alphega farmacie

REVISTA

iulie - august

2018

Revista Alphega se distribuie
gratuit în toate farmaciile
partenere.

Riscurile
supraponderabilității
Câteva kg în plus,
câțiva ani în minus!

Protecție naturală
împotriva insectelor
Sforăitul la copii

Când este un
semnal de alarmă?

16

Arsurile solare
Tratamentul complet și relația
cu cancerul de piele

CUPRINS
EDITORIAL
4

Arsurile solare - tratamentul complet
și relația cu cancerul de piele

NOUTĂȚI MEDICALE
8
9

Ouăle - mult mai sănătoase decât
se credea până acum
Inteligența artificială - mai eficientă decât
medicii în diagnosticarea cancerului de piele

TIMP LIBER
10

Timpul tău liber, în aer liber
- 15 iulie - 31 august 2018

FAMILIE
12
14
16
18
20
22
24

Terapii surprinzătoare în depresie
Protecție naturală împotriva insectelor
Riscurile supraponderabilității - câteva
kilograme în plus, câțiva ani în minus
Vitiligo
Tratarea stărilor de greață
Ce este flora bacteriană?
Inflamarea glandei sudoripare

INTERVIU
26

Farmacistul Alphega - farmacistul familiei tale!

AFECȚIUNI
30
32
34
36
38
40
42

Sursele naturale de arginină
Dușmanii ficatului sănătos
Munca de noapte afectează sănătatea
Incontinența urinară de stres
Incontinența urinară prin prea plin
Probioticele în tratamentul infecțiilor intestinale
Bacteriile Campylobacter

Texte

Comitetul științific:
Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
Elena Funar
Farmacist-administrator
- farmacia Elmafarm,
Cluj-Napoca

Art Director
Diana Dima

Grafică & DTP
Adrian Săvescu

Credite foto

Dreamstime, Shutterstock
www.alphega-farmacie.ro

ÎNGRIJIRE

Reproducerea integrală sau parțială
a textelor sau a ilustrațiilor din
această revistă este interzisă.
Această revistă este distribuită, în
mod gratuit, numai prin intermediul
farmaciilor partenere Alphega.

48
50
52

Perioada de valabilitate a
campaniilor promoționale prezentate
în acest număr al revistei este
15 iulie - 31 august 2018.

46

Sforăitul la copii - când este un
semnal de alarmă?
Ce este gripa oculară?
Picioarele grele în timpul sarcinii
Îngrijirea picioarelor în zilele calde

ALIMENTAȚIE
54
56
58

Rolul esențial al mineralelor
Doza zilnică de zinc
Vitamina B6

MIȘCARE
60
62
64

Exemplare distribuite: 45.000
www.alphega-farmacie.ro
contact@alphega-farmacie.ro
+40 21 407 77 11

Ce înseamnă ‘‘Stil de viață sănătos’’?
Mișcare și sport pentru o viață sănătoasă
Sportul pentru seniori

LA DRUM CU ALPHEGA
66

Cetatea Sucidava și secretele ei

1

Promoția este valabilă în perioada 16.07 – 30.09.2018, în limita stocului disponibil. Voucherele sunt valabile până la 31 octombrie 2018

Ești frumoasă
când ai grijă de tine!
Vino în farmaciile Alphega semnalizate, cumpără produse
Jonzac și, la fiecare 50 de lei cheltuiți, primești câte un
voucher CADOU în valoare de 5 lei, pe care îl poți utiliza
pentru o achiziție viitoare din produsele Jonzac!

Promoția este valabilă în perioada 16.07 – 30.09.2018, în limita stocului disponibil. Voucherele sunt valabile până la 31 octombrie 2018

Töpfer. Și cei mici
vor crește mari!
Vino în farmaciile Alphega semnalizate, cumpără produse
Töpfer și, la fiecare 50 de lei cheltuiți, primești câte un
voucher CADOU în valoare de 5 lei, pe care îl poți utiliza
pentru o achiziție viitoare din produsele Töpfer!

EDITORIAL

Arsurile solare

Tratamentul complet și relația cu cancerul de piele
Arsurile solare apar în urma expunerii exagerate și/ sau neprotejate
la soare. În funcție de severitatea arsurii, pot să apară și leziuni pe
piele (papule, vezicule). Veziculele se pot sparge și prezintă risc de
suprainfectare. Cea mai gravă complicație a unei arsuri solare poate să
apară tardiv, după ani de zile, și este reprezentată de cancerul de piele.
Cum se manifestă arsurile solare?

Arsurile solare se manifestă prin:
• înroșirea pielii;
• usturime, durere, slăbiciune și sensibilitate
cutanată crescută;
• apariția de papule sau vezicule (bășici) pe
piele;
• semne generale: frisoane, febră, amețeală,
greață etc.
• exfolierea pielii (după vindecare).

Recomandări în caz de arsuri solare

• Răcorirea pielii. Se recomandă duș rece sau
aplicarea pe piele de comprese reci (prosop
înmuiat în apa rece de la robinet).
• Analgezice. Se recomandă paracetamol sau
ibuprofen (administrare sistemică) dacă este
prezentă durerea locală și/ sau disconfortul
este foarte mare.

• Hidratare orală. În cazul arsurilor solare, se
recomandă să se consume multă apă, deoarece
expunerea la soare și căldură determină
pierderea de lichide la nivelul pielii.

Tratamentul local al arsurilor solare

I. Dacă nu au apărut vezicule pe piele (arsuri de
gradul I), se recomandă:
• Întreruperea expunerii la soare la primele
semne de arsură.
• Răcirea pielii. Dacă sunteți lângă o piscină
rece, lac sau ocean, faceți o baie rapidă pentru a
vă răci pielea, dar numai pentru câteva secunde,
astfel încât să nu vă prelungiți expunerea la soare.
Continuați să răciți arsurile cu comprese reci, dar
nu aplicați gheața direct pe arsurile solare. Faceți
dușuri reci de scurtă durată și evitați săpunul
aspru, care ar putea irita pielea mai mult.
• Produse hidratante și calmante pentru
hidratarea și calmarea pielii.
Dacă nu au aparut vezicule pe piele, se
recomandă aplicarea (pe pielea umedă) de
produse hidratante și calmante care se pot
aplica pe suprafețe întinse:
• Cremă hidratantă
• Loțiune cu aloe vera
• Produse cu pantenol sau dexpanthenol cremă,
unguent, spray, care stimulează regenerarea rapidă
a pielii, răcoresc pielea și alină durerile locale.
• Antiinflamatoare topice: pentru reducerea
inflamației pielii (durere, roșeață, tumefacție)
• Cremă cu hidrocortizon 1%
• Spray cu propolis
• Antihistaminice topice: elimină erupția,
roșeața, mâncărimea, durerea și umflăturile
pielii (clorhidrat de difenhidramină, maleat de
dimetindene, etc).

II. Dacă au apărut vezicule pe piele (arsuri de
gradul II)
Se aplică un pansament curat pe veziculă,
pentru a o proteja să nu se spargă. Dacă aceasta
se sparge, se va curăța zona cu delicatețe cu
apă și săpun și se va aplica local un produs
antibacterian și regenerant.
Tratamentul
local
antibacterian,
antiinflamator și regenerant se recomandă pentru
a evita suprainfectarea și a pentru a favoriza
vindecarea. Se pot utiliza:
• antibacteriene topice cu neomicină, bacitracină
• sulfadiazină de argint
• propolis (spray)
Combinații de antibiotice și corticosteroizi
(exemple: prednisolonă și neomicină sau
oxitetraciclină și hidrocortizon) - se recomandă
în special în faza de cicatrizare a arsurilor,
când mecanismul de barieră al pielii începe să
funcționeze din nou, pentru a preveni cicatrizarea
inestetică și suprainfectarea tardivă; corticosteroizii
aplicați de la început, după spargerea veziculelor
în arsuri, pot crește riscul de infecție și nu sunt
recomandați de toți specialiștii.

Sulfadiazina de argint are efect antibiotic,
distruge microbii ce se pot dezvolta la nivelul
leziunilor cutanate, prevenind apariția infecțiilor
la nivelul leziunilor cutanate (arsuri, ulcere
varicoase, alte plăgi).
Propolisul este un remediu important în
arsurile solare. Are efect antiinflamator
și calmant al iritațiilor, are efect puternic
antimicrobian (antibacterian și antifungic) și
previne astfel suprainfectarea veziculelelor
sparte. Are de asemenea efect regenerant și
cicatrizant, favorizând vindecarea rapidă.

Cum se aplică tratamentul topic
antibacterian?

• Înainte de fiecare aplicare, curățați și
îndepărtați țesutul mort. Apoi spălati leziunea
sub jet de soluție antiseptică sau apă pentru
înlăturarea resturilor de cremă și a exudatului
cu aspect de puroi.
• Produsele antibacteriene topice se aplică
cu o spatulă sterilă sau cu mănuși de unică
folosință. Este de preferat să aplicați produsul
(cremă, pastă, unguent etc.) pe o față sterilă, pe
care o plasați apoi pe leziune.
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Când trebuie să vă adresați medicului?

Persoana cu arsuri solare trebuie să se
adreseze de urgență medicului:
• dacă are febră mare
• dacă starea generală se înrăutățește
• dacă apar vezicule pe piele și este afectată de
arsuri o mare suprafață corporală
• în cazul în care zonele afectate de arsuri
solare se infectează

Îngrijirea pielii după vindecarea arsurilor

• Pielea arsă se cojește. În câteva zile de la
arsura solară se elimină straturile superioare
deteriorate ale pielii, care începe să se cojească.
• Cojile trebuie lăsate să se detașeze singure
și se vor elimina cu blândețe.
• Hidratarea pielii. În timp ce pielea se
decojește, se va continua aplicarea unei creme
hidratante și regenerante.

Ce nu se recomandă în cazul arsurilor
solare?
• Nu se folosește gheață pentru a calma
arsurile solare. Aceasta poate produce reacții
adverse din cauza diferenței de temperatură.
• Nu se aplică unt, vaselină sau alte produse
pe bază de ulei și grăsimi. Acestea pot favoriza
infecțiile prin blocarea porilor și astfel căldura
și transpirația nu pot fi eliminate.
• Veziculele apărute pe piele NU se sparg!
Spargerea veziculelor încetinește procesul de
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vindecare și crește riscul de infecție. Dacă este
nevoie, se aplică un pansament curat, protector
pe veziculă.
Dacă aceasta s-a spart, curățați zona cu
blândețe cu apă și săpun delicat, aplică o cremă
antibacteriană și acoperă zona cu o compresă
umedă.
• Nu se aplică pe pielea cu arsuri solare
produse care conțin benzocaină sau lidocaină.
Aceste substanțe pot cauza alergie la unele
persoane și pot agrava arsura. Pentru calmarea
durerii, usturimii și sensibilității locale se vor
administra oral antialgice.

Complicații ale arsurilor solare

Arsurile solare pot avea complicații imediate
sau complicații tardive.
Complicațiile
imediate
se
referă
la
suprainfectarea arsurilor și complicațiile
septice posibile.
Complicațiile tardive, apar în special în cazul
arsurilor solare repetate și sunt reprezentate
de:
• Îmbătrânirea prematură a pielii
• Ridarea pielii
• Pistrui, pete și pigmentări anormale
• Boli de piele (dermatoze, dermatite etc.)
• Cancer cutanat

Arsurile solare și
cancerul cutanat
Efectele radiațiilor solare asupra pielii

Cele mai importante modificări pe piele
sunt generate de radiația ultravioletă (UV).
Radiația solară ce atinge suprafața cutanată
este reflectată în proporție de 5%, restul fiind
absorbită de către cromofori și transmisă în
profunzimea pielii.
• Radiațiile ultraviolete B (UV-B) acționează
asupra epidermului, și au efect mutagen și
cancerigen.
• Radiațiile ultraviolete A (UV-A) pătrund în
profunzimea pielii până în derm, și au efect
fototoxic și fotoalergic. Agravează efectele
carcinogene ale radiațiilor UVB, și pot
determina, în mod direct, apariția cancerului de
piele.
• Radiațiile infaroșii IR-A au efect de încălzire
a organismului, pătrund adânc în straturile
profunde și produc pierderea elasticității pielii,
îmbătrânirea prematură a pielii și au efect
cancerigen.

Ne protejează cu adevărat produsele de
protecție solară?

