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EDITORIAL

Expunerea
la soare
- să evităm pericolele,
bucurându-ne de sănătate

Soarele este necesar sănătății umane, așa cum este hrana, apa, oxigenul
și mișcarea. Expunerea excesivă și neprotejată la soare poate avea însă
consecințe nefaste, imediate sau în timp, atât asupra pielii cât și asupra
sănătății generale a organismului. Evitarea completă a soarelui este de
asemenea periculoasă și poate conduce la boli foarte grave. Așadar, trebuie
să ne bucurăm de soare și lumină, învățând cum să evităm pericolele posibile.
Expunerea moderată la
benefică pentru organism

soare

este

Soarele este vital pentru existența omului, ne
oferă lumină, energie, căldură. Expunerea la
soare ne aduce și alte beneficii: bronzul mult
dorit și sănătatea oaselor prin sinteza în piele,
sub acțiunea razelor solare, a vitaminei D, care
prin fixarea calciului în oase asigură creșterea,
previne rahitismul și combate osteoporoza.
Lumina soarelui are efecte antidepresive iar
unele boli dermatologice se ameliorează
la soare (eczema atopică, lichenul plan și
psoriazisul).

Lipsa expunerii la soare este la fel de
dăunătoare ca și fumatul

Persoanele care nu se expun deloc la soare
prezintă un mare deficit de vitamina D și un risc
crescut de boli precum: osteoporoză, diabet
zaharat, boala Alzheimer, boli cardiovasculare
și diferite tipuri de cancer (cancer de colon, de
sân sau de prostată). De asemenea, nivelurile
scăzute de vitamina D contribuie la apariția
declinului cognitiv specific îmbătrânirii.
Cercetările au arătat că în țările nordice, unde
soarele este prezent doar câteva luni pe an este
mai mare incidența în populație a tulburărilor
imunitare și a unor afecțiuni severe autoimune,
cum este scleroza multiplă. Un studiu recent
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din Suedia, efectuat pe 30.000 de femei cu vârsta
peste de 20 ani, publicat în Journal of Internal
Medicine în martie 2016, a evidențiat că lipsa
expunerii la soare este la fel de dăunătoare ca și
fumatul. În acord cu datele studiului, speranța
de viață a nefumătorilor care evită soarele este
similară cu a marilor fumători care se expun
îndelungat la soare.

Pericolele expunerii la soare apar imediat
sau în timp

Expunerea acută sau cronică la soare are
însă și efecte nocive asupra organismului,
în special asupra pielii. Anumite persoane
prezintă reacții cutanate imediate după
expunerea la soare. Pericolele vizibile care
apar imediat după expunerea la soare sunt
arsurile solare, insolația, intoleranța la soare
și fotosensibilitatea.
Expunerea la soare are și efecte dăunătoare
sistemice, nu doar la nivelul pielii. Radiațiile
ultraviolete acționează asupra celulelor
Langerhans
și
produc
imunodepresie.
Scăderea imunității este un efect nociv sistemic
și explică activarea herpesului la soare,
creșterea frecvenței micozelor vara și incidența
impetigo (infecții ale pielii frecvent localizate în
jurul nasului și gurii) la copii expuși la soare.

Expunerea la soare și cancerul de piele

Acțiunea soarelui asupra pielii pe termen
lung este cumulativă și este responsabilă
de îmbătrânirea cutanată fotoindusă și de
cancerul de piele. Sub acțiunea radiațiilor
solare în piele se eliberează radicalii liberi de
oxigen care sunt dăunători pielii și care provoacă
îmbătrânirea prematură și apariția precoce a
ridurilor. Cel mai nociv efect însă al radiațiilor
solare este modificarea ADN-ului celular cu
creșterea riscului de apariție a cancerului de
piele. Expunerea prelungită și cronică la soare
crește riscul apariției cancerului de piele dar nu
este întotdeauna o relație direct proporțională
între timpul de expunere și riscul de boală și
foarte important: reactivitatea este diferită de
un organism la altul.
O singură zi de expunere la soare fără o protecție
adecvată poate provoca leziuni ireversibile ale
celulelor pielii. Melanomul malign, cea mai
gravă formă de cancer cutanat, poate să apară
însă și pe tegumente neexpuse la soare ca:
palme, tălpi, scalp, unghii.

Cum evităm pericolele expunerii la
soare?

Mecanismul natural de protecție al pielii
împotriva razelor de soare este sinteza de
melanină în piele. Melanina este un pigment
natural sintetizat în piele și are rolul de absorbi
razele ultaviolete. Tot melanina este cea care
determină colorația pielii și asigură bronzul
atât de dorit. Bronzajul este de fapt o reacție de
apărare a pielii la acțiunea
agresivă a soarelui.

Melanina este însă insuficientă pentru a asigura
protecția solară.
Efectele negative ale expunerii la soare
pot fi combătute cu ajutorul vestimentației
fotoprotectoare (soluții de curățare cu protecție
solară și chiar articole de îmbrăcăminte cu
factor de protecție solară) și prin folosirea
produselor cosmetice pentru protecție solară,
care conțin ecrane ce acționează ca o barieră
în fața razelor solare (filtre fizice sau chimice).
Există și produse care conțin complexe
protectoare
împotriva
radiațiilor
solare
(antioxidanți în special, care atenuează efectele
nocive ale radicalilor liberi de oxigen eliberați
sub acțiunea radiațiilor).
Alte măsuri utile pentru combaterea efectelor
nocive ale expunerii la radiatii sunt evitarea
solarului, evitarea expunerii la soare când
acesta este la intensitate maximă (între orele
10:00-16:00). Protecția pielii din interior se
realizează printr-o alimentație corectă (redusă
în grăsimi și bogată în antioxidanți și alimente
antiinflamatoare) și hidratarea optimă (1,52 litri de apă plată pe zi, evitarea băuturilor
carbogazoase și a excesului de cafea și alcool).

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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FARMACIA VERDE

NĂPRAZNICUL
- planta care luptă cu stresul,
radiațiile, infertilitatea și tumorile

Năpraznicul (Geranium robertianum) este o plantă din familia Geraniaceae,
cunoscută sub denumirea de iarba Sfântului Robert și sub denumirea
populară de priboi. Planta este folosita de mii de ani în medicina tradițională,
fiind descrisă încă din secolul I de Dioscorides în Materia Medica (geranium
primum). În evul mediu a fost cunoscută în tratarea cancerului și a multor
boli cronice prin călugărul catolic devenit ulterior Sfântul Robert, al cărui
nume îl poartă astăzi. Celebritatea acestei plante în secolul XX se datorează
numeroaselor cazuri de cancer și infertilitate vindecate.
Comoara nebănuită a pădurilor noastre

Năpraznicul crește spontan în țara noastră,
la marginea potecilor din pădurile umbroase.
Pentru un nume cu rezonanță așa puternică, de
NĂPRAZNIC, este o plantă firavă, cu flori mici
roz-violacee și cu tulpina moale. Deși se rupe
cu ușurință, este una din cele mai rezistente
plante la acțiunea
radiațiilor
și se

regenerează foarte ușor. Pare firavă, dar are
acțiuni terapeutice multiple și foarte puternice.

Puterea vindecătoare se datorează
principiilor active valoroase

Năpraznicul are o compoziție valoroasă în
principii active: polifenoli, quercetină, terpene,
geraniină, fitohormoni, taninuri, uleiuri volatile,
vitamine (A, C ,B), minerale (calciu, potasiu,
magneziu, fosfor, germaniu).
Acțiunea
citostatică,
antioxidantă
și
imunostimulantă a acestor substanțe a
fost dovedită de medicina modernă prin
numeroase studii științifice.

Năpraznicul este o sursă bogată
de germaniu organic

Germaniul organic este renumit
pentru
stimularea
oxigenării
celulare dar și pentru capacitatea
antioxidantă puternică, protecția
împotriva radiațiilor, creșterea
imunității
și
revitalizarea
organismului.
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Proprietățile
miraculoase ale
NĂPRAZNICULUI

(geranium robertianum)
Are acțiune antitumorală, previne și
tratează cancerele

Dr. Otto Warburg, laureat al Premiului Nobel, a
declarat în 1966: “Prima cauză a cancerului este
lipsa de oxigenare a celulelor”. El a descoperit
că celulele canceroase se caracterizează
printr-o stare anaerobă și prin acidoză.
Năpraznicul este o sursă valoroasă de
germaniu organic, mineral care are proprietatea
a crește oxigenarea celulară, crescând astfel
capacitatea de apărare, regenerare și vindecare
a celulelor.
Mineralele organice din compoziția plantei
combat acidoza iar polifenolii și flavonoidele
au proprietăți antioxidante și citostatice. Toate
aceste acțiuni stau la baza capacității acestei
plante de a trata cancerul și de a preveni
apariția acestuia. Au fost raportate vindecări
după tratamentul cu năpraznic în: cancerul
intestinal, mamar, pulmonar, uterin, de vezică
urinară, prostată, cancer bucal, laringian și în
cancerul de piele.

Tratează tumorile benigne: chisturi,
fibroame, adenoame

Aceasta plantă miraculoasă și-a dovedit
eficiența și în tratarea tumorilor benigne:
chisturi ovariene, fibrom uterin, adenoame
mamare, papiloame, polipi, meningiom,
adenom hipofizar, etc.

Are acțiune protectoare împotriva
radiațiilor

Năpraznicul poate fi folosit împotriva
radierii de orice tip: unde ultraviolete, unde
electromagnetice, deșeuri radioactive etc.
Este recomandat după radioterapie pentru
combaterea efectelor iradierii, după radiografii,
RMN sau CT repetate, marilor utilizatori de
telefonie sau computer etc.

Este remediu valoros pentru infertilitate

Năpraznicul este utilizat de sute de ani în
medicina tradițională pentru vindecarea
cazurilor de infertilitate atât la bărbați cât și
la femei, în impotență, frigiditate, dereglări ale
ciclului menstrual.

Tratează cu succes bolile inflamatorii

Năpraznicul
este
o
valoroasă
plantă
antiinflamatoare și este utilizată în tratarea
tuturor bolilor în care inflamația este prezentă:
de la faringite la boli inflamatorii intestinale,
boli articulare și vasculare.

Combate efectele stresului, stimulează
imunitatea, este adaptogen, tonic și
revitalizant

Toate aceste efecte terapeutice recomandă
năpraznicul în cazurile de surmenaj, în
sindromul de oboseală cronică și în caz de stres
prelungit, aceste stări patologice generând
dereglări hormonale, tulburări metabolice,
scăderea imunității și alte dereglări, conducând
în timp la grave îmbolnăviri.
Să folosim acest dar al naturii pentru sănătatea
și vindecarea noastră!

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
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FARMACIA VERDE

Plantele
adaptogene

- remedii împotriva stresului și depresiei
Stresul și depresia afectează sănătatea întregului organism. Depresia este
o boală care afectează intreg organismul: corpul fizic, starea de dispoziție,
gândirea și comportamentul, stima de sine și relațiile cu ceilalți oameni.
Plantele adaptogene au câștigat lupta cu aceste tulburări, efectelor lor
pozitive fiind confirmate de numeroase cercetări științifice.
Ce sunt adaptogenele?

Adaptogenele sunt substanțe care au capacitatea
de a normaliza funcțiile organismului și de a
crește rezistența acestuia împotriva multitudinii
de factori stresanți din mediul înconjurător
și/ sau factori emoționali. Cele mai cunoscute
adaptogene sunt plantele medicinale (rhodiola
rosea, busuiocul, ashwaganda, astragalus,
ginseng, rădăcina de lemn dulce, tulsi) și anumite
ciuperci (cordyceps, reishi, shiitake etc.).

Care sunt efectele plantelor adaptogene?

Plantele adaptogene tonifică organismul,
îndepărtează oboseala, echlibrează starea
psihică, combat anxietatea, nervozitatea
și depresia. Refac echilibrul glandelor
suprarenale, reduc secreția de cortizol.
Atenuează efectele hormonilor de stres în
organism. Au rol antioxidant, ajută la detoxifiere.
Cresc capacitatea de apărare împotriva bolilor,
în general (au rol imunostimulator).

Cum putem lupta împotriva stresului și
depresiei?

Stresul poate fi controlat și cu ajutorul plantelor și
remediilor adaptogene. În prezent, cele mai utilizate
plante adaptogene sunt busuiocul și rădăcina de aur.

