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Alphega îți
vestește primăvara!

Vino în farmaciile Alphega și, la achiziționarea oricărui
supliment alimentar, dispozitiv medical sau produs
cosmetic, vei primi cadou un mărtișor!
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Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Ofertă valabilă în perioada 1 martie - 15 aprilie 2018, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil
pe www.alphega-farmacie.ro.
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EDITORIAL

Cura de
primăvară

- dă startul la curățarea organismului!
Să învățăm de la natură

Dacă privim atent în natură, vom învăța cum să
ne păstrăm sănătatea.
Ciclurile tainice ale naturii ne arată că există o
vreme prielnică pentru anumite procese care
se petrec în organismul uman. Odată cu venirea
primăverii, totul se trezeşte la viaţă şi tinde
să iasă la suprafaţă. Explozia de verde, de viu
și de lumină este atât de benefică pentru noi,
oamenii!
Simțim în mod firesc această nevoie de viu și de
energie, după atâtea luni de vreme rece, lumină
solară mai puțină și o hrană cu multe alimente
conservate.
Este timpul să renunțăm la tot ce este vechi și
inutil.
Este timpul să dăm start la curățarea
organismului!

Plantele
primăverii
ca alimente
- medicament

Plantele
care
cresc primăvara
sunt adevărate
laboratoare vii,
cu
proprietăți
deosebite
de
curățare, oxigenare
și regenerare. Sucul
obținut
din
frunzele
proaspete ale plantelor este foarte bogat în
săruri minerale, vitamine și clorofilă, find un
excelent depurativ, antioxidant și remineralizant
pentru organism.
Plantele primăverii care au proprietăți
terapeutice deosebite pentru sănătate sunt:
urzicile, leurda, untișorul, năsturelul, măcrișul,
păpădia, năsturelul, pătrunjelul, mărarul,
usturoiul și ceapa verde.

Cura cu urzici detoxifică organismul
și purifica sângele

Urzica (urtica dioca) este utilizată din
vechime ca remediu pentru numeroase
afecțiuni, fiind recunoscută în special
ca purificator al sângelui, depurativ
și remineralizant foarte valoros.
Conține o mare cantitate de
vitamine (A, B2, C, K), săruri
minerale (calciu, magneziu, fier,
potasiu, siliciu, zinc), acid folic
și flavonoide. Are efect diuretic
și stimulează
capacitatea
organismului de a elimina
toxinele.
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Cura cu urzici se face, de obicei,
primăvara, cu planta proaspătă
sau preparată termic în diferite
ciorbe sau alte mâncăruri. Cura
durează aproximativ o lună de zile.
Deoarece urzica se poate recolta
din martie până în noiembrie,
o cură de urzici se poate ține
oricând în această perioadă, dar
cea mai bună compoziție a plantei
este primăvara. În restul anului,
urzica se poate administra sub formă
de pulbere sau tinctură.
Printre afecțiunile în care urzica este
foarte eficientă se numără: anemia feriprivă,
diabetul zaharat, hipertensiune arterială,
tahicardiile, tulburări ale circulației periferice,
afecțiuni ale prostatei, sângerările gingivale și
nazale, parazitozele intestinale, infertilitatea,
litiaza renală, boli reumatice. Urzica este
recomandată și pentru probleme ale părului,
atât în uz intern, cât și în uz extern, sub formă
de ceai, utilizat la clătire, după fiecare spălare
a părului.

Leurda - doctorul verde al primăverii

Leurda (alium ursinum) este o plantă aromatică
înrudită cu usturoiul, ceapa și arpagicul, cu
inflorescența sub formă de umbrelă. Perioada
recoltei începe la mijlocul lunii martie, odată ce
frunzele încep să se formeze, până la apariția
mugurilor florali.
Efectele curative ale leurdei sunt multiple:
are acțiune imunostimulantă și este un bun
adjuvant în infecțiile respiratorii (gripă, bronșită,
traheită), este antifungic vegetal , previne și
tratează micozele, are efect hipotensiv, reduce
trigliceridele și colesterolul rău, crește valoarea
colesterolului protector (HDL colesterol) , inhibă
coagularea și previne formarea cheagurilor
de sânge, contribuie la funcționarea optimă a
sistemului digestiv și la eliminarea parazitilor
intestinali. Leurda este un detoxifiant puternic și
purificator al sângelui, este un bun vitaminizant
și mineralizant pentru organism.
De asemenea, este un antianemic excelent,
curele cu leurdă fiind indicate primăvara
pentru detoxifiere, revitalizarea după iarnă, și
prevenirea anemiei. În plus, asigură un somn
liniştit şi tonifică sistemul nervos, fiind foarte
utilă în astenia de primăvară.

Curățarea organismului prin post

Primăvara este cel mai bun moment pentru
curățirea și reîmprospătarea organismului
nostru. Acest proces trebuie să se petreacă,
atât la nivelul trupului, cât și la nivelul minții
și al sufletului. Nu întâmplător este așezat
primăvara postul Sfintelor Paşti.
POSTUL este în relație cu dezvoltarea spirituală
a omului și cu sănătatea lui sufletească și
trupească.
Cu cât mâncăm mai puțin, cu atât suntem mai
sănătoși și trăim mai mult.
Atât în textele medicale vechi, cât și în medicina
modernă, reținerea de la alimente este o
regulă de bază pentru menținerea sănătății, iar
excesele alimentare sunt descrise drept cauze
ale multor boli.

Persoanele care postesc fac mai rar
cancer!
În anul 2016, premiul Nobel pentru medicină a
fost acordat pentru descoperirea mecanismului
autofagiei. Autofagia este capacitatea naturală
a organismului de a-și distruge propriile celule
bolnave. Profesorul japonez Yoshinori Ohsumi,
laureat Nobel, a descoperit că înfometarea
stimulează autofagia.
Hipocrate, părintele medicinei, a atribuit
longevitatea sa postului, spunând că nu se
ridică niciodată sătul de la masă.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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FARMACIA VERDE

Năsturelul

- o plantă pentru o viață lungă
Năsturelul (Nasturtium officinalis lat.; Watercress eng.) sau cresonul de
fântână este o plantă din familia cruciferelor, care crește în mod spontan
în locurile cu multă umezeală.
Frunzele și lăstarii tineri se recoltează primăvara, din martie până
în luna mai. Se consumă sub formă de salată sau de suc obținut din
stoarcerea plantei. Năsturelul are gust plăcut, aromat și ușor picant,
chiar asemănător cărnii. Pentru consum se folosește doar planta verde,
proaspătă. Substanțele active din năsturel se distrug prin uscare, de
aceea se recomandă consumul de plantă proaspată.
Efectele benefice ale
năsturelului

Năsturelul
(denumit
și
năsturaș) are proprietăți
antiscorbutice
(conținut
ridicat
de
vitamina
C),
vitaminizante
și
remineralizante.
Datorită
glucobrasicinei, posedă puternice
proprietăți antioxidante.
De asemenea, este un
depurativ deosebit, fiind o
valoroasă plantă detoxifiantă
utilizată în curele de primăvară.
Năsturelul aduce astfel beneficii
importante persoanelor care suferă de astenie,
oboseală cronică, afecțiuni ale ficatului, boli de
piele (acnee, eczeme, dermatite diverse), diabet
zaharat, stază limfatică, edeme, convalescență
după diferite boli.

Năsturelul crește durata vieții

Năsturelul este o sursa bogată de vitamine
și minerale (acid folic, vitaminele A,B,C si E,
fier, calciu, zinc), proteine, dar și o sursă de
antioxidanți valoroși precum: glucobrasicină,
luteină, betacaroten, flavonoide și acizi
hidroxicinamici (aldehida cinamică).
Este o plantă săracă în calorii și are un rol
important în controlul greutății.
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Năsturelul prezintă în vitro o
activitate antioxidantă importantă.
Antioxidanții scad riscul de
boli și prelungesc durata
vieții. Un bol plin de
năsturel (aproximativ 80g
năsturel) oferă una din
cele cel puțin 5 porții de
fructe și legume necesare
zilnic pentru sănătate.
Năsturelul este recomandat
de US Department of Health
and Human Services
ca
adjuvant pentru scăderea riscului
multor afecțiuni cronice.

Năsturelul scade
riscul de cancer

Aportul crescut de legume
crucifere
(varză,
conopidă,
broccoli) este asociat cu scăderea
riscului de cancer în general, și în special al
cancerului mamar și de prostată.
Năsturelul fiind o plantă din familia crucifere, a
făcut și el obiectul multor cercetări științifice.
Este o plantă bogată în derivați glucozinolați:
fenetil izotiocianat (PEITC) și metilsulfinilacil
izotiocianați (MEITC), care au efecte anti-cancer
dovedite științific. Năsturelul conține, ca și
scortișoara, acizi hidroxicinamici, iar aldehida
cinamică este cunoscută în prezent ca un agent
terapeutic promițător în melanom (un tip de
cancer de piele cu evoluție agresivă).
Consumul zilnic de năsturel a fost asociat cu
reducerea semnificativă a lezării ADN-ului,
lezarea ADN-ului fiind un eveniment important
în evoluția cancerului.
S-au observat efecte benefice ale năsturelului
în toate cele trei etape al carcinogenezei
(inițierea, proliferare, metastază) în mai multe
studii realizate pe cancerul de colon, cancerul
de sân și prostată. Administrarea de năsturel la

fumători
a condus la
inhibarea activității
unui carcinogen cheie din tutun.
Năsturelul este cea mai bogată sursă naturală
de fenetil izotiocianatul (PEITC).
Sute de cercetări publicate în toată lumea arată
ca fenetil izotiocianatul (PEITC), care îi oferă
năsturelului gustul piperat, are proprietăți
anti-cancer, poate încetini creșterea celulelor
canceroase și chiar le poate ucide, rezultatele
fiind dovedite în studiile de laborator și în cele
experimentale pe animale.

Consumul regulat de năsturel ar putea
juca un rol deosebit de important în
reducerea riscului de cancer.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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NOUTĂȚI MEDICALE

Tabletele
inteligente

- anunţă singure când trebuie administrate
Autorităţile americane au aprobat
tabletele cu senzor inclus

Un nou tip de tabletă anunţă singură dacă
este administrată corect: recent, autorităţile
americane au aprobat tabletele cu senzor
încorporat care poate transmite mesaje către
medic sau aparţinători.
Potrivit comunicatului autorităţilor americane
din domeniul farmaceutic, FDA (Food and
Drug Administration), tabletele aprobate sunt
destinate persoanelor care suferă de afecţiuni
psihice.

Cum funcţionează?

Potrivit aceloraşi autorităţi, senzorul va
transmite un semnal de îndată ce tableta intră
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în contact cu sucul gastric. Semnalul este
recepţionat cu ajutorul unui plasture aplicat pe
toracele pacientului.
La rândul său, recipientul transmite un mesaj
către o aplicaţie, care le permite medicilor,
îngrijitorilor, aparţinătorilor sau prietenilor
să îşi folosească dispozitivele mobile pentru
a controla în ce măsură pacientul respectă
recomandările de administrare a tratamentului
medicamentos.

Cine beneficiază de tabletele cu senzor?

Tabletele cu senzor încorporat sunt destinate
pacienţilor diagnosticaţi cu schizofrenie,
tulburări bipolare sau depresie.
Tabletele sunt produse de producătorul japonez
Otsuka Pharmaceutical. Recipientul şi
plasturele aferent sunt fabricaţi
de producătorul american
Proteus Digital Health.

NOUTĂȚI MEDICALE

Mutaţia
genetică ce
prelungeşte viaţa
Cercetătorii au descoperit, în rândul populației comunității religioase
amish (SUA), producerea unei mutații genetice care le prelungește
speranța de viață cu aproximativ 10 ani. Potrivit studiului publicat în
noimebrie 2017, în revista de specialitate Science Advances, purtătorii
acestei gene anormale trăiesc cu 10 ani mai mult decât restul populației.
“Nu doar că trăiesc mai mult, dar trăiesc și mai sănătos”, a declarat
autorul studiului, Douglas Vaughan.
Cercetătorii vor să dezvolte un
medicament

Împreună cu colegii din cadrul Northwestern
University Feinberg School of Medicine (SUA)
şi a Universităţii Tohoku din Japonia, Vaughan
intenţionează să dezvolte un medicament
care să imite efectul modificării genetice.
“Reprezintă o formă ambiţioasă de prelungire a
speranţei de viaţă”, a declarat omul de ştiinţă.