Factor)
măsoară
eficacitatea
împotriva
radiațiilor ultraviolete B (UVB).
Utilizați produse cu SPF minimum 15, cu
spectru larg, care protejează împotriva
tuturor radiațiilor ultraviolete (atât UVB, cât
și UVA). Există și produse inovative ce conțin
și complexe antioxidante pentru protecția
împotriva radiațiilor infraroșii.
• Nu prelungiți expunerea la soare sub
pretextul protecției cu produse antisolare.
Radiațiile solare sunt nocive în cazul expunerii
prelungite acute sau cronice.

Arsurile solare și cancerul cutanat

Arsurile solare reprezintă una dintre cauzele
principale ale cancerului de piele. Razele
ultraviolete au ca efect modificarea ADN-ului
din celulele pielii. Riscul de cancer cutanat
crește exponențial în cazul expunerii excesive
la soare, și în special în cazul arsurilor solare
repetate.
Zonele expuse frecvent acestui risc sunt fața,
gâtul și mâinile.

Produsele de protecție solară nu sunt suficiente
pentru a evita efectele nocive ale radiațiilor
solare. Este bine să știți că același SPF la
produsele antisolare nu înseamnă aceeași
protecție oferită! SPF-ul (Solar Protection
Evitați expunerea prelungită și neprotejată la
soare!
Arsurile solare au complicații, atât imediate,
cât și pe termen lung.
Cea mai gravă complicație a unei arsuri
solare apare tardiv, după ani de zile, și este
reprezentată de cancerul de piele.

Dr. Mariana Olingheru
Medic specialist Medicină de Familie
Competență Apifitoterapie,
Acupunctură și Homeopatie
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NOUTĂȚI MEDICALE

Ouăle

- mult mai sănătoase decât se credea până acum
Un studiu efectuat pe termen lung în China
a demonstrat influența pozitivă a ouălor
asupra afecțiunilor sistemului circulator
Potrivit unui studiu publicat recent, se pare că
oul zilnic consumat la micul dejun este mult
mai sănătos decât se considera până acum.
“Consumul moderat de ouă” monitorizat în
cazul a unei jumătăți de milion din populația
Chinei, a contribuit la scăderea frecvenței
bolilor de inima, potrivit studiului publicat în
urmă cu câteva zile în revista “Heart”.
Studiul a fost condus de o echipă de cercetători
britanici și chinezi.

Până nu demult, ouăle erau considerate a fi o
sursă de colesterol pentru organismul uman.
Însă ouăle conțin și cantități importante de
proteine și vitamine.
Pentru acest studiu au fost monitorizate
persoane adulte sănătoase, timp de aproximativ
9 ani. Astfel, oamenii de știință au descoperit că
există o legătură între consumul zilnic al unui ou
și riscul scăzut de boli cardio-vasculare. Potrivit
datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS),
anual își pierd viața 17,7 milioane de persoane
de pe urmă afecțiunilor cardio-vasculare.
Pe de altă parte, cercetătorii care nu au
participat la studiu, au formulat critici
împotriva lui, caracterizându-l ca fiind
simplist, deoarece sănătatea inimii este
influențată și de alți factori cum ar
fi activitatea fizică.

NOUTĂȚI MEDICALE

Inteligența
artificială

- mai eficientă decât medicii în
diagnosticarea cancerului de piele
Potrivit acestui studiu, un computer a
avut rezultate mai bune decât un medic în
diagnosticarea cancerului de piele. Majoritatea
dermatologilor a fost depășită de rețeaua
neuronală artificială
(CNN), potrivit unui
comunicat publicat de curând în revista de
specialitate “Annals of Oncology”. CNN a
trecut cu vederea mai puține cazuri de cancer
de piele, înregistrând o sensibilitate mai
mare decât cea a medicilor dermatologi,
a declarat autorul principal al studiului,
Holger Hänßle din cadrul Universității
Heidelberg.
Echipa de cercetători din Germania,
SUA și Franța a sprijinit realizarea
rețelei formată din peste 100 000 de
imagini, ceea ce a permis inteligenței
artificiale să diferențieze melanoamele
periculoase de formațiunile benigne. În
final, computerul a fost testat comparativ
cu 58 de dermatologi din 17 țări. În medie,
medicii au stabilit diagnosticul corect în
86,6% din cazuri, în timp ce rețeaua CNN a
înregistrat un scor de 95%.
În plus, Inteligența Artificială a identificat în
mai puține cazuri petele inofensive de ficat ca
fiind cancer. “Acest rezultat ar presupune mai
puține operații.” Potrivit acestui studiu, scorul
înregistrat de medici a fost mai bun atunci când
aceștia au primit mai multe informații din partea
pacientului. Oamenii de știință sunt de părere
că Inteligența Artificială ar putea reprezenta un
instrument eficient pentru o diagnosticare mai
rapidă și mai simplă a cancerului de piele. Este
însă puțin probabil ca medicii să fie înlocuiți
complet de computere.

Potrivit oamenilor de știință, anual sunt
diagnosticate 232 000 de noi cazuri de cancer
de piele, care se soldează anual cu 55 000 de
decese.
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TIMP LIBER

Timpul tău liber,
în aer liber
15 iulie - 31 august 2018

Maratoane, festivaluri de teatru, jazz, rock, muzică electronică şi film în
aer liber. Toate acestea vă aşteaptă în cele mai frumoase locuri din țară în
lunile iulie şi august.
Începem cu un eveniment dedicat întregii
familii: Maratonul EXplore 2018, din Cheile
Turzii, care se va desfăşura pe 21 iulie, începând
cu ora 09:00 dimineața, îşi propune să fie unul
umanitar. Banii strânşi vor fi folosiți pentru
construcția/ dezvoltarea școlii/ centrului pentru
copii cu dizabilități EXplore School. Vor fi în
total 4 curse: Kids RUN (1 km cu balon cu heliu
gratuit), Cross Running (4 km - taxă participare
57 lei), SemiMaraton (23 km - taxă participare
77 lei), Maraton (43 km - taxă participare 87 lei).
Detalii la: www.exploremarathons.ro.
Festivalurile de muzică vor avea loc pe tot
cuprinsul țării. Electric Castle 2018, aflat la a
şasea ediție, se va desfășura între 18 și 22 iulie,
pe domeniul Castelului Banffy, din Cluj. Electric
Castle este primul festival din România care
a mutat muzica electronică pe domeniul unui
castel.
Detalii la: https://electriccastle.ro/.
Cea de-a 13-a ediție ARTmania Festival va avea
loc în perioada 27-28 iulie 2018 în Piața Mare, din
Sibiu. Mogwai, Steven Wilson, Leprous, ROME,
Zeal & Ardor şi Distorted Harmony sunt primii
artişti confirmaţi la cea de-a 13-a ediţie a
festivalului ARTmania. ARTmania Festival
este o platformă dedicată promovării
tuturor formelor de expresie artistică
inspirate din cultura rock, ce s-a
consacrat ca principal promotor
regional al proiectelor muzicale
contemporane.
Detalii la: https://artmaniafestival.ro/
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Smida Jazz Festival, un proiect cultural unic
în România, ce se va desfăşura în perioada
17-19 august, axat pe promovarea jazz-ului
contemporan şi a abordărilor inovatoare în
muzica de jazz. Asociația Transylvanian Cultural
Development își propune să susțină jazzul
contemporan, atât românesc, cât și străin,
încercând o simbioză, o sinteză a mai multor
genuri și stiluri de muzică.
Smida este un cătun situat chiar în inima
Parcului Natural Apuseni, arie protejată ce se
află printre ultimele zone naturale de carst
împădurit de mari dimensiuni. Parcul este
casă și pentru peste 1.500 de
peșteri, dintre care cea mai
apropiată este Peștera
Mare din Valea
Firii (ce face
parte din

sistemul Humpleu). De asemenea,
Parcul adăpostește ghețari subterani,
dintre care cei mai importanți
sunt Ghețarul Scărișoara (aflat la
aproximativ 40 de kilometri de Smida)
și Ghețarul Focul Viu (24 de kilometri
față de Smida).
Detalii la: http://www.smidajazz.ro.
Europa FM Live pe Plajă va avea loc
în perioada 26-28 iulie 2018, locul de
desfășurare fiind plaja dintre stațiunile
Venus și Saturn, unde sunt așteptați
zeci de mii de iubitori de muzică live.
Concertele Europa FM Live Pe Plajă vor
fi difuzate în direct la Europa FM, putând fi
urmărite live pe www.europafm.ro. Intrarea la
Europa FM Live pe Plajă este liberă.
Detalii la: https://www.europafm.ro/europa-fmlive-pe-plaja/.
Unul dintre cele mai interesante evenimente
culturale ale lunii august este ProEtnica 2018
- Festival Intercultural Sighişoara, ce va avea
loc în perioada 22-26 august 2018. ProEtnica
a devenit în timp o tradiție și reprezintă cea
mai importantă manifestare a minorităţilor
naţionale precum şi a dialogului intercultural
din România. La festival participă toate
minorităţile naţionale din ţară. Festivalul include
manifestări artistice, spectacole interactive în
fața scenei, o secţiune intitulată

Agora Dialogului Intercultural, standuri de
carte şi meșteșugărești, o secțiune de muzică
religioasă, workshopuri şi expoziții.
Detalii la:http://www.proetnica.ro
Festivalul Internațional de Film Independent
„Anonimul” ne invită, în perioada 6-12 august,
la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării – un loc
magic unde Dunărea întâlnește Marea Neagră,
un pământ nou, cu obiceiuri străvechi. „Satul
Filmului” cuprinde Complexul Green Village
și Green Dolphin Camping, fiind dotat cu toate
facilitățile necesare organizării unui festival de
film. Cinefilii se cazează în pensiuni, corturi sau
cabane, pot urmări filme toată ziua în cinema și
toată noaptea în aer liber, pe ecranul uriaș din
camping.
Detalii la: http://www.festival-anonimul.ro.

Distracție plăcută!
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FAMILIE

Terapii
surprinzătoare
în depresie
După o tură de alergare, înot sau mers pe
bicicletă, ne simțim relaxați și bucuroși. Sportul
de anduranță e benefic împotriva depresiei.
Stare de bine prin sport

Senzația de bine se instalează încă din timpul
antrenamentului, corpul secretând endorfine
și ajutându-ne să trecem peste stările de
indispoziție. În multe clinici, sportul este
o măsură terapeutică pentru combaterea
depresiei. Alergările practicate în mod regulat,
înotul și mersul pe bicicletă pot ajuta. Sporturile
practicate în echipă ajută la accentuarea
sentimentului de comunitate și a celui de
succes. Când sportul e practicat în grup,
șansele de continuare sunt mult mai mari. Se
recomandă evitarea sporturilor de contact,
eșecurile fiind greu de suportat.

Efectele pozitive ale sportului

Sportul e benefic și pentru cei cu tulburări
psihice, stimulând anduranța, mobilitatea,
coordonarea, concentrarea, conștiința fizică
și cea de sine dar și abilitățile sociale. Efortul
fizic reduce stările agresive și de furie, distrage
atenția de la lucrurile negative, demonstrând
pacientului că poate depăși respectivele situații.
Antrenamentul zilnic poate face minuni.

Ajutor în cazul depresiilor ușoare

Persoanele depresive acuză lipsă de vitalitate.
Cei cu depresii severe, întâmpină probleme
chiar și cu datul jos din pat, spălarea dinților,
încălțarea pantofilor de sport și mișcarea în aer
liber. Pentru cei cu depresii severe sau cei care
nu au practicat niciodată vreun sport, terapia
prin mișcare e nerecomandată.
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Ar fi doar
un chin
suplimentar și
inutil, menit să le
confirme incapacitățile.
Totuși, persoanele care suferă
de depresii ușoare și medii pot găsi în sport
șansa de recuperare. Acționând personal
împotriva bolii, vor obține efecte superioare
celor administrării de medicamente sau din
psihoterapie. Feedback-ul pozitiv, inclusiv
din partea organismului care reacționează
la antrenamentele regulate, va ajuta la
recuperarea din depresie.