Rhodiola rosea (rădăcina de aur)

Numită rădăcina de aur, Rhodiola rosea
acționează prin stimularea secreției de
serotonină și dopamină - neurotransmițători
responsabili cu starea de bine - și prin reglarea
întregului sistem hormonal, inclusiv reducerea
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hormonilor de stres.
Rhodiola rosea are efecte benefice asupra
întregului organism. Are rol energizant și revigorant
asupra organismului, are acțiune antioxidantă și
imunostimulatoare, îndepărtează oboseala fizică și
psihică și are capacitatea de a îmbunătăți adaptarea
organismului la stres intelectual, psihic și fizic.

Ocimum basilicum (busuioc)

Este o plantă adaptogenă foarte cunoscută și
folosită de mii de ani pentru tratarea diferitelor
afecțiuni. Are acțiune antioxidantă, tonică,
energizantă și adaptogenă. Ajută la reglarea
funcțiilor endocrine, tonifică organismul și
echilibrează starea psihică și emoțională.
Busuiocul este, de asemenea, responsabil
pentru întărirea sistemului imunitar și are
rol antibacterian, antiviral, antiinflamator și
antispastic.
• Tratamentul corect al bolilor nu este cel
adresat simptomelor.
• Dacă stresul este cel care induce
hipertensiune arterială, amenoree, creșterea
colesterolului, depresie sau alte tulburări,
acestea se corectează mult mai ușor prin
îndepărtarea stresului. Modificarea stilului de
viață și administrarea de plante adaptogene
poate fi de un real ajutor pentru recuperarea
stării de sănătate și a echilibrului psihic.
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie

Cât de bine
te simți, de fapt?

Vorbește deschis despre DEPRESIE
cu farmacistul Alphega.
Află totul despre cum învingi boala secolului,
în farmaciile Alphega semnalizate cu afișul campaniei.
Întreabă farmacistul Alphega!
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Pigmentarea
pielii
- prevenție și tratament

Pe lângă riduri, puține lucruri le deranjează pe femei precum pigmentarea
pielii odată cu înaintarea în vârstă. Femeile care optează pentru pilulele
contraceptive, femeile gravide și cele aflate la menopauză sunt mai expuse
pigmentărilor pielii și cloasmei.
Legătura dintre cloasme, expunerea la
soare și hormoni

Pigmentarea pielii la vârstă a treia:
deteriorarea celulelor prin razele UV

Sub influența razelor solare, pielea normală
reacționează printr-o pigmentare uniformă,
datorită melanocitelor, care sub influența
razelor solare își schimbă culoarea pentru a
proteja pielea împotriva daunelor.
Când însă nivelul de estrogen este prea mare,
poate să apară o pigmentare excesivă a pielii.
Este suficientă o expunere intensă la soare
într-o singură zi pentru a provoca o modificare
de acest gen. Celulele responsabile pentru
formarea pigmentului melanină au fost afectate
de hormoni, la fel și distribuția acestora.

Prevenirea și tratarea pigmentărilor de
piele

Există diferențe între cloasme și alte pigmentări
ale pielii. Cloasma (denumită și melasmă)
reprezintă o pigmentare a pielii, de culoare
maronie, foarte vizibilă la nivelul tenului, a
pieptului, a abdomenului și în zona genitală.
Cloasmă apare de regulă în timpul sarcinii sau
în timpul menopauzei, când sunt administrate
tratamente hormonale.

Prevenirea cloasmei

Încercați pe cât posibil să administrați pilula
contraceptivă seara, deoarece la 1-2 ore după
administrare concentrația hormonală este cea
mai puternică, și începe să scadă în timpul
nopții.
În plus, obișnuiți-vă să folosiți o cremă de
protecție solară cu factor înalt și să nu va
expuneți prelungit la soare.
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Petele maronii care apar odată cu înaintarea
în vârstă (Lentigo senilis sau Lentigo solaris)
reprezintă o acumulare de pigmenți în
epidermă. Sunt de natură benignă, pot apărea
atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților și
au legătură directă cu expunerea la soare pe
perioade lungi. Așa se explică și frecvența
sporită a acestora pe față și pe mâini.

Măsurile de prevenire trebuie începute cât
mai devreme, prin protejarea pielii împotriva
soarelui. Odată apărute petele respective,
medicul dermatolog poate recomandă un
tratament cu laser pentru îndepărtarea lor.
Efectele secundare sunt minime, roșeața pielii
poate dura câteva săptămâni.
Pe lângă această metodă, în farmacii sunt
disponibile creme de albire, care conțin
substanțe chimice precum acidul retinoic,
un derivat al vitaminei A. Și în acest caz se
recomandă protejarea pielii împotriva expunerii
la soare.
Înainte de a opta pentru un tratament cosmetic,
adresați-vă unui medic dermatolog, care să
evalueze natură pigmentarilor. În cazul petelor
de ficat, pigmentările sunt foarte adânci, iar în
urma aplicării unui tratament laser, acestea pot
avea o evoluție malignă.
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Mitul
caloriilor
negative
Dieta caloriilor negative sună prea bine pentru a fi adevărată: pierderea
kilogramelor în plus și atingerea greutății dorite prin mâncare. Prin
consumul așa-numitelor calorii negative (numite uneori și alimente
negative), dieta promite să ne scape de kilogramele în exces. Trucul
dietei constă în consumarea anumitor alimente, care conțin atât de puține
calorii încât prin digestie sunt arse mai multe calorii decât numărul celor
asimilate de organism.
Calorii negative

În spatele “Caloriilor negative“ se ascunde o
greșeală de gândire, chiar dacă există câteva
alimente care într-adevăr au un aport caloric
foarte scăzut și care stimulează digestia
datorită cantității ridicate de fibre vegetale.
Printre acestea se numără diferite sortimente
de fructe și legume, cum ar fi țelină apio,
care conține deși conține foarte puține calorii,
este foarte bogată în fibre vegetale care sunt
digerate atunci când organismul este supus
unui efort fizic sporit.
Cu toate acestea, balanța energetică nu poate fi
negativă. Necesarul de energie pentru digestie
este deja inclus în valoarea calorică indicată pe
ambalajele alimentelor. O tulpină de țelină apio,
spre exemplu, are 10 calorii iar pentru digestie
are nevoie de un consum caloric de 2 calorii.
Astfel, valoarea calorică indicată va fi de 8 calorii,
care sunt asimilate de organism după digestie.

Alimente și calorii negative

În medie, aproximativ 10 până la 20% din
caloriile unui aliment sunt consumate pentru
digestie. Restul de energie este disponibil
organismului. Alimente precum castraveții,
spanacul, ciupercile sau salata sunt ignorate în
calitate de surse de energie.
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Experții în diete recomandă un consum cât
mai mare de legume (spre exemplu în timpul
dietelor), pe de-o parte pentru a depăși senzația
de foame și pentru a asigura aportul necesar
de vitamine. Însă legumele nu contribuie la o
scădere suplimentară în greutate, prin simplul
consum.
Efectul de dietă în cazul unui consum exagerat
de legume și fructe și renunțarea la alte
alimente este altul: atunci când organismului
îi este administrată prea puțină energie, acesta
începe și consumă din rezerve pentru a le
transformă în energie, fapt ce rezultă într-un
efect de reducere a greutății.
Alimentația echilibrată este importantă
Pe termen lung, renunțarea la unele fructe și
legume este nesănătoasă, fapt pentru care
dietele ar trebui să se bazeze pe o alimentație
echilibrată, din care nu trebuie să lipsească
fructele și legumele din toate sortimentele, nu
doar cele caloric reduse. Nu doar aportul lor
caloric al alimnetelor trebuie să ne preocupe, ci
și conținutul de vitamine și fibre vegetale, care
este este esențial pentru sănătate. Le puteți
consuma sub formă de garnituri delicioase sau
aperitive, fără a constitui însă calorii negative.
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Cum putem
trata cicatricile?
În funcție de cauza care a dus la apariția cicatricii, aveți la dispoziție
mai multe metode de tratament. De la injecții, intervenții chirurgicale și
tratamente precum bandaje de compresie, creme, masaje.
Laser

Există diferite tipuri și tehnici laser pentru
tratarea cicatricilor. Se recomandă consultarea
unui specialist pentru mai multe detalii. Posibile
riscuri sunt: depigmentare, roșeață persistența,
probabilitate înaltă de reapariție a cicatricii.

Intervenție chirurgicală

Cheloidele sunt îndepărtate printr-o tehnică
specială de secțiune. Este deseori folosită
în combinație cu alte metode de tratament.
Există însă o probabilitate înalta de reapariție a
cicatricii.

Injecții

Injectarea de cortizon în cavitățile cicatricilor
stimulează reducerea țesutului conjunctiv.
Cicatricea se aplatizează. Cavitățile din cicatrici
pot fi umplute cu colagen. De reținut însă că
metoda este dureroasă.
Posibile riscuri sunt: pielea devine mai
subțire, vasele mici de sânge se pot sparge,
depigmentare.

Crioterapie

Cheloidele sunt necrozate cu azot lichid.
Este potrivit numai pentru cicatrici de mici
dimensiuni.
Posibile riscuri: apariția depigmentărilor,
probabilitate mare de reapariție a cicatricilor

Abraziune (șlefuire)

Cicatricile pot fi nivelate prin șlefuire. În
cazul cicatricilor extinse, ar putea fi necesară
anestezia generală.

Bandaje de compresie

Sunt folosite în cazul leziunilor pe suprafețe
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mari (cum ar fi arsurile) pentru a influența
pozitiv formarea cicatricilor.
Pentru un rezultat bun, bandajul trebuie purtat
timp de mai multe luni – permanent.

Creme, geluri

Masajul cu creme stimulează circulația în
zona masată și ajută la formarea unei cicatrici
nivelate și mai puțin vizibile.
Aplicarea necesită timp și trebuie repetate timp
de câteva luni la rând.

Foliile cu gel de silicon

Injecțiile cu silicon ca metodă de prevenire
dar și de tratare a cicatricilor vizibile sunt
recunoscute internațional, iar eficiența le-a fost
demonstrată din punct de vedere medical.
Există produse de unică folosință care trebuie
tăiate la dimensiunea potrivită cu ocazia fiecărei
folosiri. Există și produse reutilizabile, însă
acestea necesită spălarea zilnică.
Pe suprafețele mobile ale corpului (umeri,
spate, articulații), foliile trebuie fixate cu
bandaje pentru a nu se desface.
Foliile cu gel de silicon sunt relativ nepractice
pentru utilizarea zilnică. Nu reprezintă o terapie
discretă.

Terapia cicatricilor începe odată cu
vindecarea leziunii

Terapia modernă a cicatricilor începe, în
prezent, odată cu vindecarea leziunii, pentru a
evita apariția cheloidelor. Siliconul reprezintă
prima alegere la nivel internațional când vine
vorba de evitarea apariției și tratarea cicatricilor
vizibile.
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Cauzele
stărilor de greață
În spatele stărilor de greață se pot ascunde diferite cauze. De regulă,
stările de greață sunt însoțite și de alte simptome cum ar fi amețeala,
durerile de cap sau diareea. Printre altele, ar putea fi vorba de afecțiuni
gastro-intestinale, dar și de unele infecții.
Cauzele stărilor de greață

Starea de greață nu constituie o afecțiune în sine,
ci un simptom care poate avea diferite cauze.
Iată câteva dintre cele mai frecvente cauze:
• Afecțiuni gastro-intestinale
• Afecțiuni abdominale (ex: biliare, apendice
inflamat, hepatice)
• Infecții cu diverse localizări
• Intoleranța la alimente
• Efecte negative ale medicamentelor (ex:
după o anestezie generală, radiografie sau
ședințele de chimioterapie)
• Cauze de natură psihică
• Afectarea organului de
echilibru (ex: în timpul
călătoriilor)
• Tulburări metabolice
De asemenea, în spatele
stărilor de greață se
poate ascunde și o
comoție cerebrală, o
insolație sau o migrenă.
Stările de greață apar
frecvent în rândul femeilor
gravide, în special la
începutul sarcinii.

Semnificația momentului în care
apar stările de greață

Momentul în care apar stările de greață poate fi
un indiciu cu privire la cauzele care se ascund
în spatele acestora:
• Stări de greață și vărsături dimineața: apar de
regulă la începutul sarcinii sau după un consum
exagerat de alcool.
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• Stări de greață și vărsături în timpul și
după mese: pot indica prezența unei afecțiuni
gastrice, dar și a unei probleme de psihic.
• Stare de greață și vărsături la câteva ore după
masă: de regulă, apar în condițiile unui ulcer
gastric, dar și a tulburărilor de eliminare a
conținutului gastric.