Cercetarea populaţiei Amish

Cercetătorii au studiat 177 de persoane din
comunitatea Amish care locuiesc în Berne,
statul american Indiana, și au constatat că 43
din aceștia erau purtători ai unei copii mutate a
genei Serpine1. În medie, purtătorii respectivei
gene mutate au ajuns să împlinească vârsta de
85 de ani, în timp ce restul populației Amish,
nepurtătoare a respectivei mutații genetice, a
ajuns la o vârstă medie de doar 75 de ani. În
plus, purtătorii respectivei mutații genetice
s-au confruntat mai rar cu afecțiuni metabolice
precum diabetul, dar și cu afecțiunile cardiace
și circulatorii.

Rezultatele studiilor pe animale

puternică a producției proteinei PAI-1. Studiile
anterioare efectuate pe animale de laborator,
au demonstrat că proteina PAI-1 influențează
procesul de îmbătrânire.
Cercetătorii intenționează să suprime efectul
proteinei PAI-1 cu ajutorul unui medicament.
Primele teste s-au desfășurat deja în Japonia.
Șoarecii de laborator tratați cu medicamentul
respectiv, au trăit de patru ori mai mult
comparativ cu șoarecii netratați și, în plus,
nu au prezentat niciuna din afecțiunile tipice
îmbătrânirii.
Potrivit declarațiilor lui Vaughan, autoritățile
japoneze au aprobat începerea celei de-a
două faze a testului. În SUA, Universitatea
Northwestern este în așteptarea unei aprobări
în vederea efectuării de teste în acest sens.
Comunitatea religioasă amish duce o viață
foarte retrasă și refuză multe aspecte ale vieții
moderne (ex: electricitatea). Ca urmare a izolării
lor geografice și genetice, viaţa lor reprezintă
un subiect ideal de studiu pentru cercetători.

Oamenii de știință sunt de părere că mutația
genei Serpine1-Gen a condus la o scădere
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FAMILIE

Vitamina D
ne protejează
împotriva
cancerului
Vitamina D, cunoscută sub numele de “vitamina soarelui”, nu este o vitamină
în adevăratul sens, ci un hormon. Deficitul cronic de vitamina D se manifestă
prin rahitism în rândul copiilor, prin osteomalacie - rahitismul adulților - și
osteoporoză (scăderea masei osoase) atât la femei, cât și la bărbați.
Vitamina D şi carcinogeneza

Vitamina D ne protejează și împotriva cancerului,
nu doar împotriva rahitismului și a osteoporozei,
așa cum arată numeroase cercetări recente.
Rezultatele recente arată că forma biologicactivă a vitaminei D, 1,25-dihidroxivitamina
D, nu se formează numai în rinichi, ci
și în anumite țesuturi diferite. În aceste
țesuturi, 1,25-dihidroxivitamina D reglează
local dezvoltarea celulară prin mecanisme
autocrine/paracrine, prin legarea la receptorii
nucleari specifici. Pe de o parte, acest lucru
inhibă proliferarea celulelor, iar pe de altă parte
induce maturarea celulelor.
Studiile recente sugerează că aceste mecanisme
împiedică carcinogeneza în numeroase țesuturi.
O serie de studii a confirmat deja legătura dintre
deficitul de vitamina D și cancerul de colon, de
prostată și de sân: aceste tipuri de cancer sunt
întâlnite semnificativ mai frecvent în zonele
aflate la latitudini mai mari.
În plus, studiile arată că, pe fondul unui nivel
suficient de vitamina D (adică, principalul
metabolit 25-hidroxi-vitamina D are o
concentrație în sânge de > 20 ng/ml), riscul de
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apariție a diferitelor tipuri de cancer (cancer
de colon, printre altele), este redus în mod
semnificativ.

Hormon-cheie cu efect protector
şi în alte boli

Faptul că cele mai multe țesuturi ale corpului
nu numai că recunosc 1,25-dihidroxi-vitamina
D prin receptorii proprii, dar au și capacitatea
enzimatică de a o digera (din 25-hidroxivitamina D), sugerează că vitamina D este un
hormon-cheie cu efect protector chiar și în
alte boli. De exemplu, studiile au demonstrat o
legătură importantă între deficitul vitaminei D
și diabetul de tip I, scleroză multiplă și artrită
reumatoidă.
Se discută chiar despre importanța centrală
a 1,25-dihidroxi-vitaminei D pentru sistemul
imunitar. Rolul protector al vitaminei D
se observă și în încetinirea proceselor de
îmbătrânire, inclusiv în piele și împotriva
daunelor legate de razele UV.
Astfel, analogii de vitamina D reprezintă
substanțe foarte promițătoare pentru utilizarea
în terapia “anti-îmbătrânire”.
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FAMILIE

Sistemul
imunitar al
organismului
De la naștere, ne funcționează așa-numitul sistem imunitar nespecific,
specificul fiind dobândit numai pe parcursul vieții. Sistemul imunitar este
complet dezvoltat doar în jurul vârstei de 10-12 ani. Acesta este motivul
pentru care copiii sunt foarte sensibili la infecții. Dar memoria imunologică
se dezvoltă cu fiecare infecție.
Barierele de apărare

Deoarece cele mai multe atacuri apar din
exterior, o piele sănătoasă și intactă este
o condiție prealabilă importantă pentru a
preveni pătrunderea germenilor. Orificiile
organismului, cum ar fi gura și nasul, dispun
de o gama largă de posibilități pentru a preveni
avansul microbilor: membranele mucoaselor
sunt acoperite cu cili, care conduc invadatorii
înapoi spre “ieșire”, secrețiile mucoaselor
încearcă să distrugă germenii (ex: secreția
acidă a stomacului).
Cu toate acestea, dacă un germen reușește
să depășească toate barierele și să pătrundă
în fluxul sanguin sau într-o celulă, organismul
dispune de un sistem sofisticat de apărare. Cu
mecanisme sofisticate - mai puțin specifice și
foarte specifice.

Sistemul imunitar nespecific şi specific

În prima linie de apărare, se află așa-numitele
celule fagocitare. Ele fac parte din sistemul
imunitar nespecific și mănâncă tot ceea ce
recunosc ca fiind străin. Tot ele sunt cele care
dau alarma pentru a cea de-a doua linie de
apărare, sistemul imunitar specific.
Acest sistem extraordinar de eficient al
celulelor imune specifice, care sunt dotate cu
agenți patogeni foarte specifici, devine activ
numai atunci când exact acest agent patogen
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intră pe teritoriul lor. Sunt echipate cu arme
foarte eficiente, așa-numiții anticorpi. Aceștia
detectează agentul patogen specific și intră în
legătură cu el. Agentul patogen este astfel mai
ușor de recunoscut de către celulele fagocitare.

Imunizarea

Daca un agent patogen intră în organismul
nostru pentru prima dată, celulele imunitare
specifice trebuie mai întâi să îl cunoască şi să
îl memoreze.
Imunitatea înseamnă că acest agent patogen
devine inofensiv la cel de-al doilea contact
prin celulele imune imprimate pe el, astfel că
o a doua infecție cu respectivul agent patogen
va trece neobservată. Pe acest principiu
se bazează și unele medicamente și unele
vaccinuri: expunerea organismului la un agent
patogen inofensiv, care să permită celulelor
imunitare specifice să îl memoreze.

Memoria imunologică

Fiecare celulă imunologică specifică recunoaște
numai un agent patogen specific. Deoarece
nu toate celulele sistemului imunitar sunt
prevăzute cu aceeași cantitate de memorie,
se întâmplă să avem o protecție de-a lungul
vieții pentru anumiți agenți patogeni, pentru
unii de câțiva ani, iar pentru alţii de doar câteva
săptămâni.
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Kinetina

- substanţa anti-îmbătrânire
Farmacia din natură

Diversitatea naturii este nelimitată. Am putea
spune că există o plantă împotriva fiecărei
probleme a organismului uman, iar recent,
atenţia cercetătorilor s-a îndreptat şi asupra
kinetinei (N6-furfuryladenină), o substanţă
vegetală ce pare să aibă proprietăţi antiîmbătrânire. În regnul vegetal, kinetina este
responsabilă pentru menţinerea echilibrului
umidităţii şi sănătăţii frunzelor, dar şi pentru
întârzierea îmbătrânirii celulelor vegetale:
s-a constatat că dacă frunzele tăiate sunt
scufundate într-o soluţie cu kinetină, acestea
îşi păstrează culoarea verde, în timp ce frunzele
netratate devin maro.

Kinetina - o substanţă naturală anti-aging
Studiile au arătat că kinetina are un efect similar
asupra celulelor pielii umane. Modificările
naturale care apar în timpul procesului de
îmbătrânire celulară pot fi întârziate cu ajutorul
său. La aceasta se adaugă și activitatea potentă
a kinetinei, ca agent de prindere a radicalilor
liberi.
În plus, kinetina reduce pierderea de apă din
piele, ca niciun alt ingredient activ. Datorită
acestor proprietăți, ea este utilizată în produsele
cosmeticele de tratament
pentru prevenirea
și reducerea
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îmbătrânirii pielii, provocată de factorii mediului
înconjurător.

Îmbătrânirea pielii

După vârsta de 25 de ani, pielea începe să-şi
piardă elasticitatea. În acelaşi timp, conţinutul
de apă din piele scade. Primele semne, vizibile
în momentul râsului, sunt ridurile care apar la
colţul gurii şi cele din jurul ochilor.
În jurul vârstei de 40 de ani, cele mai importante
procese metabolice ale pielii încetinesc: celulele
epidermei se reînnoiesc mai lent, iar glandele
sebacee şi de transpiraţie îşi reduc producţia.
Aceste modificări afectează suprafaţa pielii şi
favorizează formarea ridurilor.
Odată cu înaintarea în vârstă, suprafaţa pielii
devine mai subţire. Ca urmare a tulburărilor de
pigmentare, se formează şi petele tipice vârstei.
Viteza cu care pielea îmbătrâneşte este
influenţată de stilul de viaţă şi de predispoziţia
genetică a fiecăruia dintre noi.

Stilul de viaţă şi aspectul pielii

Simptomele îmbătrânirii faciale se datorează
cu până la 80% efectului radiaţiei. Un alt factor
care contribuie la îmbătrânirea precoce a pielii
este fumatul.
Pe lângă utilizarea produselor de îngrijire a pielii
care conţin kinetină, stilul de viaţa poate avea,
de asemenea, un efect pozitiv asupra aspectului
pielii. Vă oferim mai jos câteva sfaturi demne de
reţinut:
• Urmaţi o dietă cât mai bogată în fructe şi
legume
• Nu uitaţi să vă hidrataţi corect
• Respectaţi orele de somn
• Acordaţi atenţie nivelului de stres la care
sunteţi expuşi
• Asiguraţi-vă o protecţie solară adecvată
• Evitaţi fumatul şi consumaţi alcool numai cu
moderaţie
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Intoxicaţiile
la copii

- cum le recunoaştem şi cum reacţionăm?
De cele mai multe ori, sunt curioşi să ştie ce gust are soluţia verde pe care o
foloseşte mama atunci cand spală vasele. Sau vor să guste „bomboanele”
colorate pe care le înghite bunica dimineaţa şi seara. Curiozitatea celor
mici nu cunoaşte limite, iar în ceea ce priveşte intoxicările, locuinţa este
plină de pericole pentru ei.
Recunoaşterea intoxicaţiei

Părinţii trebuie să intre în alertă atunci când cei
mici povestesc de senzaţia unui gust neplăcut
sau când găsesc un ambalaj gol. Un indiciu clar
al intoxicaţiei sunt urmele de detergenţi în gură,
pe faţă, pe mâini sau ţesutul conjunctiv înroşit
puternic în jurul ochilor şi al buzelor.
În cazul anumitor substanţe, cum ar fi alcoolul,
soluţiile de curăţare, produsele cosmetice sau
tutunul, mirosul puternic al gurii ar trebui să vă
dea de gândit.
În plus, tutunul provoacă îngălbenirea maronie
a salivei.

Alte indicii ale unei intoxicaţii:

• Modificarea spontană a comportamentului
copilului, spre exemplu, oboseală, agitaţie,
tremur, nesiguranţă la mers
• Hipersalivaţie
• Dureri abdominale însoţite de crampe, stare
de rău, diaree
• Dureri de cap, ameţeală
• Tulburări de cunoştinţă, apatie, pierderea
cunoştinţei
În cele mai grave cazuri, sunt posibile tulburări
de respiraţie şi oprirea acesteia, şocul sau chiar
stopul cardio-respirator.

Cum trebuie să reacţionaţi?