Stabilirea unor obiective realiste

Pentru început, pacientul ar trebui să discute
cu un medic pentru a evalua condiția fizică.
Apoi, să-și seteze obiective realiste pentru
a nu impacta negativ starea de spirit. Cei
care vor lua drept succes simpla îmbrăcare a
echipamentului sportiv sunt pe calea cea bună.
Sportul s-a dovedit chiar mai eficient decât
tratamentul medicamentos, deși nicio terapie
nu o exclude pe cealaltă. De reținut: sportul
introduce rutina și structura în ziua unui pacient,
conferind siguranță și sentimentul de realizare.
Sportul ajută la depășirea gândurilor negative
și a fricilor. În cazul obiectivelor stabilite realist,
rezultatele pozitive apar imediat și influențează
pozitiv dispoziția și încrederea în sine.

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!

FAMILIE

Protecție naturală
împotriva
insectelor
Soluții sintetice și naturale

Insectele supărătoare cum ar fi țânțarii,
căpușele sau muștele pot fi ținute la distanță
cu diferite soluții disponibile sub formă de rollon, loțiuni, spray. Substanțele active precum
icaridin și DEET (dietiltoluamida) asigură o
protecție sigură timp de 4 ore. Totuși, nu sunt
recomandate copiilor mai mici de doi ani,
deoarece iritațiile pielii nu pot fi excluse.
Există și soluții cu substanțe active naturale,
cum ar fi uleiurile esențiale extrase din arborele
de ceai sau melisă, lavandă sau busuioc. Trebuie
testate individual pentru a stabili eficiența. O altă
măsură naturală constă în arderea frunzelor de
salvie într-un recipient rezistent la foc.

Măsuri mecanice

Puteți ține insectele la distanță de casa
dumneavoastră cu plasele pentru uși și
geamuri. De asemenea, puteți așeza o plasă de
țânțari deasupra patului.

Măsuri combinate

Vă puteți proteja de insecte purtând haine în
culori deschise. Pantalonii și bluzele trebuie să
aibă un croi cât mai larg. Nu uitați de șosete,
picioarele fiind punctele preferate de ”atac”.
Pielea rămasă neacoperită trebuie unsă cu
soluție repelentă.
Insectele sunt atrase de lumină, dar nu pot
distinge lumina galbenă. Un bec galben vă va
oferi un plus de protecție.

Cum reacționăm dacă am fost înțepați?

• Prin înțepătură ar putea pătrunde agenți
patogeni în organism. Nu vă scărpinați.
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Dacă
înțepătura
începe să se
infecteze, curățați cu
soluție de dezinfectare.
Unguentele pătrund mai adânc în zona
inflamată decât soluțiile lichide.
• În cazul inflamațiilor, încercați pliculețele cu
argilă, care au efect de strângere și răcire a
pielii. Puteți utiliza și uleiuri esențiale, cum ar
fi ulei din arbore de ceai.
• Gelurile care conțin antihistaminice ajută
la prevenirea reacțiilor alergice. Cremele și
unguentele cu hidrocortizon, eliberate fără
rețetă, și-au dovedit eficiența. În plus, dozele
mari de calciu ajută și ele.
• Dacă simțiți mâncărimi, umflături, palpitații
în altă parte decât la locul înțepăturii, contracții
gastrice sau intestinale, prezentați-vă imediat
la medic. Medicul poate prescrie metode
de urgență pentru persoanele cu risc. De
exemplu, o injecție de adrenalină și preparate
antihistaminice și cortizonice.
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FAMILIE

Riscurile
supraponderabilității
- câteva kilograme în plus, câțiva ani în minus

Greutatea în exces scurtează speranța de viață – e concluzia celui mai
complex studiu desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp, prin care
s-a dorit stabilirea legăturilor dintre greutatea corporală și riscul de
deces. Pentru persoanele cu supraponderabilitate medie, speranța de
viață scade cu un an, iar pentru cei cu supraponderabilitate severă, poate
să scadă și cu până la 10 ani. O echipă de cercetători internaționali s-a
întrunit, colectând cel mai mare set de date folosit vreodată. Rezultatele
au fost publicate recent în revista de specialitate “The Lancet”.
“Acest studiu demonstrează definitiv că greutatea
în exces sau obezitatea se află în legătură directă
cu decesele premature”, a declarat autorul
principal al studiului, Emanuele Di Angelantonio
din cadrul Universității Cambridge. Riscul
crește cu fiecare kilogram în plus.
Pentru persoanele obeze, riscul decesului
înaintea împlinirii vârstei de 70 de ani e de
1:1. Riscul dezvoltării afecțiunilor cardiace,
a atacurilor cerebrale, a cancerului, a
problemelor respiratorii crește odată cu
greutatea. Potrivit studiului, bărbații sunt mult
mai expuși riscului unui deces prematur în
cazul supraponderabilității decât femeile.
La început, cercetătorii au dispus
de datele colectate între
1970 și 2015 pentru studii
individuale aferente 10,6
milioane de persoane.
Ei au exclus din aceste
date pacienții fumători
sau
persoanele
cu
afecțiuni cronice.
Astfel, au rămas datele a
3,9 milioane de persoane
de pe patru continente.
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Pentru cei cu supraponderabilitate redusă,
speranța de viață s-a redus cu un an. Pentru
cei cu obezitate moderată, speranța de viață
a scăzut în medie cu 3 ani, iar pentru cei cu
obezitate severă, cu până la 10 ani.
Cercetătorii s-au bazat pe sistemul indicelui
de masă corporală dezvoltat de Organizația
Mondială a Sănătății (OMS) pentru clasificarea
în categorii de supraponderabilitate.
Dacă persoanele supraponderale ar slăbi,
mortalitatea s-ar reduce semnificativ, declară
autorii studiului (de exemplu, în America de
Nord, o persoană din 5 ar putea evita decesul
timpuriu, iar în Europa o persoană din 7).
Potrivit cifrelor OMS, există
în prezent 1,9 miliarde de
persoane supraponderale
la nivel mondial. Din
acestea, 600 de milioane
de persoane sunt obeze.

FAMILIE

Vitiligo
Vitiligo e o tulburare care afectează colorarea normală a pielii. Pete
albe de diverse forme apar pe corp. Din ele lipsește melanina, care
conferă culoarea pielii. Melanina e formată din celule speciale ale pielii
(melanocite) care se depune uniform în straturile intermediare ale pielii,
protejând împotriva razelor ultraviolete periculoase.
Cauze

Vitiligo nu e o boală ereditară și nu afectează
întreaga suprafață a pielii și nici toate țesuturile
care conțin pigmenți. Există o predispoziție
ereditară, fiind întâlnită în mod frecvent în
anumite familii. Cauzele apariției bolii vitiligo
sunt însă neclare.
Cel mai probabil, pacienții au o reacție imunitară
împotriva propriilor celule care produc
melanina. Astfel, celulele respective sunt
distruse și își pierd capacitatea de a produce
pigmentul necesar, provocând decolorarea
segmentelor de piele. Părul din segmentele de
piele afectată poate fi de culoare albă, însă nu
e o regulă.
Vitiligo e asociat și cu alte boli din aceeași
grupă, cum ar fi boli ale glandei tiroide,
modificările mucoasei stomacale sau alopecia
areata (apariția unor zone fără păr) în care sunt
implicate procese imunologice.

Simptome

Petele albe au dimensiuni și forme diferite,
marginile pot fi de culoare roșie sau într-o
nuanță mai închisă decât restul pielii. Sunt
afectate, în special, extremitățile, capul și
zonele genitale. Chiar dacă vitiligo nu e însoțit
de alte simptome, poate duce la complicații.
Pot apărea modificări de ordin psihic datorită
schimbărilor de aspect ale pielii, conducând la
nesiguranță, izolare socială, calitate limitată a
vieții.

Vitiligo și expunerea la soare

E importantă protecția împotriva razelor UV,
mai ales când pielea nu e acoperită de haine.
Riscul apariției cancerului de piele e mult mai
mare în lipsa protecției solare.
Deși nu se cunosc cauzele, simptomele bolii
pot fi tratate. Se folosesc preparate cosmetice
pentru acoperirea petelor, având mai mult
decât un efect optic. Administrarea provitaminei
beta-caroten stimulează pigmentarea pielii, dar
poate accentua suplimentar petele albe.

Tratament

Expunerea la raze ultraviolete (PUVA) și
fenilalanina pot cauza petelor recent apărute,
fapt demonstrat de un studiu comparativ
desfășurat timp de 5 ani. Anumite extracte
de plante (ex. dud negru) se recomandă
pentru tratarea bolii vitiligo, având un
efect de colorare asupra pielii.
În cazul expunerii la soare, pielea
nepigmentată trebuie protejată prin
creme cu factor foarte ridicat. În caz
contrar, riscul apariției arsurilor
solare este semnificativ.

FAMILIE

Tratarea
stărilor
de greață
Stare de greață – ce putem face?

Starea de greață (cu și fără) vărsături este un
simptom foarte general, care poate apărea în
cazul a numeroase afecțiuni. Este important
să informați doctorul în legătură cu toate
simptomele însoțitoare, pentru a simplifica
stabilirea unui diagnostic.
Starea de greață care nu are o cauză severă,
poate fi tratată cu medicamente care nu
necesită rețeta și chiar cu metode naturiste.
Medicamentele folosite în tratarea stărilor de
greață sunt, printre altele, antihistaminicele H1
cum ar fi dimenhidrinat, meclozin și prometazin,
dar și prokinetice precum metoclopramid.
În cazul stărilor de greață care sunt însoțite
de vărsături puternice, este foarte importantă
evitarea deshidratării organismului, care se
manifestă prin uscarea gurii, apatie și lipsa
urinei. Pentru a evita astfel de stări, consumați
permanent apă plată sau ceai de plante.

Metode naturiste pentru tratarea stărilor
de greață

În cazul stărilor de greață, se recomandă
evitarea alimentelor grase și puternic
condimentate. Dacă starea este însoțită și de
vărsături, se recomandă să renunțați la orice
fel de alimentație pentru o perioadă. Odată ce
vă veți simți mai bine, puteți relua consumul
de alimente care protejează stomacul cum ar fi
piureul de banane sau de cartofi.
În plus, se recomandă respectarea următoarelor
măsuri naturiste:
• Beți o ceașcă de ceai cald de mentă, de
mușețel sau ghimbir.
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• Încercați să ieșiți la aer curat. Dacă simțiți
că nu aveți stabilitate în picioare, așezați-vă pe
un scaun pe balcon sau în grădina. Încercați să
respirați cât mai profund.
• Consumați o felie de lămâie sau stoarceți
puțină zeamă de lămâie într-un pahar cu apă.
Morcovii conțin o cantitate mare de fibre
vegetale, care leagă substanțele nocive din
intestin, și care ajută la depășirea mai rapidă a
stării de greață. Încercați supa de morcovi sau
piureul de morcovi.

FAMILIE

Ce este flora
bacteriană?
Pe piele, în cavitatea bucală și nazală, dar și în vagin se regăsește doar o
mică parte a bacteriilor, între 400 și 1000 de tipuri diferite. Cea mai mare
parte se afla în intestine, respectiv în intestinul gros și în cel subțire.
Substanțele produse de bacterii sunt folosite de celulele intestinale. Flora
bacteriană protejează organele împotriva altor agenți patogeni și preia
deseori și alte funcții.
Flora pielii

Bacteriile de la nivelul pielii ne protejează
împotriva agenților patogeni și se hrănesc din
miliardele de celule de piele moarte, pe care
le eliminăm zilnic. În plus, ajută la diviziunea
grăsimilor și a acizilor grași care previn
dezvoltarea bacteriilor și care preferă anumite
zone ale pielii, în special cele umede: axilele și

spațiile dintre degete oferă un climat mai bun
de dezvoltare pentru bacterii decât cele uscate.
O mare parte a germenilor se află în foliculii de
păr, unde au condiții optime de dezvoltare, fiind
protejați împotriva factorilor externi.

Flora intestinală

Flora intestinală joacă și ea un rol hotărâtor
împotriva germenilor periculoși, însă sarcinile
principale sunt altele.
Acestea reglează elementele sistemului
imunitar aflate în mucoasa intestinală, prin
antrenarea permanentă a capacității de
apărare a organismului și producerea de
substanțe antibiotice. Flora intestinală
poate produce vitamine și elemente
premergătoare vitaminelor precum
vitamina K sau B12, Tiamina sau
Riboflavina, care sunt preluate
apoi prin mucoasa intestinală.
Prin procesele metabolice
ale florei intestinale, rezultă
substanțe care sunt folosite
de
celulele
intestinale
pentru energie, iar bacteriile
ajută hotărâtor la procesul
digestiv din organism, și
astfel la asimilarea hranei.

