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EDITORIAL

Cancerul de sân
poate fi prevenit!
Este mai ușor să previi decât să tratezi.

Cancerul de sân este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancer
la femei și reprezintă principala cauză de deces prin cancer la femeile
europene. Numărul cazurilor de cancer crește alarmant și apare la vârste
din ce în ce mai tinere.
Conform IARC (Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul
Cancerului) în Uniunea Europeană, aproximativ 1 din 10 femei vor fi
diagnosticate cu cancer de sân în timpul vieții lor.
România în topul mortalitatii prin cancer

România se află pe primul loc în Europa din
punct de vedere al mortalității prin cancer.
În România, femeile ajung târziu la medic
de teama diagnosticului. Numărul de medici
specializați în acest domeniu este foarte mic,
accesul la tratament este limitat, iar campaniile
de prevenție a cancerului de sân apar ocazional.
Trebuie știut că, în prezent, există numeroase
modalități de tratament și foarte multe cancere sunt
vindecabile, cu condiția să fie depistate devreme.
Cel mai important de reținut este că riscul
de apariție al cancerului poate fi redus prin
modificări ale stilului de viață.

Este mai ușor să previi decât să tratezi
Conform Organizației Mondiale a Sănătății,
30-50% din decesele prin cancere pot fi
prevenite, fiind cauzate de obiceiuri care pot
fi modificate. Aceste obiceiuri nesănătoase țin
de stilul de viață modern și au un impact major
în apariția cancerului.

Ce este cancerul?

Cancerul nu este doar o boală, ci un grup de
afecţiuni foarte grave. Poate apărea în oricare
parte a corpului, și începe atunci când în
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organism anumite celule cresc, se divid și se
dezvoltă într-un mod complet diferit față de
celulele normale. Aceste celule canceroase
nu suferă moartea programată (apoptoza), ci
continuă să se dezvolte și să se dividă, creând
noi celule canceroase, anormale, care pot
invada țesuturile vecine. De asemenea, celulele
canceroase se pot răspândi la distanță, în alte
părţi ale corpului (metastazare).

Ce este cancerul de sân?

Cancerul mamar este o afecțiune în care celulele
se dezvoltă necontrolat la nivelul sânului,
dezvoltare favorizată de estrogen în cele mai
multe cazuri. Toți factorii care cresc estrogenul
cresc riscul de cancer de sân, uterin și ovarian.
Există mai multe tipuri diferite de cancer mamar,
care se poate dezvolta în diferite zone ale
sânului (ductele sânului, lobulii producători de
lapte). Cancerul mamar este frecvent clasificat
în tipuri neinvazive şi invazive. O altă clasificare
a tumorilor mamare se face în funcție de trei
proteine specifice care se regăsesc pe suprafața
celulelor (numite și receptori). Aceste proteine
joacă un rol important în dezvoltarea tumorii,
semnalând celulelor să crească şi să se dividă.
Această clasificare este importantă pentru
abordările de tratament, respectiv pentru terapiile
oncologice personalizate. Evoluția și prognosticul
bolii depinde de tipul de cancer dezvoltat.

Care sunt
factorii de risc
pentru cancerul de sân?

Deși cauzele precise ale cancerului
mamar nu sunt cunoscute, există mai mulți
factori de risc care pot să conducă la apariția
cancerului de sân:
• Alimentația nesănătoasă și dezechilibrată.
Consumul redus de fructe și legume, zahărul,
carnea roșie, alimentele procesate și rafinate
sunt factori care cresc semnificativ riscul de
cancer la sân.
• Consumul de alcool. Alcoolul, prin efectul
său de creștere a nivelului de estrogen, face
celulele glandelor mamare mai susceptibile la
mutații. În plus, consumul de alcool conduce la
creșterea în greutate.
• Sedentarismul este factor de risc pentru
numeroase forme de cancer, în special pentru
cancerul de sân și cancerul de colon. Studiile au
arătat că femeile care stau prelungit pe scaun (peste
7 ore pe zi) au un risc crescut de cancer de sân.
• Excesul de greutate corporală. Țesutul
adipos produce cantități crescute de estrogen,
iar nivelurile ridicate de estrogen au fost
asociate cu un risc crescut de cancer de sân,
endometrial, ovarian și alte tipuri de cancer.
• Terapia hormonală - utilizarea contraceptivelor orale, contracepţia de urgenţă (pilula de a
2-a zi) și terapia de substituție hormonală la
menopauză - se asociază cu un risc crescut de
cancer de sân și de col uterin.
• Prima sarcină după vârsta de 30 de ani,
avortul înainte de prima sarcină și nuliparitatea
• Substanțe carcinogene care stimulează
receptorii estrogenici: pesticidele, bisfenolul
A și ftalații (din recipiente de plastic încălzite),
parabenii din cosmetice.

• Stresul cronic,
stresul unic puternic, stările
conflictuale, privarea de somn, radiațiile ionizante.
• Înaintarea în vârstă. Cancerul de sân este
depistat, în general, după vârsta de 35 de ani
și, odată cu înaintarea în vârstă, riscul pentru
acest tip de cancer crește. Cu toate acestea,
numărul cazurilor de cancer la sân, depistat
în stadiu avansat la femeile cu vârsta cuprinsă
între 25 și 40 de ani, este în creștere.
• Moștenirea genetică. Aproximativ 5% - 10%
din cazurile de cancer de sân sunt ereditare.
• Țesutul mamar dens. Femeile cu țesut
mamar dens au un risc mai mare de a dezvolta
cancer de sân.
• Expunerea prelungită la estrogen: menarha
precoce și menopauza tardivă. Femeile care au
avut prima menstruație mai devreme de 10 ani
sau au intrat în perioada de menopauză după
50 de ani au un risc mărit de cancer la sân, prin
expunerea la estrogen pentru o perioadă mai
mare de timp.

Cancerul nu are o cauză unică.
Este adesea rezultatul mai multor factori
de risc care acționează timp îndelungat.
Cancerul rămâne totuși o boală enigmatică.
Anumite persoane care au factori de risc
nu vor dezvolta cancer.
Iar persoane care nu au factori de risc,
dezvoltă totuși cancer.
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Care sunt simptomele
cancerului la sân?

Cancerul mamar nu doare decât
în faze avansate. Iată care sunt
semnele și simptomele recent
apărute la nivelul sânilor, pentru
care trebuie să vă adresați medicului
specialist cât mai curând:
• Modificări la nivelul pielii sânilor: o porțiune
de piele îngroșată, aspect de coajă de portocală,
mici adâncituri ale pielii, iritații, roșeață sau
căldură.
• Desen vascular vizibil (vene îngroșate).
• Modificare de consistență (întărire) a unuia
dintre sâni sau chiar localizată.
• Modificarea formei sau mărimii sânilor,
asimetrie a sânilor sau modificare recentă a
volumului unuia dintre sâni.
• Modificări la nivelul mamelonului:
descuamare, eczeme, mamelon retractat,
scurgeri mamelonare.
• Nodul mamar palpabil.
• Modificări la nivelul axilei (noduli sau
umflături).
• Durere unilaterală sau localizată, recent
apărută și independentă de perioada ciclului
menstrual.

Diagnosticarea precoce a cancerului
salvează vieți

Cancerul de sân nu produce o lungă perioadă de
timp nicio modificare vizibilă. Majoritatea femeilor
depistează la un moment dat, absolut întâmplător,
o formațiune sau o altă modificare la nivelului
sânului. Perioada de dinaintea modificărilor vizibile
poate să fie foarte lungă. În marea majoritate a
cazurilor, cancerul are o evoluție lentă. La
femeile mai în vârstă, evoluția cancerului
e foarte lentă, de 10-15 ani. Cu toate
acestea, în România, se ajunge la medic
în stadii foarte avansate.
Există însă și forme de cancer
de sân cu evoluție rapidă, care
apar, de regulă, la pacientele
tinere.
În prezent, cancerul de
sân este în majoritatea
cazurilor vindecabil, cu
condiția să fie depistat
precoce. Cu cât este
descoperit mai devreme
în evoluție, cu atât cresc
șansele de reușită ale
tratamentului.
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Cum se poate descoperi
cancerul de sân în stadii
incipiente?

Cele mai importante măsuri pentru
depistarea precoce a cancerului de
sân sunt:
• Autoexaminarea lunară a sânilor.
Inspecția și palparea bilaterală a sânului,
mamelonului și axilei (zona de sub braț) este
o metodă simplă ce trebuie aplicată de orice
femeie, începând cu vârsta de 18 ani și pe
parcursul întregii vieți.
Dacă se repetă examinarea în fiecare lună,
fiecare femeie va cunoaște foarte bine structura
sânului și va identifica rapid modificările pentru
care trebuie să se prezinte la consult medical.
Uneori, leziunile sunt foarte mici și nu sunt
vizibile sau nu pot fi palpate.
• Consultul senologic anual este recomandat,
chiar dacă la autoexaminarea sânilor nu se
constată modificări patologice. Examenul
clinic al sânilor efectuat de către specialist
poate să detecteze modificări neobservate la
autoexaminare.
• Ecografia mamară până la vârsta de 40 de
ani se recomandă anual, ca investigație inițială.
Ecografia depistează formațiuni solide cu
suspiciuni de cancer de 3-4 mm.
• Mamografia este cea mai
importantă metodă

pentru diagnosticarea precoce a cancerului de
sân, deoarece pune în evidență modificări de
1,5 mm. În absența modificărilor patologice și
a istoricului de cancer de sân în familie, prima
mamografie de rutină se recomandă la 40 de
ani, apoi se repetă la un interval recomandat de
specialist.

Cum poate fi prevenit cancerul de sân?

Atât cancerul de sân cât și alte tipuri de
cancer pot fi prevenite într-un mare procent
prin adoptarea unui stil de viață sănătos și
respectarea unor recomandări specifice,
validate ca eficiente prin numeroase cercetări
științifice.
Conform OMS, în cazul cancerului în general,
30% din totalul deceselor sunt datorate unor
obiceiuri care pot fi modificate.
Institutul American de Cercetare a Cancerului
în Raportul “Food, Nutrition, Physical Activity
and Prevention of Cancer: A Global Perspective”
subliniază faptul că o dietă bazată pe alimente
vegetale, evitarea alcoolului, activitatea fizică
regulată și menținerea greutății în limite
normale pot reduce incidența cancerului de
sân cu 33-50%. Raportul atrage atenția că
aceste schimbări în stilul de viață vor avea
beneficiu maxim dacă sunt efectuate înainte
de pubertate și dacă sunt practicate pentru tot
restul vieții.

Aceste recomandări de stil de viață sănătos
contribuie, nu doar la prevenția cancerului,
ci și la prevenția altor bolilor cronice, cum
sunt: diabetul zaharat, bolile cardiovasculare,
hipertensiunea arterială, steatoza hepatică
(ficatul gras), Boala Alzheimer.

Reguli de bază pentru prevenirea
cancerului de sân

• Rămâneți cât mai suplă!
Excesul de greutate crește riscul de cancer la sân
prin producția de estrogeni în țesuturile adipoase.
• Nu vă încărcați inutil cu hormoni!
Riscul de cancer de sân este crescut de
contraceptivele orale (mai ales înainte de prima
sarcină), pilula de a 2-a zi, precum și de terapia
de substituție hormonală după menopauză.
• Alegeți nașterea primului copil înainte de 30
de ani.
Femeile care nu au avut copii sau au născut
primul copil după vârsta de 30 de ani au risc mai
mare de cancer de sân.
• Alăptarea reduce riscul de cancer de sân.
Un an de alăptare reduce cu 12% riscul
cancerului la sân, pentru mamă. Organizația
Mondială a Sănătății recomandă alăptarea la
sân timp de 2 ani, dacă este posibil.
• Optați pentru o hrană sănătoasă!
Cel puțin 1 din 3 cancere poate fi prevenit prin
schimbarea alimentației. Nu consumați zahăr.
Evitați excesul de grăsimi, carnea roșie,
băuturile îndulcite și alimentele cu un conținut
ridicat de sare. Evitați fumatul și abuzul de
alcool. Consumați din abundență alimente
integrale și cât mai multe vegetale.
• Evitați fumatul și excesul de alcool.
• Abuzul de alcool crește riscul de cancer.
Asocierea cu fumatul crește și mai mult acest
risc.
• Faceți mișcare zilnic cel puțin 30 de minute.
Sedentarismul este asociat cu creșterea
riscului de cancer cu peste 30%
• Examinați-vă sânii o dată pe lună.
• Mergeți anual la medic pentru un control
preventiv.
• Evitați stresul, stările conflictuale și excesele
de orice natură.
Iertați. Zâmbiți. Bucurați-vă!