• Dacă observaţi în gura copilului resturi de
substanţă, încercaţi să le îndepărtaţi cu un
deget.
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• Dacă substanţa este cunoscută, iar copilul
nu prezintă semnele unei intoxicaţii: număr de
urgenţă intoxicaţii TOXAPEL 021 210 62 82/021
210 61 83 sau apelarea la un medic pediatru.
• În celelalte cazuri: solicitaţi ajutorul medical
la numărul de urgenţă 112 sau chemaţi imediat
ambulanţa. Păstraţi toate resturile (probabile)
de substanţă ingerată sau vărsată şi prezentaţile medicului.
• Nu oferiţi copilului nimic de mâncare. În
special, laptele este periculos. În ciuda părerii
răspândite că laptele ar fi benefic în cazurile
de intoxicaţie, acesta ajută la asimilarea mai
rapidă a substanţei toxice în sânge.
• Nu provocaţi vărsăturile.
• Monitorizaţi respiraţia şi circulaţia.
• Administraţi cărbuni activi şi un antispumant
ca medicament de prim-ajutor în cazul unei
intoxicaţii.
• Atenţie în cazul ingerării substanţelor
deosebit de corozive! Acestea se regăsesc în
special în detergenţii de vase, în soluţiile de
spălare a toaletelor şi în soluţiile universale
de curăţare pentru casă.
Aşadar: permiteţi copilului să bea multă apă,
pentru a dilua substanţa (apa, ceai, însă nu
băuturi carbogazoase, şi nici lapte). Copilul nu
trebuie să verse (pericol de iritare a esofagului
şi a gurii!).
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Cum puteți evita
producerea unei intoxicații la copii?
Medicamente de prim-ajutor

roşii, cartofii verzi, necopţi, şi roşiile necoapte.
• Produsele cosmetice, cum ar fi ojele sau
acetonele, fixativele, cremele, sunt deseori
păstrate la îndemana copiilor, dar acest lucru
trebuie evitat.
• Chiar şi numai inhalarea de gaze poate fi
periculoasă pentru cei mici.
• Mini-baterii: acestea pot fi înghiţite de copii.
Astfel, se răspândesc în corp substanţe foarte
toxice (spre exemplu, oxid de argint).

Reguli de bază

În cazul în care cel mic îşi petrece timpul şi în
alte locuinţe, cu alte persoane (bunici, îngrijitori
etc.), aceste măsuri preventive se aplică şi
acolo.

Din trusa de urgenţă nu trebuie să lipsească
un cărbune activ şi un antispumant – în cazul
unei intoxicaţii, acestea sunt medicamentele de
prim-ajutor.
De asemenea, trusa de prim-ajutor trebuie să
conţină şi numărul centralei de urgenţă, în caz
de intoxicaţii. Solicitaţi ajutorul farmacistului
şi al medicului pediatru în alegerea
medicamentelor.
• Medicamentele (inclusiv cele care trebuie
administrate de mai multe ori pe zi) trebuie
păstrate într-un dulăpior cu cheie.
• Păstraţi sub cheie şi soluţiile de curăţare,
detergenţii de vase şi de rufe.
• Pentru substanţe chimice, folosiţi capacele
speciale de închidere sigură, împotriva
accesului copiilor. Nu refolosiţi recipientele
pentru alimente.
• Reţineţi că orice aruncaţi la gunoi poate fi
găsit de copilul dvs.
• Asiguraţi-vă poşeta: în cazul în care cel mic
caută în poşeta dvs., nu păstraţi în ea parfumuri,
ţigări, medicamente.

Produse periculoase

• Tutun: nu păstraţi deschise pachetele de
tigări. Cele mai mici cantităţi de tutun pot
provoca intoxicarea celor mici.
• Alcool: trebuie păstrat întotdeauna într-un spaţiu
ferit şi inaccesibil celor mici. Până şi cele mai mici
cantităţi de alcool pot dăuna major copiilor.
• Plante toxice: nu păstraţi în grădină sau
pe balcon plante toxice, cum ar fi: arnica,
arum, măselariţă, boabe crude de fasole
verde, Euphorbia milii (spinul lui Iisus),
Dieffenbachia, taxus, aconitum, Degeţel
rosu
(Digitalis
purpurea),
salcâm,
brânduşe, cactuşi (cu ţepi otrăvitori), lupin,
lăcrămioare, narcise, leandru, ricin, mac,
cucută, datura, mătrăgună, crăciuniţă,
brânca-ursului, mutatoarea cu poame

20

Serviciu de urgenţă pentru intoxicaţii

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore
Alexandrescu”, Bucureşti
TOXAPEL: 021-210-62-82 sau 021-210-61-83
TOXAPEL este un serviciu telefonic de urgenţă
realizat de către Departamentul de Toxicologie
al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii
“Grigore Alexandrescu” din Bucureşti şi este
destinat informării populaţiei asupra modului
în care trebuie acordat primul ajutor unui copil
intoxicat până la sosirea ambulanţei sau până la
prezentarea la spital.
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Servirea
mesei în tihnă
Să analizăm obiceiurile noastre
alimentare

Hrana este mai gustoasă dacă este
consumată lent

Când știm că mâncăm prea repede?

Putem deprinde mâncatul lent și ca
adulți?

În prezent, suntem foarte obișnuiți să gustăm
ceva dimineața în drum spre birou, să servim
prânzul la ”împinge–tava” și seara să luăm cina
la un restaurant. Alternativ, ne mulțumim și cu
produse de panificație. Aceste gustări sunt la
mare modă acum. Servirea mesei ca activitate
secundară a devenit o adevărată obișnuință,
deoarece de cel mai multe ori ne lipsește timpul
pentru fiecare masă în parte.
Orice masă ar trebui să dureze minimum 15
minute. Dacă fiecare individ în parte dorește
să stabilească dacă viteza cu care consumă
hrana este prea mare, trebuie să își adreseze
următoarele întrebări:
• Acord suficient timp servirii mesei?
• Cum evaluez personal viteza cu care mănânc
(foarte repede, repede, normal, lent, foarte lent)?
• Obișnuiesc să mănânc în viteză sau îmi iau
timpul necesar pentru a savura preparatele?

Care sunt riscurile unei rapidităţi prea
mari în servirea meselor?

Atât în rândul copiilor, cât și al adulților, există
o legătură clară între viteza prea mare în
servirea mesei și kilogramele în exces. Senzația
de sațietate se instalează abia după 15-20 de
minute de la începerea consumului alimentelor.
Astfel, cei care mănâncă în viteză nici nu apucă
să resimtă senzația de sațietate, astfel că ajung
să consume porții mai mari de hrană decât ar
avea nevoie.
Persoanele care mănâncă prea repede sunt
mai predispuse să sufere de arsuri gastrice,
comparativ cu cele care mănâncă lent.
Mâncatul în grabă presupune și un risc sporit
al rezistenței la insulină. Există o legătură
directă între mâncatul în grabă și dezvoltarea
sindromului metabolic.
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Legătura dintre lentoarea servirii mesei și
gustul mai bun al hranei este un fapt de mult
cunoscut. Cei care mănâncă în grabă nici nu
au timp să identifice ingredientele, să savureze
aromele preparatelor. Cei care însă mestecă
atent bolul alimentar pot distribui mai bine
aromele cu ajutorul salivei și pot resimți mai
puternic gustul.

Desigur, copiilor le este mai ușor să deprindă
noi obiceiuri. Este cunoscut faptul că cei mici
îi imită pe adulții din jur, aşadar este foarte
importantă viteza cu care serviți masa în
prezența copiilor.
Totuşi, și adulții pot deprinde mâncatul lent. O
metodă ajutătoare este aceea de a folosi tacâmuri
de dimensiuni mai mici, pentru a prelungi timpul
petrecut pentru servirea unei mese.

Sfaturi pentru deprinderea unei viteze
mai lente în servirea mesei

Planificați-vă suficient timp pentru fiecare masă.
În plus, rezervați-vă cel puțin 20 de minute
pentru fiecare masă.
• Aranjați masa și folosiți tacâmurile în loc să
serviți totul cu mâna, în grabă.
• Luați numai mușcături mici, mestecați fiecare
mușcătură de cel puțin 10 ori.
• În timpul mesei, concentrați-vă doar asupra
hranei și nu încercați să rezolvați alte probleme.
Cei care privesc la televizor sau citesc în timpul
mesei au tendința de a mânca mai repede.
• Înainte și în timpul fiecărei mese, beți câte un
pahar mare de apă.
• Folosţi tacâmuri de dimensiuni mai mici sau
bețișoare asiatice. Astfel, veți mânca mai încet.
• Așezaţi tacâmurile în farfurie după fiecare
mușcătură și folosiţi-le abia după ce aţi înghițit
bolul alimentar.
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Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!
Farmacist Sonia Răducu-Lefter
farmacia Etero Farm, Bolintin Vale, Giurgiu
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră şi ce v-a inspirat să optați
pentru ea?
Pentru mine, profesia de farmacist reprezintă
imaginea pe care am avut-o încă din copilărie,
deoarece părinții mei au fost farmaciști. Din
păcate mama mea a plecat prea devreme
dintre noi, iar înfățișarea ei o păstrez vie în
mintea mea, ca fiind imaginea farmacistului
model, pentru că nu oricine poate îmbrăca
halatul alb al farmacistului sau al doctorului.
Dânsa era o persoană empatică, cu o coloană
vertebrală puternică, optimistă și o adevărată
luptătoare, o bună profesionistă care punea
pe primul plan viața pacientului înaintea
propriului buzunar.
Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiți-ne puțin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră.
Farmacia noastră are o vechime 26 de ani, iar
eu am început să lucrez în acestă farmacie
încă din timpul studenției mele, adică din
anul 2005, dar neoficial îmi băgam nasul în
laborator de mic copil, locul în care mă simt
cel mai în largul meu în farmacie. Mama mea a
contribuit foarte mult la dezvoltarea famaciei
împreună cu colectivul, care este foarte
dedicat și de încredere, dovada o face faptul că
unele persoane lucrează încă aici.
Farmacia noastră este o farmacie mare care
are un avantaj de a avea în continuare laborator
propriu, în care zi de zi prepar rețete, foarte multe
dintre ele fiind lăsate moștenire de la părinții mei,
ceea ce reprezintă particularitatea noastră.
Dacă ar fi să vorbiți despre provocările pe
care le aveţi ca farmacist, care sunt ele?
Provocarea este aceea de a fii un farmacist
profesionist și prin asta înțeleg ca în orice
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moment prin natura profesiei mele să asigur
corectitudine, dăruire, diplomație, respect și
să le pot îmbina în același timp pe toate. Din ce
în ce mai mult, unele persoane confundă relația
farmacist-pacient cu o relație vânzător-client,
dar nu cunoaște că un farmacist își asumă
responsabilitatea asupra sănătății pacientului.
Care considerați că este rolul unui farmacist
într-o comunitate?
Cum contribuiți dumneavoastră și echipa
dumneavoastrăla viața comunității?
A fi farmacist într-o comunitate nu este un
lucru ușor, sănătatea fiind ceva care necesită
multe sacrificii și multă dedicare. Farmacia
nu este un simplu comerț, ci este o instituție
bazată pe încredere și nu numai, după cum
spune și sloganul nostru: „Esența sănătății
tale”.
Rolul nostru este să fim mereu la curent cu
noutățile din domeniu medical și să ne informăm
continuu, să oferim pacienților explicații,
modul de administrare al medicamentelor
astfel încât aceștia să înțeleagă pe deplin cum
să-l administreze, ceea ce îmbunătățește
complianța terapeutică.
Care este, din punctul dumneavoastră de
vedere, „reţeta de succes” a unei farmacii?
Sunt de părere că există într-adevar o „rețetă
de succes” dar condiția este să nu uiți să adaugi
unul din ingrediente pentru că atunci rezultatul
nu va fi cel dorit, așa cum se întâmplă și la o
rețetă farmaceutică, unele componente sunt
esențiale.
Ingredientele sunt acelea pe care trebuie să le
aibă orice angajat din farmacie, pe care le avea
mama mea sau doamna farmacist care m-a
inițiat în tainele laboratorului farmaceutic:

încredere, dăruire, informare, respect,
bunătate, corectitudine, empatie, și nu în
ultimul rând răbdare față de el, omul care vine
în fața noastră și care își dezvăluie suferința.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul
„farmacist de familie”?
Cu toată încrederea, pot spune că „farmacistul
de familie” reprezintă acele persoane care au
înțeles în sfârșit că putem aduce ceva nou în
România, prin faptul că pentru noi nu există
program de serviciu, că nu există ore de somn,
că nu exista concediu, că suntem 24 din 24 de
ore alături de pacienți prin buna pregătire a
noastră, prin empatia care le-o arătăm și că îi
considerăm membrii familiei noastre.
De ce ar trebui să se orienteze pacientul către
o farmacie de familie, spre deosebire de o
farmacie de lanţ?
Toți pacienții noștri merită respect și educație.
Noi putem face mai mult decât să îi lăsăm să
folosească alte căi de informare, internet sau
media după ce au cumpărat un medicament.
Nu le este de ajutor să se autoservească cu un
produs fără să știe cum trebuie administrat
sau ce interacțiuni pot exista cu alimente sau
alte medicamente, sau ce alte probleme pot
apărea în urma administrării lui.
Care a fost reacţia pacienţilor când au intrat
în noua farmacie ETERO PHARM-Alphega?
Reacția a fost plăcută din partea tuturor,
deoarece s-a făcut peste noapte cu multă
muncă, fără ore de somn. Pacienții noștri ne
cunoșteau precum o farmacia de stat, după cum
ne spuneau. Atunci când au intrat la noi după
marea schimbare, ne-au relatat că se bucură să
vadă că nu ne mai ascundem după un perete de
sticlă, ca pot comunica mai bine cu personalul,
nu doar printr-o deschizatură la ghișeu, iar
aspectul este de farmacie de occident.
Ce s-a schimbat pentru echipa ETERO PHARM
odată cu aderarea la programul Alphega?
Echipa este mai relaxată, deoarece a intrat
într-o familie mai mare, o familie care îi oferă
mai multa siguranță, care până acum se
simțea uneori ca un „soldat singuratic”.
Colegelor mele le face plăcere să participe
la cursurile de perfecționare, să cunoască
oameni și locuri noi, împreună să găsim
rezolvări mai ușoare la problemele cu care ne
confruntăm uneori. Este de ajuns să adresăm
comunității unele întrebari pentru a obține
soluții care în trecut erau mai dificil de găsit
pentru că nu știam la cine să apelăm pentru
rezolvarea acestor probleme.