FAMILIE

Inflamarea
glandei
sudoripare
Aspecte interesante

Inflamarea glandei sudoripare nu e doar
o problemă estetică, ci și una dureroasă!
Organismul uman are aproximativ 3 milioane
de glande sudoripare, concentrate mai mult în
zona frunții, a palmelor și a tălpilor. Există două
tipuri de glande sudoripare: cele aflate în piele
și cele în foliculii de păr.
Glandele sudoripare produc sudoare și asigură
umiditatea pielii. Au rol important în reglarea
temperaturii corpului. Când temperatura
crește, începem să transpirăm. Sudoarea
umezește pielea și răcește suprafața corpului.
Posibile cauze ale inflamării glandei sudoripare:
• Fumatul
• Kilogramele în exces
• Îmbrăcămintea strâmtă
• Diabet
• Hormoni masculini
• Bacterii

Înfundarea canalelor sebacee

Canalele glandelor sudoripare se pot inflama,
pe fondul unei tulburări de cornificare a
glandelor sebacee.
În mod normal, glandele sebacee elimină talcul
prin aceste canale, menținând suplețea pielii și
prevenind deshidratare acesteia. Odată înfundat
canalul, rădăcinile firelor de păr și glandele
sebacee acumulează tot mai mult material
cornos.
Aceste secreții acumulate în organism
determină inflamarea. Iar în urma contactului
cu bacterii, cum ar fi stafilococi, se pot forma
noduli dureroși care conțin puroi.
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Așa apar abcesele de piele, în special în zona
axilelor, a cefei, a spatelui, în zona genitală și
anală.
În cazul abceselor mai mari și dureroase, apar
și limitări de mișcare prin care se încearcă
evitarea durerilor. Factorii de risc sunt stresul,
alimentația nesănătoasă, sistemul imunitar
slăbit sau diabetul zaharat. Ei facilitează
apariția inflamării glandelor sudoripare, iar
capacitatea de protejare a organismului nu mai
funcționează la parametrii normali.

Găsirea tratamentului potrivit

Tratarea inflamării glandei sudoripare poate
fi dificilă. Intervențiile chirurgicale pentru
îndepărtarea nodulilor și tratamentele cu
antibiotice sunt eficiente doar pe termen scurt.
Motivul: Chirurgul nu poate îndepărta tot
țesutul care se poate inflama, iar antibioticele
nu pot preveni o inflamare ulterioară.
De regulă, abcesele de piele se repetă. În plus,
nodulii vindecați lasă în urmă cicatrici, iar
antibioticele nu reușesc întotdeauna să inducă
o vindecare completă.

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- farmacistul familiei tale!

Elena Funar
Farmacist-administrator Farmacia Elmafarm, Cluj-Napoca
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră şi ce v-a inspirat să optați
pentru ea?
Profesia de farmacist pare pentru mulţi oameni
una atât de simplă, privită din exterior, dar odată
ce o cunoşti mai bine, îi afli adevărata valoare şi
constaţi reala importanţă în viaţa și sănătatea
comunităţii din care faci parte. Astăzi, a lucra în
farmacie înseamnă și să îmbini activități din zona
consultanței, vânzării și antreprenoriatului.
În alegerea meseriei de farmacist m-a inspirat
mama mea, care e farmacistă, şi de la care
am moştenit empatia şi această înclinare spre
nevoile bolnavului. Am copilărit alături de ea în
farmacie când nu avea cu cine să mă lase acasă,
apoi mai târziu mergeam eu singură cu plăcere
la farmacie la mama mea. Și acum îmi aduc
aminte de mirosul specific de medicamente din
farmacie care mă fascina și de admirația cu care
îmi priveam mama când lua mojarul și începea
să prepare în laboratorul farmaciei.
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră.
Povestea noastră a început în 1992, în Târgu
Jiu, unde mama mea a deschis prima farmacie
Elmafarm. Ulterior, după ce mi-am definitivat
studiile farmaceutice la Cluj-Napoca, am
continuat povestea farmaciei familiei în ClujNapoca, prin deschiderea farmaciei Elmafarm
(prima dintre cele 10 existente actualmente în
orașul Cluj-Napoca) de pe strada Victor Babeş nr.
35, la intersecţia a 5 străzi pe care se află unele
dintre cele mai renumite spitale din România:
Institutul Oncologic, Clinica de Neuropsihiatrie,
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie etc.
Elmafarm e povestea unei familii dedicate de
farmacişti care a strâns în jurul ei o familie de
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pacienţi, de clienţi, având toţi, împreună, un
singur scop: o viaţă sănătoasă.
Elmafarm e mai mult decât o invitație
distribuită consumatorilor.
Elmafarm este întâlnirea însăși; întâlnirea
dintre oameni, întâlnirea dintre pacient și
farmacist și, nu în ultimul rând, întâlnirea
pacienților între ei.
Deviza noastră este “e bine că ne avem” şi ne
propunem să oferim clienţilor noştri siguranţa
şi profesionalismul pe care doar un specialist
şi bun cunoscător al psihologiei umane îl
poate oferi. Suntem mai mult decât un lanţ de
farmacii, suntem un concept foarte bine definit
şi structurat, care aduce o nouă abordare
pieţei farmaceutice locale.
Oamenii sunt făcuţi să nu fie singuri, ci să
păşească împreună. Asta ne propunem şi noi, să
păşim alături de oameni pe un drum al sănătăţii
şi înţelegerii valorilor fundamental umane.
Suntem mai mult decât un simplu lanţ de
farmacii, vrem să fim un partener de viaţă.
Un partener de la care clientul să primească
valoare, consiliere şi suport.
Care sunt provocările pe care le aveţi în
calitate de farmacist?
Piața farmaceutică e în continuă schimbare,
așa că e important să găsim un echilibru între
nevoile pacienţilor noştri şi problemele cu
care ne confruntăm în sistemul medical, cum
ar fi medicamentele deficitare, schimbări ale
listelor de compensate şi gratuite, schimbări
legislative.
Dacă ar fi să vă întoarceți în timp, ce sfat ați fi
dorit să primiți la începutul carierei?
Pentru a fi un bun farmacist tratează-ți pacienții
ca pe proprii copii, bunici, frați, părinți.

Pe lângă cunoștințele profesionale, care trebuie
îmbunătățite în fiecare zi, farmacistul trebuie
să aibă și abilități de comunicare, să intre în
problemele pacienților, să discute natural cu ei.
Farmacistul este un om care iubește oamenii.
Care a fost cel mai dificil moment din relația
farmacist-pacient? Dar cel mai frumos?
Cel mai dificil moment din relația farmacistpacient a fost la începutul carierei, când am
fost prima dată pusă în situația de a nu ști.
Iar cel mai frumos e când pacientul îți zâmbește
și îți mulțumește pentru sfatul și ajutorul
primit, momentul acela când pacientul devine
prietenul farmaciei.
Care este „reţeta de succes” a unei farmacii?
Bagajul de cunoştiinţe farmaceutice şi
abilitatea de a le comunica într-un limbaj
accesibil oricui. Este important să munceşti
mult şi cu pasiune. În fiecare zi să laşi o
parte din tine, din sufletul tău, în mâna
pacientului/ clientului atunci când îi înmânezi
medicamentele / produsele solicitate.
Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră? Puteţi să
ne daţi câteva exemple?
Prin ceea ce facem, punem în aplicare
sloganul nostru: „E bine că ne avem”. Este
comportamentul nostru zilnic în relaţia cu
pacientul. Avem pacienţi alături de care am
construit relaţii de 4-5-10 ani, pacienţi care vin
doar la noi, pentru că la noi au găsit, pe lângă
tratamentul necesar, și acea căldură specifică
unei familii, pe care ei o apreciază.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul de
„farmacist de familie”?
Farmacistul Alphega te tratează cu omenie, cu
respect şi mult profesionalism în momentele cele
mai dificile. Pentru noi, pacienţii nu sunt numere
sau statistici, care se regăsesc dincolo de o
tejghea, ci oameni, fiinţe, care caută un ajutor şi un
sprijin de la alţi oameni, la fel ca ei. Iar farmacistul
Alphega e OMUL care ajută alt OM.
De ce ar trebui să se orienteze pacientul către
o farmacie de familie, spre deosebire de o
farmacie de lanţ? Cum aţi caracteriza activitatea
dumneavoastră într-o astfel de farmacie?
Farmacia de lanţ are servicii standard,
implementate de la ‚centru’, pe când o farmacie
de familie e diferită. Într-o farmacie de lanţ totul
e rutină. Într-o farmacie de familie, fiecare zi
este diferită. În fiecare zi, noi ascultăm pacientul
ca şi cum este prima zi când am deschis.

Suntem la fel de dornici de a ajuta şi de a consilia
ca şi în prima zi de funcţionare. Noi ne adaptăm
fiecărui pacient şi nu avem proceduri sau moduri
standard de adresare şi tratare a pacientului.
Ne aplecăm imediat la nevoia pacientului şi ne
adaptăm rapid la orice schimbare sau modificare
a situaţiei din farmacie.
Cum ați descrie acești 2 ani de când faceți
parte din comunitatea Alphega?
Comunitatea Alphega a contribuit la
dezvoltarea și perfecționarea profesională a
echipei noastre. De asemenea, pot spune, că
noi, farmaciile din cadrul Alphega, am început
să comunicăm între noi, să ne împărtășim unii
altora din experiență și astfel să contribuim
la creșterea profesionalismului serviciiilor
oferite pacienților.
Comunitatea Alphega îmi oferă mie, ca manager
de farmacie, suport în orice nelămurire am
în materie de marketing, legislație, resurse
umane, ceea ce îmi creează o stare de confort.
Care a fost reacţia pacienţilor când au intrat
în noua farmacie Elmafarm-Alphega?
Au apreciat foarte mult faptul că interacţiunea
dintre pacient şi farmacist devine mai
apropiată, mai familiară. Spaţiul este mai
bine structurat şi mai aerisit, iar produsele se
găsesc mai repede şi sunt mai la îndemână.
O farmacie Alphega este o farmacie aproape
de pacienţi? Cum veţi fi mai aproape de
pacienţii dumneavoastră de acum înainte?
Cu siguranţă că o farmacie Alphega este o
farmacie apropiată de pacienţi. Ştiam asta,
și tocmai de aceea am considerat oportună
colaborarea dintre noi, având aceeași filosofie
vis-a-vis de relaţia farmacist-pacient. De
acum înainte vom încerca să învăţăm cât mai
mult de la partenerii noştri Alphega, care au
o bogată experienţă internaţională. Ne dorim
ca tot ce este mai bun în occident să aducem şi
în Cluj-Napoca şi să oferim comunităţii clujene
o gamă mai variată de servicii. Totodată, prin
colaborarea cu Alphega, vom avea acces la
o gamă mai diversificată de medicamente,
în special cele deficitare, atât de necesare
pacientului.
Aveți un mesaj pentru pacienții
dumneavoastră?
Elmafarm va fi mereu aproape de ei. Le suntem
alături şi vom continua pe acelaşi drum,
implicându-ne şi mai mult în îndeplinirea
nevoilor lor, oferindu-le servicii de calitate
la nivel internaţional şi menţinând aceleaşi
preţuri mici, corecte.
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Sursele
naturale
de arginină
Arginina este un aminoacid semi-esențial care joacă un rol important
în organismul uman. Acest aminoacid este produs în mare măsură de
organism, însă în anumite condiții, cererea poate fi mai mare decât
cantitatea produsă. În aceste cazuri, arginina poate fi administrată prin
alimentație sau suplimente nutritive.
Acestea din urmă sunt folosite de culturiști pentru creșterea masei
musculare, dar și pentru creșterea potenței pentru bărbați, fiind apreciat
datorită lipsei de efecte secundare.
Alimente care conțin arginină

În condiții normale, aminoacizii semi-esențiali
precum arginina sunt produși de organism
în cantități suficiente. În situații deosebite,
precum faza de creștere, este însă necesară
administrarea din surse externe. Astfel,
arginina este foarte importantă pentru copii.
În cazul adulților, necesarul de arginină crește
în situațiile de stres, de boală, de accidente,
perioade în care se recomandă consumarea de
alimente bogate în arginină sau administrarea
de suplimente nutritive.
Arginina este conținută de alimente precum
carnea, diferite semințe și alune, dar și în
produsele de cereale. Iată câteva dintre
alimentele foarte bogate în arginină:
• Semințe de dovleac (17,7 %)
• Semințe de pin (17,6 %)
• Alune de pădure (15,0 %)
• Alune prăjite (11,9 %)

Creșterea potenței printre efectele
secundare ale argininei?

