ortodox. Inițial încearcă să se adapteze mediului,
dar în cele din urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și abuziv; nu după multă
vreme, el și alți trei colegi sunt etichetați de consiliul școlii drept elevi-problemă.
Prinși în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, și un profesor laic
viclean și corupt, elevii învață că minciuna, furtul, manipularea și trădarea sunt aptitudini
pe care trebuie să și le însușească pentru a rezista în seminar.
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