Cum a decurs implementarea serviciului
de măsurare a vârstei arteriale/capacității
pulmonare în farmacia dumneavoastră?
(câți pacienți au fost testați, câți au fost
depistați cu risc cardiovascular/pulmonar)?
De mult timp îmi doream să pot oferi pacienților
noștri mai mult decât să le masor gratuit o
tensiune arterială, dar nu îmi permiteam să
cumpăr aceste aparate, au sosit în momentul
oportun. Am desemnat o colegă pentru
implementare servicii, am informat medicii
despre aceste acțiuni și așa am ajuns să avem
peste 300 de măsurători de vârstă arterială și
capacitate pulmonară. Pacienții au descoperit
că prevenția este cea mai importantă pentru
a avea o viață liniștită. În urma acestor
măsurători, 60% dintre pacienți au primit
indicația să urmeze un stil de viață sănătos,
20% dintre pacienți, care aveau probleme mai
grave, au fost sfătuiți să meargă la medicul de
familie și specialist.
Care a fost rolul echipei dumneavoastră în
implementarea serviciului?
Rolul echipei a fost să se informeze cu o săptămână
înainte să intre programul în funcțiune, am
făcut testări pe personalul farmaciei pentru
a vedea cum funcționează aparatul. Am creat
un spațiu adecvat pentru consultații, perfect
izolat de restul farmaciei și în care pacientul
are confidențialitate deplină. Alte colege s-au
ocupat de informarea pacienților cu privire la
programul pe care urma să îl implementăm,
iar pacienții interesați s-au programat pentru
efectuarea testării. Unii dintre ei nu au crezut că
aceste testări sunt concludente dar consultația
de la medicul specialist a confirmat diagnosticul
dat de acest aparat.
Care a fost reacția pacienților în urma testării
serviciului?
Pacienții noștri au fost surprinși că o farmacie
din mediul rural le oferă un astfel de program
gratuit și că sunt sfătuiți cum să rezolve micile
probleme apărute. Au fost foarte receptivi la
ideea de a-și aduce restul familiei pentru a
face aceste testări.
Aveți un mesaj pentru pacienții
dumneavoastră?
Vreau ca pacienții noștri să știe că vor găsi
întotdeauna în farmacia noastră un personal
care le înțelege suferința, le oferă sprijin,
performanță maximă în desfășurarea actului
medical prin educație și consiliere.
Le mulțumesc pacienților pentru încrederea
pe care o au în noi.
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Inhalaţii în
timpul răcelii
Sezonul rece este sezonul răcelilor. Aproape nimeni nu scapă fără măcar
o răceală în timpul iernii. Inhalaţiile cu uleiuri eterice vă pot veni în ajutor,
încă de la primele simptome, însă nu pot înlocui medicul.
Reacţii de apărare în răceală

Răceala se face resimţită prin rinită, răguşeală,
tuse, uneori febră şi dureri la nivelul
membrelor. Tusea şi nasul congestionat sunt
reacţii de apărare ale organismului, care nu ar
trebui suprimate. Spre exemplu, în nas se pot
forma adevărate colonii de viruşi, însă mucoasa
nazală reacţionează, produce mai mult lichid şi
stopează înaintarea acestora. La fel şi în cazul
tusei, prin expectoraţie organismul elimină
”corpii străini”.
Febra este o altă reacţie importantă de apărare
a organismului în faţă agresiunii microbiene.

Plante pentru inhalaţii împotriva răcelii

Deşi sunt reacţii de apărare, aceste simptome
de răceală devin adesea supărătoare pentru
organism. Nu trebuie tratate agresiv, însă
organismul trebuie susţinut în lupta cu infecţtiile.
Există numeroase plante cu proprietăţi
benefice împotriva infecţiilor virale şi
a altor boli ale căilor respiratorii.
Plantele aromatice conţin uleiuri
eterice şi pot fi folosite şi sub
formă de inhalaţii. Prin vaporii
de apă, substanţele volatile
pătrund în organism prin
orificiul bucal şi prin fosele
nazale, elimină acumulările
de secreţii din sinusuri şi
bronhii, reduc inflamaţia şi
distrug germenii.
Iată câteva dintre cele mai folosite
plante pentru inhalaţii împotriva
răcelii:
• Anason: pentru bronşită; are efect expectorant
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• Eucalipt: pentru guturai şi răceli frecvente;
uşurează expectoraţia, are acţiune antivirală şi
antibacteriană
• Fenicul: pentru bronşită şi tuse; are efect
expectorant
• Muşeţel: are un efect antiinflamator, distruge
germenii în cazul a numeroase afecţiuni
• Mentă: pentru răceli şi dureri de cap
• Salvie: împotriva guturaiului şi amigdalitei;
are acţiune antiinflamatoare şi antimicrobiană
• Cimbru: împotriva bronşitei, a tusei convulsive;
are acţiune expectorantă şi antimicrobiană.

Cum se face corect inhalaţia?

Metoda clasică presupune turnarea apei
fierbinţi peste planta medicinală sau peste
câteva picături de ulei eteric. Se apleacă
apoi capul peste vasul cu apă fierbinte şi se
inhalează vaporii alternativ, pe gura şi pe nas.
Metoda este şi mai eficientă dacă vă aşezaţi un
prosop peste cap. Sunt două dezavantaje
ale acestei metode: ochii se pot irita
prin expunerea la vapori eterici
sau din neatenţie puteţi dărâma
vasul cu apă şi vă puteţi opări.
Puteţi folosi şi un inhalator
fix, disponibil în farmacii,
cu ajutorul căruia vaporii
sunt inhalaţi pe nas şi gură,
fără ca ochii să fie iritaţi.
Aceste dispozitive nu sunt
potrivite pentru inhalarea de
medicamente solide sau săruri,
care necesită inhalatoare electrice
care transformă soluţiile saline într-o ceaţă
fină, care este inhalată apoi pe gură.
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Consultul
cardiologic

- când trebuie să ne prezentăm la medic?
Un stil de viață sănătos poate reduce semnificativ riscul unui infarct:
alimentația sănătoasă, bogată în legume și fructe, activitatea fizică în
natură și cât mai puțin stres. Retineţi că fumatul este pericolul numărul 1
al vaselor de sânge.
Cât de sănătoasă este inima
dumneavoastră?

Faceți testul următor pentru a vă forma o
idee despre cât de sănătoasă este inima
dumneavoastră. Răspundeți cu DA sau NU.
• Sunt supus(ă) deseori la situații stresante
• Sunt supus(ă) deseori unor eforturi fizice
deosebite		
• Sunt fumător (fumătoare)		
• Sufăr de hipertensiune (în repaus >140/90 mm
Hg)		
• Sunt supraponderal (a) (BMI>25)		
• Am peste 40 de ani		
• Fac sport mai puțin de o dată pe
săptămână
• Beau zilnic mai mult de 1 pahar de vin
• Valoarea glicemică pe nemâncate este mare
(peste 100 mg/dl)		
• În familia mea (părinți, surori) există persoane
care au suferit infarcturi şi/sau accidente
vasculare.		
Ați răspuns DA la peste 5 întrebări? Atunci este
cazul să faceți mai mult pentru sănătatea inimii
dumneavoastră și să vă programați pentru
un consult cardiologic. Pentru descoperirea
eventualelor probleme cardiace, sunt necesare
controale medicale detaliate.

Controlul periodic este cea mai bună
măsură preventivă

Acordați atenție tensiunii arteriale, valorii
colesterolului și glicemiei. Verificaţi periodic
aceşti parametri.
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Acești trei factori, împreună cu greutatea
corporală, au o mare influență asupra inimii –
atunci când valorile sunt ridicate, riscul unei
boli cardio-vasculare creşte semnificativ.
• Tensiunea arterială: în cazul unui adult
sănătos, tensiunea arterială se situează în jurul
valorii de 120/80 mm Hg atunci când este în
repaus; pentru valori de 140/90 mm Hg și mai
mari, vorbim deja despre hipertensiune. Inima
trebuie să pompeze constant sânge în vase, în
ciuda hipertensiunii. Astfel, necesarul de oxigen
al inimii crește și se poate ajunge cu ușurință
la un deficit de oxigen, care conduce ulterior la
infarct.
• Colesterolul: o valoare prea mare a
colesterolului – pe lângă predispoziție și
lipsa mișcării – este determinată, în special,
de consumul mare de alimente grase. Un
nivel ridicat al colesterolului nu este însoțit
de simptome imediate, însă pe termen
lung, contribuie la creșterea riscului de
arterioscleroză.
• Glicemia: un nivel glicemic prea mare poate
afecta major vasele de sânge. Pentru evitarea
acestor probleme și a altor boli asociate
acestora, pacienții care suferă de diabet
trebuie să mențină un control strict și corect al
nivelului glicemic din sânge. Valoarea glicemiei
este considerată normală atunci când nu
depășește 100 mg/dl dimineața, pe stomacul
gol. Persoanele supraponderale se confruntă
cu un risc sporit de a dezvolta boli metabolice,
cum ar fi diabetul.
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Ce este boala
oaselor fragile?
Osteogeneza imperfectă, cunoscută şi sub denumirea de boala oaselor
fragile, înseamnă «formarea incompletă a oaselor» şi are ca trăsătură
principală tendinţa crescută la fracturile osoase. Uneori, copiii afectaţi
suferă fracturi chiar înainte de naştere.
Cauza bolii

Cauza acestei boli constă într-un defect genetic în
metabolismul colagenului. Colagenul reprezintă
elementul de bază pentru toate tipurile de
ţesuturi. Cei afectaţi nu produc suficient colagen.
Din cauza lipsei acestuia, oasele nu au suficientă
rezistenţă, se pot deforma şi se fracturează la
cea mai mică presiune.

Evoluţia bolii oaselor fragile

Unii pacienți care suferă de boala oaselor
fragile nu sunt conștienți de starea lor până
târziu, în anii maturității, în timp ce alții suferă
atât de multe fracturi în copilărie, încât nici nu
pot învăța să meargă. Deseori, fracturile devin
mai puțin frecvente după vârsta pubertății.
În timpul vindecării fracturilor osoase se
formează o cantitate exagerată de material osos,
într-un timp prea scurt, astfel că deformările
osoase în punctele de fractură sunt aproape
inevitabile. Aceste deformări pot restricționa
sever libertatea de mișcare a pacienților.

Simptome

Boala afectează și alte țesuturi care conțin țesut
conjunctiv în structura lor. Prin urmare, boala oaselor
fragile se poate extinde și la nivelul pielii, tendoanelor,
mușchilor, ligamentelor și altor tipuri de țesut.
O slăbiciune a țesutului conjunctiv poate fi
recunoscută și prin vergeturi sau varice.
Boala oaselor fragile se manifestă și prin
următoarele simptome: probleme respiratorii,
hematoame după lovituri ușoare, deformarea
membrelor, gâtului și a craniului, scolioză,
deformarea conică a corneei, laxitatea
musculaturii, hiperextensia articulațiilor,
statura mică și probleme de auz.
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Diferite forme de terapie a bolii oaselor
fragile

Întrucât simptomele bolii oaselor fragile
sunt foarte diferite, nu există recomandări
de tratament universal-valabile. Boala este
ereditară, se manifestă pe durata întregii vieţi,
iar în prezent nu poate fi vindecată.
Pentru prevenirea fracturilor se recomandă
medicamente utilizate pentru osteoporoză.