În prezent se cunosc doar câteva efecte
secundare ale argininei. Printre acestea se
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numără scăderea hipertoniei, fapt care poate fi
problematic în cazul persoanelor cu tensiunea
arterială scăzută.
Dat fiind faptul că arginina îmbunătățește
circulația, există păreri care susțin că arginina
ar putea crește potența. Această teorie are
însă și numeroși critici care o contrazic. Deși
arginina este mai puțin periculoasă decât
medicamentele chimice de potență, aminoacizii
administrați prin alimente nu ar trebui
consumați în cantități prea mari. Supradozele
de arginină pot provoca stări de rău și diaree.
Pe lângă potență, se pare că arginina ar
avea un efect benefic și asupra fertilității
masculine. Există păreri care susțin că arginina
îmbunătățește calitatea spermei, prin creșterea
numărului de spermatozoizi și a mobilității
acestora, însă ca și în cazul potenței, efectele
argininei nu au fost încă demonstrate științific.
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Dușmanii
ficatului sănătos
Ficatul e un organ vital, capabil de regenerare în urma daunelor minore.
Astfel, trebuie protejat, cel puțin la intervale regulate, deoarece daunele
hepatice severe sunt ireversibile.
Factori cu efect nociv asupra ficatului

Alcoolul: consumat în cantități mari pe o
perioadă îndelungată, alcoolul dăunează
celulelor ficatului. Datorită capacității de
regenerare a ficatului, daunele minore provocate
de alcool pot fi depășite. Consumul îndelungat
de alcool poate cauza ciroză hepatică. Un pahar
de bere sau de vin, consumat din când în când,
nu prezintă vreun pericol, însă nu exagerați.
Bărbații nu trebuie să consume o cantitate de
alcool mai mare de 20 de grame / zi. Femeile nu
trebuie să depășească o cantitate de 10 grame /
zi. 20 de grame de alcool corespund unui pahar
de vin (0,25 litri) sau unui pahar mare de bere
(0,5 litri). Nu beți în fiecare zi, permițându-i
ficatului să se regenereze.
Zahărul: cantitățile mari de zahăr afectează
ficatul, moleculele de zahăr transformându-se
în grăsime și conducând la apariția steatozei
hepatice. Consumați dulciurile cu moderație.
Zahărul din fructe poate fi nociv când e
consumat în cantități mari.
Mesele în fugă: când mâncați pe fugă,
tractul digestiv nu e alimentat suficient
cu sânge din cauza stresului, fapt ce
influențează și ficatul. O circulație
insuficientă a sângelui în ficat
poate cauza probleme.
Aditivi alimentari: fie că vorbim
de
coloranți,
amelioratori
de gust, conservanți, aditivii
prelungesc
procesul
de
detoxifiere din ficat. Pe lângă
aditivi, trebuie să evitați și
anumite suplimente nutritive,
presupuse a fi nocive.
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Medicamente: medicamentele metabolizate în
ficat sunt dăunătoare. Când ficatul e sănătos,
administrarea rezonabilă de substanțe active,
cum ar fi paracetamolul, nu prezintă riscuri.
Respectați întotdeauna doza înscrisă pe
ambalaj și durata de administrare. Chiar și
medicamentele considerate inofensive pot
provoca daune ficatului când sunt consumate în
doze mari sau pe termen lung.
Dacă suferiți de o afecțiune a ficatului, consultați
medicul înainte de a începe administrarea unui
medicament metabolizat în ficat. Medicul vă va
recomanda o substanță cu efect de echilibrare.
În loc de paracetamol, puteți apela la produse
cu acid acetilsalicilic, dacă nu aveți sensibilitate
digestivă sau istoric de ulcer sau gastrită.
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Munca
de noapte
afectează sănătatea
Deși societatea a evoluat și ciclul de lucru al oamenilor a suferit modificări,
ceasul nostru intern a rămas neschimbat. Pompierii, personalul de zbor,
asistentele medicale, angajații din Call-Center și cei care lucrează în
schimburi de noapte trebuie să își adapteze orele de somn în funcție de
programul de lucru, fapt ce afectează organismul.
Consecința: boli profesionale. Patru din cinci
angajați care lucrează în schimburi de noapte
suferă de tulburări de somn. Specialiștii în
medicina muncii recomandă odihnă suficientă
în timpul zilei, atrăgând atenția asupra faptului
că somnul de zi nu e la fel de benefic precum
somnul de noapte.

Tulburări de somn în urma schimburilor
de noapte

Și zgomotul de peste zi poate întrerupe orele de
somn, iar angajații ajung să fie privați de somn.
Când somnul pe timpul zilei e întrerupt, nu e la
fel de benefic ca cel din timpul nopții. Studiile au
demonstrat că angajații care lucrează noaptea
dorm în medie cu 2-4 ore mai puțin decât colegii
lor care lucrează ziua.

Sfaturi pentru evitarea problemelor de somn

• Faza principală de somn trebuie să fie de
minimum 4 ore. Un ”pui de somn” la prânz
poate reîncărca bateriile. În total, sunt necesare
minimum 7 ore de somn pentru menținerea
concentrării și capacității de muncă în timpul
schimbului de noapte.
• Folosiți cea mai liniștită încăpere din casă.
• Telefonul și soneria trebuie deconectate. În
plus, anunțați-i pe cei din jur - prieteni și vecinică nu doriți să fiți deranjat în timpul zilei. Puteți
încerca dopurile pentru urechi și măștile pentru
ochi pentru un somn cât mai profund.
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• Asigurați aceleași condiții pentru somnul
din timpul zilei ca pentru cel din timpul
nopții: dormitorul trebuie să fie bine aerisit și
întunecat. Temperatura camerei nu trebuie să
depășească 18 grade.

Schimbul de noapte și starea de sănătate

Angajații care lucrează în schimburi de noapte
au probleme cu somnul din timpul zilei și
dificultăți de concentrare în timpul nopții.
Oboseala atinge nivelul maxim între orele 2-5
dimineața. Trebuie să respectați pauzele scurte
și dese în timpul schimbului de noapte pentru
a reuși să vă mențineți concentrarea. Spațiile
bine luminate și aerisite, cu temperaturi ușor
scăzute, pot ajuta angajații să își mențină starea
de trezire. Angajații trebuie să evite să mănânce
mult în timpul nopții.
Specialiștii recomandă sistemele de schimb
rotative. Ordinea schimbul I, schimbul II și
schimbul III e mai ușor de tolerat de organism și
de ceasul intern decât sistemul antiorar. În plus,
terapia cu lumină ajută la reglarea echilibrului
între fazele de somn și de trezire.
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Incontinența
urinară de stres
Atunci când se constată apariția incontinenței urinare, trebuie mai întâi
stabilită natura acesteia. Deseori, avem de-a face cu o combinație de mai
multe forme, fapt care îngreunează stabilirea unui diagnostic.
Pierderea de urină

Acest simptom este întâlnit în special în rândul
bărbaților. După urinarea propriu-zisă, se
constată o pierdere de urină, sub forma câtorva
picături. Acest simptom se explică prin faptul că
uretra dintre vezică și vârful penisului nu este
golită complet de mușchiul care o înconjoară.
De aceea, se acumulează urina într-un punct
inferior al uretrei, de unde se pierde sub forma
picăturilor.

Incontinența de stres

Stresul nu reprezintă suprasolicitarea psihică
în acest caz, ci presiunea pe închiderea vezicii.
Prin râs, strănut sau activitate sportivă, este
posibilă pierderea involuntară a câtorva stropi
sau a unei cantități mai mari de urină. În
cazul incontinenței de stres, închiderea vezicii
este slăbită, astfel că presiunea crescută
înregistrată în timpul strănutului, a tusei
sau a ridicării de greutăți, suprasolicită
respectiva închidere.
Motivul: musculatura pelviană
și țesutul din jur au funcția de
a sprijini, ca o plasă, organele
interne și vezica. Atunci când
musculatura
pelviană
și
țesutul dimprejur sunt slăbite
(ex: ca urmare a greutății în
exces sau a unei operații),
este
posibilă
urinarea
involuntară,
provocată
de presiunea în creștere
exercitată asupra pelvisului
(ex: prin tuse, râs sau strănut)
și a creșterii concomitente a
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presiunii în vezică. Mușchiul pelvian și sfincterul
se contractă, iar vezica și uretra se închid.
Urinarea involuntară devine astfel posibilă.
Tratament: șansa de a trata o formă accentuată
de incontinență de stres ca urmare a slăbirii
mușchiului respectiv a țesutului este posibilă
prin antrenament muscular și chiar prin
intervenții chirurgicale. Dacă însă slăbirea
musculaturii se datorează unor cauze
neurologice sau organice, tratamentul este mai
dificil.
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Incontinența
urinară prin
prea plin
Pierdeți regulat cantități mici de
urină sau atunci când sunteți
la toaletă simțiți că vezica nu
s-a golit complet? S-ar putea
să suferiți de incontinență
urinară de prea plin.
Aceasta este cea mai frecventă formă de
incontinență întâlnită în rândul bărbaților.
Se manifestă prin eliminarea de urină sub
formă de picături, chiar și când vezica este
plină.
Cauzele constau în problemele pe termen
lung de eliminare a urinei, cum ar fi de
exemplu prostata mărită sau obstrucție a
uretrei. De regulă, acestea necesită intervenție
chirurgicală.
Incontinența urinară de prea plin care
rezultă ca urmare a pierderii capacității
de contracție a vezicii (spre exemplu, ca
urmare „dilatării” prelungite a vezicii), poate
fi tratată medicamentos. Pentru eliminarea
urinei reziduale, pacientul ar putea necesita
cateterizare până la deprinderea din nou a
capacității de contracție a vezicii.

răni, tumori sau defecte congenitale sau leziuni
senzoriale neurologice asociate diabetului
(neuropatie diabetică).

Motivul: cea mai frecventă cauză este prostata
mărită care conduce la o obturație a uretrei, fapt
care la rândul său provoacă senzația de nevoie
de urinare permanentă, dilatare a musculaturii
vezicii, pierderea capacității de contracție,
pierderea permanentă de cantități mici de urină,
respectiv urina reziduală în vezică sau chiar în
rinichi. Alte cauze pot fi reprezentate de calculi
urinari, obstrucții de uretră, spre exemplu prin

Tratament: Incontinența prin prea plin, în
cazul bărbaților, necesită o cateterizare pentru
eliminarea urinei. Acest cateter subțire poate fi
introdus prin uretră sau prin peretele abdominal.
Operarea prostatei mărite îndepărtează cauza
problemei de eliminare a urinei și astfel
incontinența de prea plin. Calculii urinari,
tumorile și defectele congenitale necesită, de
asemenea, intervenții chirurgicale.
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Probioticele în
tratamentul
infecțiilor
intestinale
Stabilizarea florei intestinale

Din fericire, intestinul primește ajutor din
exterior pentru normalizarea funcției. Există
diferite metode de stabilizare. Este foarte
important să începeți cu stabilirea cauzei
problemelor intestinale, împreună cu medicul
dumneavoastră. După aprobarea din partea
medicului, farmacistul vă poate oferi numeroase
preparate pe bază de microorganisme menite
să stabilizeze flora intestinală. Majoritatea
preparatelor este disponibilă numai în farmacii,
însă nu necesită rețeta.

Tratamentul infecțiilor intestinale

În cazul terapiei mucoasei se încearcă
o contracarare a infecțiilor prin produși
metabolici bacterieni, pentru refacerea
funcționării mucoasei. Astfel, se apelează la
produși metabolici ai microorganismelor E.
coli (bacteria intestinală a omului) sau anumiți
lactobacili. Această terapie este ideală în cazul
unei mucoase inflamate, spre exemplu după o
perioadă în care ați suferit de diaree. Germenii
sănătoși din flora bacteriană se pot înmulți
numai dacă mucoasa este sănătoasă.
În cazul terapiei microbiologice, intestinul
este tratat prin administrarea de germeni
întregi, așadar nu de produși metabolici. Sunt
folosiți germeni vii, spre exemplu E. coli sau
Enterococcus faecalis. Germenii ajung în flora
naturală și o ajută să regăsească echilibrul,
ajutând la restabilirea sistemului imunitar.
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Probioticele
sunt
recomandate
pentru întărirea
sistemului imunitar.
Acestea constau în micro-organisme precum
lactobacilli și bacterii bifido, care ajung în
intestin prin alimente. Suplimentele alimentare
disponibile în farmacii sub formă de capsule
au avantajul de a conține cantități suficiente
de culturi. Spre deosebire de alimente, unde
cantitățile respective nu pot fi stabilite cu
exactitate, în principal datorită modului de
depozitare.