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

Alimentația și
cancerul de sân
- obiceiuri care ne schimbă viața

Cercetările medicale se concentrează tot mai mult asupra descoperirii de
îmbunătățiri aduse la stilul de viață care ar putea reduce riscul de cancer.
Recent, atenția a fost îndreptată nu doar asupra tipului de alimente
consumate, cât mai ales asupra cantității optime și asupra orelor de masă
și obiceiurilor de somn.
Hrana procesată crește riscul de cancer

Un studiu important, publicat în revista BMJ în
2018, a demonstrat că oamenii care consumă
multă hrană procesată au un risc mai mare de
cancer. Astfel, o dietă sănătoasă ne-ar putea
apăra, până la un punct, de cancer.
În trecut, câteva studii au arătat că o dietă
bogată în fructe și legume poate diminua riscul
de cancer de sân. În ultimii ani au apărut
cercetări mult mai amănunțite, care
confirmă rolul benefic al acestei
alimentații.

Fructele și legumele scad
riscul de cancer

Recent, o echipă de cercetători
de la Harvard T. H. Chan School
of Public Health din Boston, MA,
a condus un studiu pe termen lung,
investigând amănunțit relația dintre legume și
fructe din dieta unei persoane și riscul acestora
pentru cancer de sân. Rezultatele acestui studiu
pot fi citite în International Journal of Cancer.

5 porții de fructe și legume în fiecare zi

Acest studiu nou sugerează nu numai că
mâncând multe fructe și legume poate scădea
riscul cancerului de sân – și riscul dezvoltării
unei forme agresive de tumoare – dar explică și
câte fructe și legume trebuie mâncate în mod
ideal zilnic pentru a reduce riscul.
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Analiza
cercetătorilor
a
sugerat că femeile care
mănâncă mai mult de 5
porții zilnice de fructe și
legume prezentau un risc
redus cu 11% de cancer de
sân, în comparație cu femeile
care mâncau 2 sau mai puține porții
de fructe și legume.
Mai exact, o porție constând dintr-o cană de
legume verzi crude, jumătate de cană de legume
gătite sau verzi sau jumătate de cană de fructe
gătite sau verzi. Farvid și echipa sa doreau să
știe dacă mâncatul de fructe și legume este
asociat cu grade diferite de reducere a riscului
pentru diferite tipuri de cancer de sân. Astfel,
au condus un studiu de analiză a datelor
diferențiale, împărțind tipurile de cancer în cel
cu receptor pozitiv și cel de subtip molecular.

Scăderea riscului de tumori agresive la sân

Cercetătorii au putut observa că o dietă bogată
în fructe și legume este asociată cu un risc
particular scăzut de dezvoltare a tipurilor
agresive de tumori, care cresc și se răspândesc
repede, și sunt deseori rezistente la tratamente
tradiționale, cum ar fi chimioterapia.
Printre acestea, se numără cancerul de sân cu
receptor pentru estrogen negativ, cancer de
sân cu HER2 pozitiv și cancere de bază, care
sunt similare altor tipuri agresive de tumori:
triplu-negativ.

Farvid și colegii săi conduseseră deja un studiu
care indica faptul că aportul mare de fibre era
asociat cu diminuarea riscului de cancer de
sân. Totuși, acest studiu sugerează că efectul
de protecție asociat fructelor și legumelor nu
este corelat conținutului de fibre ale acestora.

de asemenea, cunoscute să aibă o legătură cu
lucratul în schimburi de noapte și devierea de
la ceasul biologic, și astfel aceste cancere sunt
sensibile și la orele aferente stilului de viață.

Ce înseamnă acest lucru? Potrivit cercetătorilor,
fructele și legumele conțin alți nutrienți, cum
ar fi antioxidanții, care ar contribui la reducerea
riscului de cancer.

În total, cercetătorii au avut acces la date cu
privire la 621 de bărbați cu cancer de prostată
și 1.205 de femei cu cancer de sân. Pentru
contrabalansare, au introdus și date despre 872
de bărbați și 1.321 de femei fără cancer.
Stilurile de viață au fost evaluate,
inclusiv informații cu privire la orarul
meselor și obiceiurile de somn. De
asemenea, au fost delimitate și
cronotipurile acestora – și anume
dacă sunt persoane matinale sau nu.

Cina mâncată mai devreme poate
reduce riscul de cancer

Mâncatul cinei înainte de a merge
la culcare poate crește riscul de
cancer. Potrivit unui studiu condus
de Institutul din Barcelona pentru
Sănătate Globală din Spania, mâncatul
prea târziu al cinei poate crește riscul
cancerului.
Relația dintre mâncare și cancer a fost
investigată în mod deosebit. De exemplu, s-a
demonstrat că mâncatul regulat de legume
proaspete poate reduce riscul de cancer.
Dimpotrivă, mâncatul regulat de carne roșie
poate crește riscul anumitor cancere.
În timp, au fost multe studii care au cercetat
legătura dintre obezitate și cancer.
Impactul orei la care e mâncată hrana nu
a fost prea mult studiat. Un studiu recent a
cercetat legăturile potențiale între ora mesei și
cele două tipuri comune de cancer: cancer de
prostată și cancer de sân. Aceste cancere sunt,

Orele mesei, obiceiurile de somn și riscul
de cancer

Importanța respectării unor reguli
zilnice cu privire la orele de masă

Concluziile acestui studiu sunt publicate în
International Journal of Cancer.
Oamenii care iau cina înainte de ora 9:00
p.m. sau măcar cu 2 ore înainte de a merge la
culcare, au un risc în jur de 20% mai scăzut de
a face cancer de sân și de prostată decât cei
care mănâncă cina după 10:00 p.m. sau care se
duc la culcare curând după masă.

Surse:
Fruit and vegetable consumption and breast cancer incidence: Repeated measures over 30 years of follow-up. Maryam S. Farvid , Wendy Y. Chen ,Bernard A.
Rosner , Rulla M. Tamimi , Walter C. Willett A. Heather EliassenFirst published: 06 July 2018 ; https://doi.org/10.1002/ijc.31653
Effect of mistimed eating patterns on breast and prostate cancer risk (MCC-Spain Study). Manolis Kogevinas et all. First published 17 July 2018. https://doi.
org/10.1002/ijc.31649
How does diet impact breast cancer risk? - Medical News Today. Published Monday 23 July 2018
Medical News Today-Eating dinner earlier could reduce cancer risk - Medical News Today.Published Thursday 19 July 2018
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Campanie valabilă în perioada 1 septembrie - 15 octombrie 2018, în limita stocului disponibil. Pentru informații suplimentare consultați regulamentul disponibil pe www.alphega-farmacie.ro.

Toamna se
înnoiesc rechizitele!
Vino în farmaciile Alphega, achiziționează orice supliment
alimentar, dispozitiv medical sau produs cosmetic,
și primești CADOU un caiet și un orar pentru școală.
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FAMILIE

Cura DETOX
- cu alimente alcaline
Ce este o cură detox?

Denumirea “Detox” este abrevierea cuvântului
din engleză “detoxifiere”, care se referă la
eliminarea toxinelor din organism. Un aspect
obosit, câteva kilograme în plus, o stare
generală de epuizare și lipsa de energie – poate
vă sună cunoscut. Acestea sunt semne că
organismul nu mai face față detoxifierii.
Curele detox își propun să combată exact aceste
stări și să readucă organismul în echilibru.
În timpul curei detox, se produce o eliminare a
toxinelor din organe precum ficat, bilă, intestin,
piele, sistem limfatic. Organismul trece printrun proces de purificare, de normalizare a
tuturor funcțiilor. În același timp puteți elimina
eventualele kilograme în plus.

acizii, iar
substanțele
nocive ajung în
țesutul conjunctiv.
Astfel, ajungem să luăm în greutate, să ne
îmbolnăvim cu ușurință, să nu mai reușim să
ne concentrăm.
Pentru restabilirea echilibrului între acizi și
baze, cura detox presupune un consum exclusiv
sau predominant de alimente alcaline.

Reguli de urmat în cura detox

Alimente alcaline: ce putem consuma?

Ce se întâmplă în timpul unei cure detox?

Este foarte importantă asigurarea unei cantități
suficiente de lichide (2-3 litri de apă plată zilnic).
Alimentația trebuie să fie hipocalorică
(maximum 800 kcal/zi) și variată, pentru a evita
carențele de nutrienți.
Fumatul, consumul de alcool, cafeina și
dulciurile trebuie evitate complet în timpul
curelor.
Sportul de intensitate moderată este benefic
în timpul curelor, activează sistemul limfatic și
circulația.

Curele detox nu sunt recomandate oricui

Persoanele care suferă de insuficiență renală
sau tulburări alimentare nu ar trebui să urmeze
astfel de diete. De asemenea, curele detox nu
sunt recomandate femeilor însărcinate, celor
care alăptează și nici copiilor.

Cura detox cu alimente alcaline

Atunci când consumăm cantități exagerate de
alimente care formează acizi, cum ar fi zahărul
sau carnea, apare o stare de acidifiere. Organele
de detoxifiere nu reușesc să descompună eficient
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Cura detox cu alimente alcaline nu presupune
înfometare. În mod ideal, în timpul curei detox
ar trebui consumate numai alimente bio și, pe
cât posibil, neprocesate.
Se recomandă în special consumul de legume
(cu excepția roșiilor), precum și de fructe coapte
și uscate, cartofi, salate cu ridichi, rucola,
măsline, boabe de soia, migdale, susan, fructe
uscate, condimente, verdețuri.

Ce alimente NU sunt permise?

Nu sunt permise alimente și grăsimi de origine
animală, mezeluri, ouă, carne, cereale, pâine,
paste, muștar, oțet, alune, arahide, fistic, zahăr
și băuturi dulci, băuturi alcoolice, cafeină,
arome și coloranți, gluten.
Există cure Detox care durează 21 de zile, însă
pentru începători se recomandă cure de 3-5
zile, urmând apoi cele de 7-14 zile și, în final,
cele de 21 de zile. Indiferent de durata curei se
recomandă ca proporția în alimentație să fie:
20% alimente acide și 80% alimente alcaline.

FAMILIE

De ce răcesc mai
des copii?
Copiii sunt cei mai expuși răcelii și gripei,
comparativ cu adulții.Copii cu vârsta sub 5 ani
au un risc mai mare de a dezvolta complicații
în urma răcelii sau gripei. Mii de copii sunt
internați în spital în fiecare an din cauza acestor
complicații. De fapt, copiii merg mai des la spital
din cauza gripei decât pentru vaccinarea preventivă.
De ce sunt copiii expuși riscului de
răceală și gripă?

Sistemul imunitar al copiilor, bariera împotriva
infecțiilor, nu este dezvoltat în totalitate,
aspect care influențează rezistența la infecții.
De asemenea, copiii nu-și acoperă gura și
nasul atunci când tușesc, ceea ce cauzează
răspândirea germenilor cu o mai mare ușurință.
Bebelușii și copiii mici își folosesc mâinile
pentru a-și șterge nasul sau a se freca la ochi,
iar apoi ating jucăriile sau alți copii.
Șansele de îmbolnăvire cresc odată cu
expunerea copiilor la grupuri, precum grădiniță
sau creșă.

Ce trebuie să știți?

Urmați următoarele instrucțiuni când vă îngrijiți
de copii sau bebeluși gripați:
• Nu-i administrați copilului aspirină (acid
acetilsalicilic) pentru că i-ar putea declanșa
o boală rară dar gravă numită sindromul
lui Reye. Citiți ingredientele din prospectul
medicamentului cumpărat la liber pentru a vă
asigura că nu conține aspirină.
• Pentru copiii cu vârsta sub 2 ani sunt contraindicate
spray-urile nazale decongestionante cu substante
simpatomimetice. Folosiți spray nazal cu apa
de mare, aspiratorul nazal pentru a curăța
mucusul și un umidificator pentru a ușura
respirația.
• Medicamentele pentru răceală și gripă
vândute fără prescripție medicală nu trebuie
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administrate copiilor cu vârsta sub 4 ani fără a
consulta un medic în prealabil.
• Acetaminofenul și ibuprofenul pot ajuta la
scăderea febrei la copii. Uneori, medicul vă
va spune să îi dați copilului ambele tipuri de
medicamente.
• E important să știți cât cântărește copilul
dumneavoastră și să vă ghidați în funcție de
asta după instrucțiunile din prospect.