Alte simptome însoțitoare

Pe lângă vărsături, starea de greață poate
fi însoțite și de lipsa apetitului, dureri
de cap, diaree, febră, dureri
abdominale, transpirații excesive,
hipersalivație și stare de
amețeală.
Fiecare
dintre
aceste
simptome, combinat cu
stare de greață, poate
indica prezența unei
afecțiuni. În cazul în
care suferiți de stări
de amețeală, ar putea
fi vorba de probleme la
coloana vertebrală sau
urechea internă – cum ar
fi de exemplu Boala Menière
sau
inflamarea
nervului
echilibrului.
Dacă simptomele nu se ameliorează după
câteva zile sau dacă resimțiți dureri puternice,
adresați-vă medicului, deoarece simptomele ar
putea indica o problemă medicală severă care
necesită tratament medical imediat.
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Diareea de
călătorie
Zile frumoase de vacanță pot fi umbrite de simptome precum greață, vărsături
și crampe intestinale, cu alte cuvinte diareea de călătorie. Mai mult de
jumătate dintre toți turiștii se lupta constant cu diaree atunci când călătoresc.
Care sunt cauzele și ce remedii există? Ce trebuie luat în considerare în timpul
și după episoadele de diaree? Găsiți mai jos câteva răspunsuri.
Cauzele diareii călătorului

Agenții patogeni care provoacă diareea
de călătorie sunt deseori bacterii, viruși
și
microorganisme.
Intestinul
sănătos
funcționează pe baza unui echilibru format din
diferite bacterii. Odată afectat acest echilibru,
se instalează diareea de călătorie și toate
simptomele deranjate care o însoțesc și care
pot afecta serios mult-așteptatul concediu.
O mare parte a cazurilor poate fi evitată printr-o
abordare corespunzătoare a preparatelor
culinare și a băuturilor. Dat fiind faptul că în
multe cazuri, diaree se datorează consumului
de apă sau de alimente contaminate, se
recomandă reținerea următoarei reguli: Cook it,
peal it, boil it or forget it! Aceasta s-ar traduce în
felul următor: alimentele trebuie fierte, decojite
sau evitate.

Apa ca sursă de infecție

În special în țările exotice se recomandă
evitarea apei de la robinet, a sucurilor proaspăt
stoarse, a salatelor, a cuburilor de gheață, a
peștelui și cărnii prăjite mediu. Dacă în ciuda
tuturor măsurilor de prevenire, nu reușiți
să evitați diareea de călătorie, trebuie să
evitați complicațiile și să vă hidratați
corespunzător.
Prin diaree, organismul pierde o
cantitate mare de apă și minerale.
Consumați apă minerală, ceaiuri,
sucuri de fructe. Ca măsură
suplimentară pentru copii și persoane
vârstnice, se recomandă soluțiile cu
electroliți disponibile în farmacii.
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Remedii împotriva diareii

Orice trusă medicală de concediu trebuie să
conțină remedii împotriva diareii. Pe termen
scurt, puteți alege medicamentele care inhibă
mișcările intestinale. Puteți porni astfel la drum,
fără teama unui eventual episod de diaree.
Aceste medicamente nu trebuie administrate
pentru o perioadă mai lungă de două zile și
sunt contraindicate în diareea infecțioasă. Dacă
simptomele nu dispar și se instalează o stare
febrilă, se recomandă să apelați la un medic.
Alte medicamente recomandate în diareea de
călătorie sunt probioticele, care sunt eficiente
atât în tratarea diareei călătorului, cât și în
prevenirea acesteia. În plus, probioticele se
pot administra în siguranță, atât în diareea
neinfecțioasă cât și în cea infecțioasă.
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Insolația

- cum ne putem proteja?
Amețeala și durerile de cap sunt simptome
tipice. Iată mai multe informații despre insolație.

Cauza

Insolația (helioza) e provocată de expunerea
prelungită la soare. Ea apare și după un efort
fizic prelungit, la temperaturi exterioare înalte.
Expunerea prelungită la solar poate provoca
arsuri solare, dar nu și insolație.
Capul și ceafa neacoperite pot fi și ele cauze.
Temperatura înaltă poate irita straturile și
țesuturile cerebrale (meningita), și în cazuri
extreme poate provoca vătămări cerebrale
permanente, edeme cerebrale sau chiar stări
comatoase.

Simptome tipice

Roșeața, durerile de ceafă și cap, ceafa rigidă,
amețeala sunt simptome tipice. Durerile de
cap se accentuează când capul e îndoit în
față, urmate de amețeală, vărsături, tinitus.
Pierderea conștiinței și colapsul sistemului
circulator apar în cazuri grave. În cazuri
extreme, decesul.
Temperatura corpului rămâne în limite normale,
poate ușor mai scăzută. Capul e foarte fierbinte.
În cazul copiilor, insolația poate fi însoțită și de
stări febrile. Simptomele
se resimt la câteva
ore
de
la
expunere.

Insolația în cazul copiilor

Copiii sunt cei mai expuși riscului de insolație.
Calota craniană e foarte subțire, asigurând o
protecție redusă. În primii ani de viață, copiii au
părul foarte rar, riscul fiind cu atât mai mare.
Astfel, și persoanele cu părul rar sunt expuse
unui risc sporit și ar trebui să se protejeze.
Insolația apare după orele de joacă petrecute
pe plajă, în apă sau timpul prelungit petrecut
în mașină. Pe lângă simptomele tipice, se
observă stări de agitație și stări febrile, mult
mai frecvente decât la adulți.

Tratarea corectă a insolațiilor

• Aduceți imediat la umbră persoana afectată.
Așezați-o orizontal, cu trunchiul ușor ridicat.
• Răciți ceafa cu un prosop umed sau compresă
rece. Nu le luați direct din congelator.
Temperaturile extreme pot cauza disconfort.
• Solicitați asistență medicală de urgență dacă
starea persoanei nu se îmbunătățește după
câteva minute. Verificați semnele vitale până la
sosirea medicilor.
• Dacă persoana nu e conștientă, așezați-o
pe o parte. Dacă observați că nu mai respiră,
acordați primul ajutor.
Ferit de soare, pacientul își va reveni total după
câteva ore sau zile. Important: durata unei
insolații diferă de la o persoană la alta.

Cum vă puteți proteja împotriva insolației?

Acoperiți capul și ceafa când vă expuneți la
soare și evitați activitățile în timpul orelor de
prânz. În caz de activitate prelungită, așezațivă din când în când la umbră. Copiii nu trebuie
lăsați singuri în mașina închisă!
Nu purtați haine excesiv de groase, iar corpul își
va regla singur temperatura. Dacă transpirați
excesiv, asigurați-vă că beți suficiente băuturi
nealcoolice.
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INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!
Farmacist Primar Mioara Torcea
farmacia Humanitas Farm, Focșani
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră şi ce v-a inspirat să optaţi
pentru ea?
Pentru mine, profesia de farmacist reprezintă
în fiecare zi o provocare dar este și o pasiune.
Nu e un lucru ușor să vii permanent în contact
cu oameni care au nevoie de un sfat bun, un
zâmbet optimist. Pacientul vine la farmacie
și îți cere sfatul pentru a-și rezolva rapid o
problemă de sănătate și trebuie să fii foarte
bine pregătit pentru a-i oferi soluția corectă.
Toate acestea nu le poți face cu succes, zi de
zi, decât dacă o faci cu pasiune.
Pasiunea pentru chimie și sfatul mamei
m-au făcut să aleg facultatea de farmacie.
În copilărie, voiam să devin profesoară de
chimie, însă acum consider că și farmacistul
trebuie să fie un bun pedagog. De modalitatea
în care comunicăm cu pacientul și procentul
în care acceptă și receptează recomandările
medicale cu privire la tratament și durata lui
poate depinde succesul terapeutic.
Cum a început povestea dumneavoastră?
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul
farmaciei dumneavoastră.
În 1992, în cartierul nostru
s-a
deschis,
printre
primele farmacii din oraș,
HUMANITAS FARM. Eram
în anul 3 de facultate și
am mers să vorbesc cu
farmacistul-șef
pentru
practica de vară. În anul
1994, când am terminat
facultatea de farmacie
din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Carol
Davila”,
București,
m-am

22

angajat aici și am lucrat 8 ani, până ce am
deschis singură o farmacie în rural. La puțin
timp, Humanitas Farm a fost de vânzare și așa
am reușit să mă întorc de unde plecasem. Țin
să menționez că d-na farmacist care a deținut
această farmacie este un om deosebit, m-a
îndrumat și format la debutul profesiei, fapt
pentru care îi mulțumesc. Între timp, am reușit
să creștem și societatea are acum o farmacie
în urban, 3 farmacii în rural și o oficină locală
de distribuție.
Dacă ar fi să vorbiţi despre provocările pe
care le aveţi ca farmacist, care sunt ele?
Așa cum spuneam, profesia însăși este o
continuă provocare. Cele ale momentului,
țin de capacitatea de a urmări ceea ce se
întâmplă în domeniul medicamentului, de a
decela informațiile relevante, de a se adapta
continuu la schimbări. Piața farma este într-o
dinamică continuă, de aceea ca farmacistșef și administrator trebuie să-ți îmbogățești
mereu cunoștințele medicale, economice, de
marketing și merchandising, dar să ai grijă
și de echipa pe care o conduci.
Ce sfaturi aveţi pentru tinerii
farmacişti sau studenţi care
au de gând să coordoneze, la
un moment dat, o farmacie?
Sfatul meu ar fi să nu
sară peste etape, să nu
se grăbească să ajungă
șefi.
Să
aprofundeze
cunoștințele teoretice, să
le poată pune în practică.
O echipă se poate coordona
ușor dacă ești un exemplu
demn de urmat.

Care consideraţi că este rolul unui farmacist
într-o comunitate?
Cum contribuiţi dumneavoastră şi echipa
dumneavoastră la viaţa comunităţii?
Medicul este acela care stabilește diagnosticul
și planul de tratament, iar farmacistul, în
conformitate cu pregătirea sa universitară,
este competent să colaboreze cu medicul
pentru stabilirea și urmărirea terapiei
pacientului. Așa cum spuneam, complianța
la tratament este foarte importantă pentru
succesul terapeutic, încrederea pe care o dai
pacientului că va fi bine. Farmacistul are un rol
activ în promovarea sănătății, de aceea pentru
echipa noastră de farmaciști și asistenți de
farmacie este foarte importantă legătura pe
care o stabilim cu pacienții noștri.
Care este, din punctul dumneavoastră de
vedere, „reţeta de succes” a unei farmacii?
Rețeta de succes are de obicei multe ingrediente
și, uneori, unul secret. În cazul nostru e
simplu, are componentele cunoscute: o echipă
veche, bine sudată, dornică de a se perfecționa
mereu; continuitate - ne știm pacienții de 25
de ani, le-am căpătat încrederea și încercăm
prin tot ceea ce facem să le fim de ajutor; un
zâmbet și o vorbă bună pentru fiecare dintre
cei care ne trec pragul. Este atât de important
să știi să asculți!
Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră? Puteţi să
ne daţi câteva exemple?
Și eu m-am întrebat acum câțiva ani care
sunt motivele pentru care revin pacienții în
farmacia noastră și am făcut un sondaj. Așa
am aflat că principalul motiv pentru care
reveneau pacienții era reprezentat de sfaturile
pe care le primeau și apoi prețuri mici,
promoții, proximitate și altele. Acest lucru
ne-a bucurat și ne-a încurajat să continuăm să
ne perfecționăm cunoștințele, să fim mai buni.
E foarte motivant când un pacient revine doar
să-ți mulțumească pentru un tratament și o
vorbă bună, sau când te oprește pe stradă săți spună acest lucru.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul de
„farmacist de familie”?
ALPHEGA unește farmaciile independente
într-o comunitate internațională cu standarde
de performanță, dar cu păstrarea totală a
independenței din punct de vedere financiar și
profesional. Pentru noi, conceptul de farmacie
de familie, promovat de Alphega, s-a pliat
foarte bine, cunoscându-ne pacienții de atât de
mult timp. Totodată, serviciile oferite gratuit
acestora precum măsurarea vârstei arteriale
și a capacității pulmonare, reprezintă un plus