Ciuperci împotriva diareii

Prebioticele precum inulina sau oligofructoza
reprezintă
carbohidrați
nedigerabili
(Oligozaharide), care nu pot fi descompuse
de sucurile gastrice umane. Acestea cresc
numărul sau activitatea bacteriilor lactice sau
bifido din intestin, sprijinind astfel sistemul
imunitar. Simbioticele reprezintă o combinație
în pro- și prebiotice.
În cazurile acute de diaree, cum ar fi diareea
de călătorie, se recomandă tratamentul cu
Saccharomyces boulardii, o ciupercă de drojdie,
disponibilă sub formă de capsule sau pulbere,
care colonizează tractul gastro-intestinal în
câteva ore și împiedică dezvoltarea agenților
patogeni, fără a distruge flora bacteriană. Aceste
remedii sunt disponibile în farmacii, fără rețetă.
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Bacteriile
Campylobacter
Salmonella și bacteriile Campylobacter determină infecțiile intestinale
bacteriene (enterita). Dintre simptome enumerăm febră, dureri
abdominale și diaree. Starea se ameliorează repede, iar un tratament cu
antibiotice nu e necesar. Bacteriile se transmit prin alimente alterate,
infecțiile apărând mai ales în lunile de vară.
Transmitere

Se transmit la om prin consumul de carne
crudă sau lapte nepasteurizat. Transmiterea
de la om la om e foarte rară, dar se poate
contracta de la animale de companie sau din
apă contaminată. Ajunși în intestin, germenii se
dezvoltă în peretele intestinal, formând o toxină
care provoacă simptomele specifice.

Simptome specifice

La 2-5 zile după contractarea bacteriei, apar
dureri de cap, de membre și febră. Apoi,
apar simptomele specifice: crampe și dureri
abdominale, diaree puternică, febră (40°C),
dureri de cap și de membre și oboseală. La fel se
manifestă și infecția cu Campylobacter jejuni. În
schimb, bacteria Campylobacter coli poate evolua
fără diaree, doar cu dureri abdominale și febră.

Evoluție și tratament

În general, simptomele dispar după 7-14 zile.
Tratamentul constă în analgezice și antipiretice.
Dacă diareea e puternică, beți 3 litri de lichide.
Se recomandă apă plată, ceai îndulcit, supe de
carne și legume. Puteți lua soluții speciale cu
electroliți, pentru echilibrarea carențelor de
minerale. Antibioticele se impun doar în
cazuri grave sau la pacienți foarte slăbiți.

Posibile complicații

Rar, la 2-6 săptămâni de la vindecare,
poate apărea un efect întârziat, așazisa artrită reactivă, pentru care nu
s-a determinat cauza. Se presupune
că sistemul imunitar atacă structuri

42

din articulații care seamănă cu bacteriile
la suprafață. Aceste bacterii provoacă și o
neuropatie periferică inflamatorie condiționată
de sistemul imunitar, așa-zisul sindrom
Guillain-Barré.
Campylobacter fetus, o sub-grupă foarte rară
a bacteriilor Campylobacter, poate ajunge din
intestine în sânge, de unde se răspândește în
tot corpul. Infecția poate avea evoluții severe
la sugari și la persoanele cu sistemul imunitar
slăbit, precum meningita, endocardita și flebita.

Prevenirea infecțiilor

Nu consumați carne crudă în lunile de vară
și păstrați igiena la prepararea hranei. Mai
ales, spălați-vă mâinile după contactul cu
animale, prevenind astfel o posibilă infecție cu
campylobacter.

ÎNGRIJIRE

Sforăitul la copii
- când este un semnal de alarmă?

Studiile internaționale arată că între 21-37% dintre copii suferă de
tulburări de somn și aproximativ 9% dintre sugari și copii sforăie.
Conform estimărilor unul din cinci copii afectați de sforăit, suferă de
apnee de somn. În unele cazuri, tulburările de respirație din timpul nopții
sunt atât de severe pentru bebeluși încât le afectează dezvoltarea. Peste
jumătate din toți copiii cu vârsta între 1 și 4 ani sforăie ocazional, în timp
ce opt procente din aceștia sforăie în fiecare noapte. Odată cu înaintarea
în vârstă, crește și numărul celor care sforăie în mod obișnuit: de la 6 % în
rândul bebelușilor de un an la 13% în rândul copiilor de patru ani. Se pare
că băieții sforăie mai des decât fetele.
Semnal de alarmă

Sforăitul reprezintă un semnal de alarmă
pentru un somn cu probleme. Copiii care nu
sunt odihniți nu se pot concentra, fapt care le
afectează performanța școlară. Așa cum reiese
din studiile americane și germane, numărul
copiilor cu probleme de performanță școlară
din grupul copiilor care sforăie este de 30,6%,
respectiv dublul față de grupul de control, unde
procentul este de numai 16,3%.
Oboseala de peste zi, hipermobilitatea și
aspectul palid sunt mai frecvente în rândul
copiilor care sforăie, comparativ cu cei care
reușesc să doarmă fără probleme în timpul
nopții. Copiii care sforăie se confruntă și cu o
predispoziție crescută la infecții, suferă mai des
de tuse cronică, de răceli și otite.

Cauze

Cauza sforăitului nocturn poate fi un blocaj
la nivelul căilor respiratorii, spre exemplu ca
urmare a creșterii în dimensiuni a amigdalelor
faringiene, respectiv așa-numiții polipi.
Greutatea excesivă poate cauza probleme
respiratorii.
De asemenea, și fumatul pasiv în rândul
copiilor se numără printre cauzele sforăitului
în rândul copiilor: dacă părinții fumează în
jurul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani,
riscul bebelușului de a avea probleme precum
sforăitul, crește cu 60 de procente.

Terapie

Sforăitul poate fi tratat deseori prin eliminarea
polipilor. Dacă se observă și o creștere în
dimensiune a amigdalelor, acestea pot fi
îndepărtate parțial cu ajutorul laserului. Operația
de îndepărtare a amigdalelor palatine poate fi
realizată și în rândul pacienților mai mici de cinci
ani. O parte din țesutul amigdalelor este reținut
pentru a putea să joace în continuare rolul de
protecție împotriva agenților patogeni.
Dacă observați că bebelușul dumneavoastră sforăie,
amintiți acest fapt cu ocazia următoarei vizite la
medicul pediatru. Acesta va efectua un examen ORL
pentru a stabili cauzele exacte. În cazul copiilor care
sforăie în mod regulat, se recomandă și un consult
din partea medicului ortodont.

ÎNGRIJIRE

Ce este
gripa
oculară?
Gripa oculară e o boală infecțioasă deosebit
de contagioasă. Dacă suspectați că o aveți,
consultați medicul. Infecția cu agenții patogeni
se realizează în urma contactului direct.
Virusurile declanșatoare se regăsesc în lichidul
lacrimal.
În urma frecării ochilor de către persoana
bolnavă, există două metode de transmitere:
• Prin contact direct, ex. atingerea mâinilor
• Indirect, cum ar fi clanța ușii, mânere din
mijloacele de transport în comun
Copiii doresc să atingă toate obiectele din
jur, așadar se recomandă o atenție sporită.
Purtătorii de lentile de contact sunt expuși și
ei unui risc sporit, ca urmare a contactului
regulat cu ochii și a posibilității de transmitere
a virușilor.

Cum ne putem proteja?

Se recomandă spălarea și dezinfectarea
regulată a mâinilor. Persoanele purtătoare sunt
contagioase în perioada de incubație, respectiv
12 zile înainte de declanșarea simptomelor.

Simptome

Se manifestă precum o inflamație clasică
a țesutului conjunctiv, fapt ce îngreunează
diagnosticul.
Printre simptomele tipice se numără: înroșirea
și lăcrimarea ochilor, senzația de mâncărime,
vedere încețoșată, sensibilitate sporită la
lumină, țesut conjunctiv inflamat, noduli
limfatici inflamați.
În plus, apar și simptomele gripei, febră, dureri
de cap și de membre. Un aspect tipic al gripei
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oculare e faptul ca simptomele se resimt mai
întâi la un ochi și abia apoi la al doilea.

Diagnostic

Medicii se confruntă deseori cu dificultăți în
deosebirea gripei oculare de conjunctivita
obișnuită. Un diagnostic cert se poate stabili
doar în urma examinării frotiului de secreție
oculară și identificarea agentului infecțios.

Tratament

Nu pot fi folosite antibioticele, deoarece ele
nu au niciun efect împotriva virușilor. Astfel, e
important să stabiliți tratamentul cu medicul
curant.

Durata

Poate dura între 10 zile și 4 săptămâni. De
regulă, concediul medical prescris pacienților
poate fi de 2-3 săptămâni. Pentru a evita
răspândirea bolii, e importantă respectarea
acestuia.

Urmări

Poate apărea încețoșarea ușoară a corneei,
care se vindecă total după câteva săptămâni.
Foarte rar, există pericolul permanentizării
încețoșării respective. Atunci, pacienții se
tratează cu picături oculare cu cortizon. În caz
de ineficiență, e posibil un tratament laser
pentru îndepărtarea chirurgicală a punctelor
încețoșate ale corneei.

ÎNGRIJIRE

Picioarele grele în
timpul sarcinii
În timpul sarcinii, numeroase femei se
plâng de senzația de picioare grele,
dureroase. Acest fapt se datorează
schimbării echilibrului hormonal pe
perioada sarcinii. Acesta asigură
capacitatea vaselor de sânge de a
se dilata peste limitele obișnuite.
La acesta se adaugă și o creștere a
volumului de sânge cu aproximativ
20 %. Prin dilatarea venelor, valvele
venoase se închid mai greu și sângele
începe să stagneze. Acesta este cel care
provoacă senzația de picioare grele și
dureroase.
Varice în timpul sarcinii

Venele au de suferit și ca urmare a creșterii
în greutate în timpul sarcinii. Astfel, pe lângă
senzația de picioarele grele, apar și varicele.
Acestea trebuie menținute sub observație în
mod regulat și trebuie controlate de medicul
ginecolog. În cazul în care este necesar, acesta
va recomanda purtarea de ciorapi de compresie
pentru reducerea disconfortului.

Ce puteți face pentru eliminarea
disconfortului?

Dacă suferiți de senzația de picioare grele în
timpul sarcinii, puteți încerca să le mențineți
într-o poziție mai înaltă decât restul corpului
pentru a ușura vasele de sânge de presiune.
Această poziție este recomandată inclusiv
în timpul nopții. Dacă nu dispuneți de un pat
rabatabil, așezați câteva pături, perne, sau
prosoape sub picioare.
În timpul zilei se recomandă evitarea petrecerii
unor perioade lungi în picioare, dar și în șezut.
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Dacă aceste poziții nu pot fi evitate, asigurațivă că mișcați picioarele la intervale regulate.
În timpul șezutului, evitați să așezați picioarele
picior peste picior pentru a nu întrerupe
circulația sângelui.
Mișcarea este ideală împotriva senzației de
picioare grele în timpul sarcinii. Se recomandă
mersul pe bicicletă, gimnastică specială pentru
perioada sarcinii, plimbările. Dacă întâlniți
pe drum și o sursă de apă rece, puteți încerca
un duș pentru picioare, întrucât apa rece va
contracta vasele sangvine.
Pentru evitarea senzației de picioare grele din
timpul sarcinii se recomandă purtarea de ciorapi
de compresie. Dacă însă s-au format deja varice
proeminente, medicul poate recomanda injecții
cu heparină sau alte terapii, pentru a reduce
riscul de apariție a trombozei.