Care sunt semnalele de alarmă?

Îngrijiri medicale urgente sunt necesare
dacă remarcați următoarele la copilul
dumneavoastră:
• Respiră foarte repede sau are probleme de
respirație
• Nu bea suficiente lichide
• Vomită des
• Nu se trezește sau nu interacționează
• Este iritabil și refuză să fie luat în brațe
• Prezintă simptome similare cu răceala, care
se ameliorează dar apoi recidivează cu febră și
accese de tuse
• Dezvoltă simptome de gripă, inclusiv febră și/
sau tuse și are alte probleme de sănătate
La sugari, fiți atenți la semnele de mai sus,
dar și la: incapacitatea de a mânca, probleme
de respirație, lipsa lacrimilor atunci când
plânge sau diminuarea necesității schimbării
scutecului.

FAMILIE

Ce trebuie să știți
despre digestie
Intestinul joacă un rol important în digestia noastră și, implicit, în starea noastră
de bine. Vă prezentăm câteva dintre cauzele dezechilibrelor intestinale.
Fibrele vegetale

Fibrele vegetale nu sunt digerabile, însă au o
funcție importantă în intestin datorită capacității
lor de a ”lega” apa și de a-și mări volumul odată
ajunse în stomac, stimulând astfel procesul
de digestie. Legumele și fructele conțin fibre.
Fără fibre, digestia se îngreunează: conținutul
intestinului pierde în volum și în hidratare,
rezultând astfel într-o digestie neregulată.

Constipații

În constipație, conținutul intestinal e întărit,
are un volum foarte mic și nu stimulează
suficient pereții intestinali pentru o mișcare
adecvată. Rezultatul: digestia se oprește și
golirea intestinului devine mult mai dificilă.
Stresul și suprasolicitarea în viața de zi cu zi,
lipsa mișcării și aportul prea scăzut de lichide
pot fi responsabile pentru apariția problemelor.
Pentru depășirea stării de constipație, e foarte
important să consumați lichide, care să ajute la
eliminarea scaunului uscat.

Flora intestinală

Flora intestinală sănătoasă asigură starea de
sănătate și de bine. Mucoasa intestinală găzduiește
miliarde de bacterii folositoare care pregătesc
alimentele consumate, produc nutrimente
importante și sprijină în mod activ sistemul
imunitar. În anumite condiții, cum ar fi în cazul
diareii, a constipației sau a administrării anumitor
medicamente, e posibilă distrugerea bacteriilor
necesare din intestin. Este important, în special
în urma unor eforturi deosebite ale sistemului
digestiv, să acordăm o atenție sporită semnalelor
organismului și să luăm din timp măsurile necesare
pentru a menține echilibrul florei intestinale.

Sfaturi pentru o digestie optimă

1. Hidratați-vă: Consumați zilnic cel puțin 1,5
litri de lichide. Apa minerală e cea mai indicată.
2. Mestecați hrana cât mai bine și mai lent:
Alimentele bine mărunțite vor simplifica
amestecul lor cu sucul gastric, odată ajunse în
stomac.
3. Obișnuiți-vă intestinul cu un anumit ritm:
Intestinul poate fi învățat să deprindă un anumit
ritm, în mod ideal imediat după micul dejun.
Un pahar mare de apă băut pe stomacul gol va
stimula intestinul și va ajuta la transferul mai
ușor al bolului alimentar. Asigurați suficient
timp pentru un mic-dejun sănătos, bogat în
fibre – urmat de o jumătate de oră de liniște!
4. Faceți mișcare: Mișcarea reprezintă
un masaj pentru intestin. Prin plimbări,
gimnastică, mers pe bicicletă, înot,
intestinul dvs. își va menține suplețea.
5. Asistența din farmacie: În farmacie
găsiți diferite preparate pentru
a stimula funcția intestinului și
restabilirea echilibrului acestuia. Nu
ezitați să solicitați sfatul farmacistului!

FAMILIE

Sfaturi utile
împotriva
păduchilor
Păduchii preferă tâmplele, zonele
urechilor și a cefei, dar și bărbile,
sprâncenele și părul de pe piept. Ouăle de
păduchi, denumite și lindini, se prind de firele
de păr. Femelele depun zilnic câte 4 ouă, care după
8 zile devin larve, iar după 3 săptămâni se transformă
într-o nouă generație. Zonele aglomerate prezintă risc
ridicat de contaminare cu păduchi.
Combatere

În farmacii sunt disponibile numeroase soluții
împotriva păduchilor. E necesară protejarea
ochilor, a nasului și a gurii, deoarece substanțele
active din soluțiile respective sunt foarte
iritante. Cele mai eficiente sunt soluțiile care
conțin următoarele substanțe active: aletrină,
lindan, permetrin și piretrum. După aplicarea
soluției, păduchii și ouăle sunt îndepărtate din
firele de păr cu ajutorul unui pieptene special.
Toate suprafețele, dar și îmbrăcămintea și
lucrurile cu care s-a intrat în contact trebuie
spălate la cel puțin 60 de grade. Articolele
care nu pot fi spălate ar trebui închise în
pungi de plastic timp de 3 zile și menținute la
temperatura camerei sau mai joase pentru a
asigura distrugerea păduchilor. Jucăriile pot
fi închise în pungi de plastic și introduse în
congelator timp de 24 de ore.

Important pentru părinți

Dacă sunt afectați copiii care frecventează
grădinițele sau școlile, părinții au datoria de
a anunța autoritățile pentru a permite luarea
măsurilor necesare. Chiar și în cazul respectării
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măsurilor corecte de aplicare, ouăle de păduchi
pot supraviețui. De aceea, experții din cadrul
institutului Robert Koch recomandă repetarea
tratamentului după 8-10 zile. După această
perioadă, chiar dacă larvele și-au continuat
evoluția, nu au depus încă ouă noi.

Alternative pentru soluțiile chimice de
tratare a păduchilor

Persoanele care nu suportă soluțiile chimice,
femeile gravide sau care alăptează pot apela la
metode naturale. Amestecați oțet (5%) cu apă,
în raport 1:1. Aplicați soluția pe firele de păr și
masați scalpul. Acoperiți capul cu un prosop
înmuiat în soluția de apă și oțet și lăsați-o să
acționeze timp de o oră.
Soluția de apă și oțet nu va distruge păduchii
și ouăle, însă va face mai simplă desprinderea
acestora prin pieptănare. Această procedură
trebuie repetată timp de 8 zile. După 8-10 zile,
scalpul trebuie verificat, iar dacă este necesar,
operațiunea trebuie reluată.

FAMILIE

Pregătirea
garderobei pentru
sezonul rece
„Îmbracă-te gros, să nu răcești!” Cu toții am primit cândva acest sfat. În
special toamna, atunci când zilele devin mai scurte și serile sunt mai reci,
ar fi bine să ascultăm acest sfat.
Este important să avem la îndemână un articol
suplimentar de îmbrăcăminte pentru a evita scăderea
temperaturii corpului, deoarece astfel ar creste riscul
unei răceli. Vă oferim mai jos câteva sfaturi care să vă
ajute să evitați răcelile odată cu sfârșitul verii.

Îmbrăcarea în straturi

Doar un tricou nu mai e suficient. Însă nu trebuie să
exagerăm. Dacă ne îmbrăcăm prea gros, transpirăm
și temperatura organismului începe să scadă.
Metoda ideală de îmbrăcare este cea în straturi; mai
multe bluze subțiri în locul unui pulover foarte gros.
Cămașa nu trebuie purtată direct pe piele, ci cu un
maiou sau tricou pe dedesubt. În locul unei geci de
iarnă, încercați o vestă pentru protejarea părții de
sus a corpului împotriva temperaturilor scăzute.

Dresuri

Pentru menținerea căldurii picioarelor, optați
pentru purtarea de dresuri sub fustă. Dacă
vremea este capricioasă și nu vă puteți decide,
puneți în geantă o pereche de dresuri.

Pantaloni lungi

Chiar dacă pantalonii scurți ocupă locul
principal în garderoba dvs., este timpul ca cei
lungi sa redevină vedete. În timpul zilei sunt
suficienți cei din materiale ușoare, dar serile
sunt deja răcoroase.

Pantofi închiși

Pentru a evita o eventuală răceală, e foarte
important să evitați răcirea picioarelor. Astfel,
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pentru serile de toamnă petrecute pe terasă,
optați pentru pantofi închiși, în locul sandalelor
de vară.

Nu uitați umbrela acasă

Dacă vă prinde ploaia pe drum și nu vă puteți
schimba imediat, răceala e ca și instalată.
Evitați astfel de situații purtând tot timpul la
dumneavoastră o umbrelă.

Sfaturi suplimentare

• Uscarea părului: Părul umed vă supune
sistemul imunitar unui stres suplimentar. Vă
recomandăm să vă uscați părul.
• Îmbrăcăminte groasă în bagaje: Plecați în
concediu? Avioanele pot fi adevărate capcane
pentru răceală. Păstrați gecile și puloverele
în bagajul de mână pentru a evita scăderea
temperaturii corpului. La fel și în timpul
călătoriei cu trenul. Păstrați la îndemână un
articol suplimentar de îmbrăcăminte.
• Îmbrăcămintea corectă pentru sport: În
special odată cu trecerea de la un anotimp la
altul, și a vremii schimbătoare, e important
să purtăm îmbrăcămintea corectă în timpul
activităților sportive, a drumețiilor etc., pentru a
ne proteja împotriva răcelilor. Și în acest caz se
aplică principiul îmbrăcării în straturi multiple,
dar subțiri. Optați pentru îmbrăcăminte care
să permită pielii să respire. Îmbrăcămintea
transpirată trebuie schimbată cât mai repede,
altfel crește riscul de răceală.

FAMILIE

Astmul

- simptome și diagnostic
Deseori, astmul bronhic apare în copilărie. Simptomele sunt atacurile
repetate de tuse iritativă sau tusea care se menține după bronșită sau o
infecție a căilor respiratorii. Accesele de tuse apar cu precădere în cursul
nopții, fiind uneori însoțite de expectorații transparente. În unele cazuri
se poate auzi un șuierat în timpul expirației, iar persoana afectată simte o
stare de strângere deasupra pieptului.
Simptomele astmului acut sunt
următoarele:

• Dispneea sau greutatea în respirație
(respirație accelerată)
• Expirație îngreunată
• Lipsa aerului în timpul vorbirii
• Respirația e mai ușoară pentru cel afectat
atunci când stă aplecat înainte, se sprijină în
brațe și ridică umerii
• Șuierat în capul pieptului în timpul respirației
• Colorarea albăstruie a buzelor și ulterior a
pielii ca urmare a lipsei oxigenului în sânge
• Senzație de strângere în capul pieptului
• Bătăile accelerate ale inimii
• Oboseala, frica, neliniștea
În cazul în care aceste simptome nu sunt
tratate, episoadele astmatice pot pune viața
celui afectat în pericol prin instalarea așanumitului status asthmaticus, care poate dura
de la câteva ore la câteva zile. Această stare
necesită un tratament medical intensiv.

Diagnostic

Odată cu diagnosticarea, medicul va solicita o
descriere exactă a simptomelor, a indiciilor și a
disconfortului resimțit. Printre acestea se numără
și anumiți agenți patogeni, respectiv condiționarea
reprezentată de anumite situații de context,
redarea condiției fizice personale, verificarea
prezenței eventualelor boli anterioare, a
alergiilor, a obișnuinței de a fuma și a altor
factori de stres familiari. Examinarea fizică
se va axa apoi în special asupra plămânilor,
respectiv ascultării acestora, în vederea
stabilirii în final a unui diagnostic.
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Examinări necesare

În special pentru copii, există câteva examinări
suplimentare care trebuie efectuate pentru
a putea exclude prezența altor boli, cum ar
fi mucoviscidoza și delimitarea astmului
de o bronșită spastică. Printre examinări
se numără radiografiile, testele de sânge,
verificarea funcției plămânilor (Spirometrie,
pletismografia) și testele de alergie.
Cu ajutorul dispozitivului Peak-Flow-Meter
poate fi măsurată viteza maximă de circulație
a aerului expirat. Acest parametru e esențial
pentru stabilirea gradului de severitate al
astmului și pentru verificarea eficienței
tratamentului. În plus, acest test poate fi
efectuat personal de pacient cu ajutorul
echipamentului de mici dimensiuni, fiind
potrivit pentru folosirea la domiciliu.