care ne-a ajutat să demonstrăm preocuparea
pentru nevoile lor. Așa cum într-o familie
încerci să-l ajuți pe cel drag, și noi ne străduim
să le dovedim celor care ne trec pragul
farmaciei empatie și înțelegere.
De ce ar trebui să se orienteze pacientul
către o farmacie de familie, spre deosebire
de o farmacie de lanţ? Cum aţi caracteriza
activitatea dumneavoastră într-o astfel de
farmacie?
Așa cum am mai spus, Alphega respectă
independența profesională a farmacistului.
Apartenența la această comunitate nu ne
obligă decât la ridicarea continuă a nivelului
de cunoștințe, din care pacientul are doar
de câștigat. La noi în farmacie, pacientul nu
este un număr căruia trebuie să-i vindem ceva
anume. El beneficiază de sfaturi personalizate
în funcție de istoric, de afecțiuni. În farmacia
de lanț, poate, uneori, să găsească un preț
mai bun, dar subliniez doar uneori. La noi în
farmacie, cunoaștem copii, părinții, bunicii și,
uneori, străbunicii.
Ce s-a schimbat în farmacia dvs. odată cu
aderarea la programul Alphega?
În primul rând, am schimbat imaginea
exterioară a farmaciei, oferindu-i un aer
modern și atrăgător. La interior, am rearanjat
medicamentele conform planogramelor după
afecțiuni și sezonalitate, am urmat cursuri de
pregătire profesională. Unele lucruri au rămas
neschimbate: echipa și dragostea cu care ne
întâmpinăm pacienții.
Care a fost reacţia pacienţilor când au intrat
în noua farmacie, după rebranding?
Pacienții au observat schimbarea, ne-au
încurajat în ceea ce facem cu rugămintea să
rămânem aceeași.
O farmacie Alphega este o farmacie aproape
de pacienţi? Cum veţi fi mai aproape de
pacienţii dumneavoastră de acum înainte?
Da, Alphega este o farmacie aproape de
pacienți. Am dori să ne implicăm mai activ în
implementarea serviciilor de care beneficiază
gratuit pacienții noștri și fiecare dintre cei
care ne trec pragul, pacienți sau aparținători,
precum și cu sfaturi despre o viață sănătoasă.
Avem de gând să ne mărim portofoliul de
produse cu cosmetice bio, dar și cu cele
specifice mamei și copilului, pentru ca fiecare
să găsească ceea ce are nevoie.
Aveți un mesaj pentru pacienţii
dumneavoastră?
Vă mulțumim și vă așteptăm mereu cu un sfat
și o vorbă bună!
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AFECȚIUNI

Arginina

- protector vascular și hepatic
Arginina, cunoscută și sub denumirea de arginină-L este un aminoacid semiesențial care joacă un rol important în organismul uman, fiind implicat în
numeroase procese decisive. Printre altele, arginină protejează vasele de
sânge și ficatul, influențează echilibrul hormonal și sistemul imunitar.
Detoxifiant și protector hepatic

Arginina este recunoscută drept un detoxifiant
şi un protector hepatic
excepțional. Este
recomandată preventiv și curativ în afecţiuni
hepatice virale şi alcoolice, în steatoză,
encefalopatie, comă hepatică şi cancer hepatic.
Arginină reduce nivelul amoniacului şi a
celorlalţi derivaţi toxici de azot din organism,
prin metabolizarea lor hepatică în uree, mai
puţin toxică, ce se elimină prin urină.

Arginina dilată vasele sangvine

Arginina conține mult azot iar în combinație
cu oxigenul poate formă monoxid de azot, care
poate conduce la o dilatare a vaselor de sânge.
Astfel, arginina asigura o mai bună circulație și
oxigenare a țesuturilor.
Arginina poate fi folosită cu succes în tratarea
unor boli precum arterioscleroză. Prin efectele
pozitive asupra circulației, arginină este
foarte utilă pacienților atât pacienților cu boli
cardiovasculare cât și
celor și cu diabet
zaharat.

Stimulează hormonii de creștere și
producția de insulină

În combinație cu ornitina, arginina influențează
producția de hormoni de creștere. Dacă există
un deficit staturo-ponderal datorat producției
insuficiente de hormon de creștere se poate
corecta și prin administrarea de arginină.
Hormonii de creștere stimulează și dezvoltarea
mușchilor și arderea grăsimilor, fapt pentru
care arginină este folosită cu precădere de
culturiști, dar și pentru faptul că vasele de sânge
devin foarte proeminente și ajută la creșterea
debitului de sânge către musculatură.
Pe lângă hormonii de creștere, acest aminoacid
poate influența și insulina: astfel, se pare
că arginina este benefică în cazul diabetului
datorită creșterii producției de insulină în
organism.

Arginina întărește sistemul imunitar

Arginina este cunoscută și pentru beneficiile
aduse sistemului imunitar, deoarece stimulează
producția de celule albe, implicate în apărarea
imunitară. Este recomandată pentru evitarea
răcelilor, în timpul unor infecții acute, dar și
a antrenamentelor sportive intense, sistemul
imunitar este mai expus, iar necesarul de
arginină este deosebit de mare.
Arginina este foarte necesară și după expunerea
organismului la intervenții chirurgicale,
deoarece accelerează vindecarea. În plus,
se pare că acest aminoacid are o acțiune
inhibatoare împotriva cancerului. Studiile au
demonstrat că prin administrarea de arginină,
tumorile cancerului mamar răspund mai bine
când sunt expuse chemoterapiei.
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Sfaturi pentru
un ficat sănătos!
Ficatul este un organ important care joacă un rol central în procesul
metabolismului. Este responsabil pentru procesarea și stocarea
substanțelor nutritive, pentru descompunerea și separarea toxinelor.
Atunci când ficatul încetează să mai funcționeze, întregul corp are de
suferit.
MĂSURI BENEFICE FICATULUI

fapt ce se reflectă în mod pozitiv asupra ficatului.
Se pare că un consum rezonabil de ciocolată
amăruie este benefic, inclusiv pe fondul unor
daune hepatice ce ar putea provoca ciroză.
Studiile au demonstrat că presiunea crescută
din vasele de sânge ale cavității abdominale,
scade atunci când consumăm ciocolată amăruie
imediat după masă.

Cure periodice de armurariu
Armurariul este un remediu natural care nu doar
protejează ficatul, dar sprijină și regenerarea
acestuia în cazul prezenței daunelor hepatice.
Armurariul se recomandă deseori în combinație
cu anghinare, la rândul lor cunoscute pentru
efectul pozitiv pe care îl au asupra ficatului.

Bandajarea ficatului
Atunci când mesele dvs. sunt prea abundente
și prea grase, înlocuiți paharul de băuturi
spirtoase cu un prosop îmbibat în apă sărată,
plasat deasupra ficatului. Așezați peste el o
sticlă cu apă caldă și lăsați să acționeze timp
de 30 de minute. Ficatul va fi mai bine irigat cu
sânge datorită căldurii. Repetați împachetarea
în mod regulat, cu excepția cazurilor în care
suferiți de ulcer sau sângerări stomacale.

Hidratare suficientă
Atunci când sunteți hidratați corespunzător,
substanțele toxice sunt transportate mai repede
spre ficat, iar procesul de detoxificare din corp
se accelerează. De aceea se recomandă să
consumați zilnic o cantitate de minimum 2 litri preferabil apă sau ceai de plante.

Substanțe amare
Alimentele vegetale care conțin din plin
substanțe amare au deseori un efect benefic
asupra ficatului. Printre acestea se numără
anghinarele,
andivele, păpădia, radicchio,
varză de Bruxelles și salvia. Puteți consuma
plantele ca atare, sau le puteți folosi pentru a
condimenta salatele obișnuite.
Alternativ, puteți bea ceai de păpădie sau
salvie. Substanțele amare stimulează
producția bilei, care la rândul sau
ușurează toleranța la grăsimi. În plus,
valorile colesterolului din sânge scad.
Ciocolata amăruie
Studiile au demonstrat că ciocolata
amăruie scade tensiunea arterială
datorită conținutului înalt de cacao,
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Găsirea
echilibrului

- viața, între stres și relaxare
Stresul permanent poate conduce la stări de tensiune internă și
externă și pe termen lung chiar la afecțiuni serioase. Venim în ajutorul
dumneavoastră cu câteva sfaturi și exerciții de relaxare a musculaturii și
îmbunătățire a respirației și oxigenării celulelor.
Respirația corectă

Stresul permanent slăbește sistemul imunitar,
poate provoca tulburări de somn, ulcer sau
hipertensiune, și chiar mai rău: diabet și infarct.
În cartea sa, “Riscurile pentru inima”, Barbara
Spachtholz recomandă, printre altele, un
exercițiu simplu de observare a respirației.
Multe persoane coboară ușor poziția corpului
în timpul expirației, fapt care inhibă fluxul
energetic. Expirarea ar trebui să ne confere o
poziție dreapta. În plus, ar trebui să inspirăm
întotdeauna pe nas și să expirăm pe gură, pe
cât posibil cu un sunet labial. Această metodă
asigură plămânilor cantitatea optimă de aer.
Râsul, căscatul și cântatul sunt însă cele mai
bune exerciții de respirație!

Pauzele de peste zi

Poziția de lucru trebuie schimbată cât mai des
posibil: în șezut, în picioare, culcat. Vechiul
pupitru care presupunea lucrul în picioare este
tot mai des întâlnit în birouri. Conversațiile
telefonice pot fi purtate în picioare, în timp ce
cititul poate fi foarte plăcut în poziția culcat.
Persoanele care conduc multe ore sau care
petrec multe ore în fața calculatorului, se
confruntă cu senzația de rigiditate în ceafă.
Poate fi de ajutor dacă ridicați umerii timp
de 4 secunde și repetați mișcarea de trei ori.
Câteva mișcări de baza cum ar fi scuturarea,
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rotirea, balansul va pot ajuta să vă relaxați la
birou. Corpul se va simți revigorat, relaxat și
regenerat.

90 de secunde de relaxare

În cartea sa, “Pauză de 90 de secunde”, autorul
Rolf Herkert descrie un scurt program pentru o
relaxare rapidă.
Exercițiile pot fi realizate în poziție culcat pe
spate sau din șezut.
1. Mâinile se unesc la ceafă, iar coatele sunt
împinse puternic înapoi.
2. Picioarele se întind în față, contractând
concomitent toți mușchii. Vârfurile degetelor de
la picioare sunt orientate înainte.
3. Mușchii abdominali trebuie contractați
puternic, până la resimțirea forței. Acum, ținețivă respirația și numărați până la șapte.
4. În timp ce expirați ușor, relaxați treptat toți
mușchii.
5. Mențineți starea de relaxare câteva momente.
6. Întindeți-vă precum o pisică și nu uitați să
căscați.
Precum pisica, deveniți un animal de pradă
dinamic. Repetați în gând: “Sunt plin de energie,
sunt concentrat și liniștit!”
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Rinita
alergică
Incidenta alergiilor este în creștere
la nivel mondial. Una din 5 persoane
suferă în prezent de rinită alergică,
confruntându-se cu nas înfundat și
mâncărime în zona ochilor. Una din 6 persoane
alergice suferă din cauza soarelui. Aproape 13%
suferă de o alergie alimentară sau de alergie la acarieni. 4% suferă de
alergie la mucegai. Stilul de viață, poluanții din mediu și alimentația
neadecvată par sa fie factori favorizanți ai alergiilor.
Ce se ascunde în spatele rinitei alergice?

Rinita alergică se împarte în: alergie la polenul
plantelor, care apare în timpul înfloririi acestora
și alergie la alte tipuri de substanțe, care pot
apărea oricând.
Polenul gramineelor e cea mai frecventă formă
de alergie. Trei sferturi din cei care suferă
de rinită alergică sunt alergici la polenul de
graminee și pomi. Peste jumătate din polenul
care provoacă rinita alergică aparține unei duzini
de plante. E bine să știți care sunt plantele care
vă provoacă alergii.