ÎNGRIJIRE

Îngrijirea
picioarelor
în zilele calde
Tuturor ne plac zilele calde, nu încape îndoială. Însă, din păcate, vremea
plăcută poate avea și efecte secundare: orele îndelungate petrecute în
mașină, orele la birou, în scaun sau în picioare, atrag după sine picioare
umflate și dureroase. Cu puțină îngrijire la domiciliu, efectele pot fi
resimțite imediat.
De ce este apa benefică împotriva
picioarelor umflate?

Efectul benefic al apei este explicat de medici
prin stimulii pe care îi transmit apa rece asupra
pielii. Punctele nervoase transmit stimulii
respectivi către sistemul nervos central,
reușind astfel stabilizarea sistemului circulator
și întărirea sistemului imunitar. În plus, astfel
de băi stimulează circulația sângelui în picioare
și combat insuficiența venoasă.

Apă rece pentru picioare obosite

Dacă după o zi lungă, simțiți că picioarele vi
s-au umflat și pantofii au devenit neîncăpători,
remediul cel mai rapid este apa rece:
• Dușul genunchilor: treceți cu dușul cu apă rece
peste tălpi și picioare, la aproximativ o
palmă peste genunchi!
• Pentru o baie răcoritoare,
umpleți vana cu apă rece până
la înălțimea genunchilor.
Faceți câțiva pași în apă și
lăsați apoi picioarele să se
usuce de la sine pentru
un efect mai puternic al
băii.
• Ciorapii reci Kneipp
sunt
ideali
pentru
combaterea
venelor
dilatate la sfârșitul zilei.
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Țineți ciorapii de bumbac sub jet de apă rece,
stoarceți apa în exces și purtați-i timp de cinci
minute. Încercați să mențineți picioarele la
înălțime.
Dacă numai gândul la apă rece vă creează
neplăceri, puteți opta pentru o apă călâie și
săruri de baie. Eficiența maximă se obține cu
ajutorul preparatelor pe bază de sare marină.

Îngrijire

După o astfel de baie, picioarele foarte obosite
ar trebui răsfățate cu o cremă specială pentru
picioare. Sunt ideale produsele cu efect de
îngrijire, dar și deodorizante, care asigură
hidratarea necesară pentru pielea uscată. Dacă
simțiți că picioarele dumneavoastră au nevoie
de mai multă îngrijire, vă recomandăm
folosirea unui gel pentru picioare.
Avantajul: acesta pătrunde rapid
în piele, nu lasă urme și are
un efect răcoritor.
Asigurați o îngrijire zilnică
a picioarelor și nu veți
avea probleme în zilele
fierbinți care ne așteaptă.
În plus, dacă petreceți
întreaga zi în picioare nu
uitați un alt aspect vital:
încălțămintea confortabilă.

ALIMENTAȚIE

Rolul esențial al
mineralelor
Mineralele sunt oligoelemente vitale, care provin din partea neanimată
a naturii (cu excepția fosforului și a sulfului) și sunt asimilate prin hrană.
Ele sunt indispensabile pentru viață, pentru menținerea stării funcționale
și structurale a organismului nostru.
Minerale pentru metabolism

Mineralele sunt esențiale pentru transportul și
procesarea oxigenului. Ele sunt responsabile
și pentru echilibrul apei în organism, pentru
transmiterea de impulsuri în nervi și mușchi.
Fără un consum suficient de minerale substanța
osoasă sănătoasă nu ar exista. Mineralele sunt
consumate sub formă de săruri (ex: clorura de
sodiu = sarea de bucătărie), care se împart apoi
în organism în ioni pozitivi și negativi (sodiu +,
clorură -).

Necesarul de minerale

Organismul nu dispune de procesele necesare
care să îi permită să producă minerale, însă
aproape toate alimentele conțin minerale
(inclusiv băuturile). În plus, corpul dispune
de numeroase mecanisme de reglare, prin
care să echilibreze temporar un consum prea
mic de minerale, fapt pentru care, chiar și
în cazul unei administrări sub doza zilnică
recomandată, carențele de minerale sunt rare.
Consumul anumitor minerale precum iodul,
fierul și calciul trebuie ajustat în funcție de
necesar. Spre exemplu, în timpul sarcinii,
a menstruației sau a modificărilor
hormonale (menopauza), necesarul
zilnic de minerale e mai mare.
Mineralele ca medicamente
Administrarea orală de minerale
în doze mari nu e dăunătoare
pentru persoanele sănătoase.
Administrarea
mineralelor
împreună cu alte substanțe
(vitamine, medicamente) nu e la
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fel de inofensivă. Inclusiv folosirea mineralelor
ca medicamente (magneziu, calciu) trebuie
controlată cu strictețe.

Carența de minerale

Persoanele care au o alimentație rezonabilă
și variată nu vor avea nevoie de suplimente
alimentare cu minerale. Totuși, nu pot fi
formulate contraindicații clare împotriva
administrării de preparate cu minerale.
În situațiile critice (menopauză, sarcină și
alăptare, sângerări puternice în timpul ciclului
menstrual), suplimentele minerale sunt chiar
indicate, nu doar preventiv, ci și pentru tratarea
anumitor probleme simptomatice (magneziul în
cazul crampelor musculare). Pentru mai multă
siguranță (ex: în cazul unei lipse de magneziu),
consultați medicul în prealabil.

ALIMENTAȚIE

Doza zilnică
de zinc
Zincul
este
implicat
în
numeroase procese metabolice
în organismul nostru, sub
formă
de
enzime.
Spre
exemplu, zincul este important
pentru creșterea pielii, dar și
pentru stocarea de insulină. În
plus, zincul este necesar pentru
vindecarea plăgilor și pentru
procesele imunologice. Persoanele
care consumă suficient zinc își întăresc
sistemul imunitar.
Doza zilnică recomandată

Doza zilnică recomandată de zinc depinde de
vârstă, sex și starea de sănătate. Astfel, doza
zilnică de zinc variază de la 2 mg / zi pentru
sugari până la 8-10 mg pe zi pentru adolescenți
și adulți. Necesarul de zinc poate fi crescut în
anumite situații fiziologice, cum este sarcina
(la 12-15 mg / zi) sau patologice (în diferite
afecțiuni, medicii pot recomanda până la 30-40
mg Zinc / zi).
Iată câteva exemple de alimente și cantitatea de
zinc pe care o conțin:
• 20 g stridie
• 60 g germeni de ovăz
• 100 g germeni de grâu
• 150 g ficat de vițel
• 200 g vită Corned Beef
• 250 g alune
• 250 g brânză maturată
• 300 g fulgi de ovăz
• 350 g grâu
• 350 g carne
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Supradozele de zinc prin alimentație sunt
teoretic imposibile și practic inofensive.

Carența de zinc

Carența de zinc se manifestă prin simptome
precum apetit scăzut, predispoziție mai mare la
infecții, timp prelungit de vindecare a plăgilor,
tulburări senzoriale, olfactive, căderea părului
și modificări specifice la nivelul pielii. În rândul
copiilor pot fi observate și tulburări de creștere.
Carența de zinc poate reprezenta o problemă, în
special, pentru persoanele care se confruntă cu
un necesar sporit de zinc (ex: femeile gravide)
sau o pierdere crescută de zinc (ex: sportivii). O
altă grupă de risc este formată și de persoanele
în vârstă, care consumă o cantitate insuficientă
de zinc prin alimentație.
De asemenea, vegetarienii și veganii sunt expuși
unui risc sporit de deficit de zinc deoarece
organismul acestora nu valorifică suficient
zincul provenit numai din surse vegetale.

ALIMENTAȚIE

Vitamina B6
Nu poate fi produsă de corp și se administrează.
Vitamina B6 participă la metabolismul
sistemului nervos central și joacă un rol
în formarea hemoglobinei și a acizilor
biliari, fiind esențială pentru sistemul
imunitar. În plus, vitamina B6 e foarte
importantă pentru procesul de
creștere și dezvoltare. În timpul
sarcinii, pe lângă asigurarea unei
cantități suficiente de acizi folici
și vitamina B12, e necesară și
administrarea în doze corecte a
vitaminei B6.
de proteine. Sportivii de performanță au un
necesar mai mare de vitamina B6. Femeile
gravide, cele care iau contraceptive orale,
și persoanele în vârstă au un necesar peste
medie.
Vitamina B6 se găsește în alimente de origine
animală și vegetală, dar și în produse din făină
integrală. În plus, produsele lactate, peștele,
carnea de pasăre, de porc, dar și cartofii, nucile
și avocado sunt surse bune de vitamina B6.
Dacă alimentele sunt preparate sau congelate,
conținutul de vitamina B6 scade.

Carența de vitamina B6

Acțiune terapeutică

Se folosește în tratarea bolilor de piele și a
stărilor de greață. Pentru grețurile de sarcină
se recomandă o doză zilnică de 20 mg. Doza
poate fi mai mare pentru stările de greață de
călătorie. Vitamina B6 atenuează sindromul
premenstrual (PMS), fiind prescrisă și împotriva
sindromului de tunel carpian.
Pentru depășirea problemelor de concentrare și
tulburările de învățare, coșmaruri sau depresii, se
recomandă vitamina B6. Consultați medicul înainte
de începerea unui tratament cu vitamina B6.

Alimente cu vitamina B6

Necesarul zilnic de vitamina B6 e de 1,5 - 2
miligrame și crește proporțional cu consumul
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Persoanele aflate sub medicație, pot avea
carență de vitamina B6. Simptomele sunt
acnee, leziuni în colțul gurii, oboseală și
scăderea performanței, diaree, stări de greață
și vărsături, fotosensibilitate, predispoziție la
infecții, tulburări de creștere. La femei, pot
apărea probleme menstruale suplimentare.
Carența majoră de vitamina B6 se manifestă
prin tulburări hepatice și tulburări ale
sistemului nervos.

Supradoza de vitamina B6

Apare când administrarea zilnică depășește
500mg de vitamina B6. Se constată leziuni la
nivelul sistemului nervos, manifestate prin
paralizii, pierderea reflexelor, tulburări ale
termorecepției sau pierderea simțurilor în
extremități. E posibilă și inflamația pielii sub
forma dermatitei.

MIȘCARE

Ce înseamnă

’’Stil de viață sănătos’’?
Un comportament sănătos necesită antrenament. Ignoranța, lipsa de
informații și comoditatea determină comportamente nesănătoase.
Alimentație sănătoasă

• Alegeți o hrană sănătoasă. Dietele și
alimentația dezechilibrată duc la apariția
carențelor în organism.
• Hrana e sursă de energie și determină
calitatea vieții. Să savurăm mâncarea.
• Pregătirea hranei e foarte importantă. Aranjați
frumos masa și preparatele.
• Mestecați ușor hrana, bucurându-vă cu
adevărat de gustul ei. Nu vă grăbiți. Senzația de
sațietate apare după numai 20 de minute.
• Hidratați-vă suficient (minimum 2 litri pe zi:
apă, ceaiuri de plante, sucuri de fructe diluate
cu apă).

Greutate corporală normală

Kilogramele în plus: copiii supraponderali de azi
vor fi adulții supraponderali de mâine. Aceasta
nu e doar o problemă estetică, ci prezintă un
risc crescut de diabet zaharat, infarct, accidente
cerebrale. Bazele unei stil alimentar sănătos se
pun din copilărie.

Mișcare zilnic

Mișcarea e vitală, însemnând stare de bine,
chef de viață, de descoperire a propriului corp.
Mișcându-ne în echipă, ne cunoaștem mai
bine, realizăm ceva împreună, suntem prezenți
și ne simțim parte din comunitate. Mersul pe
bicicletă, înotul, gimnastica, jocurile cu mingea,
drumețiile, toate aduc stare fizică bună,
protejând împotriva riscurilor precum cancerul.
Mișcarea întărește și reglează funcția tuturor
organelor.

Somn odihnitor

Un adult are nevoie, în medie, de 8 ore de
somn pe zi. Petrecem aproape la fel de
mult timp dormind cât muncim. Somnul
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e important pentru regenerarea organismului.
Un somn suficient de lung, o climă potrivită și
o saltea bună sunt esențiale pentru calitatea
somnului și pentru starea noastră de bine.