Alimentaţia şi mișcarea, ca parte a
tratamentului

O dietă echilibrată poate sprijini terapia bolii
oaselor fragile. Calciul, proteinele și vitamina
D sunt esențiale pentru regenerarea osoasă.
Pentru aportul optim al acestor nutrienți se
recomandă consumul de nuci, susan, semințe
de chia, vegetale cu frunze verzi, produse
lactate, peşte, ouă, ciuperci.
Antrenarea musculaturii este complementară
terapiei. Tipurile de mişcare recomandate
includ înotul, gimnastica, aquaboxing şi
exerciţiile izometrice în care muşchii sunt
tensionaţi şi eliberaţi în mod alternativ.
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Solidago

- splinuţa sau floarea boierească
O floare pentru sănătatea urinară

Nu numai că are flori galbene frumoase, dar
are şi puteri de vindecare: solidago este folosită
pentru proprietăţile diuretice şi ca alternativă
naturistă pentru tratamentul bolilor tractului
urinar. Este inconfundabilă datorită florii de
un galben strălucitor, uşor de observat chiar
şi de departe. Splinuţa (Solidago virgaurea) se
găseşte în flora din Europa, Africa de Nord şi
Asia de Vest, creşte pe păşuni cu sol sărac sau
în păduri deschise. Proprietăţile sale diuretice
au fost descoperite încă din secolul al XVII-lea,
când a început să fie folosită pentru tratarea
simptomelor infecţiilor tractului urinar.

Cauza infecţiilor vezicii urinare

Femeile sunt mai susceptibile în a suferi de
infecții ale vezicii urinare, deoarece uretra
lor este mai scurtă și mai aproape de anus.
Germenii din zona anală pot intră ușor în uretră,
de unde pot înainta spre vezică. Bărbații nu sunt
nici ei scutiți de probleme urinare. Printre cele
mai frecvente probleme se numără adenomul de
prostată (creșterea în dimensiune a prostatei).

Tratamentul infecţiilor urinare

În completarea tratamentului clasic cu
antibiotice recomandat de medic, în infecțiile
urinare sunt recomandate și plantele
medicinale, pentru efectele benenfice în
sănătatea urinară.
Splinuța este potrivită în completarea
tratamentelor infecțiilor urinare, deoarece
îmbunătățește fluxul sanguin renal și crește
cantitatea de urină eliminată. Se recomandă un
consum de trei litri de ceai în fiecare zi, pentru a
fi siguri că distrugeți agenții patogeni.
Se urmărește eliminarea apei, fără pierderea
sărurilor minerale din organism. Pentru
această procedură puteți utiliza și alte plante
medicinale cum ar fi frunzele de mesteacăn,
coada-calului sau urzica.

34

Solidago şi efectele sale terapeutice

În conformitate cu Farmacopeea Europeană,
sunt folosite „părțile aeriene culese în timpul
înfloririi și uscate”. În homeopatie sunt folosite
inflorescențele proaspăt culese. Principalele
ingrediente - flavonoide și saponine stimulează excreția de urină și toxine. Splinuța
are și proprietăți antiinflamatoare, antispastice
și analgezice. Aceste proprietăți se bazează
probabil pe glicozidele fenol pe care le conține.
Această plantă medicinală este folosită și în
cazul inflamației rinichilor (nefrită), în principal
sub formă de ceai sau picături.
Există studii care susțin că splinuța ar fi benefică
și în tratarea reumatismului, a bolilor venoase
sau bolilor cronice ale pielii. Oamenii de știință
sunt de părere că efectele imunostimulatoare
ale saponinelor ar putea juca un rol în acest
sens.

De reţinut

În cazul în care apa este reţinută în organism pe
fondul unor probleme cardiace sau renale, nu
se recomandă tratamentele cu splinuţă.
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Recunoașterea
apendicitei
- ce trebuie să știți?

Apendicita reprezintă inflamarea
apendicelui. Apendicele este un
tub cu terminație oarbă, conectat
la cecum. Are o formă vermiculară
și diametrul de aproximativ 1 cm.
Cauzele apendicitei

Ca urmare a îngustării în zona orificiului,
apendicele poate duce cu ușurință la o ocluzie
mecanică prin corpuri străine (de exemplu,
sâmburi de cireșe, fecale, cicatrici vechi).
Dar, chiar și prin inflamarea restului
intestinului, pe fondul unei amigdalite, a unei
gripe, rujeole sau scarlatine, bacteriile pot intra
în apendice prin sânge. Orificiul se obturează
prin inflamarea țesutului. Congestia secreției
rezultate și acumularea bacteriilor conduc
la o reacție violentă, deoarece apendicele nu
servește pentru digestie, ci este un organ de
apărare împotriva infecțiilor.

Cu ce se poate confunda apendicita?

Alte boli cu simptome similare sunt enterita,
colica biliară, boala Crohn și colica renală.
Disconfortul asemănător cu apendicita este
resimțit de femei în cazul inflamării trompelor
uterine, al unei sarcini peritoneale, al unui chist
ovarian instabil și al durerilor din timpul ovulației.
Prin urmare, în cazul femeilor este necesară
excluderea unei posibile boli ginecologice,
prin aplicarea unor controale adecvate. La
copii, apendicita se poate manifesta printr-o
inflamație a ganglionilor limfatici în abdomen,
sau chiar printr-o pneumonie diafragmatică.

Apendicita: semne și simptome

Există o evoluție “clasică” a apendicitei, însă
sunt posibile câteva variații, în special în rândul
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copiilor și a pacienților vârstnici. Simptomele
evoluează în 12 până la 24 de ore.
În primul rând, este resimțită o durere în zona
ombilicului sau mai sus. Durerea se mută apoi,
după câteva ore în abdomenul inferior, în partea
dreaptă. De asemenea, se observă că durerea în
timpul mersului se accentuează prin ridicarea
piciorului drept. Sunt posibile stări de greață
asociate frecvent cu vărsături.
Copiii se pot confrunta cu diaree, febră mare,
scăderea poftei de mâncare și deteriorarea
rapidă a stării lor generale.
La pacienții vârstnici, simptomele pot fi mai
puțin accentuate, însă mai rapide.
Testele de sânge indică și ele prezența unei
inflamații în organism.
Apendicita fără complicații poate fi tratată
printr-o intervenție chirurgicală.

Complicații ale apendicitei

Principala complicație a apendicitei constă
în perforaţie şi erupția secrețiilor purulente
din apendice în cavitatea abdominală liberă.
În momentul perforării, pacientul poate simți
ușurarea prin reducerea congestiei, dar
durerea crește rapid din nou. Prin răspândirea
bacteriilor în abdomen, viața pacientului este
pusă în pericol.
Dacă acuză simptome sugestive pentru
apendicită, persoana afectată trebuie să se
prezinte de urgenţă la medic sau într-un
serviciu medical de urgență.
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Medicamentele
pentru copii
Cei care au în grijă un copil bolnav trebuie să se înarmeze cu multă răbdare.
Administrarea de medicamente poate fi un proces anevoios. Cu cât copiii
sunt mai mici, cu atât pot fi mai neliniştiţi în timpul unei afecţiuni.
Cum să administrăm mai uşor
medicamente copiilor?

- Dacă bebeluşul este foarte agitat, înveliţi-l
într-o pătură şi legănaţi-l uşor înainte de
administrarea me-dicamentului.
- Mențineţi bebeluşul într-o poziţie similară
celei pentru hrănire – în niciun caz pe spate.
- În cazul bebeluşilor şi sugarilor, siropurile şi
picăturile pot fi administrate cu o pipetă de unică
folosinţă (fără ac!) sau cu ajutorul suzetelor cu
medicamente disponibile în farmacii.
- Înainte de a amesteca medicamentele în
mâncare, solicitaţi părerea farmacistului pentru
a vă asigura că nu există contraindicaţii.
- După administrarea medicamentului, daţi-i
celui mic o lingură de piure de fructe, de iaurt
sau băutura preferată pentru a trece mai uşor
peste gustul medicamentului.

Remediile adulţilor nu sunt întotdeauna
şi pentru copii

Uleiurile eterice sunt remedii valoroase pentru
diverse afecţiuni, însă pentru cei mici nu se
recomandă folosirea unora dintre ele (exemple:
uleiul esenţial de mentă sau de cimbru), iar
altele se recomandă doar după o anumită
vârstă. De aceea, discutaţi cu specialiştii
în sănătate înainte de utilizarea uleiurilor
aromatice la copii.
Dacă optaţi pentru tratamentul naturist la copii,
alegeţi formulele concepute special pentru ei.
Nu utilizaţi, într-o doză mai mică, un produs pe
care l-aţi folosit dumneavoastră. Doza nu este
singura diferenţă la administrarea plantelor la
adulţi şi la copii.
Există însă şi produse care se pot administra
atât adulţilor cât şi copiilor, dar acest lucru este
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precizat clar pe etichetă, cu dozele recomandate
pentru fiecare grupă de vârstă.

Dozarea medicamentelor pentru cei mici

Copiii mici au nevoie de medicamente în doze
exacte. În cazul în care dozarea sau timpul de
administrare nu este respectat, este posibil ca
medicamentul să nu își facă efectul sau chiar să
dăuneze copilului. De regulă, sugarii sunt mult
mai sensibili decât copiii mai mari.
Atenție! Dozarea nu crește întotdeauna odată
cu greutatea și cu vârsta. Părinții nu ar trebui
să schimbe niciodată dozajul fără acordul
medicului. Dacă cei mici suferă de un episod
de vărsături imediat după administrarea
medicamentului sau de diaree imediat după
introducerea supozitorului, medicamentul
poate fi administrat încă o dată. Dacă au
trecut peste 30 de minute de la administrarea
medicamentului, acesta a fost absorbit deja
de organism. Informați medicul pediatru, iar
acesta va decide dacă este necesară repetarea
administrării medicației.
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Pierderea stării
de conştienţă
Ce se întâmplă în corp atunci când dispar simțurile, când pământul de
fuge de sub picioare și mintea devine încețoșată? Stările de leșin sunt
întotdeauna periculoase, sau există situații în care pierderea conștienței
este o formă de protejare a creierului?
Cum se manifestă pierderea conştienţei?

Procesele psihice sunt încetinite până
când starea de conștienţă este
atât de limitată încât nu mai
este posibilă nici o percepție
a simțurilor, iar controlul
conștient asupra diferitelor
funcții ale corpului dispare:
astfel,
musculatura
se
relaxează – cel în cauză se
prăbușește. Uneori se pierde
și controlul asupra vezicii și a
scaunului.
Trebuie
făcută
deosebirea
între cazurile în care pacientul
s-a prăbușit și cele în care pierderea
conștienței a fost atât de scurtă, fără a fi afectate
toate nivelurile de percepție, permițând astfel
evitarea unei prăbușiri. Pierderea conștienței
însoțită de cădere apare în special în cazul
sincopelor, a convulsiilor generalizate, a
crizelor de hipoglicemie sau în creșterea
presiunii intracraniene.
Există și forme de pierdere a conștienței fără
căderi: printre acestea se numără atacurile
complex-focale, (unele forme de epilepsie), care
nu presupun o stare generalizată convulsivă, ci
o tulburare scurtă a cunoștinței, sau o scurtă
tulburare de irigare a creierului, printr-un
cheag de sânge, așa-numitul atac ischemic
tranzitoriu, care poate premerge o comoție
cerebrală.
După episoadele scurte de pierdere a
conștienței, cei afectați își aduc aminte că li s-a
făcut negru în fața ochilor și că au simțit o stare
de rău.
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În cazul episoadelor mai lungi de pierdere
a conștienței, funcțiile cerebrale se
întrerup pentru mai mult timp și
se instalează o amnezie, care,
în funcție de cauza pierderii
conștienței, poate dura câteva
zile.

Cum se poate acţiona
împotriva
pierderii
conştienţei?