Polenul nu este singurul vinovat

Pe lângă polen, iată cele mai frecvente
substanțe declanșatoare: părul de animale,
acarienii (excrementele de acarieni), mucegai,
alimente, medicamente.
Simptomele sunt similare cu cele declanșate
de polen. Alergia la părul de animale e foarte
severă, provocată cel mai des de pisici, câini, cai
sau rozătoare.
Acarienii de praf trăiesc în locuință în ciuda
curățeniei și a igienei. Se găsesc în paturi,
tapițerii și covoare. Alergia se declanșează
dimineața sau după un pui de somn. Mucegaiul
e peste tot în mediu, în alimente învechite, în
pereți umezi și beciuri.
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Ce puteți face împotriva rinitei alergice?
Întrerupeți contactul cu factorul declanșator.
Consultați medicul, pentru un tratament
adecvat. Medicamentele reduc semnificativ
senzația
de
disconfort,
administrarea
consecventă reducând procesul de inflamare.
Pentru formele mai ușoare, medicul poate
recomanda un tratament profilactic cu
cromoglicat de sodiu.
O altă posibilitate e așa-numita desensibilizare.
Sunt injectate cantități mici de alergeni
declanșatori, crescând doza treptat. Rata
succesului pentru cei care suferă de alergie
la polen e de aproximativ 90%. Condiția este
ca alergenii să fie cunoscuți. Netratată, rinita
alergică poate provoca apariția astmului.

Măsuri utile pentru controlul alergiilor

• Nu păstrați un animal în casă.
• Evitați alimente care declanșează alergii
alimentare.
• Inspectați casa de mucegai și renovați, dacă
e cazul.
• Fără covoare, tapițerie, saltele și așternuturi
speciale, care pot adăposti acarieni.
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Ține sub control
vezica urinară!
Incontinența urinară este o afecțiune neplăcută care poate avea numeroase
cauze, cum ar fi înaintarea în vârstă, sarcina, infecțiile căilor urinare sau
urmările unei intervenții chirurgicale. Există o serie de măsuri practice
care pot fi de ajutor în aceste situații.
Gimnastica pelvisului întărește vezica

O măsură foarte eficientă pentru alinarea
simptomelor și pentru prevenirea apariției
incontinenței urinare este gimnastica de
tonifiere a pelvisului. Exercițiile pot fi realizate
oriunde, chiar și în timp ce sunteți așezați la
birou, prin contractarea musculaturii pelvisului.
Mențineți contracția timp de minimum 10
secunde, timp în care continuați să respirați
relaxați. Reluați exercițiul de cinci ori.

Sportul de anduranță este benefic

Mișcarea poate fi benefică inclusiv împotriva
problemelor vezicii urinare. Se recomandă mai
degrabă sporturi de anduranță precum înotul,
mersul rapid, pilates.

Reducerea excesului ponderal

Printr-o reducere controlată a greutății, puteți
evita slăbirea vezicii. Chiar și o reducere de
5-10% din greutatea corporală poate avea un
efect pozitiv asupra vezicii.
Hidratarea corectă
În incontinența urinară, se recomandă un
consum de 2 litri de lichide pe zi, pentru
a sprijini activitatea rinichilor și evitarea
infecțiilor urinare. Evitați băuturile diuretice
precum cafeaua, ceaiul și alcoolul. Cele mai
potrivite băuturi sunt apă și sucurile naturale.

Postură corectă și ridicare de greutăți

Mențineți o postură dreaptă, care va întări
inclusiv musculatura pelvisului.
Atunci când încercați să ridicați greutăți de la
sol, așezați-vă înpicioare, într-o poziție ușor
mai depărtată decât pelvisul și coborâți
într-o genuflexiune. Atenție: spatele
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trebuie să rămână drept. Ridicați greutatea
folosindu-vă de forța din picioare, contractând
concomitent și musculatura pelvisului.

Antrenamentul vezicii

Iată cum puteți antrena vezica: nu fugiți spre
toaletă imediat când simțiți nevoia de a urina.
Așteptați câteva momente în plus, iar treptat
vezica va deprinde un mai bun control al necesității
de a urina. Evitați presarea în timpul micțiunii.
Adoptați o poziție dreaptă pe vasul de toaletă
pentru a permite golirea completă a vezicii.

Evitați infecțiile urinare

Infecțiile căilor urinare facilitează slăbirea
vezicii, ideal este să le preveniți. Evitați să
va așezați pe suprafețe reci. Femeilor li se
recomandă ca imediat după întreținerea de
contacte sexuale să clătească zona genitală
pentru îndepărtarea eventualilor agenți
patogeni. În cazul în care există indicii clare
privind prezența unei infecții a vezicii, puteți opta
și pentru un tratament naturist, spre exemplu
cu nasturtium, splinuța (Solidago virgaurea)
sau merișor (Vaccinium macrocarpon).
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Afecțiuni
provocate
de calculi
Cum recunoaștem durerile provocate de
calculi?

Calculii se remarcă prin durerile care îi
însoțesc, atunci când fluxul de lichide din
organul afectat se blochează în mod mecanic.
Durerile se manifestă deseori sub formă de
colică. Uneori calculii pot provoca și inflamații
sau infecții. În cazul în care există suspiciuni
cu privire la prezența unui calcul, se recurge la
proceduri de imagistică medicală. Calculii care
conțin oxalat de calciu sunt ușor de identificat și
în radiografii simple, fiind radioopaci, dar și prin
alte investigații imagistice după administrarea
de substanță de contrast. Calculii formați din
colesterol sau acid uric apar în special în vezica
biliară și sunt remarcați la ecografie.

Ce putem face împotriva calculilor?

Pe lângă tratarea durerilor și a măsurilor de
diagnosticare pentru stabilirea cantității și a
localizării exacte a calculilor, tratamentul diferă
în funcție de tipul calculilor și de amploarea
simptomelor. În cazul anumitor calculi biliari
se recurge la tratament medicamentos pentru
eliminarea acestora. Dacă însă acest tratament
este ineficient, se recurge la endoscopie pentru
eliminarea calculilor sau chiar la o intervenție
chirurgicală pentru eliminarea completă a
vezicii biliare.
Calculii renali pot fi eliminați medicamentos
sau pot fi zdrobiți printr-o terapie cu unde de
șoc, pot fi îndepărtați cu ajutorul endoscopului,
dar și chirurgical. Din fericire, această ultimă
variantă este tot mai rar folosită, deoarece
prin zdrobire, calculii sunt eliminați natural pe
tractul urinar.
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În cazul calculilor salivari, se poate încerca
eliminarea acestora prin masaj, în caz contrar
este necesară intervenția chirurgicală, cu
îndepărtarea completă a glandei salivare.
Coproliții din intestinul gros pot fi eliminați
prin clisme repetate sau manual. În cazul unei
obstrucții intestinale localizate mai sus, poate fi
necesară intervenția chirurgicală pentru a evita
punerea vieții pacientului în pericol.

Cum putem preveni formarea calculilor?

Hidratarea
Un consum zilnic de lichide de minimum 2 litri
ar trebui să fie de la sine înțeles. Atunci când
temperaturile cresc, când facem sport, sau când
suferim de o stare febrilă, cantitatea de lichide
consumate trebuie să crească proporțional.
Alimentația
În cazul în care ați suferit deja de calculi,
indiferent de natura acestora, puteți evita
reapariția lor prin adaptarea regimului
alimentar: mai puțin colesterol în cazul
calculilor biliari, mai puțină carne în cazul în
care ați suferit deja de calculi uratici, stimularea
producției de salivă prin mestecarea de gumă
de mestecat sau consumul de alimente citrice
pentru prevenirea reformării de calculi salivari.
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Intestinul și
sistemul imunitar
Flora intestinală normală

Intestinul și sistemul imunitar se află în strânsă
legătură. Atunci când intestinul suferă, întregul
sistem imunitar scade. Și viceversa este valabilă:
atunci când sistemul imunitar scade, deseori are
de suferit și intestinul. În ambele cazuri, flora
intestinală este cea care își pierde echilibrul.
Flora intestinală – aceasta este denumirea
totalității microorganismelor care se dezvoltă
în intestin, și al căror număr ajunge la câteva
miliarde. Oamenii de știință estimează că flora
bacteriană este formată din aproximativ 500 de
tipuri diferite de bacterii și microorganisme.
Toate acestea sprijină sistemul imunitar și
influențează starea noastră de sănătate.

Sarcinile microorganismelor din
intestin

Flora intestinală îndeplinește mai
multe sarcini:
• Asigură digestia
alimentelor și valorificarea
lor energetică.
• Formează vitamine,
spre exemplu vitamina
K, esențială pentru
coagularea sângelui.
• Protejează intestinul
împotriva toxinelor
• Previn dezvoltarea virușilor,
bacteriilor și a ciupercilor în
mucoasa intestinală.
• Transmit informația corectă
celulelor imunitare aflate în
intestin. Agenții patogeni pot fi
astfel combătuți cu precizie.
• Stimulează formarea și alimentația
mucoasei intestinale.
Toate aceste sarcini pot fi îndeplinite numai dacă
flora intestinală este echilibrată. Astfel, microorganismele trebuie să se afle într-un raport
foarte precis unele față de altele.
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Legătura dintre intestin, imunitate și boli
cu diverse localizări

De regulă, intestinul poate trece cu ușurință
peste stresul pe termen scurt. Este afectat
însă atunci când factori nocivi acționează intens
sau timp îndelungat. Alimentația nesănătoasă,
agenții patogeni agresivi sau administrarea
anumitor medicamente cum ar fi antibiotice sau
cortizon pot crea probleme.
Germenii buni sunt distruși de astfel de factori,
iar cei nocivi se pot înmulți. Se formează produși
toxici rezultați din metabolism, care afectează
intestinul, iar procesele infecțioase se pot derula
în voie. Primele simptome sunt balonările,
crampele abdominale, colicile și scaunul cu
un miros foarte puternic.
Sistemul imunitar începe
să
sufere.
Celulele
imunitare din intestin
nu mai funcționează
la parametrii optimi.
Agenților patogeni
le este mai ușor să
provoace probleme
de sănătate și pot
urmă numeroase
afecțiuni.
Cei
afectați
reacționează
mai
sensibil, nu doar prin
boli infecțioase. Uneori
se dezvoltă alergii, boli
reumatice, boli de piele.
Toate reprezintă boli pe care
inițial nu le punem în legătură cu o
tulburare intestinală.
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Durerile
abdominale

- când reprezintă un semnal de alarmă?
Caracteristicile durerilor abdominale

Durerile abdominale au fost considerate ca
fiind specifice femeilor, pentru o lungă perioadă
de timp. Însă și bărbații pot suferi de dureri
abdominale – chiar dacă într-o măsură mai
mică. Cauzele durerilor abdominale sunt foarte
variate și nu constituie o afecțiune în sine, ci un
simptom. La fel de variate sunt și formele în care
se manifestă. De la dureri abdominale puternice,
la crampe, înțepături resimțite în partea stângă,
dreapta sau mijloc - toate aceste indicii sunt
importante pentru anamneză și trebuie urmărite
atent. De asemenea, medicul va întreba dacă
durerile apar după consumul anumitor băuturi,
dacă durerile sunt resimțite pentru prima dată
sau dacă reprezintă o problema cronică.

Cauzele posibile ale durerilor abdominale

Iată câteva dintre cauzele și afecțiunile care
sunt însoțite de dureri abdominale:
• Afecțiuni la nivel gastro-intestinal: diaree,
constipație, apendicită, gastrită acută, ulcer
gastric sau duodenal, sindromul intestinului
iritabil, cancer la colon, ocluzie intestinală,
blocarea vaselor intestinale, polipi intestinali,
inflamație diverticulară, abcese, Boala Crohn
sau Colită ulceroasă.
• Boli renale: colica renală, calculi renali sau pieliță
• Probleme ale tractului urinar: calculi ureterali,
infecția vezicii, disfuncția neurogenică a vezicii
și iritația vezicii
• Hernie sau abces în mușchiul lombar
• Cicatrizarea unor operații mai vechi
• Depresii, stres, sindromul Burn-Out
• Disfuncții sexuale, abuzuri, traume,
disfuncții de personalitate
• Hernie de disc
• Fibromialgie
• Accidentări la nivelul coloanei vertebrale
• Tumori abdominale
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Când reprezintă un semnal de alarmă
durerile abdominale?

Durerile abdominale puternice pot reprezenta
un simptom al unor afecțiuni severe. Este
important de stabilit dacă durerile abdominale
se extind și în alte regiuni, precum abdomenul
superior, spate sau șolduri.
Iată câteva dintre simptomele însoțitoare ale
durerilor abdominale puternice, care constituie
un semnal de alarmă și care trebuie să vă
îndrume de urgență către medic: sânge în
scaun, sânge în urina, stare generală de rău,
diaree, senzație de vomă sau febra.