INTERVIU

Farmacistul
Alphega
- mereu aproape de tine!
Alina Marin
Farmacist Manager la Farmaciile MDM Craiova
Ce reprezintă profesia de farmacist pentru
dumneavoastră și ce v-a inspirat să optați
pentru ea?
Prima mea pasiune a fost pedagogia. De
aceea am urmat cursurile Facultății de Litere
din cadrul Universității din Craiova, iar după
absolvire am predat limba și literatura română
și limba engleză elevilor de la Liceul de Artă
din Craiova, timp de 5 ani.
Mai târziu, am fost atrasă de profesia de
farmacist, un alt domeniu în care pot ajuta
oamenii. M-au atras provocările dar și
momentele plăcute ale acestei profesii; soțul
meu fiind farmacist și provenind dintr-o familie
de farmaciști.
Am decis să dezvoltăm împreună această
afacere de familie, cu mult suflet și pasiune, și
am hotărât să urmez și cursurile Facultății de
Farmacie din Cadrul Universității de Medicină
și Farmacie din Craiova.
Vorbiţi-ne puţin despre istoricul farmaciei
dumneavoastră
Prima Farmacie MDM a luat ființă în anul 2006,
apoi a urmat o dezvoltare cu pași mici, de la an
la an, iar în prezent administrăm cu mândrie 4
farmacii și 2 drogherii cu peste 25 de angajați.
Deși, din păcate, tendința generală este de a
renunța la activitatea de receptură (atât în
lanțuri, cât și în farmaciile independente), în
cadrul celei mai noi farmacii MDM înființată de
noi anul trecut, în Craiova, am investit și întrun laborator ultramodern de preparare. Aici,
realizăm foarte multe preparate, atât după
rețetele scrise de medici, cât și după rețetele
proprii, tradiționale.
Pentru viitor, ne dorim lansarea unei game proprii
de preparate cosmetice, realizate după rețete
tradiționale, verificate de-a lungul timpului.
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Care sunt provocările pe care le aveţi în
calitate de farmacist?
Provocările profesiei de farmacist sunt variate,
de la consilierea fiecărui pacient în ceea ce
privește cel mai bun remediu pentru nevoia lui,
un stil de viață sănătos, la continua informare
și perfecționare personală, atât în domeniul
medical, cât și cel legislativ.
Activând într-un domeniu foarte reglementat
și cu foarte multe schimbări, trebuie să fii
mereu la curent cu tot ce este nou pe toate
planurile, să lupți zilnic pentru aprovizionarea
produselor deficitare, pentru a respecta noile
reglementări GDPR etc.
Dacă ar fi să vă întoarceți în timp, ce sfat ați fi
dorit să primiți la începutul carierei?
Pentru tinerii farmaciști care au în plan
coordonarea unei farmacii, sfatul meu ar fi
să fie foarte informați despre ce presupune
această activitate (profesional, juridic,
financiar) precum și să-și dezvolte calități de
lider, de a conduce prin exemplul propriu, de a
dezvolta toți oamenii dintr-o echipă.
Care este rolul unui farmacist într-o
comunitate? Cum contribuiți dumneavoastră
și echipa dumneavoastră la viața comunității?
Din punctul meu de vedere, farmacistul ar
trebui să fie un membru activ al comunității,
acela care realizează prevenția și consilierea
pacienților, acela care alege tratamentul
corect, care împiedică automedicația sau
administrarea greșită.
Farmaciștii din cadrul Farmaciilor MDM au
fost și vor fi mereu implicați în diferite proiecte
pentru comunitate:
• parteneriate cu grădinițe prin care copiii vin

și văd ce înseamnă o farmacie și profesia de
farmacist
• parteneriate cu licee în care farmaciștii
MDM merg să promoveze campanii pentru
renunțarea la fumat
• parteneriate cu Facultatea de Farmacie din
Craiova prin care studenții pot face practică
alături de farmaciști cu experiență
Desfășurăm periodic diverse campanii gratuite
de prevenție în cadrul comunității noastre, prin
oferirea accesului la diferite testări și analize,
alături de medicii din comunitate.
Care este „rețeta de succes” a unei farmacii?
Părerea mea este că rețeta de succes a
farmaciilor noastre a fost și este faptul că
punem pacientul în centrul preocupărilor și
activităților noastre, ne adaptăm și evoluăm
astfel încât să nu îl dezamăgim niciodată.
Facem asta cu ajutorul unui grup de colegi
foarte bine pregătiți; un grup unit ca o familie,
care este atent la toate problemele și dorințele
pacienților.
Care sunt motivele pentru care pacienţii
revin în farmacia dumneavoastră? Puteţi să
ne daţi câteva exemple?
Pacienții revin cu plăcere în farmaciile noastre
deoarece au găsit, de fiecare dată, un nivel
foarte ridicat al serviciilor, o gamă diversificată
a produselor, precum și pentru înțelegere,
empatie, sfaturile primite și încrederea pe
care o au în farmaciștii noștri.
Avem multe momente de satisfacție când
pacienții se întorc doar să ne spună că s-au
simțit foarte bine după recomandările noastre
și să ne mulțumească.
Farmacistul Alphega reprezintă farmacistul
de familie. Puteţi să ne descrieţi conceptul de
„farmacist de familie”?
Farmacistul de familie este cel care te
întâmpină zâmbind și te ajută cu plăcere,
te-a cunoscut de-a lungul timpului, știe ce
afecțiuni ai avut tu sau membrii familiei tale,
poate să identifice mai ușor ce tratament ți
se potrivește, este cel la care te gândești
să apelezi când tu sau apropiații tăi aveți
o suferință.
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 familie este o farmacie
orientată mult mai mult spre pacient,
cu o atmosferă mai primitoare, unde
farmacistul acordă timpul cuvenit

fiecărui pacient, nefiind presat de proceduri
implementate pentru maximizarea profitului,
cum sunt în marile lanțuri de farmacii.
În farmacia de familie, farmacistul are
timpul și libertatea de a alege cea mai bună
soluție pentru acel pacient fără a fi presat de
proceduri precum: marja de adaos, număr de
produse pe bon sau timpul maxim de servire
pacient.
Cum ați descrie acești 2 ani de când faceți
parte din comunitatea Alphega?
Farmacia MDM din cartierul 1 Mai a fost
prima farmacie Alphega deschisă în Craiova
și am avut plăcerea să explicăm pacienților
noștri ce reprezintă Comunitatea Farmaciilor
Independente Alphega și ce putem să facem
mai bine pentru ei.
Conceptul Alphega a adus o deschidere mai
mare a farmaciei către pacient, o imagine
unitară, mai multe servicii gratuite de
prevenție, training continuu și uniform pentru
profesioniștii noștri.
Aveți un mesaj pentru pacienții
dumneavoastră?
Pacienților noștri le transmitem că le vom
oferi aceleași servicii de calitate, și le vom
acorda toată atenția și dedicarea noastră. Vor
găsi la noi, ca și până acum, profesionalism,
bunăvoință și o gamă variată de produse la
prețuri corecte.
Și, mai ales, le mulțumim că au fost alături de
noi în acești 12 ani de activitate.
Multă sănătate!
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Cimbrul

- tratamentul natural pentru răceală și infecții
Cimbrul se folosește nu numai în condimentarea preparatelor, ci și pentru
tratarea multor afecțiuni. Are efecte benefice împotriva simptomelor
răcelii, febrei, tusei productive și problemelor tractului gastro-intestinal.
Cimbrul are un efect antimicrobian puternic,
luptând împotriva bacteriilor și a fungilor. Este
foarte eficient în tratarea micozelor, cum este și
,,piciorul de atlet’’ dar și împotriva răspândirii
acneei. De asemenea, are efect calmant asupra
stomacului și poate combate simptome precum
colici, greața, sațietatea precoce și balonarea,
dar și infecțiile cavității bucale.

Efectele cimbrului

Uleiurile eterice care se regăsesc în cimbru
pot ajuta la desprinderea mucusului din căile
respiratorii și la eliminarea acestuia. În cazurile
de bronșită acută, combinația de cimbru și
extract de Ciuboțica cucului s-a dovedit foarte
eficientă. Ceaiul, dar și capsulele, pastilele,
picăturile și siropurile cu extract de cimbru
sunt foarte eficiente împotriva tusei.
În plus, cimbrul prezintă și următoarele
beneficii:
• Cremele cu cimbru ajută la îmbunătățirea
circulației.
• Gargara cu ceai de cimbru ajută la tratarea
infecțiilor din cavitatea bucală și a amigdalelor.
• Este benefic împotriva balonărilor, arsurilor
gastrice, dar și a durerilor menstruale.
• Ceaiul calmează sistemul nervos și e
recomandat împotriva stărilor de neliniște și a
tulburărilor de somn,
dar și împotriva
mahmurelii.

• O jumătate de linguriță de ceai de cimbru
consumată pe stomacul gol poate combate
mirosul neplăcut al gurii.
• Are efecte antimicrobiene deosebite, e un
puternic antibiotic, antiviral, antimicotic și
antiparazitar natural.

Cimbrul în perioada sarcinii

Puteți folosi puțin cimbru pentru condimentarea
alimentelor în timpul sarcinii, însă nu exagerați,
deoarece cimbrul poate avea un efect
stimulator asupra uterului. Nu se recomandă
administrarea extractelor de cimbru în scop
medical. Consultați un medic specialist înainte
de a utiliza plantele medicinale în timpul sarcinii
și alăptării.

Excelent antimicrobian natural

Uleiul esențial de cimbru are efect puternic
antibiotic, antiviral și antimicotic și antiparazitar.
Este o alternativă naturală la tratamentul cu
antibiotice, având rezultate deosebite în boli
respiratorii, urinare, cutanate etc. Totuși, nu e
recomandat copiilor cu vârsta sub 7 ani și nici în
perioada sarcinii. Durata tratamentului cu ulei
esențial de cimbru nu trebuie să fie mai mare
de 14 zile.
În cazul folosirii uleiului de cimbru, trebuie să
rețineți următoarele aspecte:
• Folosiți-l doar în stare diluată, administrat cu
miere sau uleiuri presate la rece, în caz contrar
e posibilă iritarea mucoaselor.
• Persoanele care suferă de astm bronșic pot
folosi ulei de cimbru numai în condiții deosebite
și este interzisă inhalarea sa, pentru a evita un
eventual atac de astm.
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Farmacia
homeopată
din casa
noastră
Homeopatia activează forța de autovindecare

Homeopatia se bazează pe principiul asemănării.
Este folosit mijlocul care ar provoca unei
persoane sănătoase apariția simptomelor
afecțiunii. Substanța vindecătoare nu acționează
împotriva simptomelor, ci activează forțele de
autovindecare pentru a restabili echilibrul intern.
Alegerea mijlocului împotriva durerilor depinde
de simptomele pe care le prezintă pacientul.

Homeopatia clasică

Practicanții homeopatiei clasice au nevoie de o
lungă specializare pentru a putea ordona miile
de mijloace în funcție de simptomele individuale
și de a putea să îl aleagă pe cel mai potrivit într-o
situație anume. Varietatea pentru uzul domestic
constă din preparate complexe care, pe baza
principiului surselor, conțin mai multe produse
homeopate și care, în funcție de experiență, pot
fi folosite împotriva simptomelor de răceală.
O altă posibilitate constă în administrarea
mai multor produse nespecifice, care ajută
împotriva a numeroase simptome.
Preparatele homeopate sunt disponibile în
farmacii sub formă de globule, tablete, picături,
creme sau supozitoare.