Relaxare

• Stresul pozitiv face bine. Stresul negativ
trebuie menținut în anumite limite. El devine
periculos când ne aduce la limitele extenuării
sau devine stare permanentă. Începem să
dormim prea puțin, devenim mai predispuși
la boli, mâncăm neregulat și nu avem chef
de mișcare. Depinde de noi cum clasificăm o
situație ”stresantă”, în sens negativ.
• Râsul e foarte benefic pentru psihicul și fizicul
nostru. Persoanele care râd timp de un minut
se vor simți la fel de învigorate ca după un sfert
de oră de antrenament de relaxare, ne spun
cercetătorii.
Stilul de viață sănătos este distractiv!
Tensiunea arterială mare, lipsa mișcării,
alimentația nesănătoasă, ne îmbolnăvesc.
Comportamentul sănătos e binevenit la orice
vârstă.
Când suntem sănătoși fizic și mental, ajungem
la un echilibru interior.

MIȘCARE

Mișcare și sport
pentru o viață
sănătoasă
Viața modernă pe care o ducem în prezent
a redus semnificativ mișcarea regulată
și sportul, deși știm că activitatea fizică e
deosebit de importantă pentru sănătate.
În timpul efortului fizic, corpul arde energie
suplimentară față de necesarul de bază. De
aceea crește circulația sângelui, inima pompează
mai mult sânge prin sistem / unitatea de timp.
Mișcarea practicată în mod regulat crește
speranța de viață, scade riscul îmbolnăvirii de
cancer, întărește sistemul circulator și previne
apariția bolilor aparatului locomotor și ale
coloanei. Sportul combate depresia.

Începeți treptat

Înainte de a începe activitățile sportive,
consultați un medic. Antrenamentele trebuie
să înceapă lent, iar efortul trebuie să crească
treptat. Intervalele optime pentru activitățile
sportive sunt de 20-40 de minute, de 3-4 ori pe
săptămână. Evitați extenuările. Factorul stării
de bine asigură rezistența, în special la început.

Alimentația și hidratarea

După sport e importantă înlocuirea cu apă
minerală a cantității de lichide pierdute prin
transpirație.
Alimentația trebuie să conțină cât mai puține
grăsimi, să fie bogată în carbohidrați și fibre.
Sportul trebuie adaptat la vârstă și anduranță.
Dacă vă aflați sub tratament medicamentos,
solicitați medicului o recomandare cu privire la
aspectele pe care trebuie să le respectați.
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Pauze de
odihnă

După un
antrenament
intens, vi se recomandă
realizarea câtorva exerciții
de întindere pentru relaxarea musculaturii.
Dacă sunteți bolnav, suspendați activitățile
sportive. Reluați-le apoi treptat. Pentru a evita
accidentările, efectuați încălzirea la începutul
fiecărui antrenament. Dacă suferiți vreo
accidentare, opriți antrenamentele. Solicitați
sfatul unui doctor.

Adaptare la climă și mediu

Îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată, eficientă
și să permită o bună circulație a aerului. Purtați
haine de sport în funcție de sezon pentru a evita
îmbolnăvirile. Dacă suferiți de alergii la polen,
desfășurați antrenamentele în spații închise.

Mișcarea zilnică

Nu e obligatoriu să practicați un sport anume.
Puteți merge pe jos, folosi bicicleta, renunța
la lift. Persoanele care desfășoară o activitate
fizică în mod regulat sunt mai rezistente la efort,
se simt mai bine, arată mai bine și au condiție
fizică mai bună. Sportul e și mai distractiv dacă
e practicat în echipă.

MIȘCARE

Sportul
pentru
seniori
Dieta sănătoasă, renunțarea la nicotină, consumul moderat de alcool și
mișcarea de cel puțin două ori pe săptămână reprezintă aspecte cheie
pentru păstrarea formei fizice. Multe tipuri de sport sunt potrivite și
pentru seniori, cum ar fi înotul, mersul pe bicicletă, drumețiile, schiul
sau gimnastica. Pentru îmbunătățirea coordonării și echilibrului, puteți
opta pentru dans sau Tai Chi. Exercițiile de forță combat scăderea forței
și căderile.
Seniorii care fac exerciții de echilibru, forță
și anduranță de 2 ori pe săptămână, își pot
îmbunătăți semnificativ performanța. Nu e
obligatoriu să mergeți la o sală specială. Cei
care preferă sportul în echipă, se pot înscrie
în grupe de aerobic, la școlile populare sau la
casele de sănătate. Consultați medicul înaintea
începerii vreunui antrenament.

Patru exerciții pentru a vă păstra
condiția fizică

Exercițiile trebuie create pentru brațe și
picioare, crescând treptat dificultatea (puteți
folosi greutăți). Repetați-le de 2 ori pe
săptămână și nu vă suprasolicitați. Dacă aveți
febră musculară a doua zi după antrenament,
reluați exercițiile doar când durerea dispare.
1. Picioare
Așezați-vă lângă un scaun și țineți-vă strâns
de spătar. Cu trunchiul drept și fără a îndoi
talia, ridicați genunchiul cât mai sus în direcția
pieptului, apoi coborâți ușor piciorul și repetați
exercițiul cu celălalt picior. Executați două
serii a câte două repetări pentru fiecare picior,
numărând până la 20.
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2. Șolduri
Așezați-vă în spatele unui scaun și țineți-vă
strâns de spătar. Mișcați un picior lateral prin
întindere și fără a îndoi talia sau genunchiul.
Degetele de la picioare trebuie să fie orientate
în față. Aduceți piciorul înapoi în poziția de
început și repetați exercițiul cu celălalt picior.
Executați două serii a câte două repetări pentru
fiecare picior, numărând până la 20.
3. Brațe
Așezați-vă pe scaun. Prindeți spătarul astfel
încât brațele să se afle lângă trunchi. Ridicați
picioarele, apoi corpul, pe cât posibil doar
prin forța din brațe, întinzând coatele. Reveniți
încet în scaun încercând să frânați mișcarea cu
brațele. Executați în serii de câte 10.
4. Coapse
Așezați-vă în spatele unui scaun și țineți-vă de
spătar. Ridicați-vă pe vârfuri. Reveniți la poziția
inițială până când tălpile sunt pe podea. Ridicați
vârfurile și stați pe călcâie. Executați în serii de
câte 10.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Cetatea Sucidava
şi secretele ei
O excursie în Oltenia trebuie neapărat să surprindă şi istoria antică a
acestei zone, mai ales că ea este prezentă încă în unele locuri. Un astfel
de loc este chiar Cetatea Sucidava, de la malul Dunării, una dintre cele
mai mari aşezări romano-bizantine de la nord de Dunăre.
Cetatea romană Sucidava se află la cinci
kilometri de oraşul Corabia, din judeţul Olt, în
Celei, sat încorporat acum în Corabia.
Cetatea Sucidava a fost un important centru
economic şi militar al tribului geto-dacic “sucii”,
de unde şi numele cetăţii. După cucerirea
Daciei de către romani, aici s-a construit un
castru devenit important din punct de vedere
economic şi contribuind, astfel, la dezvoltarea
oraşului roman Sucidava. Mai târziu, în secolul
IV d.Hr., aici avea să fie construit, peste Dunăre,
unul dintre cele mai lungi poduri din antichitate
(2,5 kilometri). Din podul ridicat de Împăratul
Constantin cel Mare, mai rezistă, astăzi, doar
un picior.
Cetatea este semnalizată pe drum, aşa încât nu
va fi dificil de reperat. La intrare a fost amenajat
un centru de primire a vizitatorilor, de unde
veți fi conduși către ruinele antice pe o serie
de pasarele speciale. Străbătând cetatea este
imposibil să nu te simţi copleşit de întinderea
locului. Zidurile sunt destul de bine prezervate,
iar clădirile descoperite vă vor invita imaginaţia
să zboare la perioada de glorie a castrului,
atunci când fortificaţia fremăta de viaţă.
Cetatea Sucidava se întinde pe o suprafaţă de
circa 22 de hectare. După ce a fost distrusă
de huni, ea a fost refăcută de către împăratul
bizantin Iustinian, între anii 527 şi 535.
Cercetările arheologice atestă după anul 602
o populaţie daco-romană, apoi românească menţionată în “Diploma Cavalerilor Ioaniţi” în
anul 1247, când este atestat documentar satul
Celei.
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Basilica creştină şi camera termală

În anul 1977 a fost readusă la suprafaţă “Poarta
Constantiniană”, ce provine din secolul IV d.
Hr. şi care se află în partea de S-V a cetăţii, ea
făcând legătura între Podul ridicat de împăratul
Constantin cel Mare şi interiorul castrului. Veți
putea vedea urmele carelor romane ce traversau
Dunărea pe pod şi intrau, apoi, în cetate. În
incinta cetăţii se află rămăşiţele Basilicii
creştine, cu ziduri groase de 65 de centimetri,
care aveau iniţial o înălţime de 1,08 metri. În
interiorul bazilicii, sub nivelul pardoselii, s-au
descoperit şase morminte, unul dintre ele fiind
amenajat cu un acoperiş rabatabil pentru a
putea fi văzut de către vizitatori, în cazul în care
paznicul se află acolo.
Un alt aspect ce merită menţionat este
“Hypocaust”-ul, camera termală (ce datează din
secolele IV-V d.Hr.), din care acum a mai rămas
doar temelia camerei de 11 metri lungime şi
sistemul său de încălzire prin pardoseală, din
care pot fi admirate rămăşiţele a 22 de stâlpi
perfect aliniaţi. În spaţiul dintre podea şi baza
stâlpilor (“pilae”) circula aer cald provenind
dintr-un captor aflat în exteriorul edificiului
– în acest mod se realiza încălzirea
acestei construcţii importante, probabil
sediul comandantului cetăţii.
Multe alte obiecte originale descoperite
în perimetrul cetăţii se află adăpostite
în cadrul Muzeului de Arheologie şi
Etnografie din Corabia.

Fântâna secretă

Un principal pol de atracție este “Fântâna
Secretă”, considerată unicat prin modul de
construcţie. Amenajată în secolul VI d.Hr.,
ea este (re)descoperită abia în anul 1958,
iar numele se trage de la faptul că permitea
aprovizionarea cu apă dintr-un izvor subteran
aflat în afara zidurilor cetăţii – la 14 metri, ea
fiind construită, cred istoricii, odată cu refacerea
fortificaţiei din vremea împăratului Iustinian, şi
a fost folosită pe toată durata existenţei sale.
Fântâna este construită din cărămidă roşie,
originală, care se păstrează şi azi în bolta
restaurată, părţile laterale fiind şi ele cele
originale. Ea este prevăzută cu guri de
aerisire funcţionale şi azi: tunelul coboară în
plan înclinat 26 metri - până la o adâncime
de 18 metri. Necesitatea existenței acestei
fântâni vine din faptul că, în secolul VI d.Hr.,
aprovizionarea cu apă a cetății Sucidavei era
mult mai dificilă decât în veacurile anterioare,
deoarece oraşul din vecinătate nu mai exista în
acea vreme. Totodată, folosirea izvoarelor de
la poalele platoului nu era posibilă atunci când
revărsările Dunării le inundau, iar în timpul

asediilor acestea erau controlate de duşmani.
Astfel, prin intermediul tunelului fântânii,
locuitorii castrului se puteau aproviziona cu
apă fără ca inamicii să ştie acest lucru. Chiar
şi acum, pe pereţii tunelului se pot vedea, din
loc în loc, pete negre provenind de la făcliile ce
străjuiau drumul către izvor.
Fântâna reprezintă o atracție şi pentru tinerii
căsătoriți, care vin aici să bea “apă vie” pentru
o căsnicie plină de iubire. Fântâna Secretă este
denumită de localnici şi “Izvorul iubirii”. Apa
este încă potabilă şi are o claritate atât de mare
încât trebuie să o tulburi pentru a-ţi da seama
că aceasta există cu adevărat.
Puteți ajunge la Cetatea Sucidava fie dinspre
Craiova, traseul fiind: Craiova – Caracal –
Corabia; fie dinspre Bucureşti: Bucureşti –
Alexandria – Turnu Măgurele – Corabia.
Programul de vizitare este: luni-vineri 09.0018.00, iar sâmbătă-duminică 09.00-13.00.
Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

vouchere Emag în
valoare de 1.000 lei

Vara vine cu
premii pentru tine!
Vino în farmaciile Alphega, achiziționează orice
supliment alimentar, dispozitiv medical sau produs
cosmetic, înscrie codul bonului pe site și poți
câștiga unul dintre cele 11 vouchere Emag
în valoare de 1.000 lei!

Ofertă valabilă în perioada 15 iulie - 31 august 2018, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.

11x