Durerile abdominale
puternice pot reprezenta
un simptom al unor
afecțiuni severe.
Pentru un diagnostic corect
și recomandările adecvate de
tratament, prezentați-vă la
medic cât mai recent de
la debutul durerilor.
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ANALIZE MEDICALE
EXPLICATE

Când este
recomandată
efectuarea
EEG?
Creierul are o poziție protejată de cutia craniană. În cazul tulburărilor
cerebrale, pentru diagnosticare pot fi necesare mai multe tipuri de
investigațîi medicale. Pe lângă radiografii și RMN, în unele cazuri se
recomandă și efectuarea unei electroencefalograme.
Electroencefalogramă (EEG)

Creierul lucrează neîncetat. Această activitate
a acumulărilor mari de celule nervoasese
manifestă prin descărcări electrice, care se
observă prin oscilații de potențial la nivelul
creierului, unde pot fi măsurate. Pentru aceasta
sunt fixate mai multe plăcuțe metalice sub
formă de electrozi, la anumite distanțe pe
suprafață craniană, care înregistrează oscilațiile
de tensiune (potențial electric) sub formă
unei electroencefalograme. Prescurtarea EEG
este folosită atât pentru examinarea medicală
(Electroencefalografie) cât și pentru graficul
rezultat (electroenecefalograma.)

Electroencefalografia - o examinare
necesară (EEG)

Dat fiind faptul că EEG este inofensivă în
cazul anumitor tablouri clinice, face parte
din controlul de rutină în unele cazuri. Astfel
poate oferi indicații interesante cu privire la o
eventuală prezență a unor tulburări metabolice.
Inflamațiile, tumorile sau tulburările de
funcționare ale creierului sunt diagnosticate
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deseori cu ocazia EEG. În cazul pacienților aflați
în comă, electroencefalografia poate indica
tulburările care se află la baza respectivei stări
comatoase. EEG este indicată și pentru controlul
pacienților cu predispoziție la atacuri epileptice.
Se observă astfel unde sunt localizate atacurile.
În plus, electroencefalografia reprezintă o
piesă esențială pentru diagnosticarea morții
cerebrale.

Cum se desfășoară Electroencefalografia?

Pacientul trebuie să evite consumul de băuturi
cu cafeină, ceai, cola, cafea. Părul proaspăt
spălat reprezintă un avantaj. Medicul trebuie
informat în legătură cu un eventual tratament
medicamentos pe care îl urmează pacientul,
deoarece unele substanțe active pot influența
traiectoriile înregistrate în timpul EEG.
Controlul este nedureros, nu implică riscuri,
și dacă este nevoie poate fi repetat ori de câte
ori. Sunt poziționați aprox. 20 de electrozi pe
scalp, la o distanță egală între ei. Controlul de
rutină durează aproximativ o jumătate de oră,
în liniște, în timp ce pacientul păstrează ochii

închiși. Între timp, pacientului i se va cere să
deschidă ochii, să îi închidă din nou și să respire
profund.
În cazuri speciale, acest control poate fi
desfășurat de-a lungul a 24 de ore (EEG
pe termen lung, efectuat cu ajutorul unui
echipament mobil) în somn (EEG somn). Uneori
sunt folosite și metode de provocare cum ar fi
privarea de somn sau blițuri de lumină. Această
metodă permite observarea creșterii activității
craniene. În plus, în timpul controlului poate fi
realizată și o înregistrare video, pentru a observa
în ce măsură anumite fenomene declanșează o
anumită criză la nivel cerebral.

Interpretarea electroencefalogramei

Activitatea electrică a creierului depinde de
activitatea pe care o întreprinde creierul în
acel moment. Traiectoriile înregistrate în cazul
persoanelor relaxate, treze (unde alpha) au un
ritm diferit de cele observate în timpul unei
activități intelectuale (unde beta), de cele din
timpul somnului sau în cazul unei afecțiuni
(unde Delta- resp.Theta). În plus, traiectoriile
diferă în cazul adulților comparativ cu copiii.

Pentru evaluarea imaginii traiectoriilor, medicul
stabilește nu doar prezența anumitor traiectorii,
dacă acestea sunt deformate sau nu, frecvența
acestora (așadar cât de repede sau de lent
se desfășoară), dacă sunt regulate sau dacă
formează un anumit model. În plus, medicul
evaluează curbele în anumite locații, putând să
colecteze astfel informații cu privire la o situație
locală (ex: tumoare, probleme circulatorii sau
hemoragii).
Decisiv pentru evaluare este aspectul general
care este format din toate punctele separate.
Numai în anumite cazuri, modificările sunt atât
de specifice, încât să poată indica o anumită
afecțiune, cum este cazul inflamației cerebrale
în cazul infecției cu virusul herpes, în cazul
cărei traiectoria curbelor este specifică.
Dat fiind faptul că momentul decesului însoțit
de oprirea ireversibilă a funcției creierului
reprezintă o condiție obligatorie pentru a
permite declararea decesului pacientului după
30 de minute și posibilitatea de prelevare a
organelor și în vederea transplantelor.
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Cum să-l
determini pe
copil să-și facă
ordine în cameră

Podeaua este plină de mașinuțe, de animale de plus și de șosete purtate,
patul este acoperit de creioane colorate și bucăți de hârtie și între toate
un pahar de iaurt mâncat doar pe jumătate. Deranjul din camera copiilor
îi exasperează pe mulți părinți. Discuțiile enervante pe tema ordinii din
camera sunt aproape inevitabile. Vă oferim câteva sfaturi care ar putea
detensiona situația.
Ajutor în funcție de vârstă

Copiii încă foarte mici vor avea nevoie de ajutorul
părinților pentru a pune în ordinecamera. După
vârsta de patru ani ar trebui să fie deja în stare
să pună în ordine anumite zone din cameră.
Recomandare: explicați-le motivul pentru
care faceți ordine: ursulețul doarme pe raft,
mașinuța trebuie parcată în cutie etc. Faceți
ordine împreună și nu evitați să îi lăudați pe cei
mici pentru ajutorul dat.

Sfaturi mici, efecte mari

Sistemele de depozitare, cum ar fi cutiile care
pot fi stocate una peste alta sau pe rafturi, sunt
de mare ajutor. Întindeți pe jos un cearșaf pe care
îl puteți aduna când nu folosiți spațiul, odată cu
toate jucăriile pe care le puteți răsturna direct
într-un coș. Cei mici nu trebuie supraîncărcați cu
jucării. Scăpați de jucăriile vechi sau deteriorate
pentru a obține mai mult spațiu liber.
Recomandare: refuzul de a face ordine va avea
consecințe logice: dacă drumul până la pat
nu este liber, seara nu veți ajunge să le citiți
povestea de noapte bună. Dacă rufele purtate se
adună în cameră și nu în coșul de rufe, acestea
nu vor putea fi spălate etc.
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Odată cu creșterea vârstei crește și
responsabilitatea

Odată cu creșterea, cei mici pot primi mai multe
responsabilități în ceea ce privește ordinea. Cel
târziu la 14 ani, copiii ar trebui să fie capabili să
își mențină singuri ordinea în cameră. Părinții
ar trebui să evite implicarea în punerea camerei
copiilor în ordine, după această vârstă.
Recomandare: Nu ajunge să va plângeți
constant, ca apoi să faceți ordine. Copilul va
înțelege că în ciuda criticilor aduse, curățenia
se va rezolva de la sine, într-un mod care nu îl
va implica. Nu îl ajutați să își găsească lucrurile.
Lăsați-i să învețe din greșeli.

Părinții model

Dezordinea stimulează creativitatea copiilor. Cei
mici se bucură de dezordine, vor să se joace, să
folosească jucăriile așa cum le dictează propria
imaginație, să își aranjeze camera așa cum
doresc, să lase lucrurile la întâmplare pentru
a o lua de la capăt a doua zi. Dacă le impuneți
perfecțiunea după un model al adulților, le veți
inhiba dezvoltarea. Mai închideți un ochi din
când în când.
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Ce trebuie să știți
despre lacrimile
artificiale?

Sindromul de ochi uscat poate fi cauzat de deficitul de lacrimi sau de
evaporarea lacrimilor. Se manifestă în principal prin senzație de nisip în
ochi sau de corp străin, arsură sau mâncărime oculară.
Lacrimile artificiale reprezintă terapia de
bază a ochiului uscat

Ochiul uscat nu poate fi vindecat sau tratat
cauzal, dar pot fi ameliorate simptomele. În
lipsa tratamentului, sindromul de ochi uscat
predispune la leziuni ale structurilor oculare.
Terapia de bază în sindromul de ochi uscat este
reprezentată de lacrimile artificiale.

Care sunt lacrimile artificiale potrivite
pentru ține?

Pentru a stabili cauza sindromului de ochi
uscat și, mai ales, pentru a exclude o altă cauză
pentru simptomele oculare este necesar un
consult oftalmologic. Medicul va recomanda
picături speciale pentru a îmbunătăți sistemul
de lubrifiere naturală a ochilor.

Caracteristicile lacrimilor artificiale

Există numeroase tipuri de lacrimi artificiale
disponibile în farmacii. Ce trebuie să știți
dumneavoastră despre aceste produse?
Iată câteva caracteristici ale lacrimilor
artificiale, pe care este bine să le cunoașteți:
Recomandarea individualizată
Recomandarea lacrimilor artificiale trebuie
să țină cont de: cauza principala a uscăciunii
oculare, mecanismul bolii (deficit lacrimal, boală
mixtă sau evaporarea excesivă a lacrimilor) și
severitatea sindromului de ochi uscat.
Conservanții
Verificați dacă lacrimile artificiale conțin sau nu
conservanți (clorură de benzalconiu, tiomersal,
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purite, poliquad)- aceștia pot produce iritație
oculară, agravează simptomele mai ales în
sindromul de ochi uscat moderat sau sever și
deteriorează lentilele de contact.
Vâscozitatea
Vâscozitatea este un alt factor de care trebuie
ținut cont în recomandare. Soluțiile apoase se
recomandă în simptome moderate și se preferă
soluții mai vâscoase în cazul sindroamelor
severe sau în caz de eroziuni sau alte leziuni
corneene.
Formă de prezentare adecvată
Lacrimile artificiale se comercializează
sub formă de picături, geluri sau unguente
oftalmice.
Lacrimile artificiale sub formă de geluri
și unguente au efect de durată, dar pot
provoca vedere încețoșată și se recomandă în
sindroamele severe pe timpul nopții (chiar și la la
trezire, vederea încețoșată poate persista o oră).
Persoanele cu vedere bună, care pot clipi
normal, preferă în locul soluțiilor vâscoase
administrarea frecvența a soluțiilor apoase.
Osmolaritatea
Osmolaritatea este o altă caracteristică de
diferențiere. Lacrimile hipoosmolare pot avea
un efect mai bun asupra suprafeței oculare.
Pentru a stabili cauza sindromului de ochi
uscat, și mai ales pentru a exclude o alta cauză
pentru simptomele oculare pe care le acuzați,
adresați-vă unui medic oftalmolog.
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Picioare grele în
timpul verii
În timpul verii, multe femei suferă de picioare grele. Cauzele disconfortului
sunt temperaturile ridicate care duc la dilatarea vaselor de sânge. Odată
cu dilatarea, pielea e mai bine alimentată cu sânge. Suprafața de schimb
de căldură crește, iar organismul emană o cantitate mai mare de călduri.
Mecanismul de reglare are și dezavantaje: vasele de sânge se lărgesc,
cauzând valvele venoase. Astfel, sângele ajunge să stagneze și să
determine apariția senzației de picioare grele.
Senzația de picioare grele se datorează și
faptului că, în timpul verii, organismul elimină
o cantitate mai mare de lichide, ca urmare a
temperaturilor ridicate. Sângele devine mai
vâscos și circulația mai lentă, determinând o
stagnare a sângelui în picioare. În plus, căldura
sporește forța gravitației și îngreunează returul
sângelui spre inimă.

Picioare grele în timpul verii. Soluții.