Homeopatie pentru farmacia casei

Din multitudinea de mijloace pe care le avem la
dispoziție, vă prezentăm câteva sugestii:
• Aconitum: pentru stadiul inițial al tuturor
bolilor, în special împotriva febrei, a șocurilor, a
durerilor puternice.
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• Apis: mușcături de insecte, inflamații din alte
cauze.
• Arnica: folosit împotriva contuziilor, a
zgârieturilor, a înțepăturilor, a umflăturilor, a
hematoamelor și a febrei musculare.
• Belladonna: alternativă pentru Aconitum,
atunci când febra e însoțită de transpirație și
cap fierbinte; insolații.
• Bryonia: răceli cu tuse uscată, sete și necesar
mare de odihnă.
• Calendula: mijloc împotriva rănilor (tăieturi,
julituri); poate fi folosit ca esență în comprese.
• Cantharis: arsuri, arsuri de la soare, infecțiile
vezicii.
• Chamomilla: dureri de dinți, dureri infecțioase
ale urechilor.
• Colocynthis: crampe stomacale.
• Drosera: tuse cu senzație de sufocare și
vărsături (ex: bronșită, astm, tuse convulsivă).
• Euphrasia: conjunctivită, ochi inflamați.
• Ipecacuanha: senzația de greață care nu
dispare nici după episoade repetate de vărsături.
• Ledum: înțepături, mușcături de căpușă,
mușcături de animale.
•
Magnesium
phosphoricum:
crampe
musculare, dureri menstruale.
• Nux vomica: indigestie, mahmureală.
• Okoubaka: vărsături, diaree, toxiinfecție
alimentară.
• Pulsatilla: răceli cu secreții groase, verzigălbui.
• Rhus toxicodendron: dureri articulare, dureri
de spate, lumbago.
• Veratrum album: diaree, vărsături, tensiune
arterială scăzută.
În general, se aplică 3–5 globule în prima oră,
la interval de 10 minute. Apoi, de 3 ori pe zi,
respectiv de 1 sau 2 ori. După 2-3 zile, puteți
întrerupe administrarea.
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Bronșita
acută
Virușii de răceală își fac simțită prezența în special primăvara și toamna. Se
transmit rapid pe căile respiratorii și provoacă o tuse prelungită – bronșita
acută. Persoanele sensibile suferă de schimbările constante ale vremii,
au probleme cu sistemul circulator și se plâng de o stare constantă de
oboseală. Una din două persoane suferă de astenia de primăvară, cauzele
căreia nu sunt încă elucidate. Cel mai probabil, modificările hormonale
care intervin odată cu trecerea de la iarnă la primăvară influențează
întregul organism.
Sistem imunitar scăzut

Sistemul imunitar al persoanelor care nu
se odihnesc suficient e mult mai predispus
infecțiilor, cel mai probabil deoarece în lipsa
somnului, hormonul de creștere cu acțiune
imunitară e produs în cantități mult mai mici.
Organismul e dotat cu funcții speciale de
protecție împotriva agenților patogeni:
• În nas, aerul e curățat de praf și bacterii
datorită firelor de păr foarte fine.
• În bronhii, plămânii pot capta și alte corpuri
străine trecute de filtrul căilor respiratorii
superioare.

Simptomele bronșitei acute

O infecție banală poate evolua cu ușurință
într-o bronșită. Apariția bronșitei e favorizată
de vremea rece, de umiditate, de gaze și vapori
toxici sau smog. În 90% din cazuri, bronșitele
sunt provocate de viruși, nu de bacterii. Astfel,
tratamentul cu antibiotice e de cele mai multe
ori ineficient.
Simptomul principal e tusea chinuitoare, în
special la orele dimineții, când apare de regulă
pe fondul unei stări febrile, a unei senzații
fierbinți în coșul pieptului, alături de dureri în
membre, senzația de arsură în ochi și răgușeală.

Tratamentul unei bronșite acute

Tusea e la început uscată și devine productivă
după câteva zile, secrețiile fiind de culoare
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albă. În această etapă tusea ar trebui stimulată
pentru a elimina agenții patogeni din organism.
În caz contrar, mucusul stagnează și creează
un teren propice pentru dezvoltarea bacteriilor,
fapt ce ar îngreuna vindecarea. Dacă secrețiile
au o culoare galben-verzuie, iar starea generală
se înrăutățește ar trebui consultat medicul de
familie. Tusea prelungită nu ar trebui ignorată
deoarece presupune un stres suplimentar
pentru organism și poate afecta straturile
protectoare ale mucoasei.

Remedii naturiste împotriva bronșite
acute

• Florile de tei și ceaiul de soc ajută organismul
să transpire și stimulează sistemul imunitar.
• Laptele cald și mierea de fenicul sunt nu
doar delicioase, ci și benefice pentru alinarea
durerilor în gât. La fel și ceaiul de salvie și
drajeurile de salvie.
• Uleiurile eterice obținute din pin, mentă,
eucalipt sau cimbru pot fi picurate în inhalator
sau în baie pentru a ușura respirația.
• Ceaiul de pătlagină alină căile respiratorii
iritate.
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Guta la articulațiile
degetelor mâinilor
Guta este o inflamare dureroasă a articulațiilor ca urmare a acumulărilor
de cristale de acid uric. Cele mai afectate sunt degetele mari ale picioarelor,
însă și degetele de la mâini. Degetele afectate de gută presupun o limitare
severă a mobilității mâinii și o senzație dureroasă aproape permanentă.
Cauza

Când nivelul de acid uric crește brusc – spre
exemplu în urma unei mese mai bogate sau a
consumului exagerat de alcool - se formează
și acumulările de cristale de acid uric din
articulații, care se manifestă printr-o inflamație
a articulației respective.

Afectarea articulațiilor degetelor

În general, guta se manifestă la nivelul
articulațiilor extremităților inferioare și nu se
știe de ce anumitor pacienți le sunt afectate
articulațiile degetelor mâinilor.

Simptome cu manifestare bruscă

Articulația se înroșește, este foarte caldă,
inflamată și dureroasă. Cele mai ușoare
atingeri pot deveni insuportabile. De regulă,
aceste simptome sunt însoțite de febră. După
câteva zile sau săptămâni, inflamația se retrage
complet și degetele își recapătă mobilitatea.

Tabloul clinic

Netratarea gutei poate avea urmări cronice,
conducând la apariția de tofi gutoși, mici noduli,
nedureroși, care se formează în țesutul moale,
în cartilaj sau în os. Acești tofi gutoși se pot
forma și la picioare, în cartilajele urechilor
sau la coate. În plus, striațiile longitudinale ale
unghiilor pot indica prezența gutei cronice.

Evoluție cronică

Este posibilă formarea de tofi gutoși în teaca
tendoanelor mâinii, fapt care poate conduce la
o inflamație dureroasă a tendoanelor sau chiar
la sindromul de tunel carpian. Ca urmare a
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terapiilor aplicate timpuriu, cronicizarea gutei
este astăzi relativ rară.

Diagnostic

Diagnosticul nu este întotdeauna ușor de stabilit
și este foarte importantă excluderea altor cauze
ale inflamației articulare. Testele de sânge
indică în cele mai multe cazuri o valoare ridicată
a acidului uric, nu însă și în stadiul acut al bolii,
și de aceea se recomandă repetarea analizelor
după 2-4 săptămâni.

Puncția articulațiilor în cazuri extreme

O radiografie sau ecografie a articulației degetelor
poate ajuta la stabilirea diagnosticului. O puncție
a degetului este relativ greu de efectuat, datorită
cantității mici de lichid acumulată în articulații.
Această metodă este abordată atunci când se
dorește excluderea posibilității unei infecții
bacteriene la nivelul articulației.

Alte cauze pentru inflamația articulațiilor
degetelor

• Infecția articulației (artrita septică)
• Inflamație pe fondul uzurii articulației (artroză
activată)
• Reumatism (artrită reumatoidă)
• Artrita reactivată (inflamația articulației pe
fondul unei infecții bacteriene –cum ar fi o
infecție gastrică sau a căilor respiratorii)
• Lupus sistemic eritematos
• Pseudo-gută (acumulări de cristale de calciu)
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Ascita
Când circumferința abdomenului crește,
avem de-a face de cele mai multe ori cu
depuneri adipoase. Acestea pot ascunde
probleme medicale grave, cum ar fi
afecțiunile hepatice, care determină
reținerea de lichide în abdomen. Ascita
presupune acumulare de lichide în cavitatea
abdominală și nu reprezintă o afecțiune în
sine, ci un simptom al altor boli, de regulă
hepatice. Ascita indică un stadiu avansat al bolii,
fiind precedată de alte simptome.
Cauzele ascitei

Cea mai frecventă cauză a ascitei e ciroza
hepatică. Pe fondul cirozei, țesutul ficatului
devine mai rigid, iar vasele de sânge sunt expuse
unei rezistențe mai mari, fapt ce împiedică
circulația normală a sângelui. Ciroza afectează
funcția ficatului, iar numărul proteinelor formate
e mai mic. Acestea absorb lichidele și le rețin
în vase. Tumorile maligne sau metastazele pot
influența structura sângelui și o pot modifica,
conducând la formarea de edeme.
O altă cauză posibilă e insuficiența cardiacă
dreaptă. În astfel de cazuri, ventriculul drept al
inimii e afectat, iar sângele începe să stagneze
în venele sistemului circulator. Și în acest caz
lichidul e presat în cavitatea abdominală, dar
și în glezne. Desfășurarea e similară și în cazul
trombozei venei splenice, a venei portă și a
venei hepatice.

Simptomele ascitei

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

36

Tratamentul ascitei

Se va trata afecțiunea principală, care presupune
evitarea progresului cirozei hepatice, rezecția
unei eventuale tumori, tratarea insuficienței
cardiace etc. Cu toate acestea, ascita reprezintă
deja indiciul unei prognoze negative, deoarece
vindecarea nu e posibilă în cele mai multe
cazuri, ci încetinirea evoluției bolii.
Tratamentul ascitei constă în administrarea de
diuretice și limitarea consumului de lichide.
Deseori, se realizează și puncții pentru
eliminarea lichidului din cavitatea abdominală
cu ajutorul unei canule. În acest mod se poate
reduce disconfortul pacientului pentru o
perioadă.
O altă metodă de tratament, mai periculoasă,
e realizarea unui scurtcircuit între vena portă
(înaintea ficatului) și vena cavă (înaintea
ventriculului drept al inimii - șunt portosistemic), pentru a determina sângele să
ocolească ficatul și să evite astfel presiunea
puternică. Astfel, prin această metodă, ficatul
nu mai reușește să își îndeplinească cealaltă
funcție, respectiv de detoxifiere a sângelui.
Apare astfel un risc sporit de encefalopatie
hepatică.

AFECȚIUNI

Hipertensiunea nu
trebuie ignorată
Potrivit studiilor recente, hipertensiunea e o problemă în continuă creștere
la nivel mondial. În prezent, peste 1,1 miliarde de persoane sunt afectate de
hipertensiune la nivel mondial. Numărul cazurilor s-a dublat în ultimele patru
decenii, așa cum reiese dintr-un articol publicat în noiembrie 2016 în revista
de specialitate «The Lancet». Cea mai importantă creștere a fost înregistrată
de cercetători în Asia și în Africa, dar și în țările din Europa de Est.
La nivel mondial, anual, se înregistrează
7.5 milioane decese datorate urmărilor
hipertensiunii, așa cum subliniază studiul la
care a participat și cercetătorul Majid Ezzati
din cadrul Imperial College din Londra. Acesta
declară că ”hipertensiunea nu mai reprezintă
de mult o problemă izolată a țărilor dezvoltate,
ci și a populației din țările sărace.”
Între anii 1975 și 2015, la nivel mondial, numărul
persoanelor afectate de hipertensiune a
crescut de la 600 milioane la peste 1,1 miliarde,
potrivit studiului. În timp ce, în același interval,
în țări dezvoltate precum Germania, Australia,
Canada sau Japonia, numărul cazurilor de
hipertensiune a scăzut, în țări mai sărace din
sudul Saharei, în Asia de Sud și în unele state
insulare din regiunea Pacificului, numărul a
crescut.
Hipertensiunea
rămâne
în
continuare
o
problemă
serioasă de sănătate și în
țările din Europa Centrală
și de Est, printre care
Croația, Ungaria, Slovenia
și Lituania, unde 1 bărbat
din 3 este hipertensiv. În
majoritatea țărilor din
Africa de Vest și Africa
Centrală, peste o treime
din femei sunt afectate de
această problemă.
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Studiul a arătat că la celălalt capăt al scalei se
înregistrează țări precum Canada, Australia,
Marea Britanie, SUA, Peru, Coreea de Sud
și Singapore, unde numai 1 femeie din 8 și 1
bărbat din 5 sunt afectați de hipertensiune.
Studiul a cuprins datele a peste 19,1 milioane
de persoane adulte din 200 de țări.
Ezzati a subliniat importanța unei “strategii
eficiente” pentru a îmbunătăți alimentația celor
din țările în curs de dezvoltare. Acestora li se
recomandă o dietă bogată în legume și fructe
și scăderea semnificativă a consumului de
sare. Fără astfel de măsuri, scopul Organizației
Mondiale a Sănătății de a reduce problema
hipertensiunii la nivel mondial cu 25% nu va
putea fi atins.
Persoanele hipertensive sunt expuse unui
risc sporit de a suferi de afecțiuni
ale
sistemului
circulator,
accidente
vasculare,
boli
renale și demență. Potrivit
informațiilor Organizației
Mondiale
a
Sănătății,
hipertensiunea reprezintă
tensiunea care depășește
valoarea de 140/90.
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10 sfaturi împotriva
durerilor de spate
Perioadele prelungite petrecute în șezut, ridicarea incorectă a greutăților
se manifestă prin dureri de spate după o perioadă. Mișcarea e cea mai
eficientă metodă pentru prevenirea sau reducerea durerilor de spate.
Deseori mișcarea, fizioterapia și analgezicele ușoare sunt suficiente
pentru reducerea disconfortului.
Iată câteva recomandări importante împotriva
durerilor de spate:

Mișcarea

Repausul prelungit la pat nu e recomandat în
cazul durerilor de spate. Mișcați segmentul
nedureros pentru a stimula circulația sângelui
în zona respectivă. Persoanele care au fost
inactive pentru o perioadă lungă de timp, ar
trebui să consulte mai întâi un specialist pentru
a evita modelele de mișcări greșite.