Personal: atunci când simțiți
că urmează să leșinați, încercați
să aduceți corpul într-o poziție
din care o eventuală accidentare să
fie cât mai mică: așezați-vă pe podea
și ridicați picioarele pentru a permite o mai
bună irigare a creierului cu sânge și evitarea,
pe cât posibil, a stării de leșin. Povestiți-i
medicului dvs. despre momentul de pierdere
a conștienței, chiar dacă a fost unul scurt: ar
putea indica o tulburare cerebrală sau cardiacă,
sau chiar o instalare a diabetului sau a unei
tumori cerebrale!
La alte persoane: în cazul în care constatați că
o persoană și-a pierdut cunoștința, așezați-o
într-o poziție stabilă, verificând respirația și
pulsul. Anunțați serviciul medical de urgență,
deoarece în cazul pierderii conștienței este
întotdeauna necesară stabilirea cauzei. Echipa
medicală de urgență va aplica măsuri extinse
de prim-ajutor și îl va transporta pe cel în cauză
la spital, unde se va încerca stabilirea cauzei
pierderii conștienței.
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Dependența de
spray-uri nazale
Evitarea dezvoltării dependenței

Evitarea sprayurilor nazale sub orice formă,
de frica dezvoltării unei dependențe, nu este
rezonabilă. Dacă ați răcit puteți apela la un
spray nazal pentru decongestionarea imediată a
nasului, dar informați-vă despre administrarea
corectă a acestuia.
Rețineți următoarele aspecte dacă decideți să
folosiți un spray nazal:
• Nu folosiți sprayul nazal pentru o perioadă
mai lungă de șapte zile, maxim de 2-3 ori pe zi.
• Folosiți spray-uri nazale pentru copii, care
conțin doze mai mici de substanțe active
• Spălările nazale cu soluții saline pot ajuta
decongestionarea nasului, fără a usca mucoasa.
• Spray-urile nazale cu apă de mare izotonă pot
fi folosite fără probleme, de mai multe ori pe zi,
pe termen lung. Acestea umezesc mucoasa și
previn uscarea acesteia.
• În poziția culcat sau șezut, mucoasa nazală
este mai predispusă congestionării. Uneori
ajută simplă ridicare în picioare pentru a elibera
respirația.
• Aerul uscat din încăperi poate fi una din
cauzele congestionării mucoasei.
• O plimbare în aer liber poate avea efecte
benefice asupra respirației.

Desfundați nasul cu tablete!

• Tabletele pentru răceală care
conțin pseudoefedrină și
un antiinflamator (de
exemplu: ibuprofen)
prezintă avantajul
de a ameliora
atât congestia
nazală cât și
durerea
și
febra.
Aceste combinații pentru
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răceală desfundă nasul din interior, fără a
afecta mucoasa nazală, previn dezvoltarea
dependenței de spray-uri nazale și tratează
eficient și alte simptome ale răcelii: febră,
frison, durere de cap, durere în gât, dureri
sinusale, dureri musculare.

Cum depășiți dependența?

Depășirea dependenței de sprayuri nazale
decongestionante este dificilă, însă nu este
imposibilă. Trebuie să suportați câteva zile
senzația de nas înfundat și respirația dificilă.
Iată câteva recomandări utile pentru depășirea
dependenței de spray-uri nazale:
• Dezvățarea unei singure nări: încercați
mai întâi să renunțați la folosirea sprayului
nazal într-o singură nară. După câteva zile,
veți observa că puteți respira fără folosirea
sprayului, moment în care puteți renunța la
folosirea sprayului și în cealaltă nară.
• Reducerea dozei: alegeți un produs pentru
copii sau bebeluși, fără a crește numărul de
folosiri de-a lungul unei zile. Ulterior puteți
înlocui sprayul pentru copii cu o soluție salină,
ajungând ca în final sprayul cu apă marină să
fie suficient.
• Umidificarea nasului: spray-urile cu apă
marină, cremele nazale care conțin substanță
activă dexpantenol mențin umiditatea nasului și
ajută la regenerarea mucoasei nazale.
• Tablete cu pseudoefedrină: folosirea
tabletelor de pseudoefedrină ar putea fi de
folos în tratarea dependenței de spray nazal.
Pseudoefedrina are un efect decongestionant,
fără însă a acționa direct asupra mucoasei
nazale, așadar fără a provoca uscarea acesteia.
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Cum
putem preveni
bolile civilizaţiei?
În trecut, omul era obligat de împrejurări să petreacă mult timp mergând
pe jos sau alergând. Viaţa modernă de azi, cu diversele mijloace de
transport pe care ni le oferă, ne împiedică să facem mişcare în mod
regulat, în condiţiile în care mişcarea este vitală pentru sănătate şi pentru
prevenirea bolilor civilizaţiei.
De ce este sportul atât de sănătos?

Alimentarea tuturor celulelor organismului cu
oxigen şi glucoză trebuie asigurată constant.
Prin efortul fizic, organismul consumă energie
pe lângă necesarul său de bază, stimulând
astfel sistemul circulator şi determinând
inima sa pompeze mai mult sânge în sistemul
circulator, într-o anumită unitate de timp.

Începeţi treptat

Începătorilor, persoanelor care au suferit de
anumite afecţiuni în trecut sau care prezintă
factori de risc (supraponderali, diabet,
sedentarism, hipertensiune, fumătorii, celor
cu grad ridicat al lipidelor în sânge) li se
recomandă o vizită medicală înainte de a începe
orice activitate sportivă. Antrenamentul trebuie
să înceapă moderat, iar intensitatea trebuie să
crească treptat.

Alimentaţie şi hidratare

După sport, sunt foarte importante hidratarea
şi înlocuirea mineralelor eliminate prin
transpiraţie. Alimentaţia trebuie să fie slabă în
grasimi, bogată în carbohidraţi şi fibre vegetale.
Nu trebuie să renunţaţi la mişcare odată cu
înaintarea în vârstă. Este important, însă, să
adaptaţi tipul mişcării la vârstă şi să variaţi tipul
antrenamentelor (anduranţă, forţă, mobilitate,
coordonare).
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Planificarea pauzelor

După şedinţele de sport, în organism se
instalează o senzaţie placută de oboseală.
Pentru a permite organismului să se refacă,
asiguraţi-vă că respectaţi orele de somn şi de
regenerare. În special, după un antrenament
intens, nu uitaţi de exerciţiile pentru relaxarea
musculaturii. Dacă suferiţi de o răceală, de
gripă, aveţi o stare febrilă sau suferiţi de o
afecţiune acută, luaţi o pauză de la exerciţiile
fizice. Reluaţi efortul fizic prin câteva unităţi
scurte de antrenament şi creşteţi intensitatea
treptat. Ca să evitaţi accidentările, orice
activitate fizică trebuie precedată de încălzire,
prin pregătirea musculaturii şi a sistemului
circulator, pentru a face faţă solicitării efortului
fizic care urmează.
Dacă în ciuda tuturor pregătirilor, suferiţi o
accidentare, respectaţi timpul necesar pentru
vindecare. Nu continuaţi antrenamentul în
cazul în care încă mai resimţiţi dureri. Solicitaţi
părerea medicului.

Mişcare zi de zi

Mişcarea regulată creşte speranţa de viaţă,
scade riscul apariţiei cancerului, întăreşte
sistemul circulator şi previne bolile aparatului
locomotor, cum ar fi osteoporoza. Sportul ne
conferă o stare de bună dispoziţie şi este benefic
inclusiv pentru neuroni.
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Răceala
şi sportul
- ce trebuie să ştim?

Este indicată activitatea fizică
în timpul unei răceli? Opiniile
diferă în această privință. Unii
sunt de părere că sportul ajută
la combaterea răcelilor, în timp
ce alții avertizează cu privire la
riscurile pe care sportul le poate
reprezenta pentru sănătate în
timpul unei răceli, cum ar fi
inflamația mușchiului cardiac.
Vă explicăm mai jos care sunt
aspectele pe care ar trebui să le
rețineți în acest sens.
Sport în cazul unei răceli uşoare

În general, este valabilă următoarea regulă:
atunci când suntem răciți ar trebui să ne
protejăm. Cu toate acestea, o răceală inofensivă
fără febră, tuse sau dureri în gât nu reprezintă,
inițial, niciun impediment pentru a face sport.
Cei care decid să facă sport în ciuda răcelii ar
trebui să evite exercițiile de intensitate mare. De
asemenea, se recomandă un consult medical
pentru a stabili în ce măsură aveți de-a face cu
o infecție. Dacă vă simțiți obosit, ar fi mai bine
să vă ascultați organismul și să luați o pauză de
câteva zile.

Sportul poate fi dăunător?

Atunci când răceala este mai mult decât o
simplă rinită, sportul ar trebui evitat și înlocuit
cu repausul la pat. Sistemul imunitar trebuie
deja să facă față bolii, iar în această situație
sportul ar reprezenta doar un stres suplimentar
pentru organism, care ar putea copleși sistemul
imunitar și pe cel cardio-vascular.
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Riscurile sportului în timpul răcelii

Cei care decid să facă sport în ciuda unei
infecții bacteriene sau virale, însoțite de febră,
își riscă suplimentar sănătatea. Prin sport,
virusul sau bacteriile ajung să se răspândească
în organism și să afecteze și organele din jur,
unde pot declanșa inflamații.
Chiar dacă suferiți doar de o formă ușoară
de răceală, este important să nu exagerați cu
sportul. Prea mult efort devine rapid o povară
pentru sistemul imunitar și poate duce la
complicații, cum ar fi bronșita, angina sau
pneumonia.

Ce sporturi sunt recomandate în timpul
unei răceli?

Se recomandă evitarea sălilor de fitness în
timpul unei răceli, în primul rând pentru a evita
răspândirea virușilor. Puteți încerca, în schimb,
o plimbare alertă în aer liber sau o alergare
ușoară.
Plimbarea în aer curat, în special în zilele
însorite, va stimula producția de vitamine și
hormoni din organism și va accelera refacerea.
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Criza vârstei
mijlocii
Problemele care apar după ce
împlinești 40 de ani

Problema este, de fapt, pe fond psihic. Multe
persoane devin conștiente în jurul acestei
vârste că au trecut definitiv în cea de-a doua
decadă a vieții. Urmarea constă într-o privire
tot mai critică asupra propriei persoane. În
același timp, sarcinile cresc în jurul acestei
vârste. La angajamentul profesional se adaugă
grijile pe care le presupune creșterea copiilor
şi preocuparea privind propriii părinți. Apar
diferite probleme de sănătate, unele chiar
severe.

Cum să rămâi în formă?

Aniversarea de 40 de ani nu ar trebui să
constituie o sursă de griji. Cu toate acestea,
sistemul imunitar începe să scadă, articulațiile
devin mai rigide și musculatura îşi pierde din
tonus. Sarcinile de peste zi devin mai greu de
îndeplinit.
Sfatul specialiștilor este următorul: cei care simt
că se află în fața unei crize a vârstei de mijloc
trebuie să o abordeze în mod constructiv. Criza
nu înseamnă în mod obligatoriu o transformare
negativă. Multe persoane găsesc acum puterea
necesară pentru a face schimbările pe care le
doreau, dar le amânau
de mult timp.

Aşadar, distracția trece pe locul doi...

Deloc. Cine spune că sănătatea nu poate fi
distractivă? Bineînțeles că alergatul în ploaie
și vânt poate părea greu de conceput pentru
unii. Însă aerul proaspăt de dimineață ne dă
mai multă poftă de viață. În ceea ce privește
alimentația, hrana sănătoasă înseamnă, de
fapt, o varietate mai mare: salate proaspete,
sosuri delicioase, fripturi suculente și un pahar
de vin bun.

Recomandări pentru persoanele
sedentare

Ajungeți departe cu pași mici. Nu are rost să vă
faceți abonament la sală, dacă nu simțiți nicio
atracție pentru o astfel de activitate. Începeți cu
pași mici: urcați pe scări, în loc să luați liftul.
Înlocuiți băuturile alcoolice cu cele fără alcool
și încercați să renunțați din când în când la
preparatele cu carne sau mezeluri.

Ce putem face în plus?

Încercați să vă ascultați vocea interioară, să
respectați controalele medicale preventive, să
vă acordați mai multă atenție. Pentru femeile
peste 40 de ani, măsurile preventive împotriva
cancerului mamar sunt foarte importante.
După vârsta de 45 de ani, bărbații ar trebui să se
prezinte regulat la controalele de prostată. De
asemenea, diagnosticarea timpurie a cancerului
de colon este importantă după vârsta de 50 de
ani atât pentru bărbați, cât și femei.

Schimbări pentru propria sănătate

De 2-3 ori pe săptămână, alergați înaintea
programului de muncă. Stabiliți întâlniri cu
un prieten la alergare, pentru a fi siguri că
nu găsiți nicio scuză să nu vă prezentați. În
timpul săptămânii, acordați atenție alimentației
sănătoase, consumați mai multe legume
și fructe în stare crudă, bogate în vitamine,
minerale și fibre vegetale. Sfârșitul de
săptămână trebuie dedicat relaxării – gătiți ceva
delicios, dar sănătos, și plecați în drumeții sau
faceţi plimbări lungi în natură.
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Keratoza actinică
- etapa preliminară a cancerului de piele

Chiar dacă semnalele de alarmă cu privire la evitarea expunerii pielii la
soare ar fi trebuit să ajungă deja la toata lumea, multe persoane aleg să
le ignore. Unul din efectele ignorării acestor recomandări este keratoza
actinică, o etapă preliminară a cancerului de piele.
Modificările pielii

Pentru multe persoane, cancerul de piele este
legat direct de periculosul melanom malign.
Însă peste 95% din modificările canceroase ale
pielii sunt de altă natură: mult mai frecvente
sunt tumorile superficiale, cum ar fi carcinomul
celular bazal şi spinaliomul.
Foarte răspândit, însă puţin cunoscut este
predecesorul spinaliomului, respectiv keratoza
actinică.