Pentru subțierea sângelui și pentru accelerarea
vitezei de curgere e nevoie de o hidratare optimă.
Expunerea la orele cu temperaturi maxime
va fi evitată. Se recomandă odihna în spații
răcoroase și menținerea picioarelor la un nivel
ușor ridicat. Puteți încerca dușurile alternative,
masajul picioarelor și mișcările ușoare.
Persoanele care suferă de
afecțiuni venoase, vor respecta
câteva reguli în timpul
călătoriilor cu mașina sau
avionul, pentru combaterea
senzației de picioarele grele.
În poziția șezut, sângele
stagnează
în
picioare,
crescând riscul trombozei.
Vă recomandăm respectarea
următoarelor puncte:
• Hidratați-vă corespunzător.
• În șezut, mișcați ușor picioarele și
evitați să le țineți unul peste altul.
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• La intervale de o oră, luați pauză și întindeți-vă
picioarele. În avion sau în tren, faceți câțiva pași.
• Purtați ciorapi compresivi.
• În timpul zilei, când vă uitați la televizor și în
timpul somnului, țineți picioarele ușor mai sus.
• Încercați dușuri reci pentru picioare.
• Masajul poate ajuta. Masați picioarele de jos
în sus, stimulând circulația sângelui în sus,
spre inimă.
• Evitați hainele strâmte, în special șosetele
strâmte.
• Persoanelor supraponderale li se recomandă
scăderea în greutate, venele fiind supuse unui
stres suplimentar datorită țesutului adipos.
• Purtați încălțăminte cu talpa plată.
• Mergeți cât mai mult cu picioarele goale.
• Activitatea fizică regulată va antrena
venele, prevenind astfel picioarele
grele. Antrenamentele se vor
concentra pe musculatura
picioarelor.
• Ca măsură de prim ajutor,
puteți încerca împachetările
cu gheață, apă rece sau
puțin oțet. Dacă picioarele
nu își reduc din volum
în ciuda acestor măsuri,
solicitați sfatul medicului
pentru stabilirea mai clară
a cauzelor care se ascund în
spatele acestui simptom.
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Valabilitatea
și depozitarea
produselor
cosmetice
În condiții corecte de depozitare, majoritatea produselor cosmetice are
o valabilitate relativ lungă. Cosmeticele cu o valabilitate mai mică de
30 de luni trebuie prevăzute cu o dată de expirare, care își pierde însă
valabilitatea în momentul desigilării ambalajului.
Depozitare

De regulă putem observa cu ochiul liber atunci
când produsul devine inutilizabil: când culoarea
și mirosul se modifică sau când ingredientele
cremelor se separă, acestea nu ar mai trebui
folosite.
Ca regulă generală, produsele cosmetice
trebuie depozitate în spații uscate și reci, însă
nu în frigider, deoarece temperaturile joase pot
crea probleme emulsiilor (apa și grăsimea se
separă), pudrele încep să formeze bulgări iar
rujurile își pierd din culoare.

Valabilitate

Vă oferim mai jos câteva valori de referință
pentru produsele cu termen lung de valabilitate:
• Cremele de ochi sunt valabile până la patru
luni deoarece conțin puțin conservanți, pentru
a nu afecta ochii
• După desigilare, rimelurile sunt valabile timp
de 3-6 luni, însă trebuie schimbate imediat
după orice infecție oculară. Tușurile lichide sunt
valabile până la opt luni.
• Autobronzantele trebuie folosite în cel mult
jumătate de an, altfel proprietățile acestora
scad.
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• Cremele și măștile, fie că sunt pentru față sau
pentru corp, au o valabilitate de aproximativ un
an după deschidere. Odată ce uleiurile și apa se
separă, acestea nu ar mai trebui folosite.
• Fondurile de ten sunt valabile aproximativ un
an.
• Ojele sunt valabile aproximativ un an în
sticluțele desigilate. După acest interval, se
întăresc și devin mai greu de aplicat.
• Parfumurile sunt valabile și până la doi ani
dacă sunt păstrate în spații reci și întunecate.
De îndată ce culoarea parfumurilor se modifică,
conținutul parfumului nu mai este cel original.
• Produsele de curățare pot fi folosite fără
probleme și până la 2 ani, iar cele cu conținut
de alcool chiar și 3 ani.
• Rujurile sunt valabile până la 3 ani în ambalajul
original, sigilat. Evitați expunerea rujurilor la
soare.
• Pudra în formă presată poate fi folosită până
la cinci ani. Nu uitați însă să curățați respectiv
să înlocuiți regulat pensulele sau buretele
aplicator.
• Deodorantele au cea mai lungă valabilitate și
pot fi folosite fără probleme până la uscare.
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Ce este
acrilamida?
De ce trebuie evitate alimentele prăjite?

folosirii
unei
friteuze, nu depășiți
temperatura de 175
grade Celsius. La fel,
temperatura cuptorului ar
trebui menținută sub 180 grade,
cu ventilație și sub 200 grade fără
ventilație. Pentru coacere, folosiți natron sau
praf de copt în locul bicarbonatului de amoniu,
deoarece acesta din urmă facilitează formarea
acrilamidei.

Cât de periculoasă este acrilamida?

Evitați produsele puternic prăjite
În general, cu cât cartofii prăjiți, produsele de
patiserie sau alte preparate din cartofi sunt
mai prăjite, cu atât nivelul de acrilamidă este
mai mare. Când pregătiți astfel de preparate,
acordați atenție timpului și temperaturii de
coacere.

Acrilamida este o substanță care rezultă în
urma încălzirii alimentelor bogate în amidon
și se regăsește cu precădere în preparatele
de patiserie , în cafea, dar și în preparatele
cu cartofi, precum cartofii prăjiți și chipsurile.
Recent, acrilamida a început să fie suspectată
că ar putea fi cancerigenă și că ar modifica
materialul genetic. Dacă respectăm câteva
reguli în pregătirea alimentelor, putem evita
apariția acrilamidei.
Acrilamida este folosită de peste 50 de ani
în industria materialelor sintetice și pentru
tratarea apei potabile. În pregătirea preparatelor
alimentare, acrilamida se formează atunci când
carbohidrații cum ar fi amidonul și zahărul
sunt încălzite la peste 120 grade Celsius și
formează legături cu proteina asparagina. Dacă
temperaturile depășesc valoarea de 180 grade
Celsius, proporțional crește semnificativ și
nivelul de acrilamidă.
În anul 2002, ziarele au început să publice
rezultatele unor studii efectuate pe animale,
din care a reieșit că substanța poate modifica
materialul genetic, și poate astfel provoca
apariția cancerului. În plus, există păreri care
susțin că acrilamidă în doze mari afectează
sistemul nervos.

Cum puteți
sănătate?

reduce

riscurile

pentru

Datorită posibilului risc pe care îl constituie
pentru sănătate, se recomandă consumarea
acrilamidei în cantități cât mai reduse.
Iată câteva sfaturi în acest sens:
Pregătiți atent hrana
Alimentele crude și cele pregătite la aburi
nu conțin aproape deloc acrilamidă. În cazul
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Depozitați corect alimentele
Cartofii nu ar trebui depozitați pentru o perioadă
îndelungată în frigider (sub 8 grade Celsius),
deoarece cantitatea de zahăr din aceștia va
crește, și, odată pregătiți la cald, nivelul de
acrilamidă va fi mai mare. O depozitare în
condiții ferite de lumina va ajuta la evitarea
formării părților verzi care conțin multă
acrilamidă.
Evitați alimentele bogate în acrilamidă
Cele mai înalte valori de acrilamidă se regăsesc
în chipsurile de cartofi, în cartofii prăjiți, în
prăjituri și în cafeaua prăjită. Consumați aceste
alimente cu măsură și încercați pe cât posibil să
le pregătiți personal.
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Cât de sănătoase
sunt alimentele
probiotice?
Este foarte important să consumăm alimente probiotice în mod constant.
În prezent există numeroase studii care au demonstrat că un număr mare
de afecțiuni în care este implicat și sistemul nostru imunitar, au ca punct
de plecare intestinul –sau viceversa –numeroase aspecte clinice pot fi
îmbunătățite prin sprijinirea florei bacteriene.
Ce sunt probioticele?

Probioticele sunt microorganisme care fac parte
din flora noastră intestinală naturală. Acestea
pot ajunge în intestinprin alimente și suplimente
nutritive, urmând să se dezvolte în intestin, să
stimuleze sistemul imunitar, să îl antreneze și
să îl întărească. Foarte apreciați sunt lactobacilii
(bacterii acidolactice) și bacteriile bifidus –
acțiunea profilactică și terapeutică a acestora a
fost demonstrată prin studii.

Care sunt alimentele probiotice?

Probioticele se regăsesc atât în iaurtul natural
cât și în alimentele fermentate cu acizi lactici pe
care le procuram din magazin, cum ar fi: laptele
bătut, kefirul, varză murată, sfeclă roșie și
castraveții în saramură. Aceste bacterii ajută de
mii de ani la păstrarea alimentelor, deoarece prin
producția puternică de acizi, restul organismelor
dăunătoare nu au nicio șansă de răspândire.

Efectele benefice ale probioticelor

• Anumite probiotice cum ar fi drojdia uscată
(Saccharomyces
boulardii)
și
bacteriile
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG sau
Lactobacillus acidophilus) pot reduce durata
și gravitatea infecțiilor gastro-intestinale și
diareea. De asemenea, pot fi folosite profilactic
înaintea plecării în vacanță, cu 5 zile înainte de
data plecării.
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• Există și bacterii care stimulează digestia și
reduc bacteriile descompunătoare din intestinul
gros; în cazul persoanelor care suferă de
intoleranță la lactoză, acestea pot îmbunătăți
digestia lactozei.
• La copiii mici, consumul bacteriilor
acidolactice cu efect probiotic îi poate proteja
împotriva anumitor infecții intestinale și
poate normaliza populația bacteriană după un
tratament cu antibiotice.
• În timpul sarcinii și al alăptării, bacteriile
acidolactice consumate de mamă pot preveni
reacțiile alergice și în special neurodermită
bebelușului.
• Probioticele au un efect pozitiv în cazul
afecțiunilor digestive (Colita ulcerosa, Boala
Crohn) și în infecțiile urinare.
• Este posibil ca probioticele să scadă riscul
cancerului intestinal, deoarece bacteriile lactice
prin fermentația zaharolitică produc acizi graşi
cu lanţ scurt (SCFA) benefici pentru colon. În
plus, inhibă fermentarea proteolitică și reduc
metabolii toxici proteolitici, inhibă procesele
enzimatice toxice ale glucozidalelor cu potențial
cancerigen. Un studiu japonez a demonstrat
acest efect în cazul germenilor de Lactobacillus
Casei Shirota.
• Posibil dezavantaj: este posibilă însă și
acutizarea anumitor afecțiuni – cum ar fi cele
autoimune, spre exemplu boală Bechterew.
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Alimentația
- între reclamă și sănătate

Ofertele speciale și produsele ne atrag și ambalaje sunt pline de promisiuni.
Ce se ascunde în alimente? Deseori, în spatele reclamei costisitoare și a
numelui nou nu se ascunde decât vechiul produs cunoscut.
În spatele numelor atrăgătoare din lista de
ingrediente se ascunde deseori zahărul,
zaharina, fructoza, maltrodextrina sau siropul
de amidon, toate forme ale zahărului. Inclusiv
batonul de müsli considerat sănătos, este
plin de zahăr. Alimentele care nu oferă nicio
informație legată de ingrediente ar trebui să
rămână în continuare pe raft, ele reprezintă un
mare pericol pentru consumator.
Ca regulă de bază pentru cumpărături: încercați
să cumpărați alimente cât mai naturale, cu
cât mai puține calorii și grăsimi, inclusiv în
cazul produselor lactate, a brânzeturilor și
mezelurilor. Se recomandă evitarea produselor
light, deoarece deși sunt prezentate pe ambalaj
ca fiind „light”, acestea conțîn de regulă multe
calorii. Mezelurile light pot conține mai multă
grăsime și calorii decât șunca obișnuită.
Deseori, sunt pline de adaosuri artificiale.

Citiți cu atenție

În special atunci când alegeți pâinea, se
recomandă compararea mai multor sortimente,
deoarece majoritatea sunt obținute din făînă
albă, prin adăugarea unui colorant în aluat.
Nu strică să aruncați un ochi pe etichetă.
Sortimentele de mezeluri, de pate etc. sunt
foarte bogate în grăsimi. Atenție și la sucuri,
deoarece un pahar de suc de mere (chiar
și fără adaosuri de zahăr) poate conține
la fel de multe calorii ca și un pahar
de cola.
Pentru o cămară cu produse
sănătoase: legumele și fructele
congelate au la fel de multe
vitamine și nutrienți că și cele
proaspete, lucru care nu se aplică
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legumelor conservate, care sunt pregătite
la cald, pierzându-și astfel o bună parte din
vitamine.