Exerciții de relaxare

Așezați-vă pe spate și aduceți piciorul drept
deasupra, îndoit la 90 de grade. Discurile
vertebrale vor acumula mai mult lichid pentru
acțiunea de amortizare. Fizioterapeutul vă
poate arăta câteva poziții de relaxare, pentru a
pune mai puțină presiune pe coloană, și pentru
a reduce durerile.

Evitarea posturilor nedureroase

O postură nedureroasă nu corespunde, de regulă,
unei poziții corecte a corpului, astfel că unele
grupe de mușchi ajung să fie suprasolicitate. În
special, în cazul durerilor cronice, ar trebui să
solicitați părerea unui fizioterapeut care să vă
ajute să vă corectați postura.

Căldură pentru relaxare

Musculatura tensionată poate fi relaxată cu
ajutorul căldurii. Așezați un prosop umed pe
zona afectată și deasupra o sticlă cu apă caldă.
Căldura va pătrunde adânc în țesut, circulația din
musculatură va crește și va ajuta la relaxarea ei.
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Antrenament corect pentru spate

Prin antrenamentul de spate, fizioterapeutul
se asigură că articulațiile afectate ale coloanei
sunt mobilizate cu atenție și că musculatura
se extinde. Musculatura trunchiului se tonifică
pentru a sprijini coloana ca un corset de protecție.

Masajul terapeutic

Masajul poate stimula circulația musculaturii,
poate relaxa sistemul nervos și vă poate
detensiona. Pentru ca masajele să ajute la
reducerea durerilor, acestea trebuie realizate
de fizioterapeuți.

Reducerea stresului

Stresul conduce la tensiuni care se resimt și la
nivelul musculaturii și concomitent la nivelul
coloanei.

Învățarea unei posturi corecte

Fizioterapeuții vă pot învăța modele noi de mișcare
și posturi, cum ar fi în scaunul de la birou.

Reducerea kilogramelor în plus

Kilogramele în plus de pe abdomen vor impune
o postură și mai aplecată în față, și vor supune
coloana unei greutăți suplimentare.

Consult medical

Dacă durerile de spate nu scad în intensitate
după câteva zile, ci din contră se acutizează,
consultați medicul. Acesta poate stabili dacă
există eventuale discopatii și poate recomanda
fizioterapie în funcție de diagnostic.

ÎNGRIJIRE

Ce trebuie să știți
despre sinuzită
Rinită persistentă, congestie nazală, durere la presiune în obraji, frunte și
ochi, secreții nazale mai puternice: toate acestea pot indica prezența unei
eventuale sinuzite. Sinuzita (inflamația sinusurilor nazale) e un proces
inflamator localizat în sinusurile paranazale. Sinusurile nazale sunt
cavități pline cu aer în oasele adiacente ale nasului.
Simptomele sinuzitei acute

- secreție nazală care poate deveni purulentă
-dureri puternice de cap localizate diferit,
mai accentuate în prima jumătate a zilei și la
aplecarea capului;
-înroșirea și umflarea pleoapelor (indică
răspândirea inflamației);
-durere la percuție în sinusurile maxilare și
frontale;
-febră (poate crește până la 40° Celsius).

măcriș, soc. În cazul durerilor puternice, se
recomandă administrarea unui analgezic
adecvat. Sinuzita care se manifestă prin secreții
purulente poate avea o evoluție pozitivă prin
urmarea unei terapii cu antibiotice.

Tratarea sinuzitei cronice

• respirație nazală îngreunată cu secreții
mucoase;
• presiune ușoară asupra sinusului afectat;
• durere la percuție în sinusurile maxilare și
frontale;
• tulburări ale simțului olfactiv și gustativ.

Intervențiile chirurgicale se recomandă doar în
cazul în care măsurile non-operative eșuează.
Operația sinuzitei cronice constă în îndepărtarea
constricțiilor anatomice și a mucoasei care
prezintă modificări patologice. În ambele
cazuri, respectiv în tratarea sinuzitei acute
recurente și a celei cronice, tratamentul se va
concentra asupra combaterii cauzei originale,
spre exemplu o alergie neidentificată. Condițiile
anatomice dezavantajoase pot fi îndepărtate
chirurgical.

Diagnosticare

Complicații

Tratamentul sinuzitei acute

Tulburările de vedere necesită în numeroase
cazuri intervenții chirurgicale imediate asupra
sinusurilor inflamate.

Simptomele sinuzitei cronice

Medicul poate apela la un instrument cu lupă
sau la percuția și controlarea sinusurilor.
Uneori, e necesară și examinarea cu ultrasunete
a sinusurilor sau măsurarea valorii infecției din
organism în sânge. În cazul complicațiilor, cum
ar fi înaintea unei intervenții chirurgicale, se
poate apela și la o tomografie computerizată a
sinusurilor.

Mai întâi, e necesară obținerea unei reduceri
a mucoasei nazale. Astfel, se apelează la
medicamente decongestionante sub formă de
picături nazale sau drajeuri, cele mai bune fiind
cele obținute din gențiană, ciuboțica cucului,
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Peretele osos al sinusurilor se poate inflama și
se poate fractura, ajungându-se la inflamarea
organelor adiacente, cum ar fi meningita
purulentă. În cazul în care procesul inflamator
se extinde către orbite, sunt posibile edeme de
pleoape și ulterior proeminența globului ocular.

ÎNGRIJIRE

Ochii roșii
Toamna și primăvara, persoanele
cu alergii se confruntă cu
mâncărimi și lacrimi în exces.
Conjunctivita alergică poate apărea
oricând. «Ochii roșii» reprezintă
cea mai frecventă afecțiune
oculară, care pe lângă alergii,
poate avea și alte cauze, cum ar fi
curenții de aer, fumul, bacteriile și
virușii, corpuri străine pătrunse în
ochi sau afecțiuni generale.
Controlul la medicul specialist

Medicii oftalmologi recomandă un control
medical în cazul oricărei conjunctivite!
Conjunctivitele care se prelungesc mai mult
de 24 de ore, care au fost tratate în urma unui
diagnostic greșit, pot cauza daune ireparabile la
nivelul ochilor.

Simptome

Simptomele tipice ale unei conjunctivite
sunt: arsuri, mâncărimi, lăcrimare în exces,
senzație de pătrundere a unui corp străin,
fotosensibilitate. Cel mai frecvent simptom
este aspectul roșu al ochilor, datorat inflamării
vaselor sangvine din țesutul conjunctiv. Deseori
pleoapele sunt lipite dimineața, iar secrețiile de
pe retină îngreunează vederea.

Cauze

“Ochii roșii” se pot datora și bacteriilor, virușilor,
leziunilor sau a altor infecții oculare. În orice
caz, varietatea de cauze care se ascunde în
spatele conjunctivitelor ar trebuie examinată de
un medic oftalmolog, pentru a evita orice daune
oculare pe termen lung. Ochii roșii nu sunt
întotdeauna o expresie a unei reacții alergice
sau rezultatul iritațiilor factorilor de mediu.
De cele mai multe ori, conjunctivita reprezintă
doar un simptom al unei alte afecțiuni oculare.
Astfel, leziunile la nivelul corneei, a irisului sau
procesele inflamatorii din celelalte regiuni ale
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ochiului,
sunt
resimțite
inițial ca senzații
neplăcute, ignorate
de cele mai multe ori.
Durerile oculare profunde,
scăderea văzului și modificarea unilaterală
a pupilelor pot indica o afecțiune mai gravă
mascată de conjunctivită.
Persoanele afectate ar trebui să se prezinte
la medicul oftalmolog cel târziu când prezintă
deja aceste simptome. Daunele ireparabile la
nivelul ochilor pot fi evitate prin administrarea
de urgență a unui tratament adecvat.

Când este o urgență ochiul roșu?

Un pericol deosebit îl prezintă creșterea bruscă
a tensiunii intraoculare, așa-numitul acces
de glaucom, care se poate manifesta și prin
inflamația țesutului conjunctiv și care este
deseori o urgență.
Astfel, tratamentul oftalmologic administrat
imediat poate preveni pierderea permanentă a
vederii.

ÎNGRIJIRE

Tratamentul
ciupercilor
unghiilor
Spre deosebire de ciuperca piciorului, care
poate fi tratată relativ ușor prin aplicarea
unor creme, tratamentul ciupercii unghiilor
necesită răbdare. Regula de bază: cu cât
tratamentul începe mai devreme, cu atât mai
repede se vor vedea și rezultatele. Ce trebuie să rețineți
este că ciuperca unghiei nu se tratează aproape niciodată de la sine.
Tratamentul extern al ciupercii unghiei

în patul unghiei. Tratamentul medicamentos
necesită o prescripție din partea unui medic și
trebuie respectat până la creșterea unei unghii
sănătoase. Procesul necesită timp, deoarece
unghiile cresc într-un ritm relativ lent.
Un astfel de tratament durează aproximativ
trei luni. Tratamentul cu lac se poate extinde
până la șase luni sau chiar un an dacă infecția
este severă. În cazul unghiilor degetelor de la
mâini, vindecarea este mai rapidă și succesul
tratamentului poate fi observat aproximativ la
trei luni de la începere.

Înainte de aplicarea lacului sau a tincturii,
unghiile trebuie tăiate scurt și trebuie asperizate
cu o pilă, pentru o distribuție cât mai uniformă
a soluției în unghie. Pentru a evita răspândirea
ciupercii, este foarte important să respectați
indicațiile de pe ambalaj. În funcție de preparat,
repetați aplicarea acestuia în fiecare zi sau de
2-3 ori /săptămână.

Remedii naturiste împotriva ciupercii
unghiilor

În măsura în care sporii ciupercii au atacat
maximum 3 unghii cu un procent maxim de 50%
din suprafața unghiilor, acestea mai pot fi tratate
cu un tratament extern. Pentru aceasta, sunt
disponibile lacuri speciale împotriva ciupercilor
sau seturi care conțin creme și tincturi. Aceste
preparate pot fi prescrise de medic, însă sunt
disponibile în farmacii, fără rețetă. Este important
să optați pentru un preparat împotriva ciupercii
unghiei, deoarece cremele pentru ciuperci de
picioare nu pătrund materialul tare al unghiei.

Tratamentul intern al ciupercii unghiei

Dacă sporii de ciupercă au pătruns deja în patul
unghiei, unghia care va crește în loc va fi și ea
infectată. În acest caz este necesar un tratament
medicamentos cu tablete. Substanța care
distruge sporii ajunge prin sânge și se depune
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Imediat după baia din piscină sau duș, uscați-vă
bine picioarele – în special spațiul dintre degete.
Folosiți șlapi în spațiile publice de înot. Optați
pentru șosete din materiale naturale. Expunețivă picioarele la aer cât mai des posibil. Optați
pentru băile alternative calde/reci cât mai des
posibil, acestea stimulează circulația degetelor
de la picioare și a unghiilor. Masați picioarele
săptămânal cu ulei de cimbru sau ulei de arbore
de ceai. Schimbați prosoapele cel puțin o dată
la șapte zile. Dacă suferiți deja de o ciupercă
a picioarelor, folosiți un prosop separat și
schimbați-l în fiecare zi.