Simptome deseori ignorate

În cazul keratozei actinice, avem de-a face cu
o modificare a celulelor pielii, provocată de
razele ultraviolete. Chiar daca keratoza actinică
este o etapă preliminară a cancerului de piele,
simptomele ei sunt deseori trecute cu vederea.
Atunci când rămâne netratată, keratoza actinică
se dezvoltă în aşa-numitul cancer alb de piele.
Debutul se remarcă prin porţiuni roşii clar
delimitate, cu uşoară descuamare. Aceste
formaţiuni continuă să se dezvolte în papule
alb-maroni, în special pe zonele neprotejate de
soare: urechi, pielea capului, buza inferioară şi
palme.
Procesul de distrugere se produce aproape
neobservat. Deseori, trec chiar şi 10-20 de
ani înainte ca keratoza actinică să se dezvolte
în modificările descrise şi să fie observate.
Pielea se simte aspră. În plus, simptomele
sunt confundate deseori cu pigmentarea
specifică pielii persoanelor în vârstă.

Grupe de risc

Frecvenţa acestor afecţiuni este sporită
în cazul persoanelor cu ten alb şi
vârsta de peste 50 de ani. Chiar dacă
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keratoza actinică este mai frecventă în rândul
persoanelor de peste 50 de ani, ea poate fi
diagnosticată şi în cazul persoanelor mai tinere.
Riscul este mai mare în rândul celor care petrec
foarte mult timp în soare, de aceea protecţia
solară ar trebui luată foarte în serios, în special
în timpul activităţilor de vacanţă petrecute în
aer liber.

Tratament

În cazul unui diagnostic timpuriu, keratoza
actinică şi carcinomul celular bazal pot fi
tratate cu succes. În terapia keratozei actinice,
în prezent predomină intervenţiile chirugicale.
Mai nou, tratamentul medicamentos constă
în aplicarea unui gel care conţine diclofenac
şi acid hialuronic. Gelul poate fi aplicat foarte
simplu de pacienţi, iar rezultatele par să fie
foarte eficiente fără să afecteze calitatea vieţii
pacienţilor. Gelul are şi un efect antiinflamator,
astfel că sunt excluse durerile şi formarea de
ţesut cicatrizat.
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Hemoroizii

- îngrijirea corporală şi alimentaţia
În mod normal, hemoroizii nu sunt percepuţi decât atunci când se
inflamează şi când se manifestă prin mâncărime, senzaţie de arsură,
dureri sau sângerări. În prezent, există numeroase metode pentru alinarea
durerilor provocate de hemoroizi. În orice caz, se recomandă consultarea
medicului de familie, pentru a exclude eventuale afecţiuni mai grave în
zona rectală.
Îmbrăcămintea

Lenjeria intimă trebuie să permită pielii să
respire şi să preia umiditatea. Optaţi pentru
lenjerie realizată 100% din bumbac. Fibrele
sintetice nu permit pielii să respire şi conduc la
acumularea de umiditate, fapt ce poate afecta
suplimentar zona anală. Atenţie şi la detergenţii
pe care îi folosiţi pentru spălarea hainelor –
anumite substanţe pot declanşa alergii.

Sfatul farmacistului

Medicamentele pot calma durerile provocate
de hemoroizii dilataţi, prin reducerea lor.
Hemoroizii de gradul I pot fi trataţi eficient cu
substanţe active care au efect de anestezie
locală, dezinfectant şi antiinflamator. Acestea
sunt disponibile în farmacii sub forma de
unguente, supozitoare sau ca adaosuri pentru
baie.
De asemenea, sunt disponibile şi medicamente
pe bază de plante însă este de reţinut că acestea
acţionează mai puţin rapid decat medicamentele
chimice:
• Extract de castane (sub formă de tablete) –
proprietăţi antiinflamatoare.
• Arnica şi muşeţel – efect inhibitor impotriva
infecţiilor, disponibile ca adaosuri pentru băi.
• Extractul de hamamelis (nucul vrajitoarei) are
un efect astringent, calmează mâncărimea şi
acţionează ca un inhibator împotriva infecţiilor.

Recomandări privind alimentaţia

• Alimentaţia bogată în fibre vegetale poate
preveni dilatarea hemoroizilor.
• Serviţi mesele în linişte şi hidrataţi-vă
suficient, respectiv cu minimum 2 litri de lichide
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zilnic. Optaţi pentru apă plată, ceaiuri de plante
medicinale şi de fructe.
Iată câteva sfaturi pentru alegerea corecta a
alimentelor:
• Pâine din făină integrală, müsli
• Fructe, legume
• Salată de crudităţi
• Produse lactate, iaurt, brânză
• 2–3 linguri de tărâţe amestecate cu iaurt sau suc/zi
Se
recomandă
reducerea
consumului
următoarelor alimente:
• Pâine albă, ciocolată
• Produse de patiserie, băuturi dulci
• Alimente care vă balonează, cum ar fi varza
sau ceapa
• Preparatele foarte condimentate
• Grăsime, carne în cantităţi mari
• Alcool şi tutun

Mişcare

Plimbările în natură, înotul, gimnastica,
mersul pe bicicleta − toate acestea vă pot
ajuta la calmarea durerilor hemoroidale.
Renunţaţi la ascensor şi urcaţi treptele pe jos.
De asemenea, exerciţiile pentru musculatura
planşeului pelvian sunt foarte indicate împotriva
hemoroizilor.
Evitaţi practicarea următoarelor tipuri de sport
dacă suferiţi de hemoroizi dilataţi:
• Tenis, jogging
• Aerobic
• Antrenament de forţă
• Ridicarea de greutăţi
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Fructe şi legume
benefice pentru
sănătatea ochilor
Tulburările de vedere

Problemele de vedere au cauze foarte diferite.
Legumele şi fructele par să influenţeze pozitiv
unele dintre aceste boli. Cea mai frecventă
cauză de orbire este degenerarea maculară
(AMD) – condiţionată semnificativ de vârstă,
urmată de glaucom şi de modificări oculare
datorate diabetului zaharat (retinopatie
diabetică) şi cataractă.
Mai ales persoanele în vârstă sunt afectate de
probleme de vedere, fapt care atrage după sine
o scădere semnificativă a calităţii vieţii: multe
dintre persoanele în vârstă care suferă de
probleme de vedere se descurcă în proximitatea
mediului cu care sunt obişnuite, însă îşi pierd
treptat capacitatea de a citi, de a conduce
vehicule, şi au dificultăţi în recunoaşterea
fizionomiilor.

Nutrienţi pentru vedere puternică

La controale oftalmologice regulate, în special
pe fondul unor factori de risc cunoscuţi şi
condiţii preexistente, se pot descoperi din
timp modificările oculare şi progresul
lor poate fi încetinit. În ce măsură este
benefic aportul regulat de fructe şi
legume, nu este încă foarte clar, dar cel
mai probabil, acest beneficiu există cel
puţin pentru unele dintre bolile oculare.
Influenţa pozitivă a consumului de
fructe şi legume împotriva degenerării
maculare este considerată o certitudine
în lumea medicală.
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Numeroase studii au demonstrat că substanţele
carotenoide, în special luteina şi zeaxantina, dar
şi vitamina A protejează macula, zona cu cea
mai clară viziune a retinei. Aceste substanţe se
găsesc, în principal, în legume cu frunze verzi,
cum ar fi guliile, spanacul, dar şi morcovii.
În plus, există şi alţi antioxidanţi, cum ar fi
vitaminele C şi E şi zincul, care reduc riscul de
a dezvolta degenerescenţa maculară. Aportul
regulat de fructe şi legume are efecte benefice
şi împotriva opacizării cristalinului (cataracta).
Pe lângă produsele alimentare deja amintite,
se recomandă şi fructe citrice, uleiuri vegetale
presate la rece, nuci, cereale integrale, carnea
de pasăre ecologică şi produsele lactate bio.
Cercetătorii nu au căzut încă de acord cu
privire la efectele suplimentelor de vitamine
şi minerale. Pe baza cunoştinţelor actuale,
consumul de fructe şi legume nu pare să aibă
nicio influenţă pozitivă împotriva apariţiei
glaucomului.
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Kaki

- sănătatea din fructul exotic
Fructele kaki, cunoscute şi sub denumirea de prune chinezeşti, au o
culoare portocalie, sunt de forma tomatelor şi sunt originare din Asia.
Sunt prezente în supermarket-urile noastre, în principal în sezonul rece
(octombrie-decembrie). Fructele kaki sunt perfecte iarna, ca o gustare
sănătoasă.
Conţin numeroase substanţe valoroase şi sunt
recomandate, în special, datorită conţinutului
ridicat de vitamina A.

Kaki: ingrediente sanatoase

Gustul fructului copt de kaki este minunat de
dulce şi aminteşte de o combinaţie de caise
şi roşii. Fructele necoapte au un gust mai
degrabă astringent, datorită faptului că ele au
un conţinut ridicat de taninuri. Cu cât mai copt
este fructul, cu atât conţinutul de taninuri este
mai mic.
Pe lângă taninuri, există şi alte substanţe
în aceste fructe exotice. Fructele Kaki sunt
considerate sănătoase, mai ales datorită
numeroaselor vitamine din compoziţie (în
special, vitamina C şi A). Vitamina A este
importantă, în principal, pentru ochii noştri,
dar şi pentru pielea sănătoasă şi ţesuturile
mucoaselor.

Conţinutul caloric al fructelor kaki

Fructele kaki au un conţinut mediu de calorii,
comparativ cu alte fructe. 100 de grame de fruct
au 71 de calorii, astfel că un fruct întreg ajunge
la aproximativ 107 de calorii.
Iată câteva alte fructe exotice pe care le
consumăm cu preponderenţă iarna, precum
şi conţinutul caloric al acestora aferent unei
greutăţi de 100 grame: kiwi (50 kcal), portocale
(47 kcal), mandarine (50 kcal), pomelo (25 până
la 50 kcal).
Fructele kaki sunt formate în procent de 80%
din apă şi conţin şi o valoare relativ mare de
carbohidraţi (16 gr.). De asemenea, kaki conţine
aproximativ două, până la trei procente de fibre
vegetale, esenţiale pentru o digestie bună.
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Efecte asupra sănătăţii

În regiunea asiatică de unde sunt originare
fructele kaki, li se atribuie diverse puteri
vindecătoare:
• Spre exemplu, pentru ameliorarea
simptomelor în tratarea diareii.
• În plus, se pare că sucul de fructe necoapte
are un efect pozitiv asupra tensiunii arteriale.
• Tulpina fructelor uşurează tusea.
Până în prezent, aceste efecte nu au putut fi
încă demonstrate ştiinţific.
Ceea ce este sigur este că vitamina C pe care o
conţine este benefică pentru sistemul imunitar,
iar ochii noştri beneficiază de conţinutul ridicat
de vitamina A. Sunt bogate în fibre vegetale şi
sunt benefice pentru digestie.
Fructele kaki sunt, de asemenea, recomandate
în special pentru sportivi, deoarece conţin mult
zahăr. În acest fel, stocul de glucoză poate
fi restabilit imediat după antrenament prin
consumul de kaki.