Câteva recomandări

• Legumele și pâinea congelată își păstrează
vitaminele și nutrienții ca și produsele
proaspete.
• Zahărul se ascunde în spatele termenilor cu
sufixe de genul “-oza”, “-dextrină” sau “-sirop”.
• “Light” nu înseamnă întotdeauna un număr
mic de calorii. Atenție la conținutul de grăsime
și calorii și în cazul acestor produse.
• Pâinea neagră este deseori obținută prin
adăugarea de coloranți în făînă albă, fără a avea
alte fibre vegetale în conținut. Pâinea integrală
este marcată în tabelul valorilor nutritive.
• Sucul obținut din fructe este mai sănătos
decât cel obținut din concentrat, se recomandă
însă consumul în amestec cu apă.
• Multe magazine sunt prevăzute cu lumini roșii
și galbene în frigidere, pentru ca mezelurile să
aibă un aspect mai proaspăt.
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MIȘCARE

Jogging
pentru
creier
Alege mișcarea pentru un creier flexibil

Un lucru este necontestat - sportul și mișcarea
fizică stimulează condiția fizică, atât a tinerilor,
cât și a bătrânilor. Există oare și o legătură între
activitatea fizică și performanța creierului?
Dovezile medicale arată că activitatea fizică
are un efect pozitiv nu numai asupra mobilității
fizice, ci și asupra flexibilității mentale.

Sportul susține funcțiile cerebrale

În
timpul
sportului,
sistemul
nervos
uman produce o cantitate mai mare de
neurotransmițători necesari pentru toate
procesele de memorie și de învățare. Aceștia
permit stocarea informației și conectarea
diferitelor cunoștințe înmemorie. Orice formă
de exercițiu contribuie la circulația sângelui la
nivelul creierului. În acest fel, creierul nostru
este alimentat cu oxigen în același timp, astfel
încât capacitatea de concentrare și memorie
crește semnificativ chiar și în timpul activității
fizice scăzute.

Antrenează-ți creierul prin mișcare

Nu doar sportul la nivel competitiv, ci și mișcările
moderate, cum ar fi mersul pe jos, ajută la
creșterea producției de neurotransmițători și la
creșterea performanței creierului.
Chiar și o sarcină ușoară de 25 de wați pe o
bicicletă ergometrică, ceea ce corespunde unei
curse lente pe un drum plan, circulația sângelui
crește în diferite regiuni ale creierului cu până la
20 de procente (Hollmann 2004 Herholz 1987).
Mișcările moderate ale degetelor, cum ar fi
tastarea pe tastatură computerului, cresc fluxul
sanguin către celulele creierului cu aproximativ
25% (Löllgen, Hollmann 2002).
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Un model nou de învățare

Prof. Dr. Henner Ertel din cadrul Societății
pentru Psihologie Rațională din München nu
este susținătorul modelului tradițional de
ședere concentrată în bancă, așa cum este
folosită în școală și în universitate. Acesta a
fost capabil să demonstreze în studiile sale
că absolvenții unui program, care au pedalat
în același timp pe o bicicletă ergometrică, au
înregistrat o creștere a IQ-ului de la o medie de
99 de puncte la 128 puncte, în trei sferturi de an.

Sportul susține memoria și previne
demență

Pentru tineri, dar și pentru persoanele în
vârstă, sportul poate îmbunătăți în mod decisiv
performanța memoriei. Exercițiile regulate
încetinesc semnificativ procesul de îmbătrânire
a creierului.
Studiile arată că femeile și bărbații cu vârsta
peste 65 de ani sunt mai puțin susceptibili la
a suferi de boala Alzheimer, dacă aceștia fac
mișcare cel puțin 15 până la 30 de minute de
trei ori pe săptămână.
Sportul, mișcarea regulată, cum ar fi mersul
cu bicicleta, alergarea, dansul sau gimnastica
sunt deosebit de potrivite pentru a spori
capacitatea de învățare, memoria, performanța
și creativitatea cu până la 40 de procente,
indiferent de vârstă.
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MIȘCARE

Mersul pe
bicicletă
combate artroza
Mișcarea este esențială în tratamentul durerilor articulare. Una dintre
activitățile ideale în aceste sens este mersul pe bicicletă, care are puterea
de a alina durerile de mișcare și de a mobiliza articulațiile. Însă înainte de
a porni la drum, reglați bicicleta în mod corect și alegeți viteza corectă de
deplasare pentru a evita durerile.
Mersul regulat pe bicicletă este sănătos.

Mișcările întăresc musculatura și sprijină
producția de lichid articular. Aceasta
funcționează ca un lubrifiant și asigura o glisare
lipsită de fricțiune a suprafețelor articulare.
Mersul pe bicicletă este benefic în special
genunchilor, deoarece evitați aplicarea întregii
greutăți corporale pe respectiva articulație.
Atunci când va instalați pe o bicicletă, trebuie
să respectați o poziție corectă și o frecvență
optimă a pedalării, altfel tura cu bicicleta va
dauna în loc să vă ajute!

Care sunt elementele pe care trebuie să
le aveți în vedere atunci când mergeți cu
bicicleta?
• Reglarea înălțimii șeii: Dacă atunci când
sunteți în șa, atingeți pedala de jos cu călcâiul,
având piciorul întins, înseamnă că aveți o poziție
corectă.
• Călcarea corectă: Punctul ideal pentru
așezarea picioarelor pe pedală se află între
hipotenar și metatarsian.
• Reglarea înălțimii ghidonului: reglați ghidonul
în așa fel încât acesta să fie mai înalt decât
șaua. Poziția dreaptă este cea care solicită cel
mai puțîn aparatul locomotor.
• Selectarea vitezei: Bicicleta dvs. ar trebui să
fie dotată cu mai multe viteze. Alegeți-o pe cea
potrivită!
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• Frecvența de pedalare: Frecvența ideală de
pedalare este de 80-100 rotații de pedală / minut.
O viteză mare cu efort mediu va preîntâmpina
suprasolicitarea articulațiilor și a musculaturii .
• Valoarea watilor din ergometru: Setați
aplicația de antrenament sau ergometrul la o
putere redusă, între 25 și 50 Watt. În principiu,
pentru durerile articulare, se aplică următoarea
regulă: valoarea mică a watilor, viteză mare de
pedalare.
• Artroza mâinilor: În cazul în care suferiți de
artroză degetelor sau a mâinii, se recomandă
alegerea unui mâner special pentru ghidon,
fixat sub formă unor roți în capătul interior
al ghidonului. O rotire ușoară este suficientă
pentru a porni și pentru a vă proteja degetele.
Alternativa – mai costisitoare- este pornirea la
pas, care vă permite să schimbați vitezele, prin
atingerea cotului pedalei cu călcâiul.
• Rulați fără durere: Mersul pe bicicletă
trebuie efectuat numai în perioadele lipsite de
durere. De aceea, se recomandă să consultați
un medic care să vă recomande un tratament
medicamentos ușor de tolerat, care să va
permită să simțiți din nou bucuria mișcării.
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LA DRUM
CU ALPHEGA

Drumeție
la herghelie
- Herghelia de Lipițani de la Sâmbăta de Jos, județul Braşov
Dacă sunteți cu maşina, dar v-ați dori să simțiți adierea vântului şi să
auziți tropotul cailor, în loc de sunetul motorului, este timpul să vizitați o
herghelie. În acest număr al revistei Alphega, vă invităm să vedeți superbii
armăsari Lipițan de la Herghelia Sâmbăta de Jos.
Noi am vizitat herghelia în timpul unei excursii de week-end, întrucât este
situată într-o zonă foarte accesibilă, aproape de drumul care face legătura
între Sibiu şi Braşov.
De la Drumul Național 1, este necesară o mică
deviere pentru a ajunge la Herghelia de Lipițani
din Sâmbăta de Jos, chiar pe Strada Principală.
Aici veți vedea un panou, care vă anunță că
ați ajuns. Aveți de parcurs o alee pietruită,
încadrată de arbori bătrâni, până ajungeți la
grajduri. Veți fi întâmpinați de îngrijitorul cailor,
sau de alt angajat, care vă va ajuta cu informații
despre vizitare. Noi am fost încântați de relația
frumoasă dintre domnul care ne-a condus
şi ne-a povestit despre herghelie, Lipițani şi
istoria locului şi frumoşii armăsari.

Istoricul Hergheliei de la Sâmbăta de Jos

În anul 1874 este fondată herghelia de la
Sâmbăta de Jos, iar caii din rasa Lipițan sunt
aduşi de la Herghelia Lipița din Slovenia, unde
procesul de selecție pentru această rasă a
început încă din 1580; mai târziu, în 1913, în
preajma izbucnirii războiului mondial, herghelia
este mutată definitiv, cu întregul efectiv (322
capete) la Babolna în Ungaria.
În anul 1920, Statul Român reînființează
Herghelia Sâmbăta de Jos ca herghelie
națională cu 3 armăsari pepinieri şi 22 de iepemamă. În timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial, pierderile au fost imense, însă imediat
după război, se iau măsuri de refacere a
efectivelor de cabaline. Au urmat colectivizarea
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agriculturii şi extinderea lucrărilor mecanizate
care au dus, din nou, la reducerea drastică şi
cu efect negativ asupra cailor de rasă. Numărul
acestora creşte abia după anul 1971, odată
cu înființarea Centrului Republican pentru
Creşterea Cabalinelor şi Calificarea Cailor de
Rasă. În perioada 1990 – 2002, herghelia a făcut
parte din fostele Cai de Rasă R.A. şi S.N. Cai de
Rasă S.A., iar în noiembrie 2002, herghelia trece
în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.
În cadrul complexului se află şi „Castelul
Brukenthal“ (momentan nevizitabil, fiind în
stare de degradare avansată), edificiu declarat
monument de arhitectură, ce face parte din
patrimoniul național. Castelul a fost construit
în perioada anilor 1750-1760 de către clăcaşii
contelui Brukenthal, fratele lui Samuel
Brukenthal – fondatorul Muzeului din Sibiu.

Rasa Lipițan

La Sâmbata de Jos, una din cele mai importante
herghelii de cai Lipițan din lume, se cresc 7 linii
de sânge care poartă numele armăsarilor care
au stat la baza formării actualelor efective –
Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano,
Pluto, Siglavy-Capriola, Tulipan. Fiecare
armăsar pe care îl veți vedea are numele său,
alături de arborele genealogic - prezentat pe o
plăcuță - şi este fascinant să descoperiți numele

părinților, bunicilor şi chiar al străbunicilor. Iar
ghidul vă va prezenta şi o parte din viața fiecărui
exemplar important.
Veți observa că Lipițanul este un cal blând şi
elegant, cu o conformație armonioasă şi un
temperament vioi. Datorită eleganței sale şi
a temperamentului, Lipițanul este principala
rasă care se utilizează la marile şcoli de dresaj
academic din lume.

şi antrenament, precum şi la spectacole şi
concursuri sportive ecvestre, şi, de asemenea,
să vizitați galeria-muzeu.
Pentru toate acestea, puteți merge de luni
până vineri în intervalul 10.00-16.00; iar
pentru vizite sâmbăta şi duminica, vă invităm
să verificați programul şi disponibilitatea
ghidului la numărul de telefon 0268.517.686 sau
0372.701.756.

Obiective de vizitat la herghelie

Uneori, se organizează evenimente şi
concursuri, așa că mai bine vă informați în
prealabil. Prețul unui bilet de intrare este de 10
lei.

Herghelia este destinată creşterii şi ameliorării
materialului genetic pentru rasa Lipițan. Aici
veți găsi grajdurile pentru armăsari, cele
pentru iepe şi mânji, o pistă de antrenament;
o galerie-muzeu; baza pentru antrenament şi
concursuri de atelaje; baza de agrement; sediu
administrativ şi un teren agricol.

Ce puteți face la Hergelia de Lipițani din
Sâmbăta de Jos

Ce mai aşteptați?! Distracție plăcută,
Echipa i-Tour

Să priviți superbii armăsari reproducători şi
să aflați povestea lor, să urmați cursuri de
echitație, să participați la sesiuni de dresaj
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Promoția este valabilă în perioada 14.05 – 30.06.2018 în limita stocului disponibil.

Jonzac, cosmetice
organice certificate!
Descoperă promoțiile din farmacie!
Vino în farmaciile Alphega semnalizate și beneficiezi de
reduceri între 25-50% la produsele semnalizate la raft!
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