ÎNGRIJIRE

Alimentația
și ficatul
Ficatul are un rol important în cadrul asimilării și valorificării nutrienților,
iar tulburările organismului apar când acesta nu mai funcționează.
Alimentația e o măsură esențială de prevenție și tratament în cazul
afecțiunilor hepatice acute și cronice. Dacă adoptăm pe termen lung o
alimentație prea bogată în grăsimi, efectele se vor vedea, nu doar pe linia
taliei, ci și în valorile hepatice.
Bolile hepatice

Ficatul este considerat gras
când cel puțin o jumătate din
totalul celulelor hepatice este
afectată. Ficatul gras (steatoza
hepatică) se formează în
urma unui consum exagerat
de preparate grase și de
alcool, care poate da naștere
și
așa-numitei
hepatite
steatozice (ficat gras cu reacție
inflamatorie). Steatoza mai poate
apărea și pe fondul unui diabet
zaharat necontrolat.
Ciroza hepatică se instalează adesea în urma
consumului de alcool pe termen lung. În plus,
consumul de alcool crește și riscul dezvoltării
cancerului hepatic. Alimentația și stilul de viață
influențează evoluția bolii în cazul afecțiunilor
hepatice. Recomandările alimentare diferă în
funcție de faza afecțiunii și de capacitatea de
funcționare a ficatului.
În cazul apariției complicațiilor și a limitărilor
în funcționarea celulelor hepatice, se impun
anumite măsuri terapeutice alimentare, care
trebuie stabilite împreună cu medicul curant.
Se va evita malnutriția care ar putea avea efecte
negative asupra evoluției bolii.
Hepatita virală e o afecțiune hepatică provocată
de viruși și care poate avea o evoluție cronică.
Nu există o dietă specială care ar putea conduce
la vindecarea afecțiunii.
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Cu toate acestea, alimentația corectă
poate conduce la menținerea
sănătății și la creșterea stării
de bine. Această stare poate
fi atinsă printr-o dietă
sănătoasă și adecvată.

Scăderea apetitului /
scăderea în greutate

În decursul tratamentului
medicamentos,
e
posibilă
scăderea poftei de mâncare
și scăderea în greutate. Pacienții
trebuie să se hrănească suficient în ciuda
scăderii apetitului pentru a combate scăderea
în greutate.
• Pregătiți preparatele într-un mod cât mai
apetisant.
• Consumați mai multe porții mici de-a lungul
zilei. Începeți cu micul dejun imediat după
trezire și încheiați ziua cu o gustare înainte de a
merge la culcare. Consumați cel puțin o porție
de hrană caldă de-a lungul zilei.
• Pregătiți-vă mici gustări între mesele
principale, cum ar fi tartine, mere, iaurt sau
tartă cu fructe.
• Pregătiți preparatele preferate.

Intoleranța alimentară

Anumiți pacienți care suferă de afecțiuni
hepatice dezvoltă și intoleranțe la anumite
alimente, cum ar fi preparatele grase, ceapa,
prazul etc. Încercați să evitați preparatele la
care ați observat că aveți reacții de intoleranță.

ÎNGRIJIRE

Inflamația
vezicii urinare
în sezonul rece
În sezonul rece, riscul dezvoltării unei inflamații a vezicii urinare e mai
mare. Cauza infecțiilor urinare e reprezentată de bacterii, care ajung să
se înmulțească și să se atașeze la nivelul căilor urinare, producând iritația
și inflamația acestora.
Femeile sunt mai expuse

Expunerea la temperaturi joase, un consum
insuficient de lichide și sistemul imunitar
deficitar reprezintă factori propice pentru
evoluția unei astfel de afecțiuni. Femeile
sunt afectate mai frecvent de aceste atacuri
bacteriene la nivelul vezicii urinare din
cauza dimensiunii mult mai mici a uretrelor,
comparativ cu bărbații. Astfel, agenții patogeni
ajung mult mai repede în organism.
Temperaturile scăzute și stresul afectează
sistemul imunitar din regiunea respectivă a
organismului. Ca măsură preventivă trebuie
ajustat consumul de lichide și evitarea expunerii
organismului la frig. În plus, picioarele și
zona bazinului trebuie protejate întotdeauna.
Îmbrăcați-vă adecvat și evitați să vă așezați pe
suprafețe reci.

Nu apelați la soluții chimice

Nu apelați la antibiotice pentru că expuneți
organismul la un stres inutil, iar administrarea
regulată de antibiotic va crește rezistența
organismului la efectul acestora, urmând să
devină inutile în cazul unei afecțiuni severe.
Inflamațiile ușoare ale vezicii pot fi tratate
cu preparate pe bază de substanțe naturale,
mult mai bine tolerate de organism decât
antibioticele. La primele semne ale vezicii
inflamate, puteți apela la preparatele cu
extract din merișor sau strugurii ursului, care
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sunt principalele remedii naturiste pentru
infecțiile urinare, având efecte antiseptice și
antiinflamatoare la nivelul căilor urinare.

Hidratați-vă!

Numai consumând minimum 2l/ zi pot fi
eliminate lichidele din vezică, stimulând
procesul de vindecare. Puteți consuma ceai
diuretic, care poate conține frunze de mesteacăn
și ortosifon.
Foarte important: Dacă inflamația vezicii
urinare este însoțită de o stare febrilă sau/ și de
sânge în urină, este indicat să vă adresați unui
medic.

Măsuri pentru anotimpul rece

• Nu vă așezați pe suprafețe reci (bănci, pietre,
ziduri etc.).
• Purtați pulovere și geci mai lungi de nivelul
șoldurilor. De asemenea, purtați încălțăminte
călduroasă.
• Dacă suferiți de o predispoziție pentru
inflamații ale vezicii urinare: consumați ceaiuri
diuretice.
• În cazul inflamațiilor minore: apelați la
preparatele naturiste.
• Fructele și legumele vor accelera procesul de
vindecare.
• În cazul stărilor febrile, a sângelui în urină,
prezentați-vă imediat la medic!

ALIMENTAȚIE

Importanța
seleniului în viața
dumneavoastră
În corpul uman, seleniul joacă un rol asemănător vitaminei E, fiind parte
a unei enzime care leagă radicalii liberi care rezultă în urma distrugerii
acizilor grași de către oxigen. În plus, seleniul participă și la formarea
hormonului tiroidian. Cantitatea de seleniu din organismul uman se
situează între 10-15mg. O mare parte din această cantitate se află în
mușchi, apoi în ficat, în rinichi și în inimă. Seleniul e asimilat în segmentele
superioare ale intestinului subțire, fiind apoi eliminat prin urină.
Asimilarea seleniului

Doza zilnică de seleniu se regăsește în: 10g păstrăv,
35g hering, 45g ton, 90g ficat de porc sau de pasăre,
100g leguminoase, 120g nuci, 350g carne.
De reținut:
• Sursele bogate în seleniu sunt de origine
animală (organe, pește, carne de porc), dar și
vegetală (nuci, ciuperci)
• Seleniul ajută la detoxifierea organismului, în cazul
bolilor de glandă tiroidă, dar și al celor cardiace.
• Anumiți specialiști consideră că seleniul ar
juca rol de protecție împotriva cancerului și a
arteriosclerozei
• Seleniul consolidează puterea de apărare a
organismului, în special în combinație cu zinc (mai
ales în cazul pacienților cu HIV). Aceleași efecte
pozitive se înregistrează și în rândul pacienților
cu boli autoimune la nivel intestinal, în cazul
afecțiunilor reumatice, a astmului reumatic etc.

Deficitul de seleniu

Deficitul de seleniu se observă în rândul
vegetarienilor, a celor afectați de alcoolism, a
pacienților aflați la dializă sau a pacienților în
regim de alimentație cu sondă. Carența poate
apărea și după perioade lungi de scaune diareice,
în timpul menstruației și în perioada de alăptare.
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Consecințele carenței de seleniu

Cercetările mai noi au demonstrat existența
unei legături între valorile scăzute de seleniu
și hipertensiunea arterială, metabolismul
grăsimilor și apariția arteriosclerozei. Există și
păreri care susțin existența unei legături între
carența de seleniu și infertilitate.

Supradoza de seleniu

Consumat în concentrații înalte, seleniul are
efecte toxice, fapt pentru care organismul
elimină prin urină orice cantitate în exces. Dacă
dozele mari de seleniu sunt consumate regulat
pentru o perioadă lungă de timp, pot apărea
simptome precum căderea părului, afecțiuni
hepatice, tulburări nervoase și insuficiență
cardiacă.

ALIMENTAȚIE

Antibioticele
Antibioticele sunt adevărate arme miraculoase care pot salva vieți, însă
pentru aceasta trebuie să fie administrate corect. Antibioticele acționează
numai împotriva bacteriilor și nu au niciun efect asupra virușilor care
pătrund și se instalează în celulele organismului uman. Trebuie însă să
rețineți că antibioticele nu sunt eficiente împotriva răcelilor.
Administrarea de antibiotice

Antibioticele trebuie întotdeauna administrate
până la finalul perioadei de tratament indicate.
Utilizarea, substanța activă și perioada de
administrare sunt stabilite de medic în funcție de
infecție, de eventualele alergii ale pacientului și
de afecțiunile secundare. Chiar dacă ameliorarea
simptomelor se resimte după câteva zile de
la începerea tratamentului, acesta nu trebuie
întrerupt, ci trebuie respectată prescripția
medicului. Alte recomandări importante:
• Respectați intervalele de timp stabilite între
administrări.
• Antibioticele trebuie administrate cu apă.
Respectați o pauză de cel puțin 2 ore între
administrarea antibioticelor și consumul de
produse lactate.
• Unele antibiotice trebuie administrate înainte
de masă, altele în timpul mesei. Medicul sau
farmacistul vă va oferi detaliile necesare în
acest sens.
• Persoanele care se află în tratament și cu alte
medicamente trebuie să discute cu medicul în
legătură cu eventualele contraindicații.

Înghițirea tabletelor mari

Multe persoane întâmpină probleme atunci
când sunt nevoite să înghită tablete foarte
mari. Iată câteva sfaturi pentru a vă ușura
administrarea:
• Beți puțină apă înainte de a înghiți pastila
pentru a umezi mucoasa
• Așezați tableta cât mai în spate pe limbă și
beți întregul pahar cu apă
• La înghițire, înclinați ușor capul înainte

Efecte secundare: antibiotice și
diaree

Antibioticele pot avea efecte secundare.
Ele combat atât bacteriile periculoase,
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cât și pe cele necesare, reușind să deregleze
echilibrul florei intestinale, spre exemplu.
Flora intestinală poate fi reglată cu preparate
speciale din farmacii, cum ar fi culturi de drojdie
din saccharomyces boulardii sau extracte de
bacterii din Lactobacillus sau Bifidobacterium.

Rezistența la antibiotice

Uneori agentul patogen dezvoltă rezistența
împotriva medicamentului. Spre exemplu dacă
tratamentul e întrerupt înainte de termen sau
dacă pacientul nu respectă orele de administrare,
bacteriile rezistente supraviețuiesc și devin
imune la substanța activă. Tocmai de aceea
e atât de importantă respectarea cantităților
prescrise și a intervalelor de administrare.
Concluzie:
• Respectați orele și dozele prescrise de
administrare.
• Nu sistați tratamentul cu antibiotic înainte de
termenul indicat de medic.
• Nu începeți un tratament cu antibiotice fără
un consult din partea medicului.

ALIMENTAȚIE

Ananasul
- un fruct surprinzător

Ananasul iubește soarele puternic și temperaturile tropicale. Pe lângă gustul
delicios, ananasul este o sursă excelentă de nutrienți, este ideal în curele de
slăbire, întărește sistemul imunitar și reglează digestia. În plus, ananasul
stimulează arderile de grăsime, fiind recomandat în numeroase diete.
Sursă de vitamine, enzime si minerale

Ananasul conține o cantitate considerabilă
de vitamina A, B, C și enzime, fiind bogat în
bromelină, amilază, perodixază și invertază.
La acestea se adaugă numeroase minerale și
microelemente.
Enzimele din ananas stimulează digestia
proteinelor și arderea grăsimilor. Chiar dacă
ananasul conține între 7-15% fructoză, aceasta
este transformată imediat în glucoză în
organism și poate fi valorificată. 100 grame de
ananas conțin aproximativ 55 de calorii.