5 lucruri despre kaki

• Kaki sunt cunoscute şi sub denumirea de
prune chinezeşti
• Kaki sunt bogate în vitamina A şi sunt benefice
pentru piele şi ochi
• Un fruct kaki conţine aproximativ 107 calorii
• Kaki sunt bogate în fibre vegetale şi sunt
benefice pentru digestie
• Fructele necoapte conţin taninuri şi au un gust
astringent
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Enzime împotriva
traumatismelor și
a artrozei
«Cei care fac sport se bucură mai mult de viață!» – acest motto este urmat
de milioane de oameni, în mod regulat. Însă, practicarea sportului este
însoțită și de riscul de accidentare: cele mai frecvente sunt leziunile sportive
ușoare, cum ar fi hematoamele, întinderile musculare sau entorsele.
Folosirea enzimelor împotriva
traumatismelor

Aproape toate leziunile sportive debutează
printr-o inflamație, iar enzimele sunt folosite în
completarea măsurilor obișnuite, precum:
• respectarea unei perioade de pauză,
imobilizarea zonei rănite;
• aplicarea de gheață pe zona vătămată pentru
reducerea inflamației;
• compresie, adică bandaj de sprijin pentru
partea rănită;
• poziționarea mai sus a părții rănite pentru a
reduce inflamația.
Iată cum acționează enzimele împotriva
leziunilor sportive:
• Simptomele inflamației cum ar fi umflarea și
durerea se mențin.
• Vindecarea leziunilor sportive este accelerată
de enzime. Astfel, atletul poate reveni în teren
mai repede.
• În cazul leziunilor acute, așa-numita terapie
de șoc s-a dovedit a fi de succes. Aceasta constă
în administrarea unei cantități mari de enzime
pentru a obține un efect imediat.
Numeroși sportivi, cum ar fi boxerii și jucătorii
de hochei pe gheață, urmează tratamente cu
enzime înainte de competiții, în mod preventiv.
Astfel, în cazul în care sportivii suferă o leziune,
aceștia dispun deja de o cantitate mare de enzime
în organism, vindecarea se produce mult mai
repede, iar inflamația este mai puțin accentuată.
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De asemenea, enzimele au puterea de a preveni
durerile musculare.
Folosirea enzimelor în tratamentul osteoartritei
Durerea specifică osteoartritei este limitată
inițial la mișcare sau exercițiu. Mai târziu, însă,
durerile apar și în repaus.
Preparatele combinate de enzime și-au dovedit
eficiența în tratamentul osteoartritei activate,
deoarece enzimele intervin în diferite puncte ale
procesului de îmbolnăvire: se obțin o scădere a
inflamării și o ameliorare a fluidității sângelui.
Inflamația articulației nu poate fi inhibată, însă
evoluția este accelerată, iar vindecarea este mai
rapidă.
Rezultatul constă într-o scădere a durerii și
rigidității, precum și într-o îmbunătățire a
mobilității articulației bolnave.

Enzimele în reumatismul abarticular

Reumatismul de țesut moale (reumatismul
abarticular) nu afectează membrana sinovială,
cartilajul și oasele, ci țesuturile moi care
înconjoară articulația, cum ar fi mușchii,
ligamentele, tendoanele și bursa sinovială.
Printre cauzele reumatismului țesutului
moale se numără suprasolicitarea, solicitarea
unilaterală și postura incorectă.
Cele mai întâlnite forme de reumatism
abarticular sunt: epicondilita, “cotul de tenis”
şi tendinita. Combinațiile enzimatice conduc
la o scădere semnificativă a simptomelor și a
procesului inflamator, chiar şi în acest tip de
patologie.
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Qigong
Originile Qigong

Multe dintre exercițiile benefice pentru
sănătate, ale căror origini se regăsesc
în daoism și budism, au fost păstrate
secrete vreme îndelungată, fiind
practicate numai în mănăstiri. În
prezent, pe străzile din China pot fi
observate numeroase persoane care,
zi de zi, practică exerciții Qigong,
menținându-și astfel sănătatea și
condiția fizică. Chiar dacă deprinderea
practicilor Qi este încă relativ restrânsă
in Europa, datorită efectelor pozitive
asupra sănătății, această metodă se
bucură de tot mai mulți practicanți.

Qi - energia universală a vieţii

Alături de acupunctură, Qigong face parte din
medicina tradițională chineză. Ambele metode
se bazează pe fluxul de energie și urmăresc
armonizarea energiilor din organism. “Qi”
joacă un rol central în exercițiile Qigong. “Qi”
este energia universală a vieții, prezentă atât în
natură, cât și în organismul nostru, și pe care o
putem folos în mod pozitiv în avantajul nostru.
Qigong presupune atât mișcări energice, cât
și exerciții mai liniștite, a căror deprindere
necesită intuiție și răbdare.

Exerciţii pentru sănătate

Qigong îi atrage pe toți cei care sunt în căutarea
unui echilibru în viața de zi cu zi. Qigong permite
acumularea concentrată a forțelor și activarea
energiilor. Multe dintre exercițiile practicate
de Quigong se pretează ca prevenție generală.
Altele, însă, sunt adresate în mod specific
anumitor regiuni ale corpului. Umărul, spatelu
sau ceafa tensionată, toate acestea pot fi
relaxate prin exercițiile Qigong. Această tehnică
chinezească este ideală pentru persoanele cu
muncă de birou sau pentru cele afectate de
stres.
În general, Qigong este practicat în grupe
de exerciții, în care sunt deprinse mișcările
și metodele de respirație, este antrenată
capacitatea de atenție și postură.
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Această metodă unitară de tratament întărește
musculatura, stimulează mobilitatea, are efecte
benefice asupra inimii și a sistemului circulator.
Exercițiile Qigong au un efect relaxant asupra
nervilor, iar în timp, practicanții vor observa
o creștere a gradului de conștientizare și a
responsabilității proprii.

Qigong în scop terapeutic

Formele de Qigong pot fi folosite ca măsură
însoțitoare a altor terapii. Funcțiile organelor
sunt astfel întărite, blocajele energetice sunt
destrămate. În cazul afecțiunilor cronice,
cum ar fi migrenele, durerile permanente
de spate, alergii sau astm, această tehnică
poate fi folosită cu succes. Pentru astfel de
cazuri, se recomandă ședințele individuale cu
un instructor calificat. În general, exercițiile
Qigong nu sunt solicitante pentru organism și
pot fi practicate cu succes indiferent de vârstă,
timp de 15 minute pe zi.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Un tărâm
de poveste,
Târgu Neamț
Vremea ne invită la descoperiri sau încă ne mai trimite cu gândul la căldură
de acasă? Indiferent cum arată lucrurile, ceva este cert: pornim la drum cu
Alphega şi vă invităm într-un tărâm de poveste. Preluând una din vorbele
memorabile ale filozofului Petre Ţuțea, aici ar fi pustiu fără mănăstiri. Noi
completăm cu o cetate medievală şi cu un loc desprins din amintirile lui
Creangă. Vă propunem, aşadar, o excursie de familie, în pitorescul Târg al
Neamțului, cu dedicație pentru doamne.
Urcând dinspre Piatra Neamț, spre Târgu
Neamț, peisajul se schimbă puțin câte puțin,
decorul fiind îmbogățit cu dealuri înalte şi
împădurite, fânețe dese şi, cu cât ne apropiem
de Mănăstirea Văratec, de căsuțe joase, din
lemn, împodobite cu flori multicolore. Acestea
sunt chiliile măicuțelor. Mănăstirea Văratec îşi
are originea în eforturile şi dedicarea Maicii
Olimpiada, ctitorița mănăstirii, care ridica
aici o bisericuţă şi câteva chilii pentru maici,
între anii 1781-1785. Mai târziu, mănăstirea
este îmbogațită prin donațiile doamnei Elenco
Paladi, maicii Elisabeta Balş şi ale maicii Safta
Brâncoveanu, iar în anul 1839, domnitorul
Moldovei, Mihail Sturza, decide ca Mănăstirea
Văratec să fie independentă de celelalte
lăcaşuri din zonă. Aici îşi are locul de veci
Veronica Micle, care a şi trăit într-una dintre
chilii în ultimul an al vieții. Mănăstirea a fost
un loc preferat pentru liniştirea sufletului unor
mari intelectuali şi scriitori români, precum
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ștefana Velisar
Teodoreanu, Valeria Sadoveanu şi Cornelia
Pillat. Astăzi, aşezământul numără aproximativ
400 de călugărițe şi trei biserici ridicate între
1808 şi 1847: cea mai veche este Biserica
“Adormirea Maicii Domnului”, urmând Biserica
“Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, în apropierea
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sa aflându-se şi mormântul Veronicăi Micle,
şi Biserica “Schimbarea la Față”. Mănăstirea
deține şi un important patrimoniu spiritual
format din obiecte bisericeşti datând din secolul
al XV-lea, expuse în muzeul din incinta sa.
Ceva mai la nord, la aproximativ 9 kilometri
de Târgu Neamț, se află Mănăstirea Agapia,
amplasată într-un peisaj splendid, pe malul
pârâului al cărui nume îl poartă, la capătul unui
drum ce traversează satul Agapia. Ansamblul
este protejat din toate direcțiile de munți şi
dealuri înalte, însă, îndată ce ați intrat în incintă,
se descoperă ochiului şi sufletului deschis la
cunoaştere. Mănăstirea are o istorie încărcată,
începând încă din anii 1641-1643, când este
construită, aici slujind, inițial, călugări, apoi, din
1803, devenind mănăstire de maici şi găzduind
o şcoală pentru călugărițe. Mănăstirea este
incendiată şi devastată de turci în anul 1821,
după care va fi reconstruită şi extinsă în mai
multe rânduri. Lucrările sunt încununate, în
perioada 1858-1861, cu pictura murală a Bisericii
„Sfinții Voievozi” de către celebrul pictor român,
Nicolae Grigorescu. Astăzi, după alte incendii,
cutremure, restaurări, consolidări şi extinderi,
Mănăstirea găzduieşte aproximativ 300-400 de
călugărițe şi cuprinde atât chilii, biserici şi alte

construcții, cât şi un muzeu:
Casa memorială „Alexandru
Vlahuță”, deschis în chilia în
care locuia scriitorul când
venea în vizită la mănăstire,
ce datează din 1885.
Întregul ansablu este inclus
pe Lista Monumentelor
Istorice. Iată şi ce scria
Alexandu Vlahuță, admirând
mănăstirea:
„Mânăstirea Agapia e vârâtă-n
munți, pitită-ntr-un ungher de
văi, așa că n-o vezi decât când
intri-n ea.” „Îngrădită de toate
părțile de încăperile albe, curate,
tăcute ale mânăstirii. Din mijlocul
curții se-nalță strălucitoare biserica
cea mare, zugrăvită pe dinlăuntru de
maestrul nostru Grigorescu.”( „În munții
Neamțului” din volumul România pitorească,
1901).
Odată ajunşi în Târgu Neamț, mergeți să vizitați
Cetatea Neamțului. Este una dintre puținele
cetăți medievale ale Moldovei, rămase astăzi
în picioare, fapt datorat atât poziționării sale
strategice, cât şi restaurării impecabile. Cetatea
este, de asemenea, o atracție turistică unică în
intreaga zonă, fiind ridicată în timpul domniei
lui Petru Muşat (1374-1391), aproape de vârful
cel mai înalt al Culmii Pleşului, la marginea
actualului oraş Târgu Neamț. Edificiul ne duce
cu gândul la acte de vitejie, cavaleri, domnițe
şi capcane surpriză, încă de când urcăm aleea
ce duce spre cetate şi o descoperim, falnică,
la capătul unui pod suspendat pe 11 piloni de
piatră, ridicat în timpul domnitorului Ştefan cel
Mare (1457-1504), pentru a face față valurilor
de năvăliri şi asedii ale turcilor. Cetatea,
învăluită în mistere şi legende, cunoaşte mai
multe etape de decădere şi reconstrucție,
pentru a-şi deschide astăzi porțile şi a ne invita
în atmosfera reînviată din vremurile trecute.
Sălile ce pot fi vizitate sunt: Paraclisul “Sfântul
Nicolae”- locul de rugăciune şi meditație,
Sala de sfat şi judecată, Camera de provizii,
Închisoarea (“neagra temniță”), Monetăria sala în care se băteau monedele, acestea fiind
amenajate cu obiecte vechi, heraldică, imagini
şi panouri informative.
Puțină istorie într-un peisaj medieval vă va
schimba total starea de spirit.
Dacă tot sunteți în Târgu Neamț, ce-ar fi să
vizitați şi casa celui cel mai iubit povestitor,

Ion Creangă? Muzeul Memorial „Ion Creangă”
se află la doar 10 minute distanță de cetate,
peste apele Râului Ozana, cel binecunoscut
din Amintiri din Copilarie, satul Humuleşti
devenind astăzi parte a oraşului. Aici veți găsi
“bojdeuca” lui Creangă, ridicată în anul 1830 de
bunicul scriitorului din partea tatălui, Petrea
Ciubotariul, ce se înfăţişează ca o oglindă vie
a vieţii şi operei marelui scriitor. Stilul este
specific caselor de munte de la începutul
secolului al XIX-lea, având cerdac, tindă şi două
odăi mici, unde veți putea vedea câteva obiecte
originale. În curtea casei-muzeu se află o
expoziţie etnografică de obiecte vechi de peste
100 de ani şi foarte interesante, care seamană
cu cele descrise de Ion Creangă în povestirile
sale. Chiar lângă casă se află Parcul Tematic
“Ion Creangă”, un loc de întâlnire cu personaje
îndrăgite din poveştile scriitorului.
În zonă se află multe locuri de cazare unde
puteți înnopta, unele dintre gazde fiind şi
bucătari foarte buni. Aşa că vă propunem să
zăboviţi şi să vă înfruptați cu tot ce are mai bun
acest tărâm de poveste: istorie, cavalerism,
pietate şi frumusețe spirituală, natură şi un
patrimoniu cultural bogat.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour
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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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