Scădere rapidă în greutate

Datorită efectului detoxifiant și al conținutului
redus de calorii, ananasul este ideal în diete și
nu numai. Dietele cu ananas nu ar trebui să fie
mai lungi de 1-2 zile, pentru a evita o alimentație
monotonă, dar și pentru că ananasul nu conține
toți nutrienții esențiali, cum ar fi proteine,
grăsimi, minerale, precum iod și zinc. Dieta cu
ananas permite o scădere rapidă în greutate,
ananasul având un conținut mare de apă.

Digestie sănătoasă și detoxifiere

Prin conținutul bogat de bromelaină, ananasul
este recunoscut pentru efectele benefice asupra
digestiei. De asemenea, ananasul poate fi
consumat în curele de detoxifiere. În acest sens,
puteți consuma 1-2 kg de ananas proaspăt/ zi,
întreg sau sub formă de suc. Dacă vi se pare
prea monoton, adăugați kiwi și papaya.

Cum alegem ananasul bun pentru
consum?

După recoltare, ananasul trece printr-un proces
ulterior de coacere. Astfel, în supermarketuri
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există diferențe calitative majore în ceea ce
privește ananasul, în funcție de modalitatea
de transport (maritim sau aerian). Ananasul
transportat aerian este cules la punctul
de coacere și are un gust mai aromat, mai
proaspăt. Ananasul transportat maritim este
cules cu mult înainte de punctul de coacere,
astfel că dezvoltă un gust ușor acru în timpul
transportului pe vas.
Indiferent de sursă, ananasul ar trebui ales în
funcție de miros și de aspectul frunzelor. Dacă
acestea se desprind cu ușurință, ananasul este
copt și poate fi consumat. Frunzele trebuie să
fie de un verde închis, iar fructul trebuie să fie
galben, chiar portocaliu.

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 poate alina
durerile de mișcare și mobilizează articulațiile. Însă înainte de a porni la
drum, reglați bicicleta în mod corect și alegeți viteza de deplasare pentru
a evita durerile.
Mersul regulat pe bicicletă și sănătatea
articulațiilor

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

Ce trebuie să știți 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.
• Călcare 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 e cea care solicită
cel mai puțin aparatul locomotor.
• Selectarea vitezei: bicicleta dumneavoastră
trebuie să aibă mai multe viteze. Alegeți-o pe
cea potrivită!
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• Frecvența de pedalare: Frecvența ideală de
pedalare e de 80 - 100 rotații de pedală/ minut.
O viteză mare cu efort mediu va preîntâmpina
suprasolicitarea articulațiilor și a musculaturii.
• Valoarea waților 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 waților, viteză mare de
pedalare.
• Artroza mâinilor: în cazul în care suferiți de
artroza degetelor sau a mâinii, se recomandă
alegerea unui mâner special pentru ghidon,
fixat sub forma unor roți în capătul interior al
ghidonului. O rotire ușoară e suficientă pentru a
porni și pentru a vă proteja degetele. Alternativa
mai costisitoare e 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
și să aflați dacă puteți urma un tratament
medicamentos ușor de tolerat, care să vă
permită să simțiți din nou bucuria mișcării.

MIȘCARE

Mersul pe jos
este sănătos
În medie, femeile petrec zilnic 6,7 ore șezând,
în timp ce bărbații 7,1 ore. Împreună cu o
durată medie a somnului de 8 ore rezultă că
peste jumătate din zi este petrecută fără o
activitate semnificativă a corpului. În plus,
femeile petrec în medie 5,7 ore și bărbații
4,4 ore rezolvând activități ușoare, cum ar fi
cumpărături, plimbări sau gătit, rămânând
zilnic alte 3,4 ore în cazul femeilor și 4,5 ore în
cazul bărbaților pentru activități grele (mersul
pe bicicletă, activități de construcție etc.).
De ce tocmai “mers”?

Parcurgerea pe jos a unor distanțe mari a
constituit un lucru normal în viața de zi cu zi a
oamenilor, timp de mii de ani. În prezent, acest
lucru se întâmplă din ce în ce mai rar. Cei care
merg nu trebuie să depună un efort deosebit.
Ușurința mersului este la fel de naturală
precum respirația. Câțiva pași în plus pot fi
incluși întotdeauna în rutina zilnică, iar corpul
nostru va beneficia de pe urma lor. Mersul este
posibil la orice vârstă: tineri sau bătrâni, singuri
sau în compania altora, oricând și oriunde. Nu
este nevoie de niciun fel de echipament special,
de nici un spațiu de antrenament, taxe sau
bilete de intrare.

De ce este mersul sănătos?

Mersul ne antrenează organismul. Spre
exemplu, în timpul mersului, inspirăm de zece
ori mai mult aer decât în timpul repausului.
Mersul este benefic și în combaterea stresului
acumulat. Corpul se consumă la intensitate
mare în situațiile de stres. Mușchii se
încordează, circulația sângelui și alimentarea
cu oxigen cresc, iar hormonii precum
adrenalina și cortizolul sunt eliberați în cantități
sporite. Corpul se setează în vederea depășirii
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provocării. Această reacție de alarmare a
corpului obișnuia să fie necesară conservării,
în vederea depășirii situațiilor periculoase,
spre exemplu a atacurilor. Deși în prezent ne
confruntăm cu situații stresante, nu suntem
nevoiți să alergăm pentru a ne salva viața. Astfel
că energia disponibilă nu mai este consumată
automat. Persoanele active din punct de vedere
fizic obțin un echilibru.

Exemple referitoare la subiectul
“mersului”

O recepționistă parcurge în medie 1200 de pași
zilnic, un designer grafic 1400, un manager
3000 de pași, un vânzător 5000 de pași, o mamă
sau un tată care îngrijesc copiii, în jur de 13.000,
iar un poștaș aproximativ 18.000 pași /zi. Astfel,
la o lungime a pasului de 80 de cm și un număr
de 3 000 de pași, obținem o distanță de 2,4 km.
Nu este neapărat nevoie să ieșiți întotdeauna
la plimbare, sunt suficiente mici schimbări în
rutina zilnică. Spre exemplu, renunțați la lift și
urcați pe jos. Persoanele care urcă în medie 200
de trepte zilnic, își îmbunătățesc simțitor inima,
sistemul circulator, respirația și metabolismul.

LA DRUM
CU ALPHEGA

Drumul spre mare,
încărcat de istorie
E o dimineață senină, cu soare blând, de început de toamnă. Nu ne-am
ostoit setea de explorări, încă, aşa că pornim spre mare, pe un drum nou...
sau foarte vechi, şi intrăm în Visul Împăratului Traian.
Aceia dintre voi care nu se grăbesc, vor avea
parte de o serie de descoperiri şi experiențe
inedite, pe traseul ce părăseşte A2, pe la
Drajna, spre Călărăşi (DN 21). În scurt timp,
veți traversa oraşul Călăraşi, spre bacul de la
Chiciu, care vă lasă pe malul drept al Dunării,
în Ostrov. Bacurile merg la fiecare jumătate de
oră, iar prețul pentru un autoturism este de
35 de lei. Va trebui să respectați instrucțiunile
primite la bord, pentru un drum în siguranță.
Insula pe care o vedeți în stânga ascunde
Cetatea Vicina, care însă nu este vizibilă decât
atunci când Dunărea are un nivel scăzut. Cum
ajungeți în Dobrogea, peisajul se schimbă,
dealurile domoale vă duc deasupra Dunării, iar
podgoriile şi livezile Ostrovului vă vor învălui cu
arome.
Prima oprire este la Mănăstirea Dervent, din
satul Galița. Mănăstirea este foarte frumoasă,
izvoarele istorice vorbind despre un aşezământ
monahal încă din secolul al IX-lea, însă biserica
şi chiliile actuale sunt noi, fiind ridicate în
perioada 1929-1936. Aici veți găsi două cruci din
piatră, ce par să crească natural din pământ, şi
un izvor cu proprietăți tămăduitoare. Legenda
izvorului se împleteşte cu cea a creştinătăţii din
sudul Dobrogei.
Mergem mai departe şi, înainte de a ajunge
la localitatea Băneasa, facem dreapta, spre o
carieră de piatră, pentru a ajunge la Pădurea
Canaraua Fetii. Drumul poate fi parcurs cu
maşina până la carieră, apoi pe jos, aproximativ
20 de minute. Pădurea Canaraua Fetii este o
arie protejată spectaculoasă, datorită pereților
calcaroşi de până la 40 m înălţime, brăzdaţi de
fisuri, nişe, uneori grote şi chiar peşteri. Aici
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veți găsi şi specii rare de floră şi faună, din zona
Dobrogei. Poate fi un loc bun pentru un picnic,
dacă aveți o păturică şi câteva sandviciuri de
acasă. Atenție, însă, nu lăsați ambalaje sau alte
resturi în rezervație.
Mergem spre Constanța, iar la ieșirea din Ion
Corvin, pe un drum lateral, la 3-4 kilometri
se află Mănăstirea Sfântul Apostol Andrei,
construită după 1990, în apropierea Peşterii
Sf. Apostol Andrei, care face trimitere la
începuturile ortodoxiei româneşti. Se spune
că aici a trăit Apostolul Andrei, care a lovit
cu toiagul în pământ iar din acel loc a țâşnit
un izvor, ce îi poartă şi astăzi numele. De
asemenea, în peşteră se află un pat, scobit în
piatră, despre care tradiţia spune că pe el se
odihnea apostolul Andrei.
La începutul articolului vă spuneam despre
Visul
Împăratului
Traian.
Localitatea
Adamclisi adăposteşte un complex muzeal
alcătuit din 3 mari obiective turistice de
patrimoniu: Cetatea Tropaeum Traiani,
Monumentul
Triumfal
Tropaeum
Traiani şi Muzeul de Arheologie.
Cetatea şi monumentul mai sunt
cunoscute, din acest motiv, cu
denumirea de Adamclisi. Primul
obiectiv care ne întâmpină, în
stânga şoselei, este Cetatea
Adamclisi (sau Cetatea Tropaeum
Traiani), cu zidurile sale aproape
monumentale şi intrarea largă.
Considerată drept cea mai mare
aşezare civilă romană de pe
teritoriul Dobrogei şi construită
în același timp cu Monumentul

Triumfal, cetatea era locuită de familiile
veteranilor care au participat la Războaiele
Dacice cu Împăratul Traian şi au fost colonizați
aici. Oraşul este distrus de goți şi reconstruit
din temelii aşa cum arată o inscripție din anul
316, prin grija Împăratului Constantin cel Mare.
Cu acest prilej, oraşul a fost înzestrat cu noi
ziduri de apărare masive, dar neputând rezista
totuşi atacurilor distrugătoare ale avarilor (anul
587), el a fost definitiv părăsit şi a dispărut de
pe scena istoriei, după o existență de peste cinci
secole. Peisajul este impresionant, iar ruinele
păstrează, în mare parte, structura clădirilor
antice. De aici, se poate ajunge la Monumentul
triumfal, care are o înălțime de 39 m, o formă
circulară cu un diametru de 38 m, fiind alcătuit
dintr-un nucleu cilindric de dimensiuni
apreciabile (12,6 m înălțime; 31 m diametru),
construit din zidărie brută, înconjurat la bază
de o platformă circulară cu 7 trepte de piatră;
nucleul este îmbrăcat în blocuri de piatră care
se continuă cu un rând de 54 de metope (din care
până astăzi s-au păstrat numai 49), sculptate
în basorelief cu scene din timpul luptelor cu
geto-dacii. Monumentul a fost restaurat în
1977, moment în care
peste
nucleul
de piatră

original s-a reconstituit monumentul folosinduse mulaje de ciment. Perioada construcției
monumentului este controversată, existând
mai multe datări și funcțiuni ale sale. Piesele
originale sunt păstrate în muzeul din localitatea
Adamclisi alături de alte piese descoperite în
metropola antică romană Tropaeum Traiani.
Așadar, de la Monumentul Tropaeum Traiani,
trebuie să ajungeți şi în Adamclisi, pentru a
vizita Muzeul Arheologic, deschis de la 08:00 la
17:00, zilnic, mai puțin lunea.
Până la Constanța, mai aveți de mers
aproximativ o oră şi veți trece prin localitatea
Murfatlar, unde se află un ansamblu rupestru,
constituit din 6 biserici cioplite în cariera de
cretă. Acest ansamblu este protejat cu o serie
de panouri şi nu poate fi vizitat, însă este de
o importanță majoră în istoria arhitecturii
religioase din perioada secolelor X-XII d.Hr., de
pe teritoriul Dobrogei.

V-am făcut curioşi? Descoperire plăcută,
Echipa i-Tour

